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Po dlouhé zimě a studeném jaru se před prázdninami opět setkáváme 
nad stránkami NIKA. Vypadá to, že covid, který spáchal v minulých 
měsících mnoho škod na životech, zdraví i hospodářství je snad v tento 
moment na ústupu a my si můžeme jenom přát, aby byly vakcíny 
dostatečně účinné i do budoucna a zabránily hrůze, která nás v posled-
ním roce potkala.  

Žáci a studenti jsou zpátky ve školách, a i když probíhala distanční 
výuka, prakticky jeden školní rok už jim do budoucna nikdo nenahradí. 
Doufejme, že to pro ně bude znamenat výzvu, jak si doplnit zanedbané 

vzdělání sami. Ostatně asi nic jiného jim nezbude, pokud budou chtít být úspěšní v navazujícím 
studiu.  

NIKA kterou držíte v ruce vznikala za obtížných podmínek videokonferencí a obav o všech-
ny, kteří se na jejím vzniku podílí. Od redakční rady po okruh autorů. Posouzení, jestli se nám to 
povedlo, je na vás.  

Představujeme vám ptáka roku, kterým je pro letošek káně lesní. Je to jeden z našich 
nejčastěji se vyskytujících dravců, přesto o něm řadu věcí nevíme. Inspiraci co dělat před létem, 
během léta i na podzim  určitě najdete v publikaci Regionální vlastivěda o které přinášíme infor-
maci. Určitě si jí pořiďte, zejména pokud jste ze západní části Středočeského kraje nebo Prahy. 
Námětů na přírodovědné výlety je v ní dostatek. Stejně tak článek o „Domech přírody“, které 
vznikají v různých regionech republiky by vás mohl nalákat k jejich návštěvě. Těšíme se také na 
nový „Dům přírody“, který je momentálně rozestavěný přímo u vchodu do Koněpruských 
jeskyní. Až přijde správný okamžik, provedeme vás jím na stránkách NIKA.  

Rozsáhlý článek o ochraně přírody v „banánové republice“ Kostarika vás uvede do 
středoamerického Švýcarska – tedy alespoň z hlediska ochrany přírody. Je to jedinečný a bohužel 
i ojedinělý příběh o relativně chudé zemi, která si uvědomila význam nedotčené přírody a i přes 
nedostatek prostředků ji začala intenzivně chránit. Přesto, že Kostarika začala s ochranou 
nepoměrně později než leckteré „civilizované“ země, jsou výsledky už dnes obdivuhodné 
a představují výzvu i ostatním zemím disponujících nepoměrně většími zdroji. Důslednost kosta-
rické vlády ve spolupráci s obyvatelstvem umožnila tento „zázrak“. 

Abychom nezapomněli ani na ty, kterým je odepřeno z rozličných důvodů navštěvovat 
přírodní krásy osobně, přinášíme i tentokrát výběr webových stránek věnujících se ochraně 
přírody. Do budoucna se chystáme vytvořit nějakou komplexní a přehlednou formu, chcete-li 
vyhledávač, jak najít co nejefektivněji informace které vás zajímají.  

Článek ing. Valenty vhodnou formou upozorňuje na problém, že nejen lýkožrout smrkový 
zdecimoval naše lesy, ale že jsou i další škůdci, kterým se v našich lesích zalíbilo. Stejně tak něco, 
co jsme všichni považovali za hotovou věc, a sice to, že ve vysokých zeměpisných  šířkách exis-
tuje stále zamrzlá země – permafrost - začíná vlivem klimatické změny mizet před očima. Většina 
dopravních staveb na vysokém severu je na permafrostu postavená (např. Alaska Highway) a jeho 
rozmrazením budou tyto stavby nenávratně poškozeny. Tento problém vypadá pro nás vzdálený, 
ale změny, které pozorujeme u nás mohou mít obdobně katastrofální následky.  

Kromě dalších zajímavých článků si všimněte ještě pozvánky na výstavu „Voda spojuje“ 
v Plzni. Je to jedna z prezentací přístupu města k nakládání s vodou v urbanizovaných územích. 
Je dobrá zpráva, že se v Plzni nestarají jenom o výborné pivo, ale doufejme, že stejně úspěšně se 
budou starat i o vodu.  

Užijte si všichni zajímavé čtení během hezkého léta. Miloš Gregar
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Milí čtenáři,

Národní park Tortuguero leží na karibském pobřeží Kostariky. Byl zřízen v roce 1975 a chrání mj. 
původní deštné lesy. Přestože je dosažitelný pouze lodí nebo letadlem, stal se třetím nejnavště-

vovanějším kostarickým národním parkem. Foto František Pelc
1
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složky ve vzájemných souvislostech. Vede 
k lepšímu uchování poznatků a rozvoji 
řady schopností a dovedností. Exkurze 
patří k nejnáročnějším formám výchovně 
vzdělávací práce. Vyžadují proto doko-
nalou přípravu učitele po stránce orga-
nizační, materiální a také odborné. K tomu 
by měla přispět i zde prezentovaná pub-
likace Regionální vlastivěda. Jedná se 
o soubor námětů školních exkurzí do 
širšího okolí Berouna vydaný v roce 2019 
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Beroun II. Oblast kolem 
Berouna je bohatá na přírodní, historické 
i kulturní zajímavosti. Hned na okraji 
města se nacházejí dvě chráněné krajinné 
oblasti, Český kras a Křivoklátsko, a co by 
kamenem dohodil, jsou i Brdy. Každá 
z oblastí má sice svoje přírodní specifika, 
ale společné jsou jim jejich jedinečné hod-
noty. V okolí Berouna je opravdu co vidět. 
Znalost regionu považuji za důležitou 
součást výuky. Zvláště významné je 
výchovné hledisko, protože vytvoření si 
kladného vztahu k domovu a místu, kde 
člověk žije, vede i k jeho aktivní ochraně. 

Publikace Regionální vlastivěda má  
80 stránek a v jednotlivých kapitolách ob-
sahuje celkem 13 námětů na exkurze do 
okolí Berouna. Exkurze nejsou zaměřeny 
monotematicky, ale mají vytvořit celistvý 
obraz daného místa nebo území a vést 
k pochopení souvislosti mezi přírodními 
podmínkami, kulturním a historickým 
vývojem oblasti. Jsou zde obsaženy 
náměty na pěší výlety, ale také autobusové 
exkurze se zastávkami mapujícími 
a charakterizujícími určitou větší oblast. 
K těm patří například exkurze Českým 
krasem – člověk a krajina, se zastávkami 

Psát o nutnosti chránit přírodu v tomto časopise je zbytečným 
nošením dříví do lesa. Dobré je ale uvádět různé příklady její reali-
zace a také způsoby vytváření kladného vztahu k její ochraně. 
Prakticky vždy se jedná o činnosti spojené s kontakty s lidmi. 
Vzhledem k tomu, že jsem 40 roků pracoval jako učitel a také 
dlouhá léta působím jako předseda základní organizace Českého 
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zážitky, kam se v budoucnu bude rádo 
vracet.Vycházky a výlety pomáhají vytvá-
řet i estetické a etické cítění, včetně systé-
mu hodnot. 

Škola se také může podstatně podílet 
na utváření kladného vztahu k přírodě 
a krajině. Úspěšnost je ale závislá na vhod-
ných metodách a formách výuky a také 
osobnosti učitele. Nejúčinnější jsou ná-
zorné metody realizované přímo v terénu. 
Takový pobyt v exteriéru umožní vnímat 
přírodu všemi smysly a jednotlivé její 

Ekologické chování, vztah k přírodě 
a krajině se vytváří už v dětství a rozhodu-
jící roli při jejich vytváření sehrává hlavně 
rodina a její okolí. Nejedná se o otázku 
vzdělání a rozumových schopností, ale 
především je to věc citu a, chcete-li, srdce. 
Dítě si buduje svůj pozitivní vztah na 
základě zážitků strávených na výletech za 
poznáním. Vtiskává si do svého podvě-
domí prostředí, kde prožívá příjemné 
chvíle a cítí se spokojeně se svými blízký-
mi. Oblíbí si místa spojená s hezkými 

Z naučného 
parku 
v Hýskově, 
který byl 
vytvořen na 
rekultivo-
vané bývalé 
skládce, je 
pěkný  
vý hled 
 do údolí 
Berounky 
a na 
stradonické 
keltské 
oppidum. 
 
Chráněný 
hlaváček 
jarní na 
dohled od 
berounských 
paneláků.

středočeský kraj

REGIONÁLNÍ VLASTIVĚDA
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Hýskov, vybudovaném na bývalé sklád- 
ce, nalezneme odpovědi na úkoly zase 
v textech ostatních tabulí. Důležitou 
součástí publikace je i doporučená litera-
tura vhodná k přípravě exkurzí, příloha 
s fotografickou dokumentací a CD 
s ukázkami pracovních listů pro žáky 
různých věkových kategorií.  

Vydáním publikace a její distribucí na 
školy však projekt neskončil. V návaznosti 
se uskutečnil praktický seminář pro 
koordinátory projektu z řad učitelů jed-
notlivých škol. V jeho rámci proběhlo 
bližší seznámení s realizací námětů, prak-
tické připomínky a vzájemná výměna 
zkušeností. Na podzim v roce 2020 byly 
pro zájemce z řad učitelů zorganizovány 
dvě metodické vycházky vedené autorem 
publikace kolem řeky Berounky a na Tetín. 
Letošní plánovaná autobusová exkurze na 
Křivoklátsko se bohužel zatím kvůli pan-
demii covidu odkládá. Doufejme, že ne 
nadlouho a náměty z Regionální vlasti-
vědy budou moci realizovat i školy se 
svými žáky při putování krásným a zají-
mavým okolím Berouna. 

a hora boha Velese atd. V textu u jed-
notlivých exkurzí najdete mimo popisu 
tras, pozorovaných objektů a jevů také 
řadu praktických organizačních, a meto-
dicko didaktických návodů pro učitele 
vycházejících ze zkušeností autora, který 
si tyto exkurze ověřil osobně v praxi. Jsou 
zde zdůrazněna hlediska schůdnosti te-
rénu, situování do časového období (v sou-
vislosti s vegetačními podmínkami), ná-
ročnost respektující různé věkové skupi- 
ny a vzdělanostní úroveň žáků, materiál- 
ní vybavení, bezpečnost atd. V některých 
kapitolách jsou uvedeny i možnosti za-
jištění odborného výkladu a spolupráce 
s profesionálními organizacemi a odbor-
níky. U každého námětu jsou další varianty 
zaměřené na délku trasy, strukturu žáků, 
časovou a fyzickou náročnost, možnosti 
dopravy apod. Najdete zde i odkazy na 
naučné stezky v oblasti a jejich charakter-
istiku. Na informačních panelech Talicho-
vy stezky v berounských Brdatkách jsou 
dokonce připraveny otázky pro návštěv-
níky, včetně odpovědí zašifrovaných 
v převráceném písmu. V naučném parku 

na Tetíně, Zlatém koni a ve Svatém Janu 
pod Skalou. Na Křivoklátsko nás zase 
zavede exkurze Loveckými hvozdy čes-
kých knížat a králů a pak výlet s tématic-
kým názvem Křivoklátskem k Berounce 
Oty Pavla. Každá výprava má vždy svůj cíl 
a motivující název jako např. Na Kodu 
k čarodějné studánce, Skryje – na trilobity 
s Joachimem Barrandem, Lesní panorama 

Na Zlatém 
koni 

v Českém 
krasu 

můžeme 
dětem uká-
zat vzácný 

včelník  
rakouský.

Ukázka milíře k pálení dřevěného uhlí na 
naučné stezce Skryjský luh

Dobrá 
spolupráce 

byla již 
v minulosti 

s pracovníky 
Správy 

CHKO Český 
kras při 

ukázkách 
kroužkování  

 ptáků. 
 

Naučná  
stezka  

Po stopách 
českých 

králů vede 
také 

romantickým 
údolím 

Berounky 
u Srbska.



Peace with Nature). I když to bude znít 
jako již docela obehraná písnička, také 
analýza a syntéza několika nedávno uve-
řejněných hodnocení stavu globálního ži-
votního prostředí dochází k jednoznač-
nému závěru, že současný model rozvoje 
soustředěný na ekonomické ukazatele pod-
kopává schopnost biosféry podporovat lid-
skou civilizaci. Řešení, jak současnou 
situaci změnit, spatřuje zpráva OSN v zá-
sadní transformaci našeho vztahu k pří-
rodě. 

O tom, že slova učí, ale příklady táh-
nou, psali dávní řečtí dramatici a římští 
básníci. Komentáře k „superzprávě“ OSN 

uveřejněné televizními stanicemi BBC 
nebo CNN, významnými deníky či zpravo-
dajskými severy zmiňují jako příklad  
státu, kde se ochraně přírody a krajiny 
překvapivě daří, středoamerickou Kosta-
riku. V našem příspěvku se pokusíme 
čtenářům ukázat, zda oprávněně.  

 
KOSTARIKA V KOSTCE 
Porovnáním snadno zjistíme, že Kostarika 
je menší než Česká republika, rozkládá se 
na 51 000 km2, a tamější populace čítá na 
5 milionů obyvatel.  

Mužem, jenž dal zemi jméno, nebyl 
podle některých názorů nikdo jiný než 
slavný janovský rodák, o jehož původ se 
přou Italové, Portugalci, Francouzi, Poláci 
a Židé a kterému v naší mateřštině říkáme 
Kryštof Kolumbus. V roce 1402 při své 
čtvrté a poslední výpravě do Nového světa 
připlul k dnešním karibským břehům 
Kostariky a ihned je zabral pro španělskou 
korunu. Překvapilo ho, že na rozdíl od 
ostrovů, které předtím navštívil, nosili 

ony. Tušíte správně – exportním artiklem 
určujícím život v celé zemi jsou právě 
banány.  

Sousloví banánová republika se pů-
vodně vztahovalo na malé středoamerické 
státy ovládané americkým monopolem 
United Fruit Company. Časem se ale stalo 
synonymem pro nestabilní zemi, závislou 
na exportu jediné, obvykle zemědělské 
komodity a zpovzdálí řízenou zahraniční 
obchodní společností, která pomocí vojen-
ských diktátorů rozhoduje do písmene 
o všem. Dnes se nevztahuje jen na Střední 
Ameriku nebo jiné tropické oblasti, ale 
tuto nelichotivou nálepku dostaly země 
i z dalších koutů naší planety.  

V době, kdy řadu států po celém světě, 
Českou republiku nevyjímaje, sužovala 
další vlna pandemie nemoci covid-19,  
18. února 2021 představil generální tajem-
ník Organizace spojených národů António 
Guterres obsáhlou zprávu nazvanou 
výmluvně Usmiřování s přírodou (Making 

Schovaný půl roku v hotelovém pokoji 
sepsal v roce 1896 literární prvotinu, 
sbírku vzájemně propojených povídek Zelí 
a králové. S osobitou jizlivostí v ní popisu-
je smyšlený stát Anchurii, kde vládnou 
operetní diktátoři ověšení zlatem a me-
dailemi, podle potřeby dosazovaní velký-
mi zahraničními firmami. Protože nad-
národní korporace kontrolují pěstování 
a prodej jediné vývozní plodiny, s níž fik-
tivní stát stojí a padá, řídí jej ve skutečnosti 

2) Značnou část kostarického území tvoří horské hřebeny táhnoucí 
se od severozápadu až na jihovýchod země a dosahující nejvyšší 
nadmořské výšky úctyhodných 3 820 metrů. 
 
3) Kostariku osídluje na 50 druhů pozoruhodných kolibříků. Za 
pouhou sekundu dokáží tito zdatní letci živící se nektarem mávnout 
křídly 12 – 90x a jako jediní ptáci umí létat i pozpátku.  
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Autorem poněkud hanlivého označení banánová republika se nestal 
žádný politik nebo ekonom. Vymyslel jej Američan William Sydney 
Porter, známější jako O. Henry. Originální humorista a nemilosrdný 
satirik stojící ve stínu slavnějšího Samuela Clemense alias Marka 
Twaina vydával doslova neziskový, tedy prodělečný časopis The 
Rolling Stone (Tulák). Poté, co jej jako pokladníka a účetního malé 
banky v jedné osobě úřady obvinily ze zpronevěry, k soudu nedojel 
a raději zmizel v jedné ze středoamerických republik. O Hondurasu 
totiž bylo známo, že do USA nikoho nevydává. 

ze světa

V OCHRANĚ PŘÍRODY  

KOSTARIKA 
BANÁNOVOU REPUBLIKOU ROZHODNĚ NENÍ

2

3

4

4) Díky poloze mezi Severní a Střední Amerikou, tropickému podnebí a rozmanitým biotopům žije 
v Kostarice nejvíce druhů na 1 000 km2 na světě. Patří mezi ně i nápadně zbarvený papoušek ara 
arakanga (Ara macao). 



i organizovaným zločinem, připomíná po-
věstnou bílou vránu. Od roku 1902 zemi 
spravují demokratické vlády, přičemž 
účast ve volbách je navíc pro občany starší 
18 let ze zákona povinná.  

Abychom byli objektivní, přiznejme, 
že i Kostarika zažila v roce 1948 občan-
skou válku. Skončila ale po 44 dnech ne-
čekaným výsledkem – nekompromisním 
rozpuštěním armády. Zemi tak vojenský 
puč, v mnoha částech Latinské Ameriky 
s určitou nadsázkou tak trochu folklórní 
záležitost, od té doby nehrozí. 

Představě banánové republiky se Kos-
tarika vymyká zejména strukturou národ-
ního hospodářství. Stejně jako některé 
východoasijské země, Irsko či Finsko totiž 
vsadila na moderní špičkové technologie 
včetně informačních. Své pobočky v ní 
otevřeli mnozí technologičtí giganti, jako 
je Microsoft, Intel či Motorola.  

Méně známý pohled na kostarickou 
přírodu přibližuje rámeček. 

republice, jestliže si kupují ovoce s certi-
fikátem udržitelného využívání lesa a poc-
tivé platby rolníkům.  

Naštěstí Kostarika jako banánová re-
publika končí u tohoto tropického ovoce. 
Mezi středoamerickými státy, i po 2. svě-
tové válce sužovanými politickou nestabi-
litou, vojenskými převraty, diktátorskými 
dynastiemi, občanskými válkami a někdy 
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tamější domorodci na sobě velké množství 
zlatých šperků. Pruh souše mezi Tichým 
oceánem a Karibským mořem proto po-
jmenoval Bohaté pobřeží čili Costa Rica. 
Úplnou samostatnost země získala v roce 
1838.  

Pokud jde o banány, zůstávají spolu 
s kávou dodnes významnou položkou 
kostarického vývozu. Přesvědčit se o tom 
mohou koneckonců i spotřebitelé v České 

Jak se Kostarika stala přeborníkem v biodiverzitě  
Druhovou bohatost, tedy počet druhů v určitém čase, Kostariky určuje její důležitá 
poloha na přirozené spojnici mezi Severní a Jižní Amerikou, tropické podnebí a široká 
škála přírodních a přírodě blízkých biotopů. Žijí v ní jak severoamerické, tak jiho-
americké druhy, doplněné menším počtem středoamerických endemitů. 
Střízlivé odhady hovoří o tom, že se v Kostarice vyskytuje přinejmenším 500 000 druhů 
rostlin, živočichů a hub. Pro srovnání uveďme, že podle údajů Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR osídluje naši republiku 65 000 – 87 000 druhů těchto systematic-
kých jednotek, konkrétně říší.   
I přes značný počet původních druhů nepatří Kostarika mezi druhově nejbohatší státy 
světa: v pomyslném žebříčku zaujímá 20. místo na světě. Protože většina zemí, které se 
v tomto hodnocení dostaly před ni, jsou často mnohonásobně větší, situace se rázem 
změní, pokud budeme uvažovat jiný ukazatel. Hustota druhů představuje druhovou 
bohatost vztaženou k určité ploše. V přepočtu na 1 000 km2 nikde na světě nenajdeme 
více druhů cévnatých rostlin a obratlovců než právě v Kostarice. Přestože zmiňovaná 
středoamerická země zaujímá jen 0,3 % zemské souše, hostí čtvrtinu všech dosud vědou 
popsaných druhů a 6,5 % všech druhů podle nejuznávanějších odhadů obývajících 
celou naši planetu. 
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6) Mlžný les, který se zachoval v národním parku Chirripó, patří 
k původním biotopům.   
7) Největší suchozemské zvíře Střední Ameriky tapír 
středoamerický (Tapirus bairdii) dorůstá délky až dva metry 
a dosahuje hmotnosti 150 – 400 kg. Jeho početnost se za 
posledních 30 let v důsledku ničení původního prostředí 
a pytláctví snížila o polovinu: v přírodě v současnosti přežívá 
méně než 5 000 dospělých jedinců, z nichž tisícovka obývá 
Kostariku. Snímek byl pořízen v národním parku Corcovado. 

Páramo, vegetace tundrového typu nad horní hranicí lesa, se ve 
Střední Americe vyskytuje pouze v Kostarice a Panamě. 
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Na pobřeží národního parku Tortuguero kladou vejce čtyři druhy 
mořských želv. Na snímku jejich dráhy vedoucí z moře na pláž a zpět. 



ných oblastí a dalších kategorií územní 
ochrany od 50. let 20. století exponen-
ciálně stoupají. Světová databáze chráně-
ných území, založená a spravovaná 
Programem OSN pro životní prostředí 
(UNEP) a Mezinárodní unií ochrany 
přírody (IUCN), evidovala k 1. červnu 
2021 246 902 na souši oficiálně zřízených 
chráněných území, dohromady zabíra-
jících plochu více než dvakrát větší než 
Evropa. Potíž je ale v tom, že jen menší 
část z nich, a to nejen v rozvojových 
zemích, bývá účinná, tedy že skutečně 
chrání to, co říká. Pro chráněná území 
existující jen na papíře se rychle vžil 
anglický výraz paperparks (viz Nika, 35, 3, 
30-33, 2013).  

A jak si na tom z tohoto hlediska  stojí 
kostarická chráněná území? V současnosti 
se v nich nacházejí všechny horské deštné 
lesy a deštné páramo, což jsou ekosystémy 
tundrového typu nad souvislou hranicí 
lesa. Areál rozšíření téměř všech 208 
druhů suchozemských savců se v různé 
míře překrývá s tamějšími chráněnými 
územími.  

nost. Zejména národní parky hostí skvělou 
ukázku tamější přírody, od nížinných dešt-
ných pralesů přes horské vrcholy, jeskyně, 
říční údolí a vodopády až po člověkem 
málo narušené pobřeží či nejrůznější 
mokřady.  

Jednu z možností, jak se zbavit závis-
losti na pěstování a vývozu banánů a kávy, 
představuje pro Bohaté pobřeží rozvoj na 
přírodě založené turistiky. A skutečně, již 
v roce 1999 přesáhly devizové příjmy 
tohoto do vypuknutí pandemie nemoci 
covid-19 neobyčejně rychle se rozvíje-
jícího odvětví částku získanou exportem 
banánů, ananasu a kávy dohromady. 
Nechceme čtenáře unavovat čísly, ale pro 
názornost nemůžeme jinak. Zatímco v roce 
1988 zamířilo do Kostariky na 329 000 za-
hraničních návštěvníků, v roce 2019 do  
ní zavítaly více než čtyři miliony turistů, 
takže se stala nejnavštěvovanější zemí 
Střední Ameriky. Tehdy dosáhl zisk z eko-
turistiky 4 miliard USD (84 miliard Kč): 
představoval tak 8 % hrubého národního 
produktu (HDP) země a současně zaměst-
nával na 200 000 lidí. Podle Kostarické 
rady pro turistiku si vybralo zemi jako svůj 
cíl právě kvůli její přírodě, hlavně národ-
ním parkům, více než 60 % zahraničních 
návštěvníků. Na druhou stranu počet turis-
tů na 100 km2 národních parků je v Kos-
tarice nejvyšší na světě, takže množství 
návštěvníků v některých z nich v určité 
části roku může, pokud není rozumným 
způsobem regulováno, přírodě škodit.  

Na rozdíl od všeobecně vžité předsta-
vy neplatí, že by chráněných území bylo 
ve světě málo: opak je pravdou. Jak počet, 
tak celková rozloha národních parků, 
přírodních rezervací, chráněných krajin-

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ POMÁHAJÍ 
NEJEN PŘÍRODĚ 
Naše malé nahlédnutí do ochrany přírody 
v Kostarice začněme tradičním přístupem 
k péči o přírodní a krajinné dědictví – 
územní ochranou. Až dosud bylo ve zmi- 
ňované středoamerické zemi vyhlášeno 27 
různě velkých národních parků. Kromě 
nich zřídily státní úřady 58 rezervací flóry 
a fauny, 32 chráněných pásem, 19 lesních 
nebo biologických rezervací a 21 národ-
ních mokřadů. Celkem zabírají uvedená 
chráněná území 27,6 % rozlohy státu. 
Přitom územní ochranou se Kostarika 
začala systematicky zabývat teprve v roce 
1976. 

Jestliže se smluvní strany Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (CBD), což jsou 
všechny nezávislé státy s výjimkou USA, 
na podzim 2021 dohodnou na závazku 
chránit do roku 2030 30 % souše, nebude 
dosažení tohoto v globálním měřítku 
značně ambiciózního cíle (k 1. červnu 
2021 zabírala chráněná území na naší 
planetě 15,7% souše) pro Kostariku až 
takový problém. Pro srovnání: čtyři národ-
ní parky tvoří 1,5 % rozlohy České repub-
liky a celá soustava zvláště chráněných 
území se pak rozkládá na 16,8 % státního 
území. Pokud k ní připočteme ještě 
plochu, na níž byla vyhlášena známá sou-
stava chráněných území Evropské unie 
Natura 2000, přičemž budeme brát 
v úvahu plošný překryv obou systémů, 
chráníme v současnosti v různých kate-
goriích 22,1 % ČR.   

Kostarická chráněná území uvádíme 
jako vhodný příklad nejen pro jejich vel-
kou rozlohu v poměru ke státnímu území. 
Zdůraznit musíme jejich reprezentativ-

Visutou stezku vedoucí korunami lesa si oblíbili četní 
návštěvníci biologické rezervace mlžného lesa Monteverde. 
Newsweek chráněné území zařadil mezi místa na zemi, 
které byste si měli zapamatovat, dokud nezmizí. 

9) 
Nepřehlédnu-
telný tukan 
krátkozobý 
(Ramphastos 
sulfuratus)   
se stal sym-
bolem středo-
americké 
fauny. 
O tom, k če-
mu těmto 
opeřencům 
slouží lehký, 
ale silný 
zobák, se 
vědci přou 
dodnes. 
Tukany do 
svého loga 
umístilo hned 
několik 
velkých firem 
pěstujících 
a prodáva-
jících banány.

7

Kombinací přísných zákazů a poměrně štědrých dotací se kostarické vládě podařilo zastavit 
odlesňování a v zemi se rozloha lesů od začátku tisíciletí zvětšuje. 9
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a kupř. naopak zřizovat pro určité druhy 
útočiště nebo vymezovat lokality využitel-
né k přírodě šetrnou turistikou. Kostarická 
soustava biologických koridorů se územ-
ním systémům ekologické stability 
(ÚSES) v České republice podobá také 
tím, že zatím k její tvorbě sáhla jen menší 
část tamějších obcí.  

Kromě vlastního přístupu k podpoře 
propojenosti krajiny pro organismy, ze-
jména volně žijící živočichy, se Kostarika 
zapojila i do na přelomu tisíciletí zahájené 
mezinárodní iniciativy, která chce koridory 
zabránit rozpadu původně souvislého 
areálu rozšíření jaguára (Panthera onca) 
na vzájemně izolované populace. Další 
rozsáhlý program nazvaný Středoamerický 
biologický koridor se s různým úspěchem 
uskutečňuje od jižního Mexika po hranici 
Panamy a Kolumbie a jeho cílem je zajis-
tit, aby uvedená oblast fungovala jako 
přírodní most mezi Severní a Jižní 
Amerikou umožňující pohyb fauny, mig-
raci nevyjímaje.  

 
RECEPT PROTI ODLESŇOVÁNÍ  
Nejčastěji se ve světě o ochraně přírody 
v Kostarice mluví v souvislosti s odles-
ňováním. Údaje Organizace Spojených 
národů pro výživu a zemědělství (FAO) 
potvrzují, že se ničení lesa vypalováním, 
kácením nebo zaplavováním na Zemi 
v posledním desetiletí opět zpomalilo, 
nadále ale zůstává vysoké. Není žádným 
tajemstvím, že k nejrozsáhlejší deforestaci 
dochází v tropech. I když popsaný trend 
v Jižní a Střední Americe významně 
ovlivňuje to, co se děje v amazonském 
pralese, zůstává rozsah úbytku lesa v této 
části světa po Africe hned druhý největší 
(viz Nika, 41, 2, 8-15, 2020).  

Když v roce 1871 vysadil Newyorčan 
Minor Cooper Keith podél železniční tratě 
v Kostarice plantáž banánovníků, zahájil 
tak pěstování dodnes čtvrté nejdůležitější 
plodiny na světě. Mimochodem tím, že si 
Keith o třináct let později vyjednal 
u londýnských bankéřů půjčku, která by 
byla velká i na dnešní poměry, pomohl 
výrazně snížit kostarický státní dluh. 
Tehdejší prezident se mu odvděčil měrou 
vrchovatou: daroval mu 3 200 km2 půdy, 
na niž se nevztahovala žádná cla, a k tomu 
mu navíc přihodil za symbolický poplatek 
pronájem železnice, a to rovnou na 99 let. 
Prostě banánová republika jako vyšitá. 
Kostarika se stala první středoamerickou 
zemí vyvážející toto sladké ovoce do 
Spojených států.  

světě, které přijaly zvláštní zákon o biolo-
gických koridorech. Pro úplnost dodejme, 
že další státy, mezi nimi také Česká repub-
lika, zahrnuly do svého zákonodárství 
celou koncepci ekologické sítě. 

Přestože program vytváření biologic-
kých koridorů a následné péče o ně zašti-
ťuje ústřední kostarická vláda, rozhodují 
o něm obce. Děje se tak prostřednictvím 
plánů péče o jejich katastry vymezujících 
zásahy do přírody tak, aby byla činnost 
člověka udržitelná. Proto zahrnují jak 
chráněná území a biologické koridory, tak 
krajinu mimo ně. Plány péče obcím 
dovolují přímo regulovat určité činnosti 

12) Hlavní 
atrakcí 

národního 
parku Poás 
Volcano ve 

střední 
Kostarice 

zůstává stej-
nojmenná 

aktivní 
sopka 

vytvářející 
tři krátery. 
V případě 

erupcí není 
park 

přístupný 
turistům, 

jako tomu 
bylo 

v dubnu až 
srpnu 2018. 

Hmyzožravý momot 
skořicovobřichý (Eumomota 
supercilliosa), kterému místní 
říkají torogoz, dává přednost 
lesním okrajům a křovinaté 
krajině. Stejně jako příbuzní 
ledňáčci mláďata vyvádí 
v zemních norách. 
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KOSTARIKA JAKO PROPAGÁ-
TOR BIOLOGICKÝCH 
KORIDORŮ 
V 70. a 80. letech 20. století se v některých 
částech světa včetně tehdejšího Česko-
slovenska zrodila nezávisle na sobě 
myšlenka, že nežádoucí vliv rozpadu 
původního prostředí na menší plochy na 
živou i neživou složku ekosystémů by bylo 
možné snížit vytvořením ekologické sítě. 
Nejde o nic jiného než o člověkem málo 
ovlivněná a dostatečně velká jádrová 
území, vzájemně propojená koridory, 
umožňující pohyb organismů, zejména 
živočichů, mezi nimi. Připomeňme, že bio-
logické neboli ekologické koridory ne-
musejí být jen lineární, ale mohou mít 
podobu nášlapných kamenů, tedy ploch 
vhodného prostřední, po nichž zvířata 
mezi dvěma jádrovými územími „pře-
skáčou“ pro ně jinak nepříznivý výsek kra-
jiny (podrobněji viz Nika, 40, 1, 10-18, 
2019).  

Kostarika se stala nejen v Latinské 
Americe průkopníkem vytváření biologic-
kých koridorů. Vláda totiž podporuje tři 
hlavní pilíře ochrany přírodního prostředí. 
Kromě již zmiňovaných chráněných území 
mezi ně řadí i vytváření biologických ko-
ridorů a udržitelné využívání nechráněné 
krajiny.  

Středoamerická země, na niž jsme se 
v dnešním článku zaměřili, patří spolu 
s Bhútánem a Tanzanií mezi jediné státy na 6/
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NA CO SE NEDOSTALO 
Kostarice se ale nedaří jen v péči o chrá-
něná území, vytváření biologických kori-
dorů a zabraňování úbytku lesa. Spolu 
s Jihoafrickou republikou je považována 
za rozvojovou zemi, jež nejlépe začleňuje 
ochranu biologické rozmanitosti do čin-
nosti jiných resortů, než je příslušné minis-
terstvo, v našem případě Ministerstvo ži-
votního prostředí a energetiky Kostarické 
republiky. V roce 2018 vydal tamější kabi-
net vyhlášku, podle níž musí projednat 
s představiteli domorodého obyvatelstva 
každou právní normu, která by se jej 
mohla dotýkat. I když lidskoprávní organi-
zace uvedený krok považují stále za 
nedostatečný, ve srovnání s jinými rozvo-
jovými zeměmi jde o viditelný pokrok. 
Více než 98 % energie vyrobené v zemi 
pochází díky tomu, že naprostá většina řek 
a potoků teče z hor, z obnovitelných 
zdrojů. Pokud firma zřídí stojany na kola, 
nebo bicykly zakoupí zaměstnancům, 
neplatí určitou dobu žádné daně. Úsilí 
Kostariky o zdravé životní prostředí se 
dočkalo i oficiálního mezinárodního uzná-
ní. V roce 2019 země obdržela prestižní 
cenu Přeborník Země udělovanou UNEP.  

Nechceme v žádném případě ochranu 
přírodního a krajinného dědictví v Kosta-
rice idealizovat. Pochopitelně ne vše 
tamějším státním i dobrovolným ochrán-
cům vychází. Jako rozvojová země se musí 
Kostarika potýkat s chudobou trápící 12 – 
20 % obyvatelstva, vzděláváním domoro-
dého obyvatelstva (jen 1 % z něj dosáhne 
na maturitu) a její HDP na jednoho oby-
vatele se blíží 45 % této hodnoty ČR. O to 
více je nutné ocenit její snahu zlepšit nejen 
kvalitu života lidí, ale také prostředí. 
Vždyť přece jde o dvě strany téže mince.  

dostávají dotace, pokud na své půdě nad 
rámec zákona chrání vodní zdroje, zacho-
vávají druhovou a biotopovou pestrost, 
podporují udržení krajinného rázu láka-
jícího turisty nebo zalesňují původními 
druhy dřevin v minulosti vykácené nebo 
vypálené plochy. Podle nejnovějších údajů 
dostává majitel jen za základní ochranu 
lesa 64 USD (1 345 Kč) na hektar.  

A výsledek? V současnosti lesy pokrý-
vají na 60 % kostarického území. 
V posledních dvaceti letech vláda ve 
zmiňovaném programu vyplatila půl mi-
liardy USD (10,5 miliard Kč). Podařilo se 
tak zachránit více než 10 000 km2 lesa, což 
odpovídá pětině státního území. Za stejnou 
dobu vysadili vlastníci 7 milionů stromů. 
Neméně pozoruhodnou zůstává skuteč-
nost, že dotace za ekosystémové služby 
jsou hrazeny patnáctiprocentní daní z fo-
silních paliv, soukromým sektorem a půjč-
kou Světové banky. Upozorňuje se tím 
současně i na význam, který mají zdravé 
nepřestárlé lesní porosty pro ukládání 
uhlíku mimo ovzduší a přizpůsobování se 
probíhajícím a očekávaným změnám pod-
nebí (viz Nika, 32-33, 1, 8-11, 2011-2012).  

Málo se ví, že mezinárodně uznávaná 
certifikace dřeva a výrobků Radou pro 
správu lesa (FSC) začala v roce 1993 
v USA a v Kostarice. Označuje se jí 
k prostředí šetrné, sociálně přínosné a eko-
nomicky životaschopné lesní hospodaření, 
V ČR je v současnosti certifikováno 1 240 
hektarů lesa a ve zpracovatelském řetězci 
více než 340 firem.   

Plantáže banánovníků a chov skotu 
vyžadovaly stále více plochy. Přesto ještě 
v období mezi oběma světovými válkami 
pokrývaly tři čtvrtiny kostarického území 
deštné pralesy. Obrat nastal zejména 
o desetiletí později, kdy v souvislosti 
s globalizací rostla v hospodářsky 
vyspělých státech poptávka po tropickém 
ovoci a hovězím masu. V roce 1955 vyvez-
la Kostarika do USA 6 903 živých krav, 
v roce 1973 to bylo již 149 00 kusů. 
Jestliže ještě v roce 1950 zabíraly kosta-
rické lesy 27 000 km2, do roku 1983 se 
smrskly na 10 000 km2.  

V roce 1996 byl přijat zákon, podle 
něhož není povoleno bez souhlasu úřadů 
kácet les. V politice cukru a biče ale chyběl 
cukr. Ten se objevil o rok později jako pro-
gram platby za ekosystémové služby (viz 
rámeček vpravo). Soukromí vlastníci, 
nevládní organizace a domorodí obyvatelé 

Ekosystémovými službami, 
označovanými nověji i jako příspěvky 
přírody lidem, máme nejčastěji na mysli 
všechny přínosy, které lidé získávají 
z ekosystémů, kupř. opylování, fotosyn-
tézu, poskytování léčivých látek, regu-
laci složení plynů v ovzduší nebo posky-
tování příležitostí k odpočinku 
a rekreaci.  

V Kostarice 
se nachází 
12 mokřadů 
mezinárod-
ního  
významu 
chráněných 
Ramsarskou 
úmluvou. 
Velký bukač 
středo- 
americký 
(Tigrisoma 
mexicanum) 
se vyskytuje 
hlavně podél 
mořského 
pořeží. 
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Bazilišek zelený (Basiliscus  
plumifrons) výborně běhá  

po zemi, šplhá po stromech  
a plave. Baziliškové dostali jméno  

podle nadpřirozené bytosti z řeckého 
bájesloví, která dokázala přeměnit jediným 

pohledem živou bytost v kámen. Protože na 
kratší vzdálenost umí běžet i po vodní 

hladině, ve Střední Americe mu přezdívají 
Ježíšova ještěrka.

I přes den aktivní nosál bělohubý (Nasua narica) 
si snadno zvyká na přítomnost člověka, takže se 
s ním dříve či později setká většina návštěvníků 
kostarické přírody.



Program by měl zajistit kvalitní jednotnou 
interpretaci a prezentaci ochrany přírody 
a krajiny v České republice s ohledem na 
místní specifika. Jednotnost garantuje spo-
lečný architektonický standard domů pří-
rody a metodika pro interpretaci přírod-
ního i kulturního dědictví ve zvláště chrá-
něných územích. Architektura a expozice 
středisek vycházejí z jednotného architek-
tonického konceptu, podrobného manuálu 
pro navrhování návštěvnických a informač-
ních středisek, který v roce 2009 zpraco-
vala skupina uznávaných architektů a vý-
tvarníků. Koncept proto stanovuje pro 
všechny domy přírody v ČR 15 jednotících 
prvků. Jedním z nich se stala také interak-
tivní expozice, názorně a současně citlivě 
seznamující návštěvníky s místní přírodou 
prostřednictvím příběhů planě rostoucích 
rostlin a volně žijících živočichů a s tím, 
jak naši krajinu ovlivňovali lidé, a to 
v dobrém i zlém. Každý dům přírody má 
svého průvodce – maskota.  

Dům přírody 
Litovelského 

Pomoraví 
nezapře  
osobitý 

architekto-
nický styl 

jeho autorů.
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Jedním z  pilířů státní ochrany přírody zůstává práce s  návštěvníky 
zvláště chráněných území přímo v terénu. Hlavní součástí běžné 
návštěvnické infrastruktury, jako jsou naučné stezky a informační 
tabule, se v posledních deseti letech v České republice stala 
i návštěvnická a informační střediska. Agentura ochrany přírody  
a  krajiny České republiky (AOPK ČR) uskutečňuje od roku 2009  
program Dům přírody, jehož cílem je vybudovat v chráněných  
krajinných oblastech (CHKO) moderně pojatá trvalá návštěvnická 
a informační střediska. Jde o partnerský program realizovaný 
ve spolupráci s obcemi, krajskými úřady, podnikateli, vlastníky, 
neziskovými organizacemi a státními institucemi.

DOMY, CO ZAJÍMAVĚ 
PŘIBLIŽUJÍ PŘÍRODU 
Významnou inspirací pro Dům přírody se 
stal obdobný program v německé spolkové 
zemi Bádensko-Württembersko, zejména 
vybudování a provoz návštěvnického stře-
diska Haus der Natur ve Feldbergu pod 
nejvyšším vrcholem pohoří Černý les 
(Schwarzwald). Další neopominutelný 
zdroj zkušeností představuje iniciativa 
NATURUM Švédské agentury pro životní 
prostředí (SEPA), v rámci níž se zřizují 
návštěvnická centra v národních parcích 
zmiňované severské země. Cílem progra-
mu AOPK ČR je vybudovat celostátní síť 
domů přírody doplněnou menšími in-
formačními středisky v tradičních turis-
tických centrech nebo při vstupu do 
CHKO a několika vybraných malo-
plošných zvláště chráněných území při-
nejmenším celostátního významu, tedy 
národních přírodních rezervací (NPR) 
a národních přírodních památek (NPP). 9/

20
20

TE
XT

 L
EN

KA
 Š

O
LT

YS
O

VÁ
, F

O
TO

G
RA

FI
E 

PE
TR

 J
AN

 J
U

RA
ČK

A 
(4

), 
O

TA
 N

EP
ILÝ

 (2
) A

 A
RC

H
IV

 A
O

PK
 Č

R 
(2

), 
KR

ES
BY

 P
AV

EL
 P

RO
CH

ÁZ
KA

 (3
)

DŮM PŘÍRODY 
DLOUHODOBÝ PROGRAM AOPK ČR

Domy přírody slouží také ke koncen-
trování návštěvníků u střediska s potřeb-
nou kapacitou zázemí a prezentací lokalit 
zatížitelných návštěvností a napomáhají 
tak usměrňovat pohyb návštěvníků 
v CHKO pomocí vyznačených a udržo-
vaných návštěvnických tras s rozumným 
a vnímavým ohledem na ochranu nejcen-
nějších území. Jen poučený návštěvník 
vybavený aktuálními a věrohodnými infor-
macemi se bude chovat ohleduplně k pří-
rodě. Současně domy přírody pravidelně 
organizují vzdělávací programy pro školy, 
vzdělávací a osvětové programy pro 
veřejnost, a to jak návštěvníky, tak místní 
obyvatele, rozmanité exkurze, jednotlivé 
přednášky nebo jejich cykly, dětmi i rodiči 
stále žádanější příměstské tábory či tema-
tické akce ve spolupráci s místními spolky, 
obcemi a podnikateli: za všechny jmenuj-
me alespoň populární trhy regionálních 
produktů. K tomu připočtěme, že domy 
přírody poskytují vhodný a dostupný pros-
tor pro tolik potřebná setkávání místní 
veřejnosti se zástupci státní i dobrovolné 
ochrany přírody a krajiny.  

Vděčnými návštěvníky domů přírody,  
v tomto případě DP Poodří, bývají děti.

ochrana přírody



spolupráci s Národním památkovým ústa-
vem a městem Třeboň najdeme v uvede-
ném pozoruhodném koutu jižních Čech. 
Expozice je umístěna v národní kulturní 
památce Státní zámek Třeboň a jejím sym-
bolem se zcela po právu stal mohutný 
dravec orel mořský (Haliaeetus albicilla), 
jehož návrat do České republiky význam-
ně podpořila repatriace uskutečňovaná 
v letech 1978 – 1985 právě v CHKO 
a biosférické rezervaci Třeboňsko.  

Není náhodou, že největším návštěv-
nickým střediskem postaveným v rámci 
výše uvedeného programu zůstává mezi 
nejširší veřejností dobře známý Dům 
přírody Moravského krasu zbudovaný 
v místě bývalého domku v lokalitě Skalní 
mlýn u Blanska. Vždyť Punkevní a Kate-
řinské jeskyně propojené Suchým a Pus-
tým žlebem a světoznámá propast 
Macocha patří každoročně k již tradičně 
nejvíce navštěvovaným přírodním loka-
litám v ČR, a to nejen díky často sem 
směřujícím hromadným výpravám, školní 
výlety nevyjímaje. Průvodcem oblíbeného 
návštěvnického střediska s interaktivní 
vnitřní i vnější expozicí a 3D kinem se 
oprávněně stal netopýr velký (Myotis 

dané zvláště chráněné území. Důležité je 
i stanovisko Řídícího výboru programu 
Dům přírody, v němž působí zástupci 
AOPK ČR, Ministerstva životního pro-
středí a Ministerstva pro místní rozvoj 
stejně jako provozovatelé domů přírody 
a informačních středisek. Musíme v této 
souvislosti zdůraznit, že AOPK ČR 
návštěvnická a informační střediska sama 
neprovozuje: poskytuje jen metodickou 
a odbornou pomoc.  V roce 2020 AOPK 
ČR přispěla na provoz návštěvnických 
a informačních středisek z národního 
dotačního programu Podpora obnovy 
přirozených funkcí krajiny (POPFK) 
celkovou částkou 4,7 milionu Kč, což tvoří 
18,5 % jejich celkových provozních 
nákladů. Zbývající finanční prostředky 
provozovatelé získávají z dalších zdrojů 
a vlastní činností. 

 
KAM SE ZA DOMY PŘÍRODY 
VYPRAVIT 
V rámci programu Dům přírody bylo již 
vybudováno a do provozu uvedeno devět 
domů přírody fungujících jako návštěv-
nická střediska příslušných CHKO. Nej-
starší, Dům přírody Třeboňska s expozicí 
Krajina a lidé, vzniklý již v roce 2004 ve 

VZNIK NÁVŠTĚVNICKÉHO 
STŘEDISKA BÝVÁ 
DLOUHODOBÝ A V MNOHA 
OHLEDECH NÁROČNÝ  
O umístění návštěvnického střediska ne-
rozhoduje AOPK ČR sama, ale v úzké 
spolupráci jak s místními komunitami, tak 
s řadou odborníků. Domy přírody i in-
formační střediska CHKO bývají vždy 
situovány v souladu s plány péče o přísluš-
né zvláště chráněné území a vycházejí ze 
schválené koncepce práce s návštěvnic-
kou veřejností či interpretačního plánu pro 

Na mapě: 
Rozmístění 
Domů 
přírody a in-
formačních 
středisek 
v ČR (stav 
květen 
2021)  
 
Jestliže 
chceme 
navštívit 
Dům přírody 
Českého 
lesa, musíme 
zavítat 
na nejstarší 
českou 
poštu na 
náměstíčku 
v Klenčí pod 
Čerchovem. 
 
Méně známý 
skorec vodní 
představuje 
návštěvní-
kům Dům 
přírody 
Ž�árských 
vrchů.
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Dům přírody 

Informační středisko

Zajímavým domem  
přírody se může  
pochlubit také CHKO Blaník.

Maskotem Domu přírody 
Českého ráje se stal jeden 

z nejrychlejších živočichů vůbec, 
známý sokol stěhovavý.



herný dravec symbolem expozice o nej-
starší CHKO v České republice v Domě 
přírody Českého ráje. V současnosti nabízí 
tamější působivá krajina pískovcových 
skal příležitost k hnízdění až pro tucet  
párů těchto ptačích predátorů. Také dům 
přírody této CHKO nebyl postavený na 
zelené louce, ale vznikl přebudováním 
bývalé školy nedaleko Turnova na břehu 
Jizery. Mizející lužní krajinu podél dvou 
významných moravských řek, Odry 
a Moravy, poutavě představují Dům 
přírody Poodří nacházející se v Bartošo-
vicích v areálu Záchranné stanice provozo-
vané ZO ČSOP Nový Jičín a Dům přírody 
Litovelského Pomoraví v Horce nad 
Moravou.  

krajinu zapomenutých pramenů minerál-
ních vod a tajemných rašelinišť se zádum-
čivými hlubokými lesy, v nichž žije sym-
bol tohoto kraje jelen evropský (Cervus 
elaphus). Návštěvnické středisko navíc 
navazuje na návštěvníky v průběhu celého 
roku hojně vyhledávanou naučnou stezku 
Kladská. Na nejstarší české poště na ná-
městíčku v Klenčí pod Čerchovem objeví-
me Dům přírody Českého lesa výstižně 
označovaný za vstupní bránu do tohoto po 
všech stránkách svérázného kraje.  

V 70. letech 20. století byl sokol 
stěhovavý (Falco peregrinus) na území 
ČR v důsledku používání pesticidů 
a přímého pronásledování člověkem zcela 
vyhuben. Ne náhodou se stal uvedený nád-

Dům 
přírody 

Ž�árských 
vrchů slouží 

veřejnosti 
od července 

2020. 
 

Interiér 
Domu 

přírody 
Ž�árských 

vrchů 
ukazuje 

návštěvní-
kům 

pozoruhod-
nou přírodu 

a krajiny 
tohoto 

koutu České 
republiky.
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myotis), nejhojnější druh těchto aktivně 
létajících savců obývající jeskyně 
Moravského krasu.   

Další dům přírody již mnozí čtenáři 
Niky určitě sami navštívili. Pro rozlohou 
nejmenší CHKO v ČR vznikl pod bájnou 
horou Velký Blaník nedaleko vsi Kondrac 
Dům přírody Blaníku. Expozici zaměře-
nou na širší území národního geoparku 
Kraj blanických rytířů doplňuje venkovní 
geologická naučná stezka pokračující 
naučnou stezkou až na samotný vrchol 
pověstmi opředené hory.  

Nejmladší návštěvnické středisko 
Dům přírody Žďárských vrchů se nachází 
v malebné vesnické památkové rezervaci 
Krátká. Prostřednictvím přitažlivé expo-
zice Proměny krajiny provede návštěvníka 
od období, kdy kraji vládl rozsáhlý a těžko 
propustný pomezní hvozd, který můžeme 

klidně označit za prales v pravém slova 
smyslu, přes dobu jeho nejrůznějšího 
dobývání člověkem až ke smíření a sym-
bolickému návratu některých druhů volně 
žijících živočichů přilákaných do oblasti 
pestrou mozaikou rozmanitých biotopů. 
Průvodcem byl zvolen nenápadný a po-
zornosti unikající, ale k změnám v krajině 
překvapivě přizpůsobivý skorec vodní 
(Cinclus cinclus), který se dokáže pohybo-
vat dokonce i za třeskutých mrazů pod 
vodní hladinou toků.   

Putování za domy přírody po celé 
republice nás zavede také do Kladské 
u Mariánských Lázní. Tamější Dům pří-
rody Slavkovského lesa ve čtyřech expo-
zicích názorně ve třech jazycích prezentuje 6/

20
21

Symbol  
Domu přírody 
Moravského 
krasu, netopýr 
velký, zdůrazňuje 
nenahraditelný 
význam 
zmiňované 
CHKO pro 
ochranu 
netopýrů  
nejen  
v České  
republice.



vápence a byl popsán v roce 1847 beroun-
ským sběratelem těchto zkamenělin Ignat-
zem Hawlem a kustodem zoologického 
oddělení Vlasteneckého muzea, předchůd-
ce dnešního Národního muzea, mykolo-
gem a paleontologem Augustem Cordou. 
Dělníci, pracující v lomech Českého krasu, 
mu pro jeho výrazný tvar připomínající 
podkovu říkali trefně podkováč.  

 
NEZANEDBATELNÁ ÚLOHA 
INFORMAČNÍCH STŘEDISEK 
Informační střediska začleněná do sítě 
Dům přírody bývají většinou bez větších 
expozic a zpravidla pouze se sezónním 
provozem. V roce 2020 jich bylo otevře-
ných již osm, jmenovitě v chráněných kra-

 
ANI ČESKÝ KRAS NEZŮSTANE 
STRANOU 
V následujících letech přibude postupně 
dalších pět návštěvnických středisek a jed-
ním z nich bude i Dům přírody Českého 
krasu v Koněprusech. Demolice starého 
objektu Správy jeskyní ČR a výstavba no-
vého domu přírody započaly v listopadu 
2020 a jeho otevření se plánuje na rok 
2022. Na návrhu zařízení a následném pro-
jektu se ale pracovalo již od roku 2008. 
Lokalita byla vybrána vzhledem k vysoké 
návštěvnosti zpřístupněných Koněprus-
kých jeskyní pravidelně dosahující až  
100 000 zájemců za rok.  

Dům přírody Českého krasu navrhl 
a vyprojektoval brněnský atelier P.P.  
Architects, s. r. o., který využil bohaté zku-
šenosti z úspěšné přípravy Domu přírody 
Moravského krasu. Nesmíme opomenout, 
že celý objekt je navržen v pasivním stan-
dardu a že jeho vytápění umožňuje chla-
zení s využitím tepelného čerpadla a foto-
voltaických panelů. K nejdražším součás-
tem stavby patří technická infrastruktura 
řešící odvod odpadních vod a přívod vody 
do a ze 600 m vzdálené obce Koněprusy.  

Připravovaná expozice bude věnována 
vápencovému území Českého krasu, nej-
významnějšímu krasovému území v Če- 
chách s mimořádnou pestrostí společen-
stev planě rostoucích rostlin, volně žijících 
živočichů a hub, a to přesto, že je člově-
kem osídlené už od pravěku. Hlavním prů-
vodcem expozice se nestane žádný v sou-
časnosti žijící (recentní) organismus, ale 
trilobit. Odborníci vybrali druh Lioharpes 
venulosus, který je typický pro koněpruské 

Umístění 
budoucího 
Domu 
přírody 
Českého 
krasu 
v blízkosti 
Koněprus-
kých jeskyní 
 
Autorem 
v současnos-
ti realizova-
ného návrhu 
Domu 
přírody 
Českého 
krasu  
je brněnská 
architekto-
nická 
kancelář P.P. 
Architects 
s.r.o. 
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jinných oblastech Beskydy, Bílé Karpaty, 
Blanský les, Český ráj, Jeseníky, Křivo-
klátsko, Litovelské Pomoraví a Moravský 
kras. Pro rok 2021 se počítá se začleněním 
dalších dvou středisek, a to pro známou 
národní přírodní rezervaci Soos se sla-
tiništi a mofety (výrony suchého oxidu 
uhličitého o teplotě nižší než 100°C  
z puklin na zemský povrch) a právě CHKO 
Český kras. 

 
NA KONEC TROCHU STATISTIKY 
Od roku 2010, kdy byl slavnostně otevřený 
první Dům přírody, navštívilo návštěv-
nická a informační střediska v síti Dům 
přírody skoro 1, 4 milionu zájemců. Každý 
dům nabízí pro turisty rozmanité speciální 
programy. Není divu, že se jen v letech 
2016 - 2020 v nich uskutečnilo 8 412 akcí, 
z nichž se nejčastěji jednalo o komento-
vané prohlídky expozic a programy na 
různá témata související s péčí o přírodní 
a krajinné dědictví ČR. Návštěvníci mají 
rádi i exkurze a přednášky s odborníky. 
Rodiny s dětmi lákají převážně celodenní 
akce, jako je kupř. známá kampaň Ukliď-
me Česko, oblíbenými se staly také 
Netopýří a soví noci, Dny mokřadů 
a v neposlední řadě tradiční celosvětový 
Den Země.  

Také do činnosti domů přírody 
významně zasáhlo šíření onemocnění 
covid-19. Nicméně od května 2021 jsou  
po vskutku pečlivé přípravě a s jistou 
nedočkavostí domy přírody opět otevřeny 
veřejnosti. Ostatně, přijďte se o tom 
přesvědčit sami.  



Reportérka Šárka Škapitová 13. března t.r. podává zprávu, že 
v Lidových sadech Petra Bezruče v Liberci kácejí vzrostlé buky. 
Důvodem je napadení přemnoženým kůrovcem bukovým. 

 „Mohly by být ohroženy a napadeny další buky v blízkém 
okolí. Teď jsou napadené stromy v horní části parku pod zahradou 
Lidových sadů. Bohužel, obáváme se, že zasažené jsou i další 
stromy v okolí, hlavně v areálu sousední zoologické zahrady, kde 
už si také povšimli toho, že jim vzrostlé buky odcházejí,“ uvedla 
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru liberecké radnice 
Lucie Sládková. 

 
Zdroj:https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberec-park-

stromy-kaceni-zoo-buk.A210315_143722_liberec-zpravy_jape 
Mediální zprávy o kácení vzrostlých buků v Lidových sadech 

Petra Bezruče v Liberci, jakkoliv nepostrádaly jistou dávku 
novinářské senzačnosti, přece jen na něco poukázaly. Extrémní 
projevy změny klimatu poskytují nové možnosti, tedy např. i pro 
nečekané chování živočichů, v daném případě až dosud „neškod-
ného“ hmyzu, jehož chování se může změnit, resp. využít nových 
příležitostí, v daném případě oslabení buků v důsledku sucha.  

Až dosud kůrovec bukový vegetoval na opadaných bukových 
větvích či vyvráceném nebo jinak nemocném a oslabeném kmeni. 

Kůrovci bukovému na Slovensku říkají lýkožrút bukový. 
Pracovníci slovenské Lesní ochranné služby z Banské Štiavnice 
o něm referovali již před několika lety, dokonce i na konferenci 
v pražských Průhonicích.  
  

Masivní napadení kůrovcem, vědecky označovaným Taph-
rorychus bicolor (J.W.F. Herbst, 1793), je příčinou odumření 
vzrostlých buků v libereckých Lidových sadech. Podle sdělení 
doc. Ing. Petra Zahradníka, CSc. z VÚLHM byl jeho výskyt již 
dříve zaznamenán na Slovensku. Není vyloučeno, že se zatím 
nepozorovaně šíří dál. Jeho šíření je podmíněno oslabením odol-
nosti buků celkovým vzrůstem globální teploty a nedostatkem 
vláhy ve vegetačním období v posledních letech. Na internetu 
dokonce uveřejnili živou mapu výskytu kůrovce bukového 
v Evropě. 

Jako by nestačilo, že během poslední pětiletky třetina 
smrkových lesů v Česku podlehla mohutné invazi spojených 
kůrovcových sil, letos novináři vystartovali do médií s další 
dřevokaznou senzací. Kůrovci neničí jen smrky, ale i buky, 
zněl nadpis úvodního článku 

TAPHRORYCHUS BICOLOR 
PĚTIMILIMETROVÝ BROUČEK, KTERÝ HROZÍ
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lesní ekosystémy
Motto: 
Omne malum nascens facile opprimitur, 
každé zlo se v počátku lehko potlačí.



lze na tomto příkladu ukázat, že lokálně bylo počasí v roce 2018 
skutečně zcela extrémní. 

S bukem jako odolnou dřevinou se dost počítalo a stále počítá 
při obnově lesů po kůrovcové kalamitě. Jistěže je třeba jisté 
zdrženlivosti v posuzování a případné predikci kůrovcového 
napadení buků, resp. BK porostů. Přesto by bylo vhodné na toto 
možné nebezpečí upozornit lesní správy, aby lesníci tam, kde mají 
buky, jim věnovali mimořádnou pozornost a získávali „doličný“ 
materiál a zároveň neprodleně asanovali. Koneckonců fotosnímky, 
o kterých se zmiňuje doc. Ing. Zahradník, CSc., se dají dnes 
přenášet mailem nebo přes internet z kterékoliv LS. Možná, že by 
se toho systematického průzkumu organizačně mohla ujmout 
LOS. Asi by se nemělo nic zanedbat. 

 
Avšak ptejme se, nevznikly také jindy a jinde velkoplošné 

kalamity ze zanedbaných lokálních ohnisek napadení „škodlivým 
hmyzem“ ?  

 Před mnoha lety, když se v lesích MS kraje objevil lýkožrout 
severský (Ips duplicatus), myslím, že se mu zprvu nevěnovala až 
tak velká pozornost, kterou si však později důsledně vyžádal. Ze-
jména byla zanedbána důsledná asanace lokálních ohnisek napadení. 

V současnosti napadá i skupiny vzrostlých buků, které jsou ozna-
čovány jako lokální ohniska. 

  
Ing. Jan Liška, CSc., odborník z Lesní ochranné služby (LOS), 

se vyjádřil k šíření kůrovce bukového takto: 
„V oblasti Českého krasu (nad obcí Hostim) jsou z let 2019 

a 2020 chřadnoucí a odumírající buky. Sucho a horko z roku  
2018 tam způsobilo těžké poškození tzv. vápnomilných bučin, 
které jsou zde v jedné z nejnižších nadmořských výšek u nás 
(soudí se, že jde o víceméně autochtonní porosty). Následně se na 
fyziologicky nejvíce zasažených stromech objevilo napadení 
kůrovcem bukovým Taphrorychus bicolor, který se přemnožil 
a pak napadl i méně poškozené stromy, jež by snad bez tohoto 
dodatečného stresu možná i postupně zregenerovaly (k tomu ještě 
spolupůsobila infekce houbovými patogeny, zejména z rodu 
Nectria). 

Výsledkem bylo ohniskovité maloplošné odumírání buku, které 
jsem v lese ještě neviděl. Zároveň docházelo k odumírání boro- 
vice (v současnosti již na svahu odumřely všechny stromy 
borovice), na druhém hřebenu odumřely skupiny buku. Rozhodně 

Taphro-
rychus 
bicolor 
 
Napadený 
buk

15

Protože jsem zažil různé kalamity, neberu chování kůrovce 
bukového,  Taphrorychus bicolor,  nikterak na lehkou váhu. 
Etologie živočichů se mění v závislosti na prostředí a jeho 
změnách.  Aniž bych chtěl nadsazovat, až dosud nevinný 
brouček se ve vhodných podmínkách pro jeho množení může 
stát příčinou přírodní  katastrofy.Český les



rozlohy ČR), přičemž napadal i borovici Banksovu a borovici 
bělokorou. V Yellowstonském národním parku zničil 2/3 borovi-
cových porostů, v kanadské Albertě cca na 60 000 km2 (více než 
rozloha Čech) .  

Zajímavý je průběh napadení borových porostů lýkohubem 
borovým (Mountain pine beetle) v národních parcích amerického 
státu Colorado . Lokální ohniska napadení byla zaznamenána již 
v roce 1996. Zprvu šlo o napadení starých a oslabených stromů 
borovice pokroucené, borovice ohebné, později borovice bělokoré 

V severní Americe běžný lýkohub borový, Mountain pine bee-
tle (Dendroctomus ponderosae, Hopkins, 1902), v minulosti 
způsoboval jen lokální napadení borovic se specializací zejmé- 
na na oslabené borovice pokroucené (Pinus contorta) a borovici 
těžkou (Pinus ponderosae). V souvislosti s globálním oteplením 
a vláhovým deficitem se snižovala odolnost borovic a lýkohub  
se začal v posledním desetiletí kalamitně množit. Poničil bo- 
rovicové lesy v 10 státech USA a ve dvou provinciích v Kanadě. 
Celkem zničil borovicové lesy na více než 180 000 km2 (2,3 krát 

Vpravo 
dole závrty 
kůrovce do 

buku

16

6/
20

21



a těžké, tak jak suchá a horká vegetační období snižovala 
přirozenou rezistenci borovic. Do roku 2008 brouk zlikvidoval 
borové lesy národního parku Colorado na území 4 700 km2. Do 
roku 2013 přibylo dalších 1 070 km2 zničených borovicových 
porostů. V pozdějších letech nákaza přeskočila jižněji do hor 
Nového Mexika . 

V ČR se o obrovské kůrovcové přírodní katastrofě v Sever- 
ní Americe skoro nemluvilo. Jednak ČR měla a má své pan-
demické kůrovce na smrcích a borovicích, jednak to bylo daleko 
na západě. Americká kůrovcová pandemie se připisuje hlavně  
klimatické změně. V Česku nepochybně ke kůrovcové pandemii 
velkou mírou přispěl i průmyslový přístup k lesním eko-
systémům. 

Potvrzuje se, že veškeré lesy, ať hospodářské, ochranné či 
zvláštního určení, vyžadují zejména v době klimatických změn 
speciální ekosystémový přístup s důrazem na obnovu lesa na typo-
logických základech, na ochranu a trvalou péči o les. Tomu se také 
musí přizpůsobit organizace lesních správ, těžba a těžební 
dřevařské podniky. Jenom ekologicky stabilní les může přinášet 
trvalý a vyrovnaný výnos a plnit nezbytné úkoly klimatické, 
vodohospodářské, půdoochranné, zdravotní a sociální. Jen udržení 
lesů a stromové zeleně v krajině může pomoci její adaptaci na 
probíhající klimatické změny.

17



a Berounem lemují část jejího toku kolmé vysoké betonové stěny. 
Jako milovník přírody jsem nikdy tomuto úseku Litavky 
nevěnoval větší pozornost. Až v loňském roce, kdy v okolí 
Berouna na okraji křivoklátských lesů zahnízdil pár černých čápů 
a vyvedl tady čtyři mláďata. Čapí rodiče jim právě do těchto míst 
pravidelně létali pro potravu. Poprvé, když jsem se vydal za čápy 
k Litavce v Berouně, jsem nevěřil svým očím. V poměrně frekven-
tovaném úseku, kde z jedné strany kolem řeky vede cesta a nachází 
se skatepark a nedaleko protějšího břehu je hlučná dálnice, jsem 
z jednoho místa pozoroval lovit v jednu chvíli tři ptáky. Mladého 
skorce vodního, ledňáčka říčního a čápa. Ten z mělké vody tahal 
jednu rybu za druhou. Překvapilo mě, že na rozdíl od volavek 
popelavých, které zde také loví, není plachý a lidskou přítomností 
se vůbec nenechá vyrušit. Po několika dalších návštěvách těchto 
míst jsem zjistil, jak se příroda přizpůsobila tomuto člověkem 
ovlivněnému ekosystému. Pozoroval jsem zde celou řadu dalších 
vodních ptáků. Mimo již zmíněných druhů pravidelně kachny 
divoké a racky chechtavé, také konipasa horského, slípku 
zelenonohou a ohroženého morčáka velkého. Tato kriticky 
ohrožená potápivá kachna k nám přilétá zimovat ze severní 
Evropy, ale v posledních letech zde někteří jedinci zůstávají 
celoročně a na Litavce dokonce už i zahnízdili. Největší 
překvapení mi však zde přichystali ledňáčkové. Vybrali si 
k hnízdění drenážní otvory v kolmé betonové protipovodňové 
stěně. Tím nahradili nedostatek vhodných přírodních podmínek 
a zároveň si ušetřili práci hloubením hnízdních nor, podobně jako 
břehule, které v nich už několik let v nedalekém Králově Dvoře 
běžně hnízdí. Dokonce jsem pozoroval dospělého ledňáčka, jak 
krmí vylétnuvší mládě na kovovém zábradlí. Ledňáčkové 

Ř íčka Litavka pramenící v Brdech a ústící po 55 km 
v Berouně do Berounky překonává na svém poměrně 
krátkém toku velký výškový rozdíl a má relativně horský 

charakter. To ovlivňuje rychlé zvyšování vodní hladiny po inten-
zivních srážkách, často lokálního charakteru, způsobující 
povodně. Proto byla v zastavěných a obydlených oblastech rea-
lizována protipovodňová opatření, která místy změnila přírodní 
podobu Litavky a negativně se podepsala na jejím vzhledu 
i ekosystémech. Především na konci své pouti mezi Zdicemi 

Čáp černý 
na Litavce 

podle 
kroužku 
pochází 

z Českého 
Švýcarskal. 

 
 
 
 
  

Krmení 
ledňáčků

Příroda překvapuje
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vyskytuje velmi početná populace vzácné užovky podplamaté. 
Výzkum tohoto teplomilného hada, který výborně plave a potápí 
se, zde provádějí pracovníci příbramského muzea. Velké množství 
drobných ryb v Litavce svázané protipovodňovými zábranami 
umožňuje prosperovat nejen užovkám, ale všem vodním 
rybožravým živočichům a vlastně celému ekosystému nacházející-
mu se uprostřed rušného města a nedaleko dálnice. Je dobré, že 
příroda se mnohdy vyrovná s těžkými podmínkami, které jí člo-
věk připravil a dokáže příjemně překvapit na místech, kde to 
nečekáte.

ochránce přírody vůbec překvapují. V loňském roce na začátku 
května okroužkovali mladé ptáky v hnízdě nedaleko Berouna. 
Jeden z nich byl 30. října objeven, bohužel již mrtvý, až v Ajacciu 
na Korsice. Identifikován byl podle kroužku a zprávu o tom 
obdrželo Národní muzeum v Praze. Nepředstavitelný výkon toho-
to malého krasavce s relativně krátkými křídly, který za 173 dní 
absolvoval vzdálenost 985 km. A k tomu ještě překonal dlouhý 
úsek z pevniny přes moře na rodný ostrov císaře Napoleona. Ale 
zpátky k Litavce do Berouna. Mimo řady vodních ptáků se zde 

Ledňáček 
říční 
 
Samice 
ledňáčka 
má hnízdo 
v drenážní 
rouře proti-
povodňové 
stěny.

Vlevo dole 
volavka 
popelavá 
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Čtenářům Niky nejen z pravidelně uveřejňovaných článků jistě neuniklo, že Česká společnost ornitolo-
gická (ČSO) již téměř třicet let každoročně organizuje úspěšnou kampaň Pták roku. Proto jen stručně 
připomeňme, že pro ni vybrané ptačí druhy musejí být něčím významné, ukázkové a pozoruhodné, aby 
umožňovaly rozumně a současně přitažlivě zodpovědět široké veřejnosti i cílovým skupinám, jako jsou 
děti, zemědělci nebo lesníci, konkrétní otázky ochrany ptačích populací a jejich prostředí v České repub-
lice a pokusily se získat jejich podporu pro ochranu přírody. Současně může alespoň některá opatření 
přispívající k péči o zvolený druh uskutečnit každý milovník přírody. Na pomyslný ptačí trůn roku 2021 
proto symbolicky zasedla káně lesní (Buteo buteo). 

20

pták roku

KÁNĚ LESNÍ  
NEBYLA VYBRÁNA JAKO PTÁK ROKU 2021 NÁHODOU

KÁNĚ LESNÍ NENÍ JEN LESNÍ 
Asi jen málokdo neměl ještě příležitost pozorovat káni lesní 
v přírodě. Vždyť spolu s dobře známou poštolkou obecnou  
(Falco tinnunculus) patří v České republice k nejběžnějším 
dravcům.  

Jestliže uvidíme káni zblízka, můžeme být překvapeni její 
velikostí. Délka těla káně totiž bývá půl metru, zatímco v rozpětí 
širokých zakulacených křídel s prstovitě roztřepenými letkami, 
která v letu mírně zvedá do tvaru písmene V, mívá 110 – 132 cm. 
Není divu, že ji mnozí při spatření považují za některého 

Káně lesní mívá v rozpětí  
až 130 centimetrů a široká zakulacená 

křídla ji umožňují dovedně využívat 
k plachtění a kroužení stoupající 

vzdušné proudy.
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Jenže je tady jako téměř vždycky jisté ale. Právě hraboš polní 
patří mezi živočichy vyznačující se populačními cykly (viz 
rámeček na str. 27). V letech gradace hrabošů proto káně mají 
dostatek až nadbytek bohatých a dosažitelných potravních zdrojů 
a uvedení hlodavci představují v této době až 90 % jejich veškeré 
kořisti. Co ale nastává v období mimořádně nízké početnosti 
zmiňovaného hlodavce? Tehdy káně přecházejí na náhradní 
potravu: mohou jí být mláďata ptáků, drobní plazi, nejčastěji 
ještěrky, žáby, větší hmyz nebo jiní menší hlodavci, zejména 
myšice (Apodemus spp.) nebo méně známý norník rudý (Myodes 
glareolus).  

Vztah mezi dravcem a kořistí fungující jako přímá a zpětná 
vazba vede v případě káně lesní a hraboše polního k tomu, že 
v obdobích nízké populační hustoty hrabošů mívají káně ve 
snůškách méně vajec a celkově vyvedou menší počet mláďat. 
Výzkum využívající značení dravců také prokázal, že v jejich po-
pulaci vzrůstá podíl nehnízdících jedinců.   

z menších orlů. Uvedené nesprávné určení ještě podporuje vynika-
jící schopnost kání využívat vzdušné proudy k plachtění 
a kroužení i ve značných výškách. Pokud se při plachtění ozývají 
nezaměnitelným kvílivým nebo mňoukavým hlasem, obvykle 
přepisovaným jako klié nebo vijé, kupř. při svatebních letech, nebo 
když vyvedená mláďata vzlétnou nad krajinu, nelze je 
přehlédnout. Ačkoliv stejně jako u jiných dravců (a také sokolů) 
bývají samice kání větší než savci, uvedený rozdíl není tak 
výrazný jako u jestřába lesního (Accipiter gentilis) nebo jeho 
menšího příbuzného krahujce obecného (Accipiter nisus). Přesto 
samci našeho nejběžnějšího dravce i tak dosahují pouze 85 % 
velikosti opačného pohlaví.  

České druhové jméno napovídá, že bychom měli káni považo-
vat za typického obyvatele lesů. A skutečně – mláďata vyvádí 
v nejrůznějších lesích od nížinných lužních porostů až po horské 
komplexy, a to až do nadmořské výšky 1 200 m. Nicméně káně 
upřednostňuje spíše než rozsáhlé lesní celky otevřenou krajinu 
tvořenou pestrou mozaikou lesů, polí, luk a větších pasek. 
Nápadná kání hnízda se ale našla také v menších polních lesících, 
větrolamech v intenzivně využívaném agroekosystému, alejích, 
nesouvisle zastavěném okraji města, na solitérních stromech či 
keřích nebo dokonce i v ovocných sadech.  

 
KÁNĚ LESNÍ VERSUS HRABOŠI  
S relativní mohutností káně lesní se zdá kontrastovat složení její 
potravy. Kombinace rozmanitých metod zkoumání jídelníčku kání 
potvrzuje, že ve střední Evropě dávají přednost drobným savcům, 
zejména hraboši polnímu (Microtus arvalis).  Ostatně, jeho lovu se 
přizpůsobily jak anatomicky (krátké silné pařáty, dlouhé tenké 
střevo), fyziologicky (schopnost získat z kořisti více energie než 
jiní dravci) tak chováním: lovecká strategie spočívá v trpělivém 
vyhlížení kořisti z vyvýšeného místa a shlukováním více jedinců 
na lokalitách s dostatečnou nabídkou dostupné potravy. I pro káni 
platí, že se jako každý živočich snaží při získávání potravy co 
nejvíce energie získat a současně jí co nejméně vydat. Z tohoto 
hlediska se zdá být 8 – 12 cm velký a obvykle 11 – 35 g vážící 
hraboš polní pro káni kořistí přímo ideální.  

Přestože 
káni lesní 
viděl 
v přírodě 
téměř každý, 
možnost 
pozorovat 
tohoto 
dravce při 
hnízdění měl 
asi jen 
málokdo.  
 
Káně lesní 
upřednost-
ňují pestrou 
mozaiku 
polí, lesů, 
travinných 
porostů 
a velkých 
palouků.
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ve tvaru písmena T - berliček – v zemědělské krajině má pro re-
gulaci drobných hlodavců nesporný význam: navíc pragmaticky 
řečeno, nebývá ani příliš nákladné, ani pracné. Káně i další dravci 
a sovy z nich mají výtečný přehled po okolí, vyvolávají v nich 
oprávněný pocit bezpečí, s obdivuhodnou trpělivostí z nich vy-
hlížejí vhodnou kořist a při útoku na ni jsou více nabití energií, než 
kdyby museli při pátrání po úlovku poletovat nebo jít po zemi. 
Průkopník ochrany polních kultur a lesních porostů před hlodavci 
pomocí myofágních ptačích predátorů Miroslav Dusík uvádí, že na 
pozemcích s berličkami ve východním Polabí se počet aktivních 
nor hrabošů během půl roku vegetačního klidu snížil ve srovnání 
s kontrolními plochami o 30 – 80 %.  

 
O KÁNÍCH A LIDECH 
Podle aktuálních a důvěryhodných údajů ČSO v současnosti 
hnízdí v ČR 11 000 – 14 000 párů kání lesních, přičemž uvedená 
početnost zůstává již určitou dobu přinejmenším stabilizovaná 
nebo se mírně zvyšuje.  

Jak jsme již zmínili, v době populačního minima hrabošů pol-
ních jsou káně přinucené přepnout na jinou potravu. Totéž platí 
i pro mimohnízdní období, jestliže se nemohou během dlouhodobé 
silné sněhové pokrývky nebo vytrvalých dešťů dostat ke své zá-
kladní kořisti. Musíme přiznat, že tehdy se káně mohou 
příležitostně zmocnit i drobné lovné zvěře nebo zaútočit na domácí 
drůbež. Stejně jako u jiných predátorů se u kání mohou objevit je-
dinci specializující se na tuto kořist. Sluší se ale bez jakékoli 
předpojatosti zdůraznit, že jde spíše o výjimky než pravidlo, což 
potvrzují i údaje z ČR. Aniž bychom chtěli dělat káním lesním 
zaslepeného advokáta, připomeňme, že část jimi konzumované 
lovné zvěře mohou tvořit mršiny s oblibou sbírané zejména na sil-
nicích.  

Právě představa káně lesní jako významného přirozeného 
nepřítele lovné zvěře vedla k tomu, že byla dlouhou dobu legálně 
lovena. Uvedený přístup souvisel s názorem tehdy výrazně 

Podrobná uspokojivá odpověď na otázku, proč se v někte- 
rých částech ČR potýkáme v posledních letech se závažnými pro-
blémy vyvolanými vysokou až mimořádně vysokou populační 
hustotou hrabošů polních způsobujících skutečně značnou újmu 
zemědělcům, přesahuje téma tohoto příspěvku. Zdá se, že 
u hraboše polního stejně jako u jiných hrabošovitých, můr nebo 
tetřevovitých již nemusí docházet k populačnímu cyklu na rozsáh-
lém prostoru. Ostatně jeho skutečně synchronní celostátní gradace 
byla v ČR zaznamenána naposledy před více než deseti lety. 
Některé agrotechnické postupy (bezorební systém, setí do 
zmulčované plodiny, velké lány) a zejména řada suchých let po 
sobě, navíc s mírnou, víceméně symbolickou zimou, ale umožňují 
hrabošům téměř nepřetržité rozmnožování. A důsledek? V určitých 
regionech republiky dojde ke gradacím zmiňovaných hlodavců. 
Zatímco v roce 2019 poškodili hraboši na jižní Moravě až 80 % 
porostů, takže někde pěstitelům nezbylo nic jiného než lány obilí 
zaorat, v dubnu 2021 zůstávaly extrémním výskytem hrabošů silně 
ohrožené kraje Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, 
Středočeský a Ústecký. 

Jaká je úloha myofágních (myšilovných či přesněji řečeno 
drobnými hlodavci se živících) ptačích predátorů v cyklech 
hrabošovitých? I když káně lesní nepatří mezi lovce specializo-
vané na uvedený typ kořisti, jak jsme již uvedli, v době, kdy se jí 
to energeticky vyplatí, loví téměř výlučně hraboše polní. Prostou 
aritmetikou dospějeme k závěru, že hnízdo s dvěma mláďaty, což 
je dlouhodobý středoevropský průměr, spotřebuje od jejich vylíh-
nutí po vylétnutí z něj na 700 hrabošů. A to uvažujeme na hraboše 
jen průměrný rok. Pokud je zmiňovaných hlodavců dostatek 
a v hnízdě káně se nacházejí tři potravy se dožadující potomci, 
musí samec v době do opuštění hnízda mláďaty den co den ulovit 
až 30 hrabošů! 

Díky obrovské rozmnožovací schopnosti hrabošů polních 
nedokáží ptáci a savci se jimi živící zabránit na větší ploše gradaci 
hlodavců. Mohou ale tuto fázi populačního cyklu oddálit, a to 
třeba až do období vegetačního klidu, a snížit v ní početnost 
hlodavců. Rozmístění umělých kovových nebo dřevěných posedů 

V zimě se 
v České 

republice 
vyskytuje 

část 
dospělých 

kání lesních 
a tohoroč-

ních 
mlá�at, 

doplněných 
ptáky ze 

severní  
a severo-
východní 

Evropy. 
 

Dravčí  
vzhled  

káně lesní 
nezapře: 

proto bývá 
někdy 

označována 
za menšího 

orla. 
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Samičky hraboše polního jsou schopné už ve stáří pěti týdnů porodit čtyři až 
čtrnáct mlá�at a dokáží se pářit hned po porodu: jednotlivé vrhy mlá�at tak 

mohou následovat v třítýdenních intervalech. Jediný pár se proto může 
během sezóny namnožit až na několik tisíc jedinců.



převládajícím v myslivecké veřejnosti na vše, co má zahnutý 
zobák. Káně se ve velkém střílely i ze zálohy na výrovkách, kde 
instinktivně útočily na přivázaného výra velkého (Bubo bubo). 
Podle oficiálních údajů se v roce 1950 ulovilo v českých zemích 
více než 12 000 kání lesních. K tomu připočtěme, že podnik 
zahraničního obchodu vyvážel ještě v 80. letech 20. století do 
západní Evropy za tvrdou měnu v množství větším než malém 
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 www.birdlife.cz/ptak-roku-2021-kane-lesni/

Populační cykly drobných savců – co víme a co naopak 
nikoli  
Populace některých druhů volně žijících živočichů, mezi nimi 
i hrabošovitých hlodavců, prodělávají víceleté, natolik pravidel-
né změny početnosti, že v tomto případě hovoříme 
o populačních cyklech. 
Vzpomínáte si na roky, kdy se zemědělská krajina doslova hemží 
hraboši polními a pole jsou hustě rozrytá jejich norami? Tehdy 
napočítáme na jednom hektaru vhodného stanoviště až 1 990 
hrabošů! Zmiňovanou fázi populačního cyklu označujeme jako 
fázi vrcholové hustoty neboli gradaci. Protože při ní dojde k tak 
výraznému zvýšení početnosti hlodavců, že jim hrozí vyčerpání 
dostupných potravních zdrojů, začíná hrabošů vlivem zvyšující 
se úmrtnosti ubývat. Tato etapa populačního cyklu, které říkáme 
sestupná fáze nebo fáze poklesu, obvykle spadá na začátek zimy. 
Následující časový úsek minimální početnosti hlodavců 
v populačním cyklu označujeme jako fázi nízké početnosti. To, 
že jde skutečně o „pesimistický“ stav hraboší populace, doklá-
dá nejlépe údaj, že tehdy připadá jeden hraboš na dva až pět 
hektarů! 
Díky mimořádné množivosti (natalitě) hrabošů a omezení 
konkurence (kompetice) uvnitř populace nakonec hrabošů 
znovu přibývá. Protože populaci výrazně posilují mladí jedinci, 
rozmnožování hlodavců začíná na jaře poněkud časněji a může 
pokračovat až do prvních zimních dnů. Navíc v populaci 
nezanedbatelně roste podíl samiček a také mláďata dospívají 
dříve než jindy. Nepřekvapí proto, že na stejné ploše 
se početnost hrabošů zvýší až šestinásobně. Protože tato perio-
da populačního cyklu připravuje další fázi vrcholové hustoty, 
hovoříme o ní jako o vzestupné fázi čili fázi růstu. Po ní se celý 
cyklus po dvou až pěti, nejčastěji třech letech znovu opakuje.  
Přestože ekologové zkoumají populační cykly drobných savců 
více než 100 let, přesnou příčinu, proč početnost některých 
hrabošů a severských lumíků v určité části jejich areálu 
rozšíření pravidelně kolísá, zatím přesně neznáme. Nejrůznější 
hypotézy hledají příčinu populačních cyklů hrabošovitých ve 
vnějším prostředí (kupř. působení predátorů nebo patogenních 
organismů přenášejících nemoci, vliv potravy, změny podnebí), 
charakteristikách jedinců či populací (fyziologický stav zvířat, 
dědičné vlivy, věková struktura populace) nebo v jejich kombi-
nacích. Nicméně žádný z uvedených názorů nedokáže cykličnost 
populací hrabošovitých vysvětlit naprosto uspokojivě. 

vycpaniny kání a dalších dravců a sov, které nezřídka končily na 
WC německých domácností nebo začouzené v britských 
hospodách. 

Od roku 1962 patřily káně mezi celoročně chráněné volně 
žijící živočichy, a to s výjimkou uznaných bažantnic. V určitých 
obdobích sílil tlak na to, aby se mohly lovit v mimohnízdním 
období, zejména během pozdního podzimu a zimy. Jak odhalily 
výsledky kroužkování, tehdy se totiž část kání lesních rozmnožu-
jících se na území ČR přesouvá na jih a jihozápad a nahrazují je 
jedinci ze severu a severovýchodu našeho kontinentu. V 80. letech 
20. století proto upozornil tehdejší předseda Československé 
společnosti ornitologické, předchůdkyně ČSO, a dlouholetý ředitel 
pražské zoologické zahrady Zdeněk Veselovský ministra kultury 
Milana Klusáka, pod něhož v té době státní ochrana přírody 
v českých zemích spadala, že zatímco v Československu káně 
lesní střílíme a chceme střílet ještě více, stejné jedince 
v Sovětském svazu jako vítané pomocníky zemědělců pečlivě 
chrání. A tento argument pochopitelně náležitě zabral. 

 
CO JEŠTĚ KÁNĚ OHROŽUJE 
Nemusíme mít deduktivní schopnosti velkého literárního pátrače 
Sherlocka Holmese, abychom si uvědomili, že také za dalšími 
činiteli působícími káním lesním nemalé potíže i dnes stojí člověk.  

Nejen pro káně představují nezanedbatelné nebezpečí linky 
vysokého napětí, na nichž ptáci hynou v důsledku výboje i nárazu 
do vodičů. Během projektu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
bylo na 6 500 km vysokého napětí nalezeno v letech 2015 – 2016 
celkem 1 170 opeřenců zabitých výbojem: z nich 454 bylo právě 
kání lesních. Jednoduchým výpočtem musíme dospět k závěru, že 
v České republice ročně uhyne na linkách vysokého napětí až 
40 000 kání lesních. Státní ochrana přírody se snaží uvedený prob-
lém řešit. Zákon v současnosti ukládá provozovatelům elektric-
kého vedení je zabezpečit, sloupy s rovinnou konzolou a třemi 
podpěrnými izolátory, bohužel výstižně označované jako sloupy 
smrti nahrazují bezpečnou alternativou, konzolí Pařát III, nebo se 
tyto lineární struktury vybavují kryty, izolované vodiče či různé 
bariéry. 

Káně nejenže s oblibou číhají na hraboše podél silnic, ale 
nezřídka přímo na vozovce sbírají mršiny, takže se stávají obětí 
srážek s projíždějícími automobily. Protože se káně, jak jsme již 
několikrát zdůraznili, živí především hraboši, nesužuje je 
hromadění cizorodých látek, zejména polychlorovaných bifenylů 
(PCB) v tkáních tak výrazně jako dravce a sokoly lovící ptáky. 
Nicméně v ČR, konkrétně v červnu 2020 u Vraclavi na 
Orlickoústecku, již byl zaznamenán úhyn káně v důsledku plošné 
aplikace chemického přípravku proti hrabošům Stutox. Na druhou 
stranu káně lesní bohužel dlouhodobě vede nechvalný žebříček 
nejčastějších obětí otrav od roku 2008 v ČR zakázaným jedem  
karbofuranem. I když se na káně traviči nezaměřují cíleně, jeden 
ze tří karbofuranem usmrcených živočichů náleží právě k tomuto 
druhu. Doufejme, že ostudnou situaci změní první, byť zatím 
nepravomocný rozsudek vynesený za otravu volně žijících živo-
čichů zmiňovanou chemickou látkou z konce dubna 2021.  

Věhlasný ornitolog a ochránce přírody Karel Hudec již před 
dvaceti lety trefně napsal, že počet kání lesních v České republice 
významně závisí na pronásledování člověkem. I proto se uvedený 
dravec stal ptačím šampionem roku 2021. 

Snůšku kání lesních tvoří v závislosti na nabídce základní potravy – hraboše 
polního – 1 - 4, obvykle 2 – 3 vejce. V hnízdech se objevují již od konce 
března.



Budeme-li zvířata plašit nebo vyrušovat 
naší přítomností, zkracujeme jejich čas  
na hledání potravy a zajištění jejich 
úspěšného přežití.  

V naší přírodě máme i řadu velmi 
citlivých chráněných území, například 
rašelinišť, která mohou být přílišnou 
návštěvností citelně poškozena nebo nená-
vratně zničena. I zde je pro přírodu mno-
hem šetrnější, pokud návštěvník využije 
možností služeb WEB kamer a s loka- 
litou se seznámí jejich prostřednictvím. 
Dokonce i vědci tak mohou naplánovat 
nezbytné návštěvy těchto lokalit, napří-
klad za účelem odběru vzorků, na vhodné 
období, které si vytipují díky pozorování 
pomocí WEB kamer. 

Poskytnout odkazy na vhodné WEB 
kamery umístěné v přírodě je poměrně 
složité. Ne že by odkazů na internetu neby-
lo dost. Problém spočívá v dynamice 
samotné přírody. Hnízdění a vyvádění 

mláďat probíhá poměrně rychle. Co platilo 
v době sepisování článku, již dávno 
nemusí platit v době vydání časopisu. 
Výhodou je, že kamery jsou rozmístěny po 
celém světě, a zvířata je tedy možné sle-
dovat prakticky stále, jen je třeba opa-
kovaně vyhledávat další a další odkazy. 
Musím ale konstatovat, že on-line pozo-
rování soukromého života zvířat na inter-
netu je zábavné.  

 
KDE TEDY HLEDAT? 
Na internetu najdeme řadu stránek zabý-
vajících se buď přímo provozováním  
WEB kamer zaměřených na pozorování 
zvířat, nebo alespoň poskytujících odka- 
zy na tyto stránky. Rozhodně zajímavou 
stránku provozuje hnutí The Wildlife 
Trusts, které spojuje 46 nezávislých orga-

nám umožňují přenos jednotlivých static-
kých snímků (fotografií) nebo souborů 
dynamických snímků (video nebo stream) 
z libovolného místa A do libovolných míst 
kdekoliv na světě, a to buď v reálném čase, 
nebo s malým zpožděním. Použití WEB 
kamer má svá omezení. Prvním omezením 
je nutnost zajištění zdroje elektrické 
energie, druhým, často velmi limitujícím 
omezením, je zajištění dostatečně kapacit-
ního připojení k internetu, a třetím, 
v případě snímání přírody a živočichů 
zatím nepodstatným, je zajištění ochrany 
osobních práv a svobod lidí. Sledovat 
soukromý život lid, či dokonce o tom po-
řizovat záznam je trestným činem.  

Využití internetových technologií pro 
vědecký výzkum, ale i prosté sledování 
přírody je prospěšné a pomáhá i samotné 
přírodě. Máme velké množství chráně-
ných, ale i nechráněných druhů organis-
mů, které není vůbec vhodné například 
v době hnízdění a vyvádění mláďat rušit. 
Vlastně vůbec není vhodné živočichy rušit. 

Sokol 
stěhovavý 
při krmení 

mlá�at – 
snímek 
z WEB 

kamery 
provozo-

vané 
hnutím  

The Wildlife 
Trusts.

Orlovec říční na hnízdě – snímek pořízený z WEB 
kamery provozované nadací Conserve Wildlife 

Foundation of New Jersey na Long Beach 
Island.Wildlife Trusts.

WEB kamery v přírodě
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Údajně první použití webové kamery se datuje do roku 1991, kdy 
byla kamera umístěna v „Trojan room“, v oddělení počítačových věd 
Cambridge University a směřovala na kávovou konvici. Proč zrovna 
na kávovou konvici? No, proč ne. Něco muselo být první. Proč ale 
vznikly WEB kamery. 

Odpověď může být jednoduchá, ale také 
složitá. Jednoduchou verzí odpovědi může 
být, že lidé znají televizi od roku 1936, kdy 
odstartovalo její první pravidelné vysílání. 
Televize se začala záhy používat pro přímé 
přenosy například sportovních utkání, 
divadelních představení, koncertů, projevů 
významných i méně významných osob-
ností. Snadno tedy vznikla otázka, zda by 
nebylo možné používat takový „televizní“ 
přenos i v soukromém prostředí. Po zave-
dení internetu to byla již jen otázka tech-
nologie a přenosových rychlostí. Nejprve 
se používaly vnitřní kamery (indoor web-
cams) a velmi záhy po nich, po vyřešení 
ochrany proti nepřízni klimatu, i kamery 
venkovní (outdoor webcams). WEB ka-
mery jsou široce používány v průmyslu, 
ochraně majetku a osob, ve službách, v do-
mácnostech, ve veřejném prostoru, ale i ve 
výuce, jak jsme si konec konců všichni 
vyzkoušeli v období lockdownu. Bez 
WEB kamery se v současnosti neobejde 
prakticky žádný notebook. WEB kamery 6/
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zde pouze nejlepší videa natočená přes  
nyní již neaktivní kamery, která však také 
stojí za zhlédnutí.  

WEB kamery provozuje i Záchranná 
stanice živočichů Makov, která aktuálně 
nabízí například pozorování hnízdění čápů 
černých www.makov.cz/webkamera.html.  

Vyhledávání skutečně běžících live 
WEB kamer na internetu zaznamenáva-
jících živočichy nebo přírodu je poměrně 
časově náročné, protože se často jedná 
o vědecké či soukromé projekty, které jsou 
po jejich ukončení rušeny. Nicméně snad 
Vám tento krátký článek přinesl alespoň 
pár odkazů na zdroje, které Vám budou 
východiskem pro hledání zdrojů nových. 
Ať vám pozorování zvířat prostřednictvím 
WEB kamer přinese mnoho poučení a zají-
mavých zážitků.

na třech vejcích, je tedy velká šance, že 
bude možné hnízdění sledovat i v době, 
kdy článek vyjde tiskem. 

Řadu aktivních odkazů lze nalézt na 
stránkách EarthCam v sekci Animal Cams 
www.earthcam.com/events/animalcams/. 

Aktuálně můžeme pozorovat hnízdění 
orla skalního v Rumunsku na odkazu 
www.youtube.com/watch?v=07FkZ2 
pcjMk, což je první projekt Webcam 
WILDLIFE realizovaný sdružením Wild 
Bucovina Association v Bukovině  

Existují i stránky v češtině odkazující 
na zajímavé zdroje. Příkladem může být 
stránka Živé kamery z přírody www. 
zoocam.info/zive-kamery-z-prirody/, kde 
najdete opět řadu zajímavých odkazů, ale 
vyhledávání chce trpělivost, abyste nalez-
li opravdu aktivní živé odkazy, často jsou 

nizací zaměřených na ochranu přírody 
www.wildlifetrusts.org. Na jejich strán-
kách naleznete v sekci „Wildlife“ řadu 
aktivních odkazů na WEB kamery. Na-
příklad v době vzniku tohoto článku zde 
byly aktivní dva odkazy na hnízdící  
sokoly stěhovavé www.warwickshirewild 
lifetrust.org.uk/peregrine a www.notting-
hamshirewildlife.org/peregrine-cam, sovy 
pálené www.dorsetwildlifetrust.org.uk/ 
wildlifewebcam a nebo několik odkazů  
na WEB kamery umístněné v přírodní 
rezervaci Norfolk www.norfolkwildlife 
trust.org.uk/news-and-articles/wildlife-
cameras/view-all-wildlife-cameras. 

Na WEB kamerách nadace Conserve 
Wildlife Foundation of New Jersey bylo 
možné pozorovat hnízdění orla bělohla-
vého, který je symbolem USA. V současné 
době jsou již mláďata odrostlá, ale věřme, 
že na hnízdě vydrží do vydání článku, 
odkaz na stream je www.youtube.com/
watch?v=UK1fvYTGIKM. Druhá kame-
ra snímá hnízdění orlovce říčního https: 
//www.youtube.com/watch?v=kBNsM1Z
Zntc. Orlovec v době tvorby článku seděl 

Orel skalní 
na hnízdě – 
snímek 
z WEB 
kamery  
projektu 
Webcam 
WILDLIFE 
realizo-
vaného 
sdružením 
Wild 
Bucovina 
Association 
v Bukovině 
(Rumunsko). 
 

 
Čáp černý – 
snímek 
z WEB 
kamery 
provozované 
na 
Záchranné 
stanici 
Makov.
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Tu lze charakterizovat jako podkladový 
materiál, který se především snaží na stá-
vající struktuře podpor mnoho neměnit, 
což může do budoucna vyhovovat zejmé-
na větším zemědělským subjektům a je tak 
otázkou, jak se k návrhu Strategického 
dokumentu postaví Evropská komise. Ta 
bude totiž tento materiál posuzovat, opo-

Farmový 
chov  

jelenovitých
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Desítky hodin diskusí prostřednictvím on-line webinářů organizovaných 
Ministerstvem zemědělství k jednotlivým kapitolám Strategického dokumentu, 
který má být podkladem k aplikaci Společné zemědělské politiky EU (SZP)  
do národních dotačních programů od roku 2023 a další stovky hodin jednání 
odborných pracovních skupin ústí postupně do pracovní verze uvedeného  
dokumentu.
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programů bude zaměřena na udržitelné 
zemědělství, což zemědělskou produkci 
nspíše nezvýší. Enviromentálních regulací 
se přitom obávají jak naši, tak i zahraniční 
zemědělci, zejména z pohledu zvyšování 
nákladů na pěstování hospodářských  
rostlin a chov hospodářských zvířat. 
Předmětem obav jsou pak především 
zákazy přípravků na ochranu rostlin 
(POR), deklarovaný zvýšený podíl ekolo-
gického zemědělství a podpora tohoto 
způsobu hospodaření a vyčleňování půdy 
z pěstebních ploch v zájmu biodiverzity 
krajiny. I když se zejména v naší zemi řeší 
především možnost či nemožnost za-
stropovat dotace, tedy krátit podpory 
největším zemědělským subjektům, bude 
pro většinu zemědělců, ale také pod-
nikatelů v lesním hospodářství, rozhodu-
jící nastavení podpor a priorit v řadě jiných 
oblastí, a není proto od věci si některá 
z těch, o nichž se příliš nemluví, alespoň 
rámcově připomenout. 

Velmi významnou část podmínek pro 
čerpání rozhodujících dotací do země-
dělství v rámci takzvaného Pilíře I, což 
jsou zjednodušeně řečeno přímé platby, 
budou tvořit zásady „Dobrého země-
dělského a environmentálního stavu“ 
(DZES), o nichž nepochybně bude ještě 
vedena zásadní diskuse. Součástí DZES 

státních podniků ze struktury příjemců 
podpor. To se v našich podmínkách týká 
například státního podniku Lesy České 
republiky, v jednotlivých případech pak 
ale i nastavení zemědělských podpor, které 
nehodlá EU financovat. Celá řada základ-
ních parametrů nicméně stále není známa 
a ministerští úředníci a stejně tak pod-
nikatelé v zemědělství s napětím očekávají 
výstupy z Trialogu mezi Radou ministrů, 
Evropskou komisí a Evropským parla-
mentem, které by měly být známy 
nejpozději do začátku letošní prázdninové 
sezóny, tedy v průběhu června. Teprve 
poté bude možné národní strategické 
dokumenty dopracovat a následně zahájit 
diskusi s Evropskou komisí o jejich finální 
podobě. To v praxi znamená, že času na 
tento proces moc není, což není zejména 
pro zemědělce dobrá zpráva, neboť se 
musí na měnící se podmínky připravit. A to 
nejde ze dne na den. 

Zvláště když se naše zemědělství  
příliš měnit nehodlá, což vyplývá i z pří-
spěvků v diskusích, v nichž byli a jsou 
hodně aktivní zástupci Agrární komory 
ČR, kteří hájí především maximálně mož-
né zachování zemědělské produkce a s ní 
spojených dotačních podpor. Je totiž 
zřejmé, že celková suma dotací do ze-
mědělství klesne a celá řada dotačních 

novat, schvalovat a v některých případech 
i odmítat a požadovat přepracování. Na 
druhou stranu je ale třeba konstatovat, že 
se současný návrh Strategického doku-
mentu snaží akceptovat již v současnosti 
známé základní postoje EU týkající se 
plánovaných změn v nastavení dotací 
a priorit budoucí SZP, například vyloučení 

Koniklec 
luční český, 
Pitkovická 
stráň 2021
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země. V našich podmínkách bude spíše 
problém kombinovatelnost podpor zamě-
řených na ekologické a konvenční země-
dělství, což stále ještě není vyřešená otáz-
ka. Mimochodem, podíl 25 procent by 
v ČR představoval téměř 990 000 hektarů 
zemědělské půdy, což se zdá být velmi 
vysoké číslo, poměrně kopcovitá krajina 
v naší zemi ale znamená, že ČR by 
skutečně mohla takový cíl splnit, neboť 
nejvhodnější území pro ekologické země-
dělství představují horské a podhorské 
oblasti a pastevní chov hospodářských 
zvířat. Bohužel je ale třeba konstatovat, že 
přestože jsou ve Strategickém dokumentu 
zabudovány dotační programy na zlepšení 
animal welfare (pohody zvířat), netýkají se 
prakticky vůbec právě pastevního způsobu 
hospodaření, tedy ovcí, koz nebo skotu. 
Podle Ministerstva zemědělství je nutné 
řešit animal welfare především ve stá-
jových chovech prasat a drůbeže, kde je 
největší problém, z laického pohledu se 
však zdá téměř absurdní, že by dotace na 
animal welfare neměly jít na chovy, které 
jsou z podstaty věci nejpřirozenější 
(pastevní chovy) a navíc mají příznivý vliv 
na krajinu a biodiverzitu, a že bude 
zemědělská politika ČR podporovat kon-
centrované chovy zvířat „pod střechou“, 
kde mají chovaná zvířata k animal welfare 
skutečně daleko. Postupně sílící tlak 
veřejnosti navíc vede a povede k redukci 
stájových chovů zvířat, ostatně i u nás už 
se i prasata chovají ve volném výběhu. 
V řadě zemí EU je to navíc docela obvyk-
lé, například ve Španělsku. Na neklecové 
chovy drůbeže pak tlačí v ČR nejen laická 

naopak vyloučení orby z půdoochranných 
technologií nebo prevence rizik eroze. 
Jednotlivá pole se svým profilem, slo-
žením nebo například svažitostí poměrně 
dost liší, a kromě toho nelze vždy a stále 
používat bezorební technologie. Dalším 
z mnoha důležitých prvků regulace je 
vymezení neprodukčních ploch. Jejich stá-
vající spektrum by bylo žádoucí rozšířit, 
například o neprodukční rybníky, ale také 
o úhory – v tomto případě ale s nějakým 
plošným omezením. Na diskusi je také 
zákaz desikace meziplodin, což by neměl 
být takový problém, neboť to není v praxi 
příliš rozšířený postup. Samostatnou kapi-
tolou jsou ovšem osevní postupy 
a především pak rozlišení velikosti ploch, 
na níž by měla být regulace uplatňována. 
Z ní by měli být přitom vyloučeni 
zemědělci hospodařící na malých plo-
chách, například 10 nebo 20 hektarů, tak 
ale zatím návrhy nestojí. 

Součástí vizí budoucí SZP je, jak 
známo, také zvýšení ploch ekologického 
zemědělství na 25 procent zemědělsky 
obhospodařovaných ploch. V tom má  
naše země určitou výhodu, již v současné 
době tvoří v ČR takové plochy 15,2 pro-
centa zemědělské půdy, tedy necelých 
550 000 hektarů. V EU činí přitom v prů-
měru podíl takových ploch jen 7,7 procen-
ta, takže s dodržováním takového závazku 
budou mít problémy spíše jiné členské 
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jsou přitom mimo jiné regulace maximálně 
možných ploch při rozorávání travních 
porostů (maximálně 5 procent), podíl kra-
jinných prvků (3 až 5 procent), zásady 
zatravňování, prevence rizik eroze, podíly 
neprodukčních ploch nebo závazné osevní 
postupy. Na první pohled se zdá, že ani 
mírně inovované nově navrhované DZES 
zlepšení stavu krajiny příliš nepomohou, je 
ale třeba vědět, že množství dotačních 
programů a environmentálních opatření je 
možné uplatňovat i v Pilíři II, do kterého 
v současné době takzvané AEKO (agroen-
vironmentální opatření) také spadají. To 
v zásadě znamená dvě úrovně podpor 
udržitelnějšího zemědělství s tím, že ta 
základní a pro všechny nepřekročitelná 
bude stanovena velmi měkce, což ale ještě 
nemusí nutně znamenat, že průmyslové 
zemědělství zvítězí. Z obecně podnikatel-
ského hlediska se jeví dokonce jako strate-
gické neomezovat podnikání v země-
dělství hned v základních podmínkách, 
čímž lze vytvořit širší prostor pro diverzi-
fikaci podnikání a ochranu krajiny a biodi-
verzitu rozvíjet až v nadstandardních pro-
gramech. Toho lze dosáhnou převodem 
části finančních prostředků mezi oběma 
Pilíři a právě v této rovině lze očekávat 
značný lobbistický souboj. Přesto je ale 
třeba konstatovat, že zatím navrhované 
DZES mají rezervy. Příkladů je celá řada, 
a to i tak zásadních, jako je zařazení nebo 6/
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příliš peněz, byť konkrétní částky ještě 
známé nejsou. 

Vzhledem k neexistenci společné 
lesnické politiky EU je ovšem mnohem 
větší výzvou pro naše lesnictví podpora 
a údržba zapojených lesních porostů, tedy 
lesů jako takových. Stále ještě probíhající 
kůrovcová kalamita generuje potřebu mi-
liardových investic do lesnictví ročně, je 
však třeba vědět, že jde stále o kompen-
zace za újmu způsobenou kalamitou. 
Lesníci se přitom právem obávají let násle-
dujících, až kompenzace za kůrovce 
skončí, neboť do té doby určitě nově 
vysázené stromy nevyrostou tak, aby 
z nich byl ekonomický užitek. I proto jsou 
stále častěji slyšet hlasy volající po nějaké 
lesnické alternativě zemědělských pří-
mých plateb, tedy dotací vztažených na 
hektar plochy lesa. Problém je, že taková 
podpora by musela být financována ze 
státního rozpočtu, a aby měla smysl, muse-
lo by jít stejně jako v případě kompenzací 
za kůrovce o miliardy korun ročně. Jedním 
z možných řešení se tak zdá být podpora 
na hektar směrovaná alespoň na nej-
cennější území, případně taková kon-
strukce kompenzací, která by vycházela ze 
zákonem stanovených omezení v lesnic-
kém hospodaření. Ať tak či tak, věkově, 
výškově i druhově pestré lesy je pro ČR 
životně důležité podporovat i ve vztahu 
v zadržování vody v krajině, biodiverzitě 
nebo jako porostů ochlazujících krajinu.  

Ačkoli to není součástí Strategického 
dokumentu, i v diskusích nad ním již 
zazněly apely na hospodařící zemědělce, 
aby se vážně zabývali takzvaným prin-
cipem taxonomie, což je – zjednodušeně 
řečeno – míra vůle komerčních podniků, 
a to zdaleka nejen bank, ke struktuře inves-
tic a úvěrů s procesy v krajině a se ze-
mědělstvím souvisejícími. Již dnes poža-
dují některé banky i na území naší země 
hodnocení dopadů plánovaných země-
dělských investic na životní prostředí, 
a pokud jsou tyto dopady negativní, odmí-
tají takové aktivity financovat nebo jsou 
alespoň podmínky pro takové investice pro 
jejich realizátory nevýhodnější. Lze tak 
předpokládat, že pokud nepřinutí hos-
podařící zemědělce ke zlepšení přístupu 
k životnímu prostředí Strategický doku-
ment a reálná aplikace SZP v ČR v násle-
dujících letech, stanou se významným 
hráčem v ochraně životního prostředí 
a financování zemědělství nezemědělské 
subjekty. 

dokumenty do určité míry zpochybňují) 
zhruba 40 procent v zemědělství vypro-
dukované biomasy nevyužije. Proti tomu 
ale stojí některá inovovaná doporučení, 
podle nichž by bylo žádoucí zapravovat do 
půdy místo stávajících dvou tun slámy na 
hektar půdy dvojnásobek. Obecně se 
nicméně zdá, že v zemědělství vyproduko-
vaná biomasa by se měla vracet zpět do 
krajiny, a tedy „zůstávat v zemědělství“. 
Snahy využít zemědělskou biomasu 
k energetickým účelům se nezdají být 
příliš strategické, protože v mnoha 
případech zas o tak bezprostředně obno-
vitelní zdroje nejde, například v případě 
dřevní suroviny. 

Právě lesy a lesnictví je další oblastí, 
kterou čekají nemalé změny, ačkoli tato 
oblast je součástí Strategického dokumen-
tu jen okrajově, v rámci několika pod-
půrných programů zaměřených na agro-
lesnictví. Agrolesnictví spojující země-
dělské a lesnické hospodaření v jednom 
celku může být nepochybně příspěvkem 
k zvýšení pestrosti naší krajiny zejména 
proto, že jde o nelesní zeleň a tedy 
možnost jak alternativě využít některé 
plochy polí a především rozčlenit naší kra-
jinu. Navrhované dotace by měly jít na 
založení a péči o agrolesnický systém 
a v praxi jde o jeden z mála skutečně 
nových a žádoucích dotačních titulů. Ne-
jen proto se tak vede diskuse o velikosti 
sponů, struktuře podporovaných dřevin, 
jejich počtu na hektar půdy nebo o rozdílné 
výši podpor na sazenice a vzrostlejší 
stromy. Z dosavadních reakcí se ale ne-
zdá, že by bylo na tyto aktivity vyčleněno 

veřejnost, ale i maloobchod, takže podpora 
tohoto způsobu produkce masa, mléka 
nebo vajec by byla nanejvýš vhodná. Je 
však třeba zmínit také odvrácenou stranu 
venkovních chovů – totiž riziko nákaz 
takto chovaných zvířat, ať již je to ptačí 
chřipka nebo klasický či africký mor 
prasat, které je s chovem „pod širým 
nebem“ spojené. Jsme-li u hospodářských 
zvířat, pak je třeba zmínit pojem „velká 
dobytčí jednotka“ (VDJ), což je jeden 
z ukazatelů spojený s některými dotacemi. 
V ČR se zatím do VDJ nepočítají farmové 
chovy jelenovitých, ačkoli jde na rozdíl od 
volně žijících zvířat o hospodářské zvíře 
proto, že je chováno cíleně. Také zatím 
uplatňovaná struktura dotací směřovaná 
pouze na některé druhy hospodářských 
zvířat nemá úplně logiku – pokud chce stát 
systémově podporovat živočišnou produk-
ci, měly by být alespoň některé podpory 
vztažené na veškerá chovaná zvířata 
v přepočtu na VDJ – s tím ovšem Strate-
gický dokument nepočítá. Právě jelenovití 
představují zdroj pro tělo velmi žádoucích 
látek, přičemž spotřeba zvěřiny a zvěře je 
v ČR na nepatrné úrovni, ačkoli v naší 
zemi působí zhruba tisícovka chovatelů 
těchto zvířat. 

Jednou z důležitých rovin podnikání 
v zemědělství je a zřejmě ještě nadále bude 
produkce biomasy a obnovitelných zdrojů 
energie. Ministerstvo zemědělství sice 
nepočítá s další podporou výstavby bioply-
nových stanic, na druhou stranu ale existu-
jí snahy o zvýšení potenciálu zemědělství 
v produkci biomasy. V současné době se 
přitom podle statistik (které ovšem jiné 
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MZI si postupně nachází cestu do české legislativy a do vy-
hlášek jednotlivých měst. Všichni dobře známe infrastrukturu 
šedou (hospodaření se splaškovými vodami), která neodmyslitelně 
do měst patří. Poslední roky se stále více projevuje efekt klima-
tické změny na zásobách vody, které nejsou nevyčerpatelné a na-

Česká republika se nachází na rozvodnici tří  evropských povodí, 
a tedy veškerá dostupná voda je voda srážková. Z toho důvodu je 
třeba zodpovědně hospodařit s dešťovou vodou (HDV), tam, kde 
je to možné, umožnit zasakování do podloží a  doplňovat tím záso-
by půdní a podzemní vody. Tato problematika se ještě více dostává 
do popředí v důsledku probíhající klimatické změny se současně  
zrychlující urbanizací. Strategické cíle HDV jsou zejména: 
 

• Dosažení přirozené vodní bilance 
• Ochrana urbanizovaného území před bleskovými povodně- 

         mi při přívalových srážkách 
 • Zlepšení mikroklima městských aglomerací 
 • Ochrana podzemních a povrchových vod 
• Snížení spotřeby pitné vody užíváním vody srážkové 
 • Podpora estetických a rekreačních služeb s využitím vody 
 

CO JE MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA (MZI)? 
Často jen zelená infrastruktura je nástrojem šetrného hospodaření 
se srážkovou vodou. Její prvky v urbanizovaných územích pod-

porují vsak do půdy, výpar a retenci vody (tedy malý vodní 

cyklus). Jde o propojení VODY A ZELENĚ. Zeleň potřebuje 
dostatek kvalitní závlahy a prostoru, aby mohla správně fungovat 
a ochlazovat města. 

Prvky zelené infrastruktury se liší ve svém měřítku i ve svých 
funkcích a je možné je rozdělit do kategorie nadnárodních, 
regionálních a lokálních. Páteří zelené infrastruktury Evropské 
Unie je sít lokalit Natura 2000 (Evropská komise, 2016). 

Božkovský ostrov, zdroj: ÚMO 2 - Plzeň Slovany30
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jednotlivých městech, aby si vytvořila vyhlášky a standardy, podle 
kterých se bude řídit městská správa. Plzeň se již dlouhodobě 
věnuje problematice HDV a MZI a podniká potřebné kroky tímto 
směrem. V loňském roce byla schválena Koncepce odtokových 
poměrů, v rámci které se město bude dále rozvíjet v modrozeleném 
duchu. Na dokument plynule navazuje  vytvoření databáze MZI – 
ke zhlédnutí na stránkách www.ukr.plzen.eu, postupné zapojení 
ploch HDV do územního plánu a do územně analytických 
podkladů, dále např. zadání studie revitalizace Hrádeckého potoka 
a v neposlední řadě osvěta veřejnosti a státní správy. Na posledně 
zmíněnou aktivitu navazuje právě probíhající výstava „Voda 
spojuje“, která je k vidění v průběhu května na Anglickém ná- 
břeží před Komerční bankou, v červnu se přesune na Jiráskovo 
náměstí – městský obvod Plzeň 2, kde proběhne i vernisáž výstavy 
s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D. ze státního podniku Po- 
vodí Vltavy. Zde se výstava zdrží do poloviny září a poté poputuje 
po městských obvodech Plzeň 1 a Plzeň 4, kde bude k dispozici 
v průběhu října a listopadu 2021. Tímto vás srdečně zveme 
k návštěvě Plzně a zhlédnutí výstavy.

Prvky MZI jsou členěny do 3 hlavních kategorií.

 Park u Rakováčku, Stavba roku plzeňského kraje
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víc se snižujícím se množstvím klesá i její kvalita. Města si po-
stupně uvědomují, že musí změnit svůj přístup k rozvoji, a právě 
modrozelenou infrastrukturu postavit na stejnou úroveň jako infra-
strukturu šedou. Vytvářet vhodné podmínky/prostor pro růst 
stromů, odpojovat dešťové vody od kanalizační sítě, zejména od té 
jednotné a uplatňovat adaptační opatření na budovách. Vzhledem 
k tomu, že MZI v české legislativě nemá jednoznačný rámec, je na 

Onkologická a radioterapeutická klinika fakultní 
nemocnice Plzeň, zdroj: Envic



T ermín permafrost pochází z anglického slova permanent  
(stále) a frost (zmrzlý) a označuje se tak půda v polárních 
oblastech, která během roku nerozmrzá. Mocnost per-

mafrostu je od 1500 m, kdy promrzá i podloží, po několik centi-
metrů. Když v tundře roztaje svrchní vrstva zeminy, odkvetou 
i byliny, zatímco podloží zůstává zmrzlé trvale. Tento stav trval 
v polárních oblastech – ve velké části Sibiře a Aljašky staletí - tisí-
ciletí - desetitisíciletí. Permafrost se stal dokonalým mrazákem 
uchovávajícím uhynulé živočichy, rostliny, bakterie, které je roz-
kládaly, zbytky všeho, co se tam vyskytlo a co přikryl sníh, led, 
mráz a další vrstvy. Zmrzlá půda lákala lidi svou zdánlivou 
pevností, ti si na ní vystavěli svá obydlí, silnice, železnice. Náhle 
však přišlo to, co je stále ještě předmětem diskuzí – globální 

Promrzlá 
půda  

zvolna 
roztává  

a vznikají 
tak krátery 
a zvlněný 

terén

Jakoby obrovskému mrazáku, kterým Země na své severní polokouli  disponuje, docházela „šáva“, jako 
kdybyste se vrátili z dovolené a v kuchyni na vás čekal zápach z rozmraženého masa ….
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že na tom problému má (nebo může mít) člověk svůj podíl a zna-
mená to také začít dělat změny ve svém životě, což bývá někdy 
nepohodlné a drahé. Pokud by do těchto diskusí mohl přispět 
člověk pocházející například z okolí Jakutska ze Sibiře, mohl by 
dodat zajímavou zkušenost, která by náš názor na oteplování 
mohla ovlivnit. Jezera a řeky v jeho okolí, které dříve zamrzaly 
a vytvářely tak plochy pro dopravu a pohyb, již nezamrzají, pevná 
půda se mění v bláto a silnice jsou zvlněné, protože podklad pod 
nimi je nestabilní. Tamní lidé měli svůj život uzpůsobený pod-
mínkám, svoje domy měli postavené na povrchu, který byl 
odnepaměti pevný, a nyní v posledních letech stoupající teplota 
způsobuje praskání zdí domů, propadání země, objevují se krátery 
na místech, kde bývala rovná půda. Eduard Štorch by byl 
překvapen, že lovci mamutů opět ožili. Mamutí kly, které je možné 
nalézt v roztávajících vrstvách, jsou vysoce ceněným artiklem. 
Mršiny dávno uhynulých živočichů se objevují, spolu s dalšími 
organickými látkami, které byly uchovány nedotčené v permafros-
tu tisíce let. Důsledky tání jsou tedy dvojí – lokální pro místní 
usedlíky a globální pro nás všechny. Vladimir Romanovsky 
působící v Geofyzikálním institutu University of Alaska ve 
Fairbanks odhaduje, že do roku 2050 bude ¾ současné populace 
žijící na severní polokouli Země v oblastech permafrostu stiženo 
dopadem tání dříve trvale zmrzlé půdy. Velké riziko je u železniční 
infrastruktury – například 470 km dlouhá trať z čínské provincie 
Qinghai do Tibetu nebo trať Obskaja-Bovanenkovo jsou na per-
mafrostu, který s velkou pravděpodobností začne zanedlouho tát. 
Ropovody a plynovody v těchto oblastech čeká stejné nebezpečí. 
Do budoucna se tedy nebudeme setkávat jen s klimatickými uprch-
líky z jihu, ale i z polárních oblastí, kde se bažiny stanou neoby-
vatelnými.  

Jedna slavná česká polární výprava na severní pól do svého 
deníku napsala: „Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že 
se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo.“ 
Cimrmanovi polárníci by dnes tyto starosti již neměli..

oteplování. I v debatách, kde by člověk čekal fakty podložené 
názory, se divák/čtenář laik nemůže rozhodnout, na čí stranu se 
postavit a komu věřit: 

Máme příliš krátkou dobu měření výkyvů teplot a srážek, kli-
ma na naší planetě kolísalo vždy – i Grónsko bývalo zelené a v ji-
ných dobách zase předchůdci Indiánů přešli po zamrzlém moři až 
do Ameriky, v posledních letech prší, studny se naplnily, i ta 
ladovská zima letos byla (včetně dupání svahů s lyžemi v rukou) 

Průměrná teplota vzrostla, rok 2020 byl podle Programu 
Evropské unie pro sledování Země Copernicus nejteplejší od 
začátku pravidelných měření. Extrémních výkyvů teplot a srážek 
je stále víc, usychají stromy, které svými kořeny již nedosáhnou na 
podzemní vodu, klima nad naší republikou se blíží svými teplota-
mi tomu středomořskému. 

Co si z toho má člověk, který není v oboru znalcem, vybrat? Je 
vlastně pohodlnější se přiklonit k tomu prvnímu, uznat ten druhý 
názor znamená přiznat si problém. Druhým krokem je připustit,  

V tající  
zmrzlé 
vrstvě se 
nacházejí  
i zbytky 
uhynulých 
živočichů.
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(obr. 1), dát dětem do ruky šroubováky 
a vruty a postupovat krok za krokem dle 
návodu podobně, jako když si zakoupíte 
nábytek v rozmontovaném stavu a doma si 
ho dle návodu sami smontujete (obr. 2–4). 
Dětem to výborně jde, zvláště když se na 
ně nespěchá a mají při práci čas a pohodu 
(obr. 5). 

 
Co bychom měli vědět, než začneme 
budku vyrábět? Pro koho ji vyrobíme… 
Začátečníkům doporučujeme vyrobit  
ptačí budku typu „sýkorník“ či „špač-
kovník“, protože tu využijí nejčastější 
druhy pěvců žijících v parcích, zahra- 
dách a v blízkosti lidských sídel. V „sýkor-
níku“ (s průměrem vletového otvoru  
28–35 mm) zahnízdí nejčastěji sýkora 
koňadra nebo sýkora modřinka (obr.7), 
kteréjsou v zahradách výbornými pomoc-
níky zvláště na jaře, když nám vysbírají  
téměř všechny housenky na ovocných 
stromech a záhonech, aby jimi nakrmili 
svá mláďata. 

Aby nově vyrobená budka dobře 
sloužila svému účelu, je třeba mít návod se 
správnými rozměry, a také při výrobě 
zajistit, aby se budka dala každý rok snad-
no vyčistit a nebyla lehce dostupná pta-
čím predátorům. 

Jestli se domníváte, že vyrobit ptačí 
budku s prvňákem nebo předškolákem 
není reálné, mýlíte se. I nejmenší děti už  
si takovou výrobu ve školách a škol- 
kách vyzkoušely a vždy to dopadlo výbor-
ně! Stačilo připravit správně předřezaná 
prkýnka s předvrtanými dírkami na vruty 

34

V době, kdy byly uzavřené školy, měli 
žáci, a mnohdy i jejich rodiče, nezvyklou 
spoustu volného času. A v současné době 
přichází otevření škol a rozvolnění jejich 
provozu před letními prázdninami, což pro 
mnohé z nás může znamenat opět volný 
čas. 

Přinášíme vám proto náměty na tvůrčí 
činnost, které můžete realizovat ve školách 
pro utužení vzájemných vztahů a spolu-
práce, k probuzení pozornosti a motivace 
dětí k tvůrčí práci, nebo jimi inspirovat 
děti a rodiče, kteří letos budou trávit do-
volenou na chatách a chalupách a nevědí, 
jak se o prázdninách s dětmi zabavit 
a naučit je něčemu novému, užitečnému 
a možná i napínavému. 

Zkuste si vyrobit ptačí budku! Děti 
si vyzkoušejí vzít do ruky nějaké nářadí 
a pracovat s ním … A to je v dnešní době 
opravdu nezvyklý zážitek! A když se vám 
podaří vyrobit a vyvěsit správnou ptačí 
budku, stane se vítaným příbytkem pro 
vaše místní zpěvné ptáky. 
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PTAČÍ BUDKY PRO PĚVCE 
   ...DO ŠKOLNÍ ZAHRADY, NA CHATU ČI DO ZAHRÁDKY

1 2

   ZKUSTE SI SAMI VYROBIT



zvědavci, kteří budou hnízdící ptáky rušit 
a ohrožovat mláďata například tím, že ji 
budou otevírat! Druhým aspektem pro 
správné umístění je holý kmen bez větví. 
Přivázat budku hned vedle větve znamená 
usnadnit přístup k budce predátorům, jako 
je kočka nebo kuna, které si na mláďata 
počkají, až budou chtít budku opustit, nebo 
je z ní packou snadno vyšťourají, protože 
budou pohodlně uvelebení na vedlejší 
větvi. Budku proto zavěšujte v místech, 
kde je kmen spíše holý a bez postranních 
větví, aby to případní predátoři neměli tak 
snadné. 

povětrnostních podmínek za dva roky roz-
padnou. Rozhodně jsou lepší masívní 
smrková prkna, kterých je po kůrovcové 
kalamitě dostatek. 

Je třeba budku natírat? 
Hotovou budku není třeba natírat, když si 
díly stavebnice nařežete ze smrkových 
prken o síle 2,5 cm, může budka dobře 
sloužit minimálně 5 let a nerozpadne se. 
Konzervovat budku nátěrem je samo-
zřejmě možné, ale ptáci v přírodě své 
dutiny také nemají nalakované a je věcí 
názoru, zda konzervaci budky vůbec dělat. 
Spíše lze doporučit nátěr zvenčí tmavým 
mořidlem, aby budka na stromě „nesvítila“ 
a dobře barevně splynula s prostředím. 

 
Kam hotovou budku umístíme? 
Ideálně na strom do výše 2–3 metry. Výšku 
a přesné umístění budky volíme s ohledem 
na to, aby k ní neměli přístup nežádoucí 

V budce typu „špačkovník“ (s prů-
měrem vletového otvoru 45 mm) může 
zahnízdit více ptačích druhů: kromě sýkor 
také např. vrabec polní, brhlík lesní, 
špaček obecný nebo rehek zahradní   
(obr. 8). Tito pěvci v městském prostředí 
trpí nedostatkem stromových dutin. Staré 
vzrostlé a vyhnilé dutinové stromy jsou 
zde z bezpečnostních důvodů káceny 
a nahrazovány mladými stromky, ve 
kterých dutiny k hnízdění nejsou. 

 
Jaký materiál je vhodný na výrobu 
budky? 
Jakkoliv je prospěšná recyklace, nedopo-
ručuje se na stavbu budky řezat díly ze 
starého nábytku, protože jde většinou 
o materiály, které se na zahradě vlivem 

3
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dutinu, mohou zahnízdit třeba i v leše-
nářské trubce nebo ve schránce na dopisy 
a často takové hnízdění skončí neúspě-
chem, např. proto, že se kovový materiál 
v následných horkých dnech tak rozpálí, že 
mláďata nepřežijí, nebo je omylem či 
úmyslně poškodí člověk svojí činností. 
Pokud nemáte ve vnitrobloku či na malé 
zahrádce dostatek stromů, připevněte bud-
ku klidně na zídku či altán (obr. 11). Jen  
při tom myslete na kočky, aby se k budce 

Jak přidělat budku na strom? 
Budku můžeme na kmen přivrtat, nebo ji 
přivázat polyuretanovým popruhem, kte-
rý se používá na pásky k aktovkám 
a batohům a prodává se v potřebách pro 
kutily (na jeden úvaz budete potřebovat 
cca 2–3 metry popruhu). Přivrtání ke 
kmeni je jednodušší a levnější varianta 
a strom dvěma malými dírkami příliš ne-
trpí. Někdo ale nechce do stromů vrtat 
a v takových případech je úvaz dobrým 
řešením. Ale pozor – polyuretanové po-
pruhy jsou velmi pevné, nenapínají se, 
takže úvaz dělejte volnější! Po 2–3 letech 
mohou popruhy rostoucí strom škrtit, 
bránit mu v růstu, zaškrcovat proudící 
mízu (obr. 10) – a to stromu vadí rozhodně 
více nežli dvě navrtané dírky ve kmeni. 

 
Je možné umístit budku na budovu 
či zídku? 
Ano, když mají ptáci nedostatek dutin, 
nepohrdnou ani budovami a stavbami. 
Zvláště sýkory, které hledají vhodnou 

12) Snůška 
sýkory 

koňadry 
během 

inkubace 
 

13) Sýkora 
koňadra – 
probíhající 

líhnutí 
mlá�at 

 
14) Mlá�ata 

ve stáří  
jeden den 

 
15) Mlá�ata 

ve stáří 12 
dní
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Kde v zahradě vybrat správné místo 
pro budku? 
Nebojte se budku vyvěsit do míst, kde je 
větší provoz, jako je hlavní vstup do 
budovy, rampa do školní kuchyně nebo 
jiné místo, kde je rušno. Když v zahradě 
vyvěsíte několik budek najednou, některé 
na místech s větším provozem a jiné 
v odlehlých a tichých koutech zahrady, 
ptáci vždy přednostně obsadí hlučnější 
místa, patrně kvůli menší pravděpodob-
nosti predace. 

6/
20

21

9

10

11

12

13 14

15



vod na výrobu hnízdních budek typu „sý-
korník“ a „špačkovník“ a jsou zde uvede-
ny přesné rozměry dřevěných dílů budky, 
seznam potřebného nářadí, spojovacího 
materiálu a návod je rozkreslen do výrob-
ního postupu „krok za krokem“ (obr. 19). 

 
Když se rozhodnu vyrobit budku, jak 
mám začít? 
Až si stáhnete návod, v klidu si prostuduj-
te, co je třeba k výrobě budky nachystat. 
Nákup a příprava potřebných pomůcek 
vám sice zabere nějaký čas, ale dobrá 
příprava znamená pro vaše děti úspěšné 
sestavení a vyvěšení. 

Z hotové budky budou mít určitě děti 
radost. Také vám rády pomohou s výběrem 
místa k vyvěšení, například aby na budku 
viděly z okna své třídy nebo domova, nebo 
ji mohly pravidelně pozorovat cestou do 
školy či na hřiště. 

Už v sychravých podzimních dnech 
můžete být svědky, jak budku využívají 
ptáci k úkrytu a nocování. A na jaře se 
s vysokou pravděpodobností dočkáte 
přírodního divadla, když uvidíte ptáky, 
jak nosí hnízdní materiál do budky 
a připravují snůšku … a později rodiče se 
zobáčky plnými housenek a hmyzu, jak 
krmí hladová mláďata, která se někdy  
ozývají tak hlasitě, že je z budky uslyšíte 
už na dálku! 

 
Držíme vám palce, ať se vám výroba 

ptačích budek zdaří a přejeme vám úspěš-
né hnízdní sezóny a zajímavé pozorova-
telské zážitky!

snadno nevyšplhaly. Pak by se vaše budka 
mohla stát báječným supermarketem pro 
predátory, kteří budou mít chuť na ptáčka. 

 
Musím o budku nadále nějak pečovat? 
To je důležitá otázka. Ptačí budka se po 
několika hnízdních sezónách stává sme-
tištěm starého hnízdního materiálu, ve 
kterém mohou přežít různé bakterie 
a paraziti, kteří pak v následující sezóně 
hnízdící ptáky obtěžují a mohou způsobit 
i zkázu celé snůšky. 

Budku je proto vhodné každý rok vy-
čistit a případně i vydezinfikovat. Čištění 
provedeme špachtlí a lopatičkou, obsah 
nedáváme na kompost, ale do mikroteno-
vého sáčku, který zavážeme a vyhodíme 
do směsného odpadu (obr. 16–18). Ideální 
dobou pro čištění budek je podzim nebo 
zima, kdy už hnízdní sezóna skončila. 
Počítejte však s tím, že stálé druhy ptáků, 
které u nás zůstávají i přes zimu, budou 
budku využívat po celý rok jako bezpečný 
úkryt, kde budou při nocování chráněni 
před predátory a nepříznivými povětrnost-
ními podmínkami. 

Při čištění také pravidelně kontrolujte 
úvazy či upevnění budky, případné pras-
kání dřeva či rozbitý otevírací mechanis-
mus, protože z poškozené budky mohou 
mláďata vypadnout, nebo se do ní snadno 
dostanou hladoví predátoři. 

 
Jaké rozměry má mít správná budka? 
Návod na výrobu ptačí budky naleznete 
např. na stránkách www.ornita.cz, kde je 
volně k dispozici ke stažení technický ná-
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zaměstnání, protože ilustrátorská činnost 
není natolik oceňována, aby je uživila.  
Ale peníze, jak mnozí víme, nejsou všech-
no. Výtvarná tvorba je pro řadu z nás 
skutečným potěšením a kreativním napl-
něním volného času podporujícím lásku 
k přírodě. A nikdy není k zahození mít 
radostný „vedlejšák“. 

A právě proto vám v tomto čísle 
přinášíme náměty pro vaše děti a žáky,  
jak si mohou sami vyzkoušet kreslení 
„vědeckých ilustrací“ podle výtvarných 
předloh. Pro tento druh tvorby totiž platí, 
že – více než bujné fantazii a romantickým 

Od výše zmíněných výtvarníků jsme  
vám přinesli řadu ukázek ilustrování 
přírody, kterému se autoři věnovali od 
nejútlejšího věku a kreslení je natolik 
těšilo a naplňovalo, že se postupem času 
propracovali k jemným, precizním a vý-
hradně vlastním výtvarným technikám 
vědecké ilustrace. 

Jejich výtvarnými díly jsou dnes 
vyzdobeny české encyklopedie přírody, 
atlasy a učebnice. Kromě akademického 
malíře Květoslava Híska pěstovali všich- 
ni výše uvedení výtvarníci ilustrátor- 
skou tvorbu jako svého koníčka vedle 

Prázdniny s paletou barev 
      ZKUSTE SE STÁT ILUSTRÁTORY PŘÍRODY

38

Od roku 2013 do 2021 jsme vám v rubrice „Ilustrátoři přírody“ 
představili celkem 15 našich předních výtvarníků: Matůše Kociana, 
Jiřího Moravce, Pavla Procházku, Jana Hoška, Jana Kobyláka, Michala 
Cihláře, Jana Dungela, Květoslava Híska in memoriam, Leonu 
Kukovou, Zdeňka Doležala in memoriam, Aleše Laštůvku, Jana 
Sováka, Pavlínu Kourkovou, Pavla Dvorského a Pavla Žiláka.

ilustrátoři přírody
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kreslíř vybavený pozorovací pamětí 
a smyslem pro detail dokáže zachytit 
doslova divy. 

Techniku kreslení vědecké ilustrace si 
může vyzkoušet každý sám. Pro mnohé 
děti může být příjemným překvapením 
nalezení vlastního nového talentu. Vždyť 
všichni výše zmínění ilustrátoři začínali 
s kreslením zvířátek a květin už jako malé 
děti a kreslení je natolik uspokojovalo 
a těšilo, že mu celoživotně propadli. A pro-

iluzím – se v ní daří autorům, kteří mají 
spíše talent pro pečlivé pozorování detailů, 
vyzkoušení vlastních kresebných technik 
a různých druhů barev, které dovolují 
zachytit detaily charakteristik vybraných 
druhů, ale třeba i naznačit pozadí pří-
slušného biotopu pro vybrané zvíře či rost-
linu. Mnohdy se stává, že žák nadaný 
představivostí nemá dostatek trpělivosti 
a pečlivosti zachytit realitu kresleného 
objektu a vedle něj zdánlivě průměrný 

V letech 2012–2016 proběhl v pražských školách projekt společné tvorby naučných 
ornitologických panelů, kdy ilustrace ptáků a dalších přírodních motivů malovali 
samotní žáci škol, a to podle výtvarných předloh předních ilustrátorů přírody. Vzniklo 
celkem 9 venkovních expozic s naučnými panely, přičemž ty nejrozsáhlejší (13 panelů)  
se nacházejí v areálu ZŠ Křesomyslova v Praze 4 a v zahradě Stanice přírodovědců 
DDM hl. m. Prahy na Smíchově.

39

1, 2, 3) Žákyně 8. a 9. tříd vytvořily kresby, které byly téměř k nerozeznání od výtvarných předloh 
z rukou našich předních ilustátorů a tvůrců vědeckých ilustrací.

3



4, 5) Naučné ornitologické expozice tvoří celkem 13 tematických panelů doplněných 3D prvky, jako 
jsou ptačí budky či krmítka. Kompletní expozici si můžete prohlédnout v zahradě Stanice přírodovědců 
v Praze 5 na Smíchově (obr. 4) nebo v zahradě ZŠ Křesomyslova v Praze 4 (obr. 5).  
6) Nejprve se nakreslí skica ptáka tužkou, potom následuje dopracování kresby vybranými barevnými 
odstíny.  
7) Kalous ušatý, výtvarná předloha vlevo a výsledná žákovská ilustrace kreslená dle této předlohy vpravo.

40

tože klasických ilustrátorů v současné 
době stále ubývá, tak tedy „pojďme hledat 
nové talenty“. 

Předem je důležité zmínit, že tento 
druh kreslení upřednostňuje realistické 
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8) Jak po-
stupovat při 

kladení  
jednotlivých 

barev na 
skicu ptáka 
pomůže žá-
kům kresle-

ný návod na 
pracovních 
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u organizátorů krátké proškolení jak 
pořizovat ilustrace, které výtvarné potřeby 
je při tom možné použít a jakými pravidly 
by se měla „vědecká ilustrace“ řídit. Pak se 
děti doma pustily do kreslení. 

zachycení kresleného objektu – předlohy – 
se zdůrazněním důležitých detailů nad  
fantazijním ztvárněním, které vyjad řuje 
spíše osobnost autora. Stručně řečeno, 
mladý kreslíř se začíná učit podle předloh 
„starých mistrů“ a teprve poté, co se naučí 
používat různé druhy barev, výtvarných 
potřeb a různých technik, nakonec po  
letech nalezne vlastní techniku a jeho  
kresby či malby pak mívají vlastní ruko-
pis rozeznatelný od ostatních ilustrátorů. 

Zkuste tedy nabídnout žákům možnost 
vyzkoušet si kreslení encyklopedických 
ilustrací podle předloh. Žáci nás po prázd-
ninách mohou překvapit, když do školy 
přinesou vlastní zdařilá výtvarná dílka. 
A jestliže škola shromáždí dostatek ilus-
trací, může je následně použít k sestavení 
a vytvoření školní naučné expozice. 

V některých školách už se to podařilo. 
Učitelé před prázdninami rozdali výtvarné 
předlohy všem zájemcům a zájemkyním 
o kreslení, v případě potřeby objednali 
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9) Ukázka výtvarných předloh, které lze stáhnout 
na stránkách www.ornita.cz.

10) Kromě vybraných ptačích druhů žáci 
malují také potravu ptáků.  
11) Naučné panely v ZŠ Mládí v Praze 13.   
12) Panely v ZŠ Křesomyslova s 3D prvky ukázkových ptačích 
budek.
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školní docházku a na jejich úspěšné zapo-
jení do projektu. 

 
JAK SE DO TOHO PUSTIT? 
Na stránkách www.ornita.cz v rubrice 
DOKUMENTY jsou k dispozici výtvarné 
předlohy vybraných ptačích druhů v en-
cyklopedických ilustracích. Důležité je 
stažené soubory vytisknout na kvalitní 
barevné tiskárně, aby předlohy byly 
barevně originálům co nejvěrnější. 

Zájemcům o kreslení doporučujeme 
pořídit si kvalitní výtvarné potřeby jako: 
akvarelové pastelky, akvarelové barvy, 
štětce a štětečky různě tenké, kladívkové 

Dostatek času nalezly například o let-
ních prázdninách nebo kreslily i po celou 
dobu nastávajícího školního roku. A když 
se všechna výtvarná díla dětí podařilo 
škole shromáždit, nastoupili organizátoři 
z Ornity ke grafickému zpracování a vý-
robě naučných panelů následně instalo-
vaných ve školní zahradě nebo na školním 
pozemku, kde tvoří stálou venkovní expo-
zici, která je dostupná nejen žákům a uči-
telům, ale i rodičům a široké veřejnosti. Na 
panelech školních expozic jsou vždy uve-
dena jména žáků, kteří ilustrace vytvořili 
a jejich věk v době realizace. Pro žáky se 
tak program stal hezkou vzpomínkou na 

13) Výtvarné předlohy k panelu „Ptačí budky“ a „Predátoři ptačích budek“.  
14) Panel „Další ptačí druhy v okolí“ v ZŠ Filosofská v Praze 4.  
15) Naučné panely ze série „Potrava“ v ZŠ Křesomyslova v Praze 4.  
16) Naučná ornitologická stezka s panely ve Stanici přídorovědců v Praze 5.
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čtvrtky, případně pro vyzkoušení kom-
binované techniky i barvy akrylové. Pro-
davači ve specializovaných prodejnách 
s výtvarnými potřebami každému rádi 
s výběrem barev poradí, když jim kupující 
vysvětlí k jakému účelu jsou hledané 
barvy určeny. 

Co zbývá na závěr vzkázat všem 
čtenářům před nadcházejícími letními 
prázdninami? Že přejeme všem zájemcům 
o kreslení, aby se jim dílo dařilo, a věříme, 
že se v řadách žáků základních a střed- 
ních škol najdou talentovaní kreslíři, kte- 
ří nám časem pomohou ilustrovat nové 
tiskoviny a učebnice, ve kterých jsou vě-
decké ilustrace nepostradatelým vzdělá-
vacím prvkem. 

Výtvarné předlohy je možné stáhnout 
na stránkách www.ornita.cz. 
V horním menu na hlavní stránce (viz 
obr. 19) otevřete rubriku DOKUMENTY 
a zde najdete 40 vybraných druhů ptáků 
pro naučné panely. Obrázky jsou ulože-
ny v souborech PDF připravených pro 
vytištění na stolní tiskárně. Kreslení 
podle předloh si může vyzkoušet každý. 
V případě, že má o vytvoření naučných 
panelů zájem škola, doporučujeme před 
zahájením výtvarné tvorby spojit se 
s organizárory (viz www.ornita.cz/kon-
takty) a postup při realizaci projektu 
předem konzultovat.

19) Rubrika 
na stránkách 
www. 
ornita.cz, kde 
lze stahovat  
výtvarné 
předlohy 
 
20) Výtvarné 
předlohy 
k panelu 
„Dravci 
a sovy 
v zahradách“.

17, 18)  Návštěvníci  a nejúspěšnější kreslíři 
z řad žáků ZŠ Filosofská v Praze 4-Braník na 
vernisáži 26. 10. 2016.
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Spolu s námi vytváříte 
prostředí pro budoucnost.


