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Vážení čtenáři
S

etkáváme se nad stránkami nového čísla časopisu NIKA.
V době, která je pro mnohé časem očekávání nejmilejších
svátků v roce, a sice Vánoc a jejich poselství, které tvoří
jedenze základů naší civilizace. Už druhým rokem nás v tuto
dobu doprovází epidemie globálního rozsahu a zdá se, že se jí
hned tak nezbavíme. Moderní nástroje, které dokázaly víceméně
vymýtit rozsáhlé historické epidemie jako mor, pravé neštovice,
tuberkulozu, obrnu a řadu dalších, nejsou dostatečně účinné.
Příčin je několik. V rozsáhlých a lidnatých oblastech rozvojového světa nejsou existující účinné vakcíny dostupné v potřebném množství, v bohatém „Západním – našem“ světě zase nejsou přijímány s dostatečnou důvěrou k tomu, aby mohly být
aplikovány v míře, která razantně sníží riziko nákazy. Vypadá to
Miloš Gregar,
na poměrně jednoduchou rovnici. Dejme vakcínu těm, kteří ji
šéfredaktor
chtějí, ale není jim dostupná, místo těch, kteří ji mají, ale
nechtějí. Takto jednoduše bohužel současný svět nefunguje.
Nefunguje tak ale ani v oblasti ochrany životního prostředí při řešení aktuálně
nejpalčivějšího problému moderní historie – hrozbě akcelerace klimatické změny. Ve
skotském Glasgow se sešli politici, vědci, významní investoři i aktivisté, aby se
pokusili formulovat společný závazek ke zmírnění tohoto problému s cílem odvrátit
hrozící katastrofu. Znovu se ukázalo, v jak rozděleném světě žijeme. Máme sice, díky
Bohu, společnou platformu pro diskuzi, co nám však chybí, je vzájemné pochopení.
Pro obyvatele potápějících se ostrovů, chudé brazilské zemědělce, expanzivní Čínu,
blahobytný a rozmazlený Západ, přehřátou Afriku i přelidněnou Indii neexistuje
společná jednoduchá rovnice řešení, do které stačí dosadit parametry a výsledek
je na světě. Nemůžeme přeci chtít po chudém brazilském zemědělci, jehož jediným
hříchem bylo, že si vykácel kus lesa, aby uživil sebe a svou rodinu, aby převzal
zodpovědnost za celou industriální éru, ze které profitoval výhradně bohatý Západ.
Hlavně my musíme přijmout svůj díl zodpovědnosti, který je navíc zatížen pohodlným
až rozmařilým způsobem života posledních několika generací. Bude to bolet o to víc,
o kolik lépe než zbytek světa jsme si doposud užívali a jak dlouho nám ještě potrvá,
než to pochopíme a změníme. To je dluh vyspělého světa. Máme pro jeho řešení jeden
významný, prakticky nevyčerpatelný a navíc obnovitelný zdroj. Lidského ducha se vší
jeho vynalézavostí. Jeden neobnovitelný a rychle ubývající zdroj, totiž čas, stojí proti
nám. V čase, který je nám dán, by se vyspělé země společně se soukromým kapitálem,
měly soustředit na financování rozsáhlých programů k dosažení technologických
průlomů v těch oblastech, které významnou měrou přispívají k oteplování planety.
Které to jsou? Výroba a distribuce elektřiny, doprava, průmyslová výroba a výroba
stavebnin, zejména cementu, zemědělství a v neposlední řadě vytápění a klimatizace.
To jsou hlavní zdroje skleníkových plynů. V řadě oblastí už technická řešení známe,
ale jsou příliš drahá a čekají na vývoj vedoucí k jejich zlevnění. V některých
oblastech na technologický průlom teprve čekáme, to také stojí peníze a ne vždy se
ukáže zkoumaná cesta jako správná. Ale přesně to jsou úkoly, které stojí před
vyspělým světem v příštích deseti letech. Vlády, inovátoři a vynálezci společně se
soukromými investory musejí v tomto směru spojit své úsilí. Jenom společně bude
možné dosáhnout významného technologického průlomu ve všech výše uvedených
oblastech. To je obrovský úkol hodný lidského ducha. Někteří už ho pochopili a vzali
za svůj. Doporučuji si přečíst knihu Billa Gatese „Jak zabránit klimatické
katastrofě“. Dává odpovědi na řadu otázek, nabízí prostor i cesty k řešení, ale hlavně
se snaží okolo tohoto tématu shromažďovat klíčové hráče a spojence. Můžeme si přát
jenom více takových konkrétních činů. Dává to možná větší naději do budoucna než
ne úplně přesvědčivé závěry summitu v Glasgow.
Přeji vám hezky strávený čas nad stránkami časopisu NIKA a za celou redakční
radu klidné Vánoce a do nového roku ve zdraví a správnou nohou.

TEXT: BEDŘICH MOLDAN, FOTO: ARCHIV

klimatická změna

Globální krize klimatu
a světový summit v Glasgow
Největší ohrožení životního prostředí v celosvětovém měřítku
představuje ztráta biologické rozmanitosti, to znamená ničení živé
přírody, všudypřítomné znečištění a globální změna klimatu.
V poslední době vzbuzuje nejvážnější obavy poslední ze jmenovaných, hluboká změna podnebí v planetárním měřítku, hovoříme
o globální krizi klimatu. Ta se stala do té míry naléhavou, že naplno
vstoupila do veřejného prostoru, ovládla diskuse nejen odborníků,
ale i politiků a vlád na celém světě, a důvodem rostoucích obav
široké veřejnosti, obyčejných lidí. Současně také tématem
grandiózních světových summitů.

Z

ákladní příčinou změn je lidská
činnost, především spalování fosilních paliv, které mění chemické složení zemského ovzduší. V něm stoupá obsah látek, které zadržují teplo při
zemském povrchu, takzvaných skleníkových plynů, zvláště oxidu uhličitého CO2,
který vzniká při spalování uhlí, ropy či
zemního plynu. Dochází k celosvětovému
oteplení, které je různé v různých oblastech, ale celkově teplota roste a vědci
jsou naprosto zajedno v tom, že i do
budoucnosti bude dále růst. Zdálo by se, že
teplota vyšší o jeden či dva stupně Celsia
mnoho neznamená, avšak v Arktidě a na
mnoha místech i jinde tají ledovce, a jsme
svědky i dalších nepříznivých změn.
Zvyšuje se hladina oceánu, který postupně
zaplavuje nízko položená území, a zejména přibývá nebezpečných extrémních
meteorologických situací, jako jsou prudké
bouře, obrovské lijáky nebo naopak

období katastrofálního sucha, jež známe
už i u nás. Dopady globální krize klimatu
mohou mít regionální nebo lokální podobu, avšak základní příčina, to znamená
zvýšená koncentrace skleníkových plynů,
je jednoznačně globální, protože atmosféra
naší planety představuje jediný celek,
a příspěvky k této zvýšené koncentraci, tedy emise, mohou vznikat naprosto kdekoliv, a vždycky se přičítají k celkové celoplanetární zátěži. Lidé na celém světě jsou
si vědomi vážných ohrožení, jež globální
klimatická krize přináší. Obsah skleníkových plynů v ovzduší dále roste a s ním
i teplota na Zemi a všechny nebezpečné
dopady.
Před několika desetiletími si světová
veřejnost uvědomila hrozící nebezpečí. Na
větovém summitu v Riu de Janeiro, zvaném Summit Země, byla v r. 1992
uzavřena Rámcová úmluva o změně klimatu, kde se skoro 200 zemí, to znamená

skoro všechny členské sáty OSN obecně
zavázaly podniknout opatření k odvrácení
možných dopadů. Trvalo ovšem velmi
dlouho, než bylo dosaženo nějaké konkrétní dohody, jak klimatické krizi čelit.
V roce 1997 byl uzavřen Kjótský protokol
o omezení emisí, ale zavazoval jen vyspělé
státy. Byl zamýšlen jako první konkrétní
krok, ale trvalo téměř dvacet let, než se
světové společenství shodlo na dalších
a účinnějších opatřeních. Dosáhlo se toho
v Paříži v r. 2015 formou Pařížské dohody
o klimatu, která si vytkla za cíl nedopustit,
aby se průměrná teplota zdvihla o víc než
o 2o C a pokud možno jen o 1,5o C ve
srovnání s předindustriálním obdobím.
Zajistit to měly dobrovolné závazky jednotlivých států, tak jak je postupně ohlási-
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společenství vzájemně propojeného hustou sítí vazeb a různých vztahů obchodních, kulturních nebo i obranných. Naše
země je navíc členem Evropské unie.
Pokud mezinárodní společenství dojde
k nějakému konsenzu, například k mezinárodní smlouvě, a jestliže daná země
k takové smlouvě přistoupí a ratifikuje ji
tím, že ji schválí parlament, v demokratických státech je pak obvyklé, že tato dohoda se stane součástí národní legislativy,
stane se zákonem, a je tak v dané zemi
závazná. Na její plnění pak dohlížejí běžné
ly. Když se však spočítalo, jak se bude
zemská teplota dál vyvíjet, jestliže se
všechny závazky splní, což je navíc ne
zcela jistý předpoklad, dojde k oteplení
o více než 3o C, což otevírá přímo katastrofické scénáře. Vědci totiž dospěli k závěru, že i 2o C jsou hodně nebezpečné,
a mělo by se udělat všechno pro to, aby
nebyla překročena hranice 1,5o C.
Současná podoba mezinárodního práva neumožňuje, aby jednotlivým státům
„někdo“ nařídil, že mají své závazky
zvýšit a hlavně je dodržovat. Nikdo takový
totiž na světě není. Organizace spojených
národů ani žádná jiná instituce není
světovou vládou, planeta je spravována
národními státy, které si střeží svou suverenitu a nepřipouštějí, aby jim nějaká
nadnárodní autorita cokoliv nařizovala.
V praxi ovšem platí, že jednotlivé státy
přece jen nemohou být a nejsou neomezeně suverénní, jsou totiž součástí
sousedského, regionálního i světového
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státní instituce včetně národní vlády, místních samospráv i policie, a je i pod kontrolou veřejnosti včetně sdělovacích
prostředků a sociálních sítí. Tak tomu je
i v případě klimatických dohod, každá
země je do větší či menší míry plní i proto,
že je pod dohledem a mnohdy i značným
tlakem mezinárodního společenství.
Vědci, politikové i široká veřejnost
dnes dobře ví, že závazky jednotlivých
zemí, i kdyby se zcela naplnily, nepovedou k dostatečnému omezení škodlivého
vlivu na klima. Nedávno skončený klimatický summit v Glasgow, který byl se svými 150 prezidenty či ministerskými předsedy a 30 000 účastníky zcela mimořádnou událostí světového významu, se proto
zaměřil na to, že je třeba závazky výrazně
prohloubit. Mimo samotné otázky klimatu
zdůraznili vedoucí světoví představitelé,
že všechny světové environmentální problémy spolu úzce souvisejí, zejména pak je
s klimatem úzce svázána destrukce biodiverzity. Právě v této oblasti pak bylo,
vlastně mimo hlavní program summitu,
dosaženo mimořádně důležité dohody
o zastavení odlesňování pralesů do r. 2030.
K dohodě se přihlásily všechny důležité
státy, kde se původní lesy nacházejí.
Zčásti se podařilo dosáhnout dohody
i o zásadních klimatických otázkách. 130
zemí včetně USA, ale i České republiky, se
zavázalo, že do r. 2050 dosáhnou takzvané
uhlíkové neutrality, to znamená, že nebudou vypouštět téměř žádné emise, aby se

skleníkové plyny v ovzduší již nehromadily; k nim se přidala i Čína a Rusko (do roku 2060) a Indie (do roku 2070). Avšak rok
2050 je daleko a současné vlády zdaleka
nemají tak dlouhá svá funkční období.
Proto je třeba formulovat jasné a konkrét-

ní závazky na kratší období, například
do r. 2030. Mnoho zemí tak učinilo, avšak
když se důkladně propočítalo, jestli vyhlášené závazky budou stačit k tomu, aby
se zemská teplota neúnosně nezvýšila,
zjistilo se, že nikoliv. Splněné závazky by
vedly ke zvýšení teploty o 2,4o C, což by
přineslo v blízké budoucnosti a ve skutečnosti už v současnosti řadu dopadů
katastrofických rozměrů: záplavy, silné
hurikány, obrovské lesní požáry, tání ledovců a permafrostu, vlny veder, období
sucha a neúrody, zatopení některých
celých ostrovů. To všechno se důkladně
projednalo v Glasgow, kde státy stvrdily,
že své závazky zrevidují a do konce
příštího roku 2022 ohlásí nové a přísnější.
Světová veřejnost, lidé všude na světě
chápou, o jak velký problém jde, o co se
hraje. Vlády všech států, včetně té naší,
budou pod veřejným tlakem a dohledem
a můžeme doufat, že konec příštího roku
přinese dobré zprávy.
www.https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021
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TEXT: JAN PLESNÍK, FOTO: AUTOR

klimatická změna

Globální změny potřebují
Tentokrát ale naprosto jinou

Nic není stálé s výjimkou změny.
Hérakleitos z Efesu (540 – 480 př.n.l.)
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„Časy se mění,“ zpívá v jedné ze svých nejznámějších skladeb americký hudebník, básník a nositel Nobelovy ceny v jedné osobě Robert
Zimmerman, známější pod uměleckým jménem Bob Dylan, a po něm
na konci 60. let působící české trio, které si říkalo Golden Kids.
Změny, kterými prochází naše planeta a s ní pochopitelně i lidská civilizace, rozhodně nemůžeme označit ani za kosmetické, ani za
krátkodobé. Nejširší veřejnost si obvykle výraz globální změna spojuje s podnebím, což ještě umocnil nevídaný zájem hromadných
sdělovacích prostředků o 26. zasedání konference smluvních stran
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) konané 31. října –
13. listopadu 2021 ve skotském městě Glasgow – viz shrnující článek
Bedřicha Moldana v tomto čísle. Aniž bychom zamýšleli snižovat nesporný vliv dopadů probíhajících a očekávaných změn podnebí na
naši společnost i prostředí, v další části článku se pokusíme doložit,
že se jedná o problém poněkud širší, a nastínit, jak z něj ven.
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ČÍSLA HOVOŘÍ NESMLOUVAVĚ
Nechceme čtenáře unavovat čísly, ale pro
ilustraci současné situace Země nemůžeme
jinak. Ve srovnání s koncem 18. století se
výkonnost světového hospodářství, standardně vyjádřená hrubým domácím produktem (celková peněžní hodnota statků
a služeb vytvořená za dané období na
určitém území, v tomto případě na celé
zeměkouli, HDP) na jednoho obyvatele,
zvýšila patnáctinásobně. Kdybychom brali
v úvahu celosvětový HDP, potom je dnešní
globální ekonomika asi 120krát větší než
v době Marie Terezie. Přitom počet obyvatel za sledované období narostl „jen“ na
sedminásobek. Od roku 1970 se světové
hospodářství zvýšilo téměř pětinásobně.
Globální obchod prošel v posledních
70 letech doslova revolucí: jeho objem
tehdy vzrostl 326krát. V případě chemického průmyslu došlo k zdvojnásobení jeho
výrobní kapacity za ještě výrazně kratší
dobu, konkrétně v letech 2000 – 2017.
Spíše jako výplod příliš bujné fantazie zní
tvrzení, že egyptský stavitel měl pro vybudování velkolepé a dodnes ohromující
pyramidy k dispozici stejné množství
energie jako dnešní řidič buldozeru! Příjem
na hlavu v Indii a Číně se za posledních
20 let zdvojnásobil: i když v obou nejlidnatějších zemích světa měl relativně nízkou
startovací hodnotu, připomeňme, že v USA
k stejnému výsledku potřebovali 150 let.
A dopady místy neustálého a místy
překotného hospodářského rozvoje přerušovaného většinou jen válkami a krátkodobějšími krizemi? Smutnou, ale

globální změnu

1) 1. března 2019 vyhlásilo Valné shromáždění
Organizace spojených národů období 2021 –
2030 Desetiletím ekologické obnovy. Dnes je jen
těžko k uvěření, že známá lokalita Blauwe Kamer
nedaleko nizozemského Wageningenu sloužila
kdysi jako cihelna.

že nedohledná plocha světového oceánu
zůstává i v 21. století nedotčena činností
člověka, zdání klame. Podle nejnovějších
odhadů lidé již ovlivnili 87 – 97 %
světového oceánu a na 59 % jeho rozlohy
působí současně hned několik vnějších
činitelů, jako je nadměrný rybolov (přelovování), oprávněně považovaný za vůbec
největší hrozbu, znečištění pocházející ze
souše, změny podnebí a lodní doprava.
A to ještě není zdaleka všechno.
Odhadujeme, že současná spotřeba surovin
a energie průměrného obyvatele Evropy je
asi čtyřicetkrát vyšší, než byla v případě
lovců a sběračů. Ve své jednoduchosti
a využitelnosti v praxi geniální objev
německých chemiků Fritze Habera a Karla
Bosche, umožňující již 110 let přeměnu
dusíku obsaženého v ovzduší na čpavek,
vedl k tomu, že umělá hnojiva dnes
obsahují více zmiňovaného prvku, než
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2) Charakteristickým rysem globalizovaného
světa zůstává prudký rozvoj dopravy. Známé
japonské rychlovlaky šinkansen vyjely na tra už
v roce 1964 a v provozu mohou dosáhnout
rychlosti až 320 km/hod. Na nejvytíženější trati
mezi Tokiem a Ósakou jezdí v době špičky každé
tři minuty.
3) Od roku 1980 se množství umělých hmot ve
světovém oceánu zvýšilo na desetinásobek. Roční
náklady na čištění pláží od plastového odpadu
dosahují v globálním měřítku 735 milionů USD
(16,7 miliard Kč). Obrázek přibližuje odpad
zachycený na známé havajské pláži Waikiki.
4) Lesy dnes na Zemi zaujímají 31 % souše a třetinu z nich i přes pokračující tlak lidské civilizace
tvoří původní les. Jak čistý úbytek, tak míra
odlesňování v globálním měřítku zpomalují,
nadále ale zůstávají vysoké. Pohled do interiéru
pralesa v kontinentální Malajsii.

4

bohužel naprosto reálnou otázkou dnes
není, zda lidská činnost určité místo na
Zemi vůbec ovlivňuje, ale do jaké míry
tak činí. V důsledku necitlivých aktivit,
špatného obhospodařování a nedostatku
finančních prostředků na rozumnou péči
jsme již na naší planetě v různém rozsahu
nezanedbatelným způsobem poškodili
skoro tři čtvrtiny souše. Nepřekvapí proto,
že ničení suchozemského prostředí
negativně ovlivňuje život více než 3 miliard lidí a tento počet nadále stoupá.
Přestože pohled na globus v nás může
snadno vyvolat pochopitelnou představu,

vážou všechny přirozené procesy. Protože
se do pobřežních oblastí dostává stále
více dusíku a fosforu z průmyslových hnojiv, najdeme již dnes v moři na 400 různě
mrtvých ploch vyznačujících se nedostatkem kyslíku a zabírajících téměř čtvrt
milionu km2. Lidé využívají již více než
polovinu pitné vody dostupné na naší
planetě a tato spotřeba tažená hlavně
zemědělstvím neklesá a v nejbližší době
ani klesat nebude. Málo se ví, že dnes
probíhá v různých koutech světě na 2 500
ozbrojených střetů o přírodní zdroje, zejména právě o vodu. Obsah oxidu uhli-
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čitého v ovzduší, na jehož zvyšování se
podílí i člověk, dosáhl hodnoty, kterou
Země nezaznamenala přinejmenším
800 000 let.
Lidská společnost každoročně odebírá
pro rozmanité účely nejméně čtvrtinu
hmoty vytvořené živočichy, rostlinami,
houbami a dalšími organismy. Aby se
v roce 2050 obyvatelstvo Země rozumným
způsobem uživilo, musí do té doby vzrůst
výroba potravin ve srovnání s dneškem
o celou polovinu. Přitom třetina vyrobených potravin se nadále ztrácí v důsledku špatné infrastruktury a nevhodného
skladování (rozvojové státy) nebo končí
v odpadu (rozvinuté země).
Žádný div, že špatný stav životního
prostředí, který se ale ještě dá přes všechny
pesimistické scénáře zlepšit, vyvolává
v globálním měřítku celkově čtvrtinu
všech onemocnění a úmrtí. Celosvětová
spotřeba energie by podle jednoho scénáře
mohla vzrůst do roku 2040 o 63 %: většina
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5) Příjmy z turistiky zůstávají v Africe na jih od
Sahary důležitým finančním zdrojem pro péči
o chráněná území. Opatření proti šíření nemoci
covid-19 vedla i v tamějších ikonických národních
parcích k výraznému poklesu návštěvníků, což se
projevilo na drastickém snížení příjmů správ
těchto chráněných území. Fotografie byla
pořízena v keňském národním parku Východní
Tsavo.
6) Podle nejnovějších údajů způsobují invazní
nepůvodní druhy jen v Evropě újmu
přinejmenším 140 miliard USD (3,2 bilionů Kč).
Severoamerickou veverku popelavou (Sciurus
carolinensis) si Britové oblíbili jako domácího
mazlíčka již v 19. století a často ji vysazovali do
volné přírody. Menší původní veverku obecnou
(S. vulgaris) vytlačila ve Spojeném království jen
do několika málo lokalit. Loupáním kůry navíc
působí veverka popelavá značnou škodu na
lesních porostech.

tohoto navýšení proběhne v zemích, které
již dnes závisejí na energii získávané z fosilních zdrojů. Z osmi milionů druhů planě
rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v současnosti se vyskytujících na
Zemi je vymizením v různé míře ohrožen
celý milion. Ilegální obchod s flórou a faunou ve světě se odhaduje nejčastěji na
7 – 10 miliard USD (159 – 227 miliard Kč)
za rok, a to do tohoto čísla nejsou zahrnuty
ryby, paryby a dřevo. Podle některých
názorů představuje třetí nejziskovější typ
nepovoleného obchodování, hned po obchodu se zbraněmi a narkotiky. Úbytek
opylovačů v různých částech světa ohrožuje roční úrodu plodin v ceně 235 – 577 miliard USD (5,3 – 13,1 bilionů Kč).
Pokud se průměrná teplota planety
zvýší „jen“ o 1,5 – 20 C, zmenší se u většiny suchozemských druhů areál rozšíření.

Přitom při současném trendu naroste
průměrná teplota měřená blízko povrchu
na naší planetě o 1,50 C ve srovnání s dobou před rozmachem průmyslu již kolem
roku 2040, možná i dříve. Škody způsobené přírodními pohromami dávanými
do souvislosti se změnami podnebí dosahují za rok 160 miliard USD (3,6 bilionů Kč).
V listopadu 2021 jsme znali na
177 milionů chemických látek, z nich
běžně používáme asi 85 000: jen u 3 000 –
4 000 víme, jak působí na lidské zdraví
a životní prostředí. Do sladkých, smíšených a slaných vod naší planety doputuje
od ledna do prosince až 400 milionů tun
těžkých kovů, rozpouštědel, jedovatých
kalů a dalšího průmyslového odpadu. Není
divu, že tlak naší civilizace ušetřil pouhých
15 % světových mokřadů.
Každoročně se na světě vyrobí na
280 milionů tun umělých hmot. Plná
desetina tohoto jen těžko představitelného
množství skončí často po jediném použití
v mořích. V současnosti proto světový oceán
obsahuje více než 150 milionů tun umělých hmot, představujících nejméně 5 bilionů jejich různě velkých částí. Bez omezujících opatření by nejpozději do roku
2080 mohlo být v mořích, pokud jde o hmotnost, více plastů než ryb. Přelovování,
v jehož důsledku již populace nejsou
schopné se obnovovat, zasahuje již celou
třetinu všech hejn mořských ryb, zatímco
ještě v r. 1974 se jednalo jen o 10 %. Navíc
jen u 6 % rybích populaci žijících ve
světovém oceánu se da předpokládat, že se
úlovek z nich může ještě zvyšovat.
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KDYŽ MÁ PLANETA
TĚŽKOU HLAVU
Pro obtíže, které souvisejí s rozvojem lidské společnosti a které mají celoplanetární
rozsah, se vžilo označení globální problémy. Již ze své samotné podstaty ohrožují
lidstvo jako celek. Navíc jsou naneštěstí
vzájemně úzce propojené, takže nemohou
být vyřešeny odděleně, tedy každý zvlášť.
Současně se tak právě pro svůj globální
dopad nemůže stát v jediné zemi či v jedné
části světa, přičemž jejich omezení vyžaduje kombinaci právních, společenských, hospodářských a politických
postupů, metod a nástrojů. A ještě jednu
podstatnou zákonitost musíme v souvis-

losti s globálními problémy zmínit. Přístup
k jejich omezení by měl být meziresortní:
dopady syndemie nemoci covid-19 se
nemůže zabývat pouze resort zodpovědný
za veřejné zdraví. Výrazem syndemie
označujeme řadu po sobě následujících
epidemií určité choroby, umocněných mj.
rostoucím počtem lidí s chronickými
onemocněními včetně civilizačních, selháním zdravotnických systémů v prevenci
a znečištěním ovzduší.
Výčet globálních problémů není
bohužel ani krátký, ani již ukončený. Mezi
hlavní z nich řadíme válečné konflikty, ať
už mezi státy nebo občanské války, poškozování a ničení životního prostředí, chudobu a s ní související jevy, jako je
negramotnost a šíření nemocí, společenské
konflikty a sociálně patologické procesy
zahrnující mj. rasismus, používání drog
nebo kriminalitu včetně kybernetické,
terorismus a v neposlední řadě také pandemie, epidemie nebo syndemie rozmanitých chorob, mezi nimiž nikoli nepodstatnou roli hrají zoonózy, nemoci pocházející ze živočichů a přenášené na člověka,
jako je covid-19 vyvolaný koronavirem
SARS-CoV-2.
Aniž bychom chtěli zlehčovat důležitost ostatních celosvětových problémů, podíváme se s ohledem na zaměření našeho
časopisu podrobněji na těžkosti související
se životním prostředím. Některé z nich
jsme popsali v úvodní části naší statě.
Proto shrňme, že zahrnují především:
 1) ničení horní ozonové vrstvy
 2) znečišťování životního prostředí

7) Biopaliva získávaná z řepky olejné (Brassica napus napus)
a kukuřice seté mohou při spalování uvolňovat do ovzduší až
1,7x více skleníkových plynů než ropná paliva. Zatímco v roce
1980 tato plodina rostla v ČR pouze na 64 000 hektarech,
v roce 2020 ji zemědělci již pěstovali na více než 370 000 hektarech, tedy na 12,5 % celkové osevní plochy. Nezanedbatelná
část produkce se vyváží.
8) Zeleň v lidských sídlech výrazně zlepšuje tělesné i duševní
zdraví jejich obyvatel. Stromořadí lemují i ulice v centru moldavské metropole Kišiněv.

zejména organickými látkami dlouhodobě
přetrvávajícími v prostředí (POP)
 3) eutrofizaci (viz Nika, 39, 1, 1013, 2018)
 4) probíhající a očekávané změny
podnebí (viz Nika, 37, 3, 3-5, 8-13, 2016)
 5) změny biologické rozmanitosti
na všech jejích třech základních úrovních
(genetické, druhové a ekosystémové)
 6) poškozování souše, moře i sladkých vod, kam řadíme velkoplošné odlesňování (viz Nika 41, 2, 8-15, 2020) stejně
jako primární (přeměna území na poušť
nebo polopouště jaké výsledek přírodních
procesů nebo činnosti člověka) a sekundární desertifikaci (poškozování půd do té
míry, že vykazuje vlastnosti pouště nebo
polopouště i mimo aridní a semiaridní
oblasti) - viz Nika 32, 2, 8-17, 2011.
 7) zabezpečení kvalitních potravin,
zdravotně nezávadné vody a dostatku
energie
 8) nadměrnou spotřebu zdrojů
 9) nakládání s odpady včetně umělohmotných.
Není žádným tajemstvím, že hlavní
hnací silou uvedených environmentálních
těžkostí zůstává náš nešetrný vztah k ži-
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Kolik lidí Země snese
V současnosti obývá Zemi 7,8 miliardy lidí, z nichž
přes zřetelné úspěchy v boji s chudobou stále 1,3 miliardy žijí v silném hmotném nedostatku a 700 milionů trpí hladem. Nejen vědce, ale i širokou veřejnost
proto zajímá alespoň trochu realistická odpověď na
otázku, kolik lidí vlastně může na naší planetě žít,
aniž by byly narušeny základní procesy, které ji
udržují. Největší početnost populace určitého druhu,
která se může na určitém území udržet, hlavně uživit
neomezenou dobu, označujeme jako nosnou kapacitu
prostředí. Na první pohled jednoduchá zákonitost,
která by významně zjednodušila a vylepšila péči
o přírodu a obecněji o životní prostředí, ale v praxi
naráží na skutečnost, že příslušné prostředí určitou
dobu tlaku z vnějška odolává často bez zřejmých
příznaků (symptomů) a poté se snaží se vrátit do
původního stavu, takže nezřídka poznáme, že se
s ním něco děje, až když byla nosná kapacita dosažena, respektive překročena.
Názory odborníků na nosnou kapacitu naší planety,
pokud jde o poddruh člověk moudrý vyspělý (Homo
sapiens sapiens), kolísají podle rešerše zpracované
Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) ve
velmi širokém rozmezí od 0,5 miliard až po
1,1 bilionu obyvatel. V prvním případě byla tato
hranice dosažena již ve středověku, v druhém by se
počet lidí na zeměkouli mohl zvyšovat bez velkého
nebezpečí ještě hodně dlouhou dobu. Posledně jmenovaný názor zastává škola environmentálních
optimistů skálopevně přesvědčených, že všechny
problémy související se životním prostředí dříve či
později vyřeší moderní věda, výzkum, technika a inovace. Dvě třetiny odhadů ale tvrdí, že nosná kapacita
Země leží někde mezi 4 až 16 miliardami, přičemž
vědci nejčastěji zmiňují 8 miliard. Pokud by měli
pravdu, potom ji podle středních modelů růstu lidské
populace dosáhneme nejpozději do šesti let.
votnímu prostředí zesílený prudkým růstem lidské populace. Jednoduše řečeno,
i když se přírůstek obyvatelstva v poslední
době poněkud zpomalil, lidí na Zemi
přibývá tempem, které nejen demografové
označují jako populační tsunami. Výmluvné údaje přináší tabulka 1. Úvahy o tom,
jaká je vlastně nosná kapacita naší planety
pro lidskou civilizaci, shrnuje rámeček
nahoře.
Ke globálním problémům souvisejícím
se životním prostředí nemalou měrou
přispívá rozdělení světa již nikoli na Západ
a Východ, ale Sever, skládající se z hospodářsky vyspělých států, a Jih, tvořený rozvojovými zeměmi – viz tabulka 2.

VŠECHNO SE ZKRACUJE, ANEB
ŽIJEME V ANTROPOCÉNU?
12/2021

Od začátku 50. let 20. století narostl dopad
lidské činnosti na přírodu tak, že hovoříme
o Velkém zrychlení. Naznačuje, že výše
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Tabulka 1
Vývoj počtu obyvatel Země (UN 2017)
počet (miliardy)
1
2
3
4
5
6
7
8

rok
1804
1927
1960
1974
1987
1999
2011
2027

Tabulka 2
Bipolární rozdělení světa ilustrované na poměru vybraných ukazatelů
mezi Severem (hospodářsky vyspělé státy) a Jihem (rozvojové země)
– Oliver & Oliver (2018)
veličina
přírodní zdroje
celková spotřeba
spotřeba energie
na obyvatele
spotřeba vody
na obyvatele

Sever
1 :
4 :

Jih
4
1

10

:

1

3

:

1

uvedené trendy nabývají významně na
rychlosti. Nejznámějším projevem Velkého zrychlení se stala široké veřejnosti
známá globalizace, tedy dlouhodobý ekonomický, kulturní a politický proces,

9) Původní travinné ekosystémy v tropech,
subtropech a v mírném pásu člověk již stačil
významně ovlivnit. Na jejich místě proto najdeme
nejčastěji pastviny, obhospodařované louky
a pole. Jen v Austrálii, odkud pochází fotografie,
chovají 27 milionů kusů skotu.

rozšiřující, prohlubující a v neposlední
řadě urychlující pohyb zboží, lidí i informací přes hranice států a kontinentů.
Obvykle jej vysvětlujeme jako neustále
narůstající a sílící propojování doslova
celého světa. Bedřich Moldan hovoří v této
souvislosti o Zemi naprosto výstižně jako
o člověkem podmaněné planetě.
Skutečnost, že se lidé postupně stali
zdaleka nejvýznamnější silou přeměňující
tvář Země, si badatelé uvědomovali už
před delší dobou. Prvním, kdo na základě
důkazů doporučil chápat časový úsek,
v němž na zeměkouli žije člověk, jako
naprosto svébytnou geologickou časovou
jednotku, se stal v r. 1854 velšský geolog
a profesor teologie Thomas Jenkyns.
Nicméně ještě dříve, v r. 1830, uveřejnil
otec moderní geologie, skotský právník
Charles Lyell studii, v níž vymezil nové
geologické období. Mělo trvat od konce
poslední doby ledové, protože podle tehdejších názorů se právě tehdy na Zemi
objevili lidé a protože čtvrtohory charakterizuje nepřehlédnutelné střídání dob
ledových (glaciálů) a meziledových (interglaciálů). V 60. letech 19. století se pro

zmiňovaný časový úsek zabírající podle
různých názorů 10 300 – 11 500 let vžilo
označení holocén, což bychom mohli
přeložit z řečtiny jako zcela současný.
Myšlenka vyčlenit z holocénu samostatnou část, v níž na Zemi dominuje
člověk, ale nezapadla. V r. 1873 přišel italský geolog Antonio Stoppari s nápadem
označit ji jako antropozoikum. Zcela
zásadním způsobem vstoupil do diskuse
o nedávné geologické minulosti, současnosti a budoucnosti americký ekolog a paleontolog Eugene F. Stoermer. Na rozdíl
od často tradovaného tvrzení ale výraz
antropocén sám nevymyslel. Ač to zní poněkud jako z divadelních her a filmů
o Járovi Cimrmanovi nebo sovětských no-
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Víte, co je E8?
Nejen zájemci o mezinárodní politiku se již určitě setkali se zkratkou G7 (Group of
Seven, tedy Skupina sedmi), označující neformální sdružení hospodářsky
nejvyspělejších států světa a Evropské unie. Tvoří ho Francie, Itálie, Japonsko,
Kanada, SRN, Velká Británie a USA. V letech 1997 – 2014 se hovořilo o G8, protože
tehdy uvedenou sedmičku rozšířila Ruská federace, jejíž členství bylo v důsledku
zabrání Krymu následně pozastaveno. Obdobně G20 představuje neoficiální seskupení
ministrů financí a guvernérů centrálních bank. K členství v něm bylo přizváno
19 největších ekonomik světa, mj. i Čína, Indie, Jihoafrická republika, Brazílie nebo
Austrálie a opět EU.
Odborníci z Ústavu pro světové zdroje (WRI) sídlícího ve Washingtonu se viditelně
inspirovali zmiňovanými geopolitickými sdruženími a vyhlásili E8, tedy osmičku
z hlediska životního prostředí (anglicky environment) celosvětově nejvýznamnějších
zemí. Zařadili do ní USA, Japonsko, SRN, Velkou Británii, Čínu, Brazílii, Ruskou
federaci a Indii.
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vin z doby vrcholícího stalinismu, v r.
1922 jej skutečně zavedl ruský geolog
Alexej Petrovič Pavlov: jeho počin ale
zůstal nepovšimnut. Stoermer se spojil
s nizozemským chemikem Paulem Crutzenem, který získal za objev vlivu chemických látek, zejména freonů, na horní
ozonovou vrstvu v r. 1995 Nobelovu cenu.
Právě podrobné poznání míry, s jakou
činnost člověka ovlivňuje fungování
Země, vedlo k tomu, že oba uznávaní
odborníci uveřejnili v r. 2000 přelomový
článek, v němž navrhli, aby na holocén
v časování vývoje planety navazovalo
zcela nové geologické období, kdy lidstvo svou činností globálně ovlivňuje
celý planetární ekosystém - antropocén.
Jinak řečeno, jde o časový úsek, v němž
vliv člověka na celou planetu dosáhl
úrovně řádově srovnatelné s většinou
přirozených činitelů. Právě jejich publikace spustila nečekaný zájem o uvedenou problematiku a navodila dodnes trvající diskusi.

10) Mezi celosvětově ohrožené druhy musíme v současnosti
řadit i kdysi naprosto běžné africké savce, jako je lev (Panthera
leo). Podle střízlivých odhadů poklesla jeho celková početnost
ve volné přírodě v období let 1993–2014 o plných 43 %.
V Africe na jih od Sahary tak žije asi 20 tisíc jedinců, navíc
v hodně roztříštěném areálu: známý Nairobský národní park,
dokud je náš snímek, obývá méně než 30 lvů.
11) Podle středních demografických odhadů se počet obyvatel
v subsaharské Africe do roku 2050 zdvojnásobí a dosáhne
2,4 miliard: tento trend bude pokračovat přinejmenším do roku
2100. Zatímco v roce 2017 tvořilo obyvatelstvo Afriky 17 %
světové populace, v roce 2100 bude představovat plných 40 %.
Snímek byl pořízen na venkově v jihozápadní Zambii.

Po uveřejnění uvedeného článku se
pojem „antropocén“ v poměrně krátké
době rozšířil i mimo akademické přírodovědecké kruhy. Nejenže se stal jedním ze
zaklínadel moderně koncipované péče
o životní prostředí, ale překvapivě rychle
pronikl i do slovní zásoby politiků a řídících pracovníků po celém světě, byť
někdy v poněkud pozměněném pojetí. Od
roku 2013 vydává známé nakladatelství
Elsevier vědecký časopis nazvaný lakonicky Anthropocene. Na druhou stranu
americká hudební skupina Cattle Decapitation hrající hodně tvrdý rock vydala
o dva roky později album pojmenované
Anthropocene Extinction, tedy Vymírání
v antropocénu. Nedávno obohatilo vydavatelství Academia knižní trh o více než
šestisetstránkovou publikaci Antropocén
připravenou početným kolektivem autorů
nejrůznějších zaměření a redigovanou
Petrem Pokorným a Davidem Storchem:
nabízí řadu pozoruhodných a někdy
i neotřelých pohledů na (ne)existenci
nového geologického období.
Aby mohl být určitý časový úsek
v dějinách Země uznán za geologické
období, musí splnit hned několik nepřekročitelných podmínek. O jeho začátku

11

13
12
12) Nápadný papoušek ara kobaltový
(Anodorhynchus leari) byl ještě v polovině
20. století považován za v přírodě vyhubeného,
protože jej nikdo nepozoroval více než 100 let.
Do pražské zoo se poprvé dostal v roce 2010
poté, co byli na hraničním přechodu zabaveni
pašerákům tři jedinci.
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a konci mj. musí vypovídat stratigrafický
záznam v hornině, kupř. v podobě poprvé
se objevujících zkamenělin, v pevninském
ledovci apod. Nástup holocénu, tedy výraznou změnu podnebí, kupř. pomohl geologům poměrně přesně stanovit 1 492 metrů hluboký vrt v ledovci středního
Grónska. Podobné změny v jezerních
a mořských usazeninách vypovídají
o začátku dosud nejmladší součásti
čtvrtohor i v dalších částech světa.
Crutzen a Stoermer zastávali názor, že
za počátek antropocénu, časového úseku,
kdy jsou to lidé, kdo mění podobu celé
planety, by měl být považován nástup
průmyslové revoluce, konkrétně r. 1784,
kdy skotský technik James Watt představil
světu vylepšený parní stroj, který mohl být
nasazen do výroby a na který získal jeden
ze svých patentů. Ukázalo se ale, že pro
toto datum neexistují žádné stratigrafické
záznamy. Proto se postupně objevilo hned
několik návrhů, kdy by měl antropocén
začínat: vymizení velkých živočichů,
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začátek zemědělství a jeho rozšíření na
velké ploše, pěstování rýže, rozvoj těžby
nerostných surovin, objevení a kolonizace
Ameriky Evropany, první výbuch atomové
bomby a průmyslová výroba látek
dlouhodobě přetrvávajících v prostředí,
jako jsou umělé hmoty. Bohužel se ukázalo, že řada těchto nápadů nemá šanci uspět,
protože k nim nenajdeme odpovídající
geologické záznamy, které by navíc byly
synchronní po celé zeměkouli.
I přes značnou popularitu mezi
odbornou i širokou veřejností antropocén
jako nová geologická éra dosud uznán
nebyl. Pracovní skupina expertů nejrůznějších specializací zaměřující se na
antropocén schválila v květnu 2019 návrh
o zavedení antropocénu jako oficiálního
geologického období. Sama se přiklání
k názoru, že počátek nové éry by měl spadat do poloviny 20. století, kdy začalo
Velké zrychlení. Nejvýznamnějším důvodem však zůstávají zkoušky jaderných
zbraní včetně vodíkových bomb v atmosféře a pod mořskou hladinou vrcholící
v 50. letech 20. století, v jejichž důsledku
se do půdy dostaly umělé radioaktivní
částice zjistitelné v celém zemském systému. Mezinárodní stratigrafická komise
(International Commission on Stratigraphy, ICS), která může antropocén oficiálně
prohlásit za pokračování holocénu, své
rozhodnutí ale zatím nevyřkla. Navíc její

13) Vřesoviště v bývalém vojenském výcvikovém
prostoru Sovětské armády v estonské přírodní
rezervaci Pőhja-Kőrvemaa jsou ponechána samovolnému vývoji. Západoevropští ekologové
obdobné lokality označují jako novou divočinu.
14) Jihoafrická rezervace Pilanesberg vznikla na
místě burských farem. V rámci operace Genesis
do ní bylo začátkem 80. let 20. století převezeno
z proslulého Krugerova národního parku na
6 000 zvířat.
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stanovisko následně musí potvrdit ještě
Mezinárodní unie geologických věd
(International Commission on Stratigraphy, IUGS).

JAK DÁL?
Byli bychom neradi, aby dosavadní text
vyzněl jako další projev environmentálního žalu. Chronický strach z neodvratné

environmentální zkázy zahrnuje nejen
obavy z budoucnosti právě v souvislosti se
zásadní proměnou globálního ekosystému,
ale i smutek způsobený tím, že zaniká příroda, na kterou jsme zvyklí a o níž dříve či
později s velkou pravděpodobností přijdeme úplně. Environmentální žal se projevuje celkovou rezignací, úzkostnými
obavami o sebe a vlastní potomky, ztrátou

smyslu života a pociťováním vlastní viny
za nepříliš lichotivý stav světa. V nemocnici v australském Melbourne léčili sedmnáctiletého mladíka, který odmítal pít
vodu, protože byl do morku kosti přesvědčen, že v době rozsáhlého sucha doplatí
na jeho jediný hlt smrtí tisíce lidí. V krajním případě, jemuž věnovaly pozornost
i hromadné sdělovací prostředky v ČR,
vyznavači antinatalismu, sdružení např.
v Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva
(Voluntary Human Extinction Movement,
VHEMT), No Kidding nebo BirthStrike,
odmítají právě z uvedených příčin přivést
na svět děti.
I když to bude znít jako již docela
obehraná gramofonová deska, řada propracovaných analýz stavu, změn a vývojových trendů globálního životního
prostředí, ať už jako celku nebo jeho
složek, přece jen vidí řešení. Dochází totiž
k jednoznačnému závěru, že současný
model rozvoje tradičně a téměř výlučně
soustředěný na ekonomické ukazatele podkopává schopnost biosféry podporovat lidskou civilizaci. V souvislosti se syndemií
nemoci covid-19, probíhajícími a očekávanými změnami podnebí a změnami biologické rozmanitosti se proto při nejrůznějších příležitostech hovoří o budoucím směřování celé lidské civilizace.
Padají závažná slova o její nezbytné
klíčové a mnohostranné transformaci,
která by se týkala zásadní a systémové
reorganizace zahrnující techniku, hospodářství i lidskou společnost včetně základních idejí, vzorců myšlení, cílů a hodnot. Je jasné, že při uvedeném procesu
budou muset hrát některé státy význačnější
úlohu než jiné (rámeček na str. 15).
Neradi bychom se opakovali a zdůrazňovali zdánlivou banalitu, ale pro zmiňovanou systémovou a široce pojatou
transformaci, k níž může dojít již při tolik
vyhlížené obnově běžného života po
odeznění či utlumení syndemie nemoci
covid-19, bude pochopitelně rozhodující,
jak se k ní postaví všechny zainteresované
strany, daňové poplatníky/voliče nevyjímaje. Nenastane hned, snadno a za pár
drobných a bude bolet. Mějme proto důsledně na paměti, že realizace zvažovaných tak zásadních a systematických politických, hospodářských, společenských
a environmentálních změn musí být dokonale promyšlená, mimořádně sociálně
citlivá a spravedlivá a v žádném případě
nesmí jít proti vůli občanů.

www.unep.org/resources/making-peace-nature
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parky a zahrady

Trvalkový
záhon
u bruslařského
oválu Na
Špejcharu

PRAŽSKÉ PARKY A ZAHRADY
V bohaté mozaice pražské přírody zvláště vynikají parky
a zahrady. Některé jsou součástí areálů národních kulturních
památek, jiné jsou zároveň výjimečné přírodní lokality
a chráněná území. Počínaje zahradami na Smíchově, přes
zahrady petřínské a strahovské, soubor jižních zahrad
Pražského hradu, palácové zahrady, Chotkovy sady a Letnou
až ke Královské oboře jsou kopce a návrší zelené, navazují
na volnou přírodu z jihu i severu, a tvoří tak urbanisticky
významný a působivý přírodní horizont na levém břehu
Vltavy.

12/2021

Historie některých pražských zahrad je dlouhá stejně jako historie
celého města. Už v době románské existovaly zahrady kolem
klášterů, můžeme zmínit spolehlivě doložené klášterní zahrady
benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a premonstrátů na
Strahově. Pozůstatky gotických zahrad najdeme kolem klášterů na
Starém Městě (např. Anenského). V renesanci pak byly zahrady
součástí přepychových paláců a domů bohatého měšťanstva,
vznikaly často na místech původních středověkých vinic.
Poskytovaly užitek, ale i krásu. Barokní zahrady pak byly
považovány vyloženě za umělecká díla. Za městskými hradbami
panovníci zakládali obory k lovu, honitbám a lesnímu hospodaření, aby se tyto po zbourání městských hradeb přeměnily v dostupné městské lesoparky. A ještě později, v 19. století, začaly být
zřizovány veřejné parky, dobově nazývané sady.
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NEJSTARŠÍ VEŘEJNÝ PARK: LETENSKÉ SADY
K prvním promenádním sadům budovaným záměrně k odpočinku
pražanů patřily od 60. let 19. století Letenské sady. Jejich oblibu
už předem garantovaly nádherné výhledy na město a Vltavu
s jejími mosty. Pozemky letenské planiny a přilehlých, tehdy
holých svahů město postupně vykupovalo od soukromých
majitelů. O realizaci parku se zasloužil Okrašlovací spolek pro
vysazování stromů s využitím plánů uměleckého zahradníka
Bedřicha Wünschera.
Nejprve byla osazena plocha mezi restaurací a Hanavským
pavilonem a zalesněny svahy, k nejstarší výsadbě patří i lipová alej
k Písecké bráně. Postupně bylo vysazeno 150 tisíc stromů!
V dalších letech na plánech parku pracoval tehdejší ředitel
městských parků a umělecký zahradník František Thomayer. Jemu
zde vděčíme za velkolepou víceřadou alej platanů javorolistých.
Dnes mají Letenské sady výměru 46,5 ha. Původní parková
koncepce je leckde rozbita, především ji narušila v 50. letech 20.
století stavba Stalinova pomníku a jeho brutalistní naddimenzované předpolí.

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
V LETENSKÝCH SADECH
Přírodní památka Letenský profil se rozkládá v západní části
území Letenských svahů a je složena ze dvou částí – jedna se
nachází pod Hanavským pavilonem, druhá tvoří pás podél
Chotkovy ulice v uličce Pod Bruskou. Území je chráněno

Celková výměra zahrad a parků na území Prahy činí 3 965 ha,
což odpovídá 8 % rozlohy celého města. Z toho však pouze
2 650 ha je přímo ve vlastnictví hlavního města Prahy. Do této
plochy přitom nejsou zahrnuty lesní pozemky, těch je ještě
dalších 5 250 ha. Parky a zahrady se dělí podle významu do
čtyř kategorií. V první kategorii parků celoměstského významu
jsou zařazeny Letenské sady, Královská obora Stromovka,
Petřínské sady a zahrady, park na Vítkově, Obora Hvězda
a Hradčanské náměstí.

především z důvodu výskytu letenského souvrství českého
ordoviku (prvohor). Na jeho skalních výchozech přetrvávají
nenáročná rostlinná společenstva skalních stepí.
V Letenských sadech se nachází významné stromy a mnoho
přírodních zajímavostí: líska turecká, ruj vlasatá, dřezovec trojtrnný, jírovec červený, platan javorolistý, dub letní, buk lesní, lípa
stříbrná a okrasné jabloně. Za pozornost stojí sezonně proměnlivý
trvalkový záhon v Kostelní ulici, který má úctyhodnou rozlohu
800 m² a je navržen podle zásad extenzivní výsadby jako bezúdržbový.
Letenské svahy jsou součástí územního systému ekologické
stability hlavního města Prahy a jsou zde vymezena biocentra
a biokoridory, které slouží k zabezpečení volné migrace živých
organismů.

Letenské
sady jsou
místem
pro sport
i relaxaci.
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Petřínské
sady
u rozhledny

Bylo by však chybou držet se jen hlavních cest, milovníkům pražských tajemství a historie nemůže jiné místo nabídnout víc. V nesčetných zákoutích objeví drobné zahradní stavby,
sochy, studánky a odpočinková místa s výhledem na Prahu.
Velká část Petřína je poddolovaná celkem 18 štolami, z nichž
nejdelší měří 365 m. Jedna, tzv. Vojířova štola bývá příležitostně
přístupná.
Petřín je rozdělen mohutnou Hladovou zdí, jež byla vystavěna
jako součást opevnění města za vlády Karla IV. Věděli jste, že
jedna z předsunutých věží tohoto opevnění je základem stavby
Štefánikovy hvězdárny? Za zdí směrem ke Smíchovu se rozkládá

Seminářská
zahrada

12/2021

Dole
uprostřed
dolní
jezírko se
sochou
Herkula
v Zahradě
Kinských
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NEJROMANTIČTĚJŠÍ:
PETŘÍNSKÉ ZAHRADY A SADY
Na vrchu Petříně se nachází celoročně volně přístupný komplex
propojených zahrad, které stále nesou svá historická jména:
Nebozízek, Velká strahovská, Kinských, Seminářská, Lobkovická, Růžový sad a Park u rozhledny.
Celý komplex má rozlohu 70,8 ha. Největší návštěvnický
zájem se soustředí kolem lanové dráhy spojující rušnou ulici Újezd
a romantický vrchol Petřína přístupný jen pěším. V nadmořské
výšce 327 m se tu blízko sebe nacházejí hvězdárna, zrcadlové
bludiště, kostelík sv. Vavřince a především rozhledna. Je zde
také druhotně umístěno 14 kaplí barokní křížové cesty, která vedla
původně až z Malé Strany.

Jiřinkový
sad u dolní
stanice
lanovky

zahrada Kinských, jejíž součástí je mj. jezírko s vodopádem,
budova Národopisného muzea, letohrádek a donedávna také
unikátní dřevěný karpatský kostelík sv. archanděla Michaela, který
ovšem na podzim 2020 vyhořel. V nejvyšších místech zahrady se
nachází překvapivě také pískovcové skalní městečko.

Roste zde také několik památných stromů:
• jasan ztepilý ve Strahovské zahradě,
• javor babyka v Seminářské zahradě,
• platan javorolistý v zahradě Kinských.

PETŘÍN Z POHLEDU OCHRANY PŘÍRODY

NEJROZLEHLEJŠÍ:
KRÁLOVSKÁ OBORA STROMOVKA

Komplex zahrad na Petříně vč. zahrady Kinských jsou součástí
soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000.
V říjnu 2013 byl celý komplex zahrad vyhlášen přírodní
památkou. Mimořádné jsou zejména Petřínské skalky – skalní
výchozy, umělé jeskyně, v jejichž okolí zůstává větší množství
záměrně zanechaných tlejících torz stromů a pařezů, které poskytují útočiště přísně chráněnému roháči obecnému (Lucanus
cervus).

S rozlohou 88,61 ha je Stromovka největším pražským parkem,
konkuruje jí o 3 ha menší Obora Hvězda.
Zakladatelem obory byl pravděpodobně Přemysl Otakar II.
a za 750 let existence se proměnily její hranice, rozvíjela se
i upadala až do dnešních dnů, kdy je významným krajinářským
parkem a chráněnou přírodní památkou.
Stromovka je fenomén, jehož dlouhá a pestrá historie,
zachované stavební památky, mimořádně cenná příroda a solitérní

Dole
Místodržitelský
letohrádek
nad rybníky
ve
Stromovce
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dominant – budova Národního památníku s monumentální
jezdeckou sochou Jana Žižky. Od památníku v ose kopce vede
široká příjezdová cesta a chodníky, které jsou součástí husté sítě
stezek a chodníčků ve svazích a v parku. Hlavní cestu lemuje
krásná javorová alej.
V předhusitských dobách byl Vítkov hustě zalesněným
kopcem, na němž byly na příkaz Karla IV. postupně zakládány
vinice. V té době získal vrch své jméno po tehdejším majiteli,
měšťanu Vítkovi z Hory. Do učebnic se dostal Vítkov díky husitské bitvě z 14. července 1420, která proběhla na jeho úpatí. V roce
1757 zdecimovala porosty a vinice na Vítkově pruská armáda
a poté byl téměř 200 let severní svah zcela holý. Občasné pokusy

Nové
rybníky ve
Stromovce
s atraktivními dřevěnými moly byly
zbudovány
v roce 2016.
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stromy s vlastními příběhy zakládají na samostatný článek, který
si vám dovolíme předložit v příštím čísle.

NA PRAVÉM BŘEHU: PARK NA VRCHU VÍTKOVĚ
Táhlý hřeben vrchu Vítkova s nejvyšší nadmořskou výškou 271 m
tvoří přirozenou hranici mezi Karlínem a Žižkovem a na jeho
západním konci je od 1. pol. 20. století umístěna jedna z pražských

o výsadby ovocných stromů nebyly úspěšné až do 90. let 19. století, kdy západní část hřebene upravilo město na sad podle
plánů F. Thomayera.
Dnes má park výměru necelých 15 ha a prochází postupnou revitalizací. Vysazují se nové stromy a květinové kompozice v duchu původní Thomayerovy koncepce, byl obnoven
okrasný sad na jižním svahu a efektní záhony jarních cibulovin,
trvalek a trav. Obnovou procházejí chodníčky, mobiliář, opraveno je i okolí památníku, schodiště ad. Park nabízí útulná
zákoutí s vyhlídkami na město, pikniková místa a nachází se zde
klubová sportoviště i hřiště pro neorganizovanou veřejnost –
workoutové, basketbalové i hřiště pro děti.

Vyhlídka
s pamětní
deskou
k bitvě
na Vítkově
Trvalkový
záhon před
Národním
památníkem
na Vítkově

Dole
houpačka
v pohledu
směrem
na Žižkov

Z přírodovědného hlediska tu příliš cenných porostů nehledejme. Na svazích převažuje trnovník akát, centrální alej
tvoří javory stříbrné. Severním svahem Vítkova prochází
lokální biokoridor ÚSES.
www.praha-priroda.cz
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TEXT A FOTO: EMIL ŠNAIDAUF

krajina

Na Tetín za svatou Ludmilou
a k čarodějné studánce do Kody
ANEB POJĎME ZAVÍTAT DO MÍST, KDE SE POTKÁVÁ
HISTORIE NAŠEHO NÁRODA S KRÁSNOU PŘÍRODOU

Pohled
do údolí
Berounky
z Tetínských
skal

V letošním roce jsme si připomněli 1100 let od smrti kněžny Ludmily.
15. září roku 921 byla tato první česká světice a babička knížete
Václava úkladně zavražděna na Tetíně. Připomínkou této události
se stala Národní Svatoludmilská pou , které se účastnilo několik tisíc
návštěvníků. Avšak Tetín si zaslouží naši pozornost i mimo toto
významné výročí, kdy se zde formoval počátek křes anství a našeho
státu. Obec patří k nejstarším osídleným místům v České republice,
najdeme v ní řadu historických a kulturních památek stejně jako
v jejím okolí i mnoho přírodních zajímavostí, nebo je součástí
chráněné krajinné oblasti Český kras.
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Podle pověsti byl Tetín založen jednou
z Krokových dcer. Západně nad obcí se
tyčí kopec Damil, kam podle kronikáře
Kosmy chodila kněžna Tetka uctívat
pohanskou bohyni Klimbu a kde je prý
v nitru hory ukryto zlaté tele. V každém
případě se podle archeologických nálezů
na Tetíně nacházelo v 9. století významné
slovanské hradiště o rozloze 10 ha. A právě
Tetín si zvolila za své vdovské sídlo
Ludmila, kterou tu údajně nechala usmrtit
její snacha Drahomíra.
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Nejvíce historických objektů se nachází přímo na návsi. V jejím čele stojí
budova barokního zámku z druhé poloviny
18. století. Součástí zámeckého areálu
a později sídla velkostatku se stal v roce
1813 i pivovar. V 19. století byla majitelem zámku vlastenecky smýšlející rodina
Vojáčků. V té době navštěvovalo jejich
sídlo mnoho významných osobností kulturního i politického života. Častými hosty
zde byli např. J. Dobrovský, J. Jungmann,
F. L. Čelakovský, L. Rieger, MUDr. J.

Thomayer a další. Z rodiny Vojáčků byl
známý zvláště středoškolský profesor
Václav Vojáček (1821-1898), spisovatel,
básník a dramatik, který je pohřben
v rodinné hrobce na tetínském hřbitově.
Na průčelí zámku jsou umístěny hodiny
hrající každou celou hodinu melodii
znárodnělé písně Nad Berounkou pod
Tetínem. Hudbu složil zdický páter Josef

Hájek z Libočan. Zde psal svoji Kroniku
českou, která vyšla poprvé v roce 1541.
Před farou se až do poloviny 19. století
nacházely zbytky valů opevnění knížecího
dvorce. Možná právě tady stál knížecí
palác, kde byla Tunou a Gomonem zardoušena kněžna Ludmila.
Hned vedle fary se nalezneme i dvě ze
tří tetínských sakrálních staveb. Nejstarší
je v jádru románský kostel sv. Kateřiny

z konce 12. století. Josefínskými dekrety
byl sice zrušen a stala se z něj sýpka, ale
k jeho obnovení došlo opět v roce 1858.
Navíc byla přistavěna nízká zvonice. Na
přilehlém hřbitůvku se nacházejí hroby
z doby raného křesťanství přikryté velkými kamennými deskami a u vstupu do
kostela je socha sv. Ludmily. Na jižní
straně stavby uvidíme kolem původního
románského vchodu ostění zhotovené
Tetínské
skály
s kostelíkem
sv. Jana
Nepomuckého

Vorel a slova napsal básník Josef
Krasoslav Chmelenský, který byl údajně
inspirován půvabnou Janou Marií Vojáčkovou. Symbolický hrob „Růže tetínské“,
jak je dívka nazývána, najdeme na hřbitově vedle hrobky rodiny Vojáčků.
Přímo proti vodní nádrži na návsi stojí
fara, kde jako duchovní působil v letech
1527-1533 karlštejnský děkan Václav

Uprostřed
dole:
Tetín, lesy
na Kodě
a vrch Damil
Kostel
sv. Jana
Nepomuckého
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Tetínský
zámek
Kostely
sv. Kateřina
a
sv. Ludmila

a pod oltářem je umístěn kámen z křemenného pískovce, na němž byla podle
legend kněžna Ludmila zavražděna. Třetí
sakrální stavbu nalezneme severně odtud,
kde vévodí na okraji strmých Tetínských
skal údolí řeky Berounky. Kostel sv. Jana
Nepomuckého pochází z 12.-13. století
a původně byl zasvěcen sv. Michaelu. Stojí
v místech, kde byla podle legend pohřbena
sv.Ludmila, nad jejímž hrobem nechala
Drahomíra vystavět dřevěnou kapli. Roku
925 převezl ostatky Ludmily kníže Václav
do basiliky sv. Jiří na Pražském hradě a na
místě původní kaple byl později postaven
kamenný kostelík v románském slohu,
který byl ve 14. století goticky a v 18. barokně přestavěn. Před ním je náhrobní
kámen benediktinského mnicha Vojtěcha
Cassanovy ze zrušeného kláštera ve
Svatém Janu pod Skalou a pobývajícího na
Tetíně. V roce 1836 byl kostelík nově
zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Jeho

Ostění
vchodu
kostela
sv. Kateřiny
z pěnovce
a karbonské
arkózy
Vpravo dole
zřícenina
vstupní
věže
kamenného
hradu na
Tetíně
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z arkózy a pěnovce pocházejícího z naleziště ve Svatém Janu pod Skalou nebo
v Kodě. Původní je i úzké okénko ve východní zdi svatyně. Před kostelem stojí
barokní socha Panny Marie s Jezulátkem
od Františka Brayera. Vedle kostela sv. Kateřiny se tyčí barokní stavba kostela
sv. Ludmily z druhé poloviny 17. století.
Jeho vnitřní zařízení je převážně rokokové
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součástí je i malý hřbitov s hrobkou rodiny
Vojáčků. Před ním stojí votivní kříž, který
nechal vytesat z mramoru v 18. století již
zmíněný Cassanova. Od kostela je velice
pěkný výhled do údolí Berounky mezi
Berounem a Srbskem.
Krásná vyhlídka je také ze skalního
ostrohu nedaleko torza zříceniny vstupní
věže bývalého hradu. Kamenný hrad je na
Tetíně doložen v první polovině 14. století,
kdy ho získal Štěpán Tetínský, synovec
Jana Volka, probošta Vyšehradského a levobočka krále Václava II. Hrad byl vypleněn při dobývání nedalekého Karlštejna
husity v roce 1422. Potom postupně chátral a stal se zříceninou. Části jeho zbytků,
stejně jako archeologicky významná
jeskyně Turské maštale, byly v minulosti
odtěženy místním lomem. Pohled do údolí
Berounky z Tetínských skal patří k nejhezčím v Českém krasu. Říční kaňon
zahloubený až 70 m do vápencového podloží se vytvářel asi 700 tisíc let. Na vzniku
jednotlivých říčních teras se podílely
změny klimatu při střídání ledových
a meziledových dob. Zdejší skály jsou
tvořeny především vápenci, které vznikaly
usazováním schránek mořských organizmů před 440-360 miliony let v období
siluru a devonu. Od Tetína směrem
k Berounu vystupují i horniny sopečného
původu. Jedná se o diabasy vzniklé reakcí
lávy při kontaktu s mořskou vodou a jejich
tufy a tufity (usazené vulkanické vyvrženiny). Ale i na živou přírodu je údolí pod
Tetínem bohaté. V řece a u jejích břehů
žije kriticky ohrožený skokan skřehotavý
a vzácná užovka podplamatá. V Berounce

můžeme vidět lovit ledňáčky, volavky
a v létě i černého čápa. Tetínské skály jsou
také přírodní rezervací s mnoha druhy
chráněných rostlin. Na stinných, severně
a severovýchodně orientovaných skalních
srázech rostou chladnomilné druhy jako
lomikámen trsnatý nebo hvozdík sivý.
Jsou to vlastně pamětníci doby ledové.
Vyskytuje se tu také více jak 40 jeskyní,
které poskytují domov netopýrům a jsou
i významnými archeologickými a paleontologickými nalezišti.
Pokud vám ani uvedené zajímavosti na
Tetíně nebudou stačit, vydejte se na 2,5 km
dlouhou naučnou stezku Tetínské vyhlídky. Ta vás zavede na vrchol bájného
Damilu a seznámíte se také s historií těžební činnosti v místních vápencových
lomech. Před putováním po Tetíně doporučuji navštívit infocentrum a nově rekonstruované muzeum na okraji návsi. Ve zdejších expozicích se seznámíte nejen s his-

torií obce a jejího okolí, ale i s přírodními
zajímavostmi a také paleontologickými
a archeologickými nálezy. Než Tetín opustíme, je třeba se zmínit, že nedaleko muzea
u silnice na Beroun je rodný dům Zdeňka
Kothery, plukovníka letectva 124. perutě
RAF, který padl za naši svobodu v roce
1942 a je pochován v Nizozemsku.
Ze severního okraje obce se můžeme
vydat po modré turistické značce do 2 km
vzdálené osady Koda. Příjemná cesta
lesem vede národní přírodní rezervací stejného jména. Bohatá rozmanitost zdejších
přírodních společenstev je podmíněna
především členitostí terénu. Plošina Kody
a její svahy jsou tvořeny převážně lesy.
Většinou se jedná o dubohabřiny, místy
s fragmenty vápnomilných bučin. Zvláště
na jaře a začátku léta v nich najdeme velké
množství druhů kvetoucích bylin. Ještě
před olistěním stromů zde mohou návštěvníci spatřit pestrobarevné koberce

Vlevo
nahoře fara,
kde Václav
Hájek
z Libočan
psal
Kroniku
českou
Kaplička
s Kodským
pramenem
Kodská
jeskyně

tvořené jaterníkem podléškou, sasankou
hajní i pryskyřníkovitou, prvosenkou jarní,
dymnivkou dutou, hrachorem jarním,
několika druhy violek atd. Později tu kvete
kyčelnice cibulkonosná, chráněný medovník meduňkolistý či orchideje okrotice bílá
a červená.
Cestou na Kodu si všimneme několika
úvozů souběžných s turisticky značenou
trasou. Jsou to bývalé staré komunikace ve
směru severojižním, které sloužily jako
důležité dopravní stezky již ve středověku.
Skalnaté vápencové podloží je dokonce
místy ohlazené od kol povozů. V blízkosti
vrcholové plošiny Kody (390 m n.m.)
můžeme vidět v terénu nálevkovité prohlubně s drobnými haldičkami a obvaly.
Jedná se o pozůstatky po těžbě zlata
v dávném středověku. Na plošině totiž po
sobě zanechala zlatonosné štěrkopískové náplavy mohutná třetihorní řeka, která
tudy tekla z jihovýchodu na severozápad do oblasti Podkrušnohorské pánve.
K rýžování však bylo třeba sediment
dopravovat k vodnímu zdroji. V úvahu
připadá pouze řeka Berounka nebo pramen
v Kodě.

Uprostřed
dole
rybníček
v osadě
Koda
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Vápencové
stěny
Kodské
rokle

1
1 Hrachor
jarní
2
Hvozdík sivý
3 Kyčelnice
cibulkonosná
4 Okrotice
bílá
5 Okrotice
červená
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Dole
pěnovcové
kaskády
v Kodě
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2

Jižní svahy Kody jsou místy strmé
a skalnaté a vytvářejí rokli. Zde se nachází
nelesní biotopy s teplomilnými společenstvy lesostepí a skalních stepí. Z dřevin tu
roste dub pýřitý nebo místní endemit jeřáb
krasový. Z bylin se vyskytuje kamejka
modronachová, třemdava bílá a včelník
rakouský, který v Čechách roste jen na
několika lokalitách v Českém krasu.
Z kodské plošiny sestoupíme po
necelém kilometru k rybníčku do osady
Koda. Tento neobvyklý název odvozený
pravděpodobně ze staroslovanštiny znamená kouzla nebo čáry a má souvislost se
zdejší krasovou vyvěračkou. Zdrojem pramenu ukrytého pod malou kapličkou je
voda, která se po průsaku do vápencového
podloží objevuje na povrchu asi po 20 letech. Průměrná vydatnost pramenu je
10 l/s a teplota vody kolem 11°C. Proto
místní rybníček napájený z Kodské vyvěračky nezamrzá ani při silných mrazech.

3

4

U hráze vytvořené vysrážením sladkovodního vápence (pěnovce) stojí zbytky
bývalého mlýna. První písemné zmínky
o této stavbě neobvyklého technického
řešení pocházejí z roku 1614. Zvláštností
mlýna byla dvě mlýnská kola umístěná
nad sebou v šachtě vyhloubené v měkkém
pěnovci ve strmé části rokle a poháněná
vodou padající shora na jejich lopatky.
Zásobu vody pro činnost mlýna zajišťoval rybníček. Mlýn byl s jedním kolem
v provozu ještě v 30. letech 20. století.

5
V okolí nesmíme zapomenout navštívit Kodskou jeskyni vzdálenou asi 1 km
od osady. 17 m dlouhá veřejnosti přístupná
jeskyně byla osídlena pravěkými lovci už
ve starší době kamenné. Pochází odtud
řada archeologických nálezů od nástrojů
z pazourku až po zbytky keramiky
z různých období.
Kodskou roklí můžeme pokračovat asi
do 2 km vzdáleného Srbska. Cestou lze na
potoce obdivovat pěnovcové kaskády
tvořené drobnými jezírky a hrázkami slad-

Pohled
z vrcholu
Kodské rokle
do údolí
Berounky

6
Medovník
meduňkolistý
7
Třemdava
bílá
8 Kamejka
modronachová

6

8

7

kovodního vápence. Ten se vytvořil vysrážením z vody obsahující uhličitan vápenatý za účasti přítomných mechů a játrovek. Kodská rokle je též známá jako Údolí
děsu. Toto pojmenování dali místu trampové, kteří do tohoto romantického koutu
přírody jezdili už od roku 1919 a založili
tady jednu z nejstarších trampských osad.

9

10

Putování krásnou přírodou a místy
kudy kráčela historie z Tetína přes Kodu
do Srbska lze všem doporučit. Vhodné je
i pro školní výlety. Ze Srbska se můžete po
levém břehu Berounky vrátit na Tetín
Stezkou sv. Ludmily (necelé 4 km) nebo
odjet vlakem směrem na Prahu či Beroun.

11

9 Lilie
zlatohlavá
10 Kavyl
Ivanův

Nejstarší
chata
v trampské
osadě Údolí
děsu pochází
z roku 1922.
11 Včelník
rakouský

Skalní step s kavylem v národní přírodní rezervaci Koda
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TEXT: MICHAELA DOČEKALOVÁ, FOTO: WEB

katastrofy

Kolaps Suezského průplavu
Myšlenka spojit Středozemní a Rudé moře průplavem je
stará 2 500 let. Egyptský král Nekós (610-595 př.n.l.)
pravděpodobně vybudoval umělý kanál spojující Nil
s Rudým mořem - dnes již dávno zanesený, ale prostředky,
síla a možnosti na zvládnutí tak velkého projektu, jako je
193 km dlouhý Suezský průplav, mu chyběly.
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Nákladová
lo
Ever Given
uvízla
na mělčině
v březnu
tohoto
roku.
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Vybudování průplavu trvalo 10 let a otevřen byl v roce 1869.
Cesta mezi Evropou a Asií se tak zkrátila o týden. Nyní tudy každý
rok propluje přibližně 18 tisíc lodí. Pro Egypt to znamená roční
příjem 5,3 miliardy dolarů.V průplavu nejsou žádná zdymadla regulující výšku hladiny, lodě proto musí počítat s jejím kolísáním.
Spolu s možným větrem je to tedy jediná záludnost, která na ně
může na téměř 200 kilometrové cestě čekat. Žádná Skylla ani
Charybdis, které číhaly v Messinské úžině na řecké mořeplavce,
tady nudu nerozptýlí. Lodě se mohou pohybovat maximální
rychlostí 16 km v hodině a jsou doprovázeny egyptskými lodivody. Provoz v průplavu je po rozšíření v roce 2015 obousměrný.
Našinec – suchozemec by tedy mohl říci, že takový průjezd po
pražské magistrále kolem 5 hodiny odpoledne je proti tomu adrenalinový zážitek. Indická posádka na plavidle Ever Given, velkonákladové lodi (s kapacitou až 23 tisíc kontejnerů) dlouhé 400 m
a 220 tisíc tun těžké, nezvládla držet směr a 23. března tohoto roku
zablokovala Suezský průplav na celých 6 dní. Potom se bagrům
podařilo odhrabat písek pod zádí a přídí lodi, remorkéry ji odtáhly
do větší hloubky a provoz byl opět obnoven. Loď mohla znovu
vyplout na další cestu až po vyšetřování, které trvalo 100 dní. Je
těžké dávat vinu jen posádce. Ta se následně stala terčem mnoha
vtipů a memů, které kolovaly po internetu, některé byly ryze české
(smějící se Otík se sluchátky, jak navádí pana Pávka /lodivoda
přímo do pražákova sloupku/ na mělčinu), některé narážely na naši
slepou důveru v techniku (Kapitán: „Ale na GPS bylo doprava“).
Loď Ever Given už ale jednu kolizi zažila – před dvěma lety
u Hamburku narazila do kolem plujícího trajektu. Společným
jmenovatelem s letošním uvíznutím na mělčině byl velmi silný vítr
– to byl také závěr oficiálního vyšetřování, které zahájila egyptská

Zmenšený Suezský průplav na francouzském jezeře v podhůří Alp u obce
Saint-Pierre-de-Bressieux. Zde si mohou námořníci nacvičit, jak se vyhnout
nehodě, která postihla loď Ever Given, včetně simulovaných krizových
situací, jako je bouře, spodní proudy apod. Poptávka po těchto "jízdách" pro
kapitány značně vzrostla.
Vlevo dole a vpravo nahoře Suezský průplav před 150 lety
Vpravo Malacký průliv se nachází mezi Malajsií a Indonésií.

vláda a za týdenní zablokování Suezu musela společnost vlastnící
tuto loď zaplatit 600 miliónů dolarů.
Suezský průplav je oproti jiným úžinám se svými lodivody
a přímou trasou oázou bezpečí. Za nejnebezpečnější úžinu světa se
pokládá i mezi zkušenými mořeplavci Malacký průliv, je dlouhý
800 km a od severu se zužuje z 250 na 65 km. V cestě lodím stojí
mělčiny a ostrůvky, u Singapuru se dá plout dokonce jen v šířce
3 km, tropické řeky přinášejí naplaveniny a cesta je tak rok od roku
užší. Ze 100 tisíc lodí, které tudy každoročně proplouvají, se jich
tu několik desítek srazí. Místní piráti cestu také ztěžují. A aby toho
nebylo málo, s větrem se do Malackého průlivu nese dým z požárů
zakládaných zemědělci na indonéské Sumatře. Dým snižuje
viditelnost a opět ještě přispívá ke ztíženým podmínkám pro
úspěšné proplutí. Nedivme se tedy kapitánovi, že po takovém
nebezpečí si chce Suezský průplav v klidu projet a pozornost
oproti Malackému průlivu klesne ke dnu.
Ale navrátíme-li se zpět k historii Suezu, je nutno říci, že
příběh lodi Ever Given je z hlediska dopravců nepříjemný, avšak
nikoliv tragický. To však neplatí například o lodi britského
námořnistva Thistlegorm, která byla 6. října 1941 kvůli srážce
dvou jiných lodí nucena čekat před průplavem, kde ji potopily
německé bombardéry. O Suezský průplav – jako o velmi strategické místo se vedly i boje s mnoha oběťmi na životech (tzv.
Suezská krize), během těchto bojů byl několikrát uzavřen (i na
8 let).
Kdybychom se rozhlédli kolem sebe ve svém pokoji – počítač,
oblečení, hračky, žehlička – co všechno asi proplulo tím úzkým

hrdlem mezi Středozemním a Rudým mořem, přistálo v Hamburku a v kontejneru ve vlaku/kamionu jelo stovky kilometrů
dál na překladiště, z překladiště do regálu v našem obchodu. Na
pomyslném tachometru často i vašeho „českého Made in China
výrobku“ (u nás jen zabaleného či smontovného) jsou tisíce
kilometrů. Pokud jste si nějaký koupili letos na podzim, je možné,
že z obalu vytřesete pár zrnek z písečné bouře, která zuřila nad
Suezem koncem března.

27

TEXT: OLDŘICH VACEK, FOTO: ARCHIV

distanční příroda

Ochrana přírody a krajiny
v územním plánování
Obecným cílem územního plánování je vytvářet předpoklady
pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro hospodářský rozvoj území, vytváření podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území, pro příznivý
rozvoj životního prostředí, který uspokojí současnou lidskou
populaci a současně zachová podmínky pro rozvoj generací
budoucích.
K prosazování cílů územního plánování slouží nástroje územního
plánování, kterými jsou politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plány, regulační plány a územní studie.
Specifickým územně plánovacím nástrojem jsou územně analytické podklady, které jsou pořizovány pro všechny kraje a obce.
Územní plánování je hierarchicky zajišťováno na celém území
České republiky. Hierarchie územního plánování je tvořena na
úrovni státu (Politika územního rozvoje ČR), krajů (Zásady územního rozvoje) a jednotlivých obcí (Územní plán obce). Aktuální
Politiku územního rozvoje České republiky ve formátu pdf naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR na adrese
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-astrategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/uplne-znenipolitiky-uzemniho-rozvoje-ceske-republ, nebo na stránkách
Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz/default.asp?ID
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Politika
územního
rozvoje
určuje
republikové
priority
územního
plánování,
definuje základní rozvojové oblasti
a osy, specifické, oblasti
či koridory
a plochy
dopravní
a technické
infrastruktury celostátního významu. Na
mapě jsou
vyznačeny
rozvojové
oblasti
a rozvojové
plochy na
území České
republiky.
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=5110#index_. Zásady územního rozvoje jednotlivých krajů
najdete na internetových stránkách jednotlivých krajů. Přehledně
však naleznete zásady územního rozvoje všech krajů na internetové stránce http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani
-v-ceske-republice/upd-a-upp-kraju.asp. Územní plány jsou pořizovány pro jednotlivé obce a nejsnáze je naleznete na oficiálních
stránkách té které obce. Přehledně naleznete územní plány všech
obcí, které mají územní plány zpracovány a vyhlášeny, na
stránkách Portálu územního plánování http://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upd-a-upp-obci.asp. Je
nutno si uvědomit, že ne všechny obce na území České republiky
již disponují územními plány. Výše uvedené dokumenty jsou
pořizovány pro celé území administrativní jednotky, která je
pořizuje. Další nástroje územního plánování, kterými jsou
regulační plány a územní studie, již nemusí být řešeny pro celé
území obce. Regulační plány v řešené ploše stanovují podrobné
podmínky pro využití pozemků a jejich pořízení není povinné.
Pokud je však regulační plán obcí pořízen, řeší zpravidla pouze
vybranou část území obce, ve které je závazný pro další
rozhodování v území. Územní studie, na rozdíl od regulačních
plánů, navrhují, prověřují nebo posuzují možná řešení vybraných
problémů v určité části území obce nebo obce s rozšířenou
působností. Závěry územních studií nejsou závazné, ale slouží
jako podklad pro rozhodování v území. Regulační plány a územní
studie pořízené v jednotlivých obcích naleznete opět na oficiálních

Zásady územního rozvoje stanovují plochy nebo koridory nadmístního významu a požadavky na jejich využití a koordinují územně plánovací činnost obcí. ZUR jsou
pořizovány pro celé území všech krajů a jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limitů, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocení udržitelného
rozvoje území a určení problémů k řešení. Územně analytické podklady jsou pořizovány pro všechny kraje a obce. Nejsou závazné, jsou však podkladem pro tvorbu územně
plánovacích dokumentací.
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho funkčního a prostorového uspořádání a koncepci uspořádání krajiny. Pořízení územního plánu není povinné. Pokud je územní plán pořízen, řeší vždy celé území obce.

stránkách obcí nebo na stránkách Portálu územního plánování
https://portal.uur.cz/nastroje-uzemniho-planovani-v-ceske-republice/upd-a-upp-obci.asp. Na závěr této úvodní části je ještě vhodné
uvést odkaz na internetové stránky www.risy.cz/, kde naleznete
odkazy na oficiální internetové stránky všech obcí.
Aktuální Politika územního rozvoje České republiky (PÚR
ČR) stanovuje jako první mezi prioritami územního plánování ve
veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní

hodnoty území, a to včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje a v souladu s principy udržitelného rozvoje.
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
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Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné
podmínky pro využití pozemků a pro umístění
a prostorové uspořádání staveb. Pořízení
regulačního není povinné, pokud je pořízen, je
pro řešenou část obce závazný.
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje
možná řešení vybraných problémů nebo částí
území. Územní studie nejsou závazné, ale jsou
podkladem pro rozhodování v řešeném území.
Územní studie krajiny mají za cíl vymezení
přírodních, kulturních, ekonomických a estetických hodnot území a navrhnout postupy jejich
zachování a dalšího posilování.
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krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní
a užitné hodnoty.
Politika územního rozvoje určuje republikové priority územního plánování, definuje základní rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti či koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury celostátního významu. Politika územního rozvoje je
pořizována pro celé území České republiky, schvaluje ji vláda. Je
závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Územně analytické podklady krajů (ÚAP) slouží k zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, hodnot území, limitů
využití území, záměrů na provedení změn v území, vyhodnocování vyváženosti území pro udržitelný rozvoj území a určují prob-
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lémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. Územně analytické podklady jsou proto jedním ze základních podkladů
sloužících pro vypracování územních plánů nebo pro aktualizace
územních plánů stávajících. Územně analytické podklady jsou
rovněž podkladem pro posuzování vlivů připravovaných územních
plánů na udržitelný rozvoj jimi dotčeného území a rovněž na posuzování vlivů nových záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Územně analytické podklady jsou základním zdrojem územně
plánovacích informací pro rozhodování a v neposlední řadě slouží
jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů, zejména
v případě, že obce dosud nemají platný územní plán. ÚAP kraje
pořizuje příslušný krajský úřad pro území kraje v podrobnosti
a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností
(ÚAPO) mají stejnou strukturu jako ÚAP krajů. Územně analyt-

ické podklady obcí s rozšířenou působností jsou však zpracovány
do větší podrobnosti, neboť jsou zejména podkladem pro vypra-

cování a aktualizaci územních plánů jednotlivých obcí. ÚAPO
pořizuje místně příslušný úřad územního plánování pro svůj
správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování
územních plánů a regulačních plánů.
Potřeby rozvoje a ochrany zastavěného území obcí (intravilánu), včetně vymezování zastavitelných ploch, jsou řešeny
obvyklými postupy podle stavebního zákona, které jsou relativně
dostatečně legislativně i metodicky ošetřeny a prakticky
aplikovány. Ve volné krajině, tj. v nezastavěném území obcí (dříve
extravilánu), dosud nebyly možnosti uplatnění nástrojů územního
plánování dostatečně využity. Kvalitní řešení nezastavěného
území obcí se neobejde bez vypracování územní studie krajiny
(ÚSK), která vyžaduje multidisciplinární přístup k jejímu návrhu
za spolupráce všech osob a orgánů, které mají v krajině oprávněné
zájmy. Ze strany orgánů státní správy je zde nezbytná úzká
spolupráce orgánů územního plánování a orgánů ochrany přírody.
Krajinné plánování představuje cílevědomou činnost zaměřenou
na zvyšování kvality, obnovy nebo tvorby krajiny. Krajinné
plánování je zaměřeno na vymezení přírodních, kulturních, ekonomických a estetických hodnot území a navrhování postupů pro
jejich zachování a dalšího posilování jejich hodnot v řešeném
území.
V řadě krajů jsou vytvářeny internetové mapové portály pro
usnadnění volného přístupu k územně analytickým podkladům.
Příkladem mohou být územně analytické podklady hlavního města
Prahy https://uap.iprpraha.cz/#/, Středočeského https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/, nebo Libereckého kraje https://maparcgis.
krajlbc.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ala9b4c870e
e490e978fcb49e6c3ff1d.
Na všech odkazech můžete získat velmi cenné informace
o územním plánování v obcích, ve kterých žijete a jejichž další
vývoj Vás zajímá.
Internetový
mapový
portál
Středočeského
kraje pro
prohlížení
územně
plánovací
dokumentace ve Středočeském kraji.
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TEXT: VÁCLAV CÍLEK, FOTO: PAVEL MUDRA

krajina

Krajina středních Čech v kostce
Harmonická
krajina
v části
středních
Čech se
skládá
z přírodních
prvků
a lidských
výtvorů.
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1) Pozoruhodné
Kokořínsko
bylo v roce
1976
vyhlášené
chráněnou
krajinnou
oblastí.
Charakterizují ji mj.
pískovcové
skály
nejrůznějších tvarů.
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Přírodní krajinu v pravém slova smyslu, tedy soubor procesů probíhajících v neživé i živé přírodě bez jakéhokoliv přičinění člověka,
bychom dnes ve středních Čechách hledali marně. I kousky zdánlivě
neporušené přírody na těžko přístupných a hospodářsky nevyužitelných místech bývají rušivě ovlivněny širším okolím, dnes nejčastěji
škodlivými imisemi. Současná krajina je proto výsledkem
dlouhodobého spolupůsobení přírodních pochodů s činností lidí,
ovšem značně záleží na tom, která z obou složek měla převahu
a jaký byl dopad její působnosti. Z tohoto hlediska lze ve středních
Čechách rozlišit tři krajinné typy.
ČLOVĚK
JAKO SPOLUTVŮRCE KRAJINY
Na prvním místě je nutno uvést krajinu,
která se táhne od severního až západního
okraje Prahy směrem ke Slanému a pod
Říp, po obou stranách dolní Vltavy až na
Mělnicko, dolním Pojizeřím a pak po obou
březích Labe, zejména však na jih od řeky
až na Kolínsko a k Čáslavi. S výjimkou
některých úseků v labské nivě nebo na
chudých písečných půdách je z velké části
bezlesá a pokrytá úrodnými poli — tedy
zcela změněná člověkem. Je to kraj, na
který pohlédl praotec Čech z Řípu, a na
rozdíl od představy mnohých z nás, podle
níž spatřil krajinu dosud přírodní, je pravdou, že se mu zjevila země, která byla již
po šest tisíciletí obdělávána a spásána.
Byla to ta část Čech, do které přišli první
rolníci mladší doby kamenné, v níž zaseli
obilí a kde pásli domácí zvířata. A tak už to
zůstalo až do dnešních časů.
Co se mohlo v takové oblasti zachovat
z původní přírody? Kupodivu je toho
hodně, ač jen na malých plochách. Často

jde o rostliny a živočichy, kteří zde v době
prvních rolníků ještě žili na zbytcích stepí
z počátku poledové doby, avšak byli
zatlačováni postupujícími lesy. Zemědělci
zakládali své osady, pásli a seli, takže
nejen zabránili dalšímu šíření lesů, ale
dokonce je na mnoha místech opět změnili
v otevřenou krajinu. Do ní se pak druhotně
vracely stepní druhy rostlin i živočichů,
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které by byly odsouzeny z větší části
k zániku, kdyby nedošlo k rolnické kolonizaci. Dokládají to i černozemní půdy,
které patří stepi a jež se zde udržely
dodnes. Většina ploch sice v důsledku tisíciletého hospodářského využívání zcela
ztratila svůj přírodní ráz, ale zbytky, které
se mezi nimi zachovaly, dodnes hostí
pozoruhodná stepní společenstva představující ukázky přírody, jaká zde byla na
konci první třetiny poledové doby před
sedmi tisíciletími. Člověk v tomto případě
sice změnil celý přírodní vývoj, ale
nepochybně zachoval řadu pozoruhodných
přírodních hodnot, o něž bychom byli
přišli, kdyby se tak nestalo.
Postupem věků se trvale osídlený
a obdělaný prostor stále rozšiřoval hlavně
o klimaticky příznivé oblasti s úrodnými,
dobře obdělávatelnými půdami — tedy
především o níže položené rovinaté
okrsky. Velké části krajiny zatím zůstávaly
víceméně neosídlené a hlavně neobdělané.

Jde o pahorkatiny a vrchoviny v jižní,
rozsáhlejší části středočeské oblasti
budované zvrásněnými skalními horninami, kterým se pravěcí lidé spíše vyhýbali,
takže k jejich kolonizaci došlo až daleko
později — především ve středověku.
Teprve tehdy se vytvořil další velice
charakteristický typ české krajiny —
zvlněná pahorkatina s pestrou mozaikou
menších lesů, polí, pastvin a obcí, jaká
dodnes převládá ve většině krajů našich
zemí — ve středních Čechách po obou
stranách Sázavy a střední Vltavy, místy
i na Berounce.
Místo původních pralesů, které zde
byly ještě v době praotce Čecha, tu
vznikaly nejen pole a louky, ale také lesy,
jež ve své druhové i věkové skladbě většinou nabyly zcela jiného rázu než někdejší pralesy. Místo převážně listnatých
porostů se většinou rozšířily smrkové
monokultury, které jsou pro místní krajinu
cizorodým prvkem a jež vykazují mnohem
horší stav než přirozené horské smrčiny.
Vyplývá to i z hodnocení významného

nehledě na to, že chemizace a intenzivní
hnojení velmi ochudily flóru i faunu volné
krajiny, které v minulosti značně zvýšily
pestrost přírodního prostředí oproti
někdejším souvislým pralesům tím, že
vytvořily životní prostor pro množství

VZPOMÍNKY NA PŘÍRODU
Krajina v České republice tak v posledních
dvou stoletích zcela změnila svůj vzhled,

2) Rovinaté
Polabí patří
k oblastem
Čech, které
byly díky své
úrodnosti
osídlené mezi prvními.
3) Zámecký
park
Průhonice se
stal národní
kulturní
památkou
a byl
po přiřazení
k historickému centru
Prahy zapsán na
prestižní
Seznam
světového
dědictví
Organizace
OSN pro
výchovu,
vědu
a kulturu
(UNESCO).
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českého lesníka P. Svobody, který ve svém
životním díle Život lesa mluví o „dnešní
poušti kulturních porostů“ a o „uměle
vytvořené plantáži vypočtené na nejvyšší
výnos“, aby tím upozornil na následky
tohoto přístupu, které se mimo jiné projevují téměř úplným vyhubením řady
podrostních bylin a zejména celých skupin
drobné fauny, což mělo nepříznivé
důsledky pro stav půd.

blízkých přírodě zachovaly dodnes. Brdy
a Hřebeny sice rovněž unikly hustšímu
osídlení i různým novodobým aktivitám,
ovšem také zde byly původní listnaté
a smíšené porosty z valné části změněny
na smrkové monokultury. Vysoké Brdy

druhů otevřeného prostoru. Jde tedy
o kraje, které si sice zachovaly svůj obraz
pestré, bohužel však vnitřně již velice
ochuzené mozaiky, v níž se z původní
přírody zachovaly jen nepatrné zbytky.
Poměry, které se v různém stupni blíží
přírodnímu stavu, se ve větší míře udržely
jen v kaňonech větších vodních toků —
především na Vltavě a Berounce,
v Českém krasu, kde svou roli sehrál
vápencový podklad a krasový reliéf,
a ovšem na Křivoklátsku, které kdysi požívalo ochrany jako lovecký revír českých
panovníků a kde se větší plochy porostů

před kontaminací v důsledku dopravy
a nadměrné rekreace účinně ochránila
existence vojenského výcvikového prostoru. I když většina plochy středních
Čech byla z hlediska přírodních hodnot
ochuzena a znehodnocena, přece se právě
v uvedených okrscích dosud zachovala
bohatá a krásná příroda, jejíž nejcennější
části dnes chráníme v síti rezervací
a přírodních památek.

4) O části
chráněné
krajinné
oblasti
Křivoklátsko
se uvažuje
jako
o možném
pátém
národním
parku České
republiky.
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5) Labe
i Vltava (na
snímku)
přitékají do
středních
Čech již jako
velké řeky
a představují
nejen vodní
cestu, ale
i významný
energetický
potenciál.
Navíc
zůstávají
významnými
zdroji vody.

5
6

Podíl trvalých travních porostů, tedy luk
a pastvin, je ve Středočeském kraji poměrně
nízký, nicméně v posledním desetiletí se pomalu
zvyšuje na úkor orné půdy.

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
6) Nepřehlédnutelnou součást
středočeské
krajiny
představují
lineární stavby včetně
husté silniční
a železniční
sítě.

Další osud středočeské krajiny závisí
hlavně na rozvoji měst a sídel, na tom,
kolik další plochy ještě pohltí lidská sídla,
silnice a parkoviště. Zda zvítězí tradiční
sociální model města s obvyklými domy
a ulicemi, nebo rozvolněná suburbie amerického typu, pro kterou není v malém
středočeském prostoru dost místa. Známý
rakouský památkář Hans Sedlmayer popsal v eseji Město bez krajiny (1970) proces, který začínáme naléhavě pociťovat
i v současných Čechách: „Velké zničení
půdy je katastrofou, která se přihodila
nejenom v Salzburgu. Výsledkem tohoto
zničení je destrukce krajiny městem a jeho
druhou stranou je vysídlení starých
městských center. Jeho základní hybnou
silou je touha obyvatel po zeleni a naopak
průnik služeb do města. Obě tyto tendence
mají dopad na hustotu dopravy, která
zpětně působí na zničení půdy a zároveň
zničení města. Mezi půdu a město se
vsunulo něco třetího — sídliště a suburbie — co ve starších dobách města neznala. Ta nejsou městem ani půdou, ale
beztvárnou aglomerací. Tento proces není
vyléčitelný a kazí nejenom původní krajinu, ale také městský život a městského
ducha…“

7
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7) Území,
na kterém se
dnes nachází
Nymburk,
lidé obývali
již v pravěku
a později
v něm
vzniklo na
Labi významné hradiště.
Královské
město založil
v 13. století
král zlatý
a železný
Přemysl
Otakar II.

www.asociacekraju.cz/kraje-cr/stredocesky-

34

TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: JAN KUBEŠ

evvo

ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAVĚKU
ANEB PŮLDENNÍ CESTA DO DRUHOHOR

Třídní výlet jako cesta do pravěku může být pro žáky prvního stupně
vzdělávacím programem, ale i silným zážitkem a zábavou. Zde vám
přinášíme námět na projektový den mimo školu, kdy se můžete
na pár hodin ocitnout v dávné pravěké krajině mezi obřími plazy.
V říjnu 2021 bylo v okrese Praha-západ
v Tuchoměřicích nově otevřeno DINOSAURIA MUSEUM PRAHA, které má
za cíl co nejzábavnější a interaktivní formou uvést návštěvníky do období druhor.
Na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních byla
instalována jedna z největších soukromých sbírek dinosaurů na světě. Desítky

a stovky milionů staré originální kostry
dinosaurů jsou instalovány v propojení
s nejmodernějšími technologiemi i modelem létajícího ptakoještěra či nejpopulárnějšího dinosaura tyranosaura rexe
v životní velikosti, který opravdu vypadá
„jako živý“. Sbírka vznikla v posledních
dvou letech a autoři výstavní expozice

1, 2) V expozici se nachází celá řada interaktivních prvků umožňujících dětem získávat mnoho podrobných informací zábavnou formou, která je jim blízká.

1

zamýšlejí sbírku dále rozšiřovat. Pravěký
svět se nachází v areálu POP AIRPORT
poblíž letiště Václava Havla. Pro muzeum
opravdu zvláštní a neobvyklé místo.
Vždyť „muzeum“ je obvykle majestátní
historická budova v samém centru města.
Zdejší obchodní centrum však stojí na holém prostranství uprostřed polí. Když
k areálu přijíždíte, máte dojem, že obchodní centrum v polích je vtip či fata
morgana. Ale když budeme chvíli uvažovat, není těžké domyslet si, že obchodní
centrum vzdálené od letiště Václava
Havla pouhé 4 km bylo před pár lety budováno s výhradně komerčním úmyslem
a že nástup pandemie, přerušení leteckého

2
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3

4
5

3–5, 7) Ukázky skutečných nalezených kosterních
pozůstatků a dalších fosilií jsou doplněny dotykovými obrazovkami a digitálními projekcemi, které
poskytují dětem mnoho informací o nálezech
i procesech jejich zachování do dnešní doby.

provozu a omezení pohybu zahraničních
návštěvníků původním podnikatelským
záměrem asi pořádně zatočily. Snížení
provozu letiště a tím i prodeje zboží
v areálu POP AIRPORT paradoxně nabídlo velké prostory obchodního centra
projektům, které se zaměřují na vzdělávání
a jsou určeny rodinám s dětmi, školám
a zájemcům z řad široké veřejnosti se
zájmem o neformální vzdělávání atraktivní
formou. Prostě všechno zlé je zase pro

6

7
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6) Vstup do muzea je poměrně nenápadný, avšak
za ním se nacházejí prostorné sály s působivě
instalovanými a nasvícenými exponáty.
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9

8

něco dobré. Součástí výstavy je připomenutí tří nejvýznamnějších českých
autorů, kteří se věnovali ztvárněním pra-

věkého světa: geniálního výtvarníka
Zdeňka Buriana, který ve spolupráci
s našimi předními paleontology vytvořil

8) Část věnovaná filmu přináší návštěvníkům možnost vyzkoušet si, jak fungují jednoduché filmové
triky, jejichž průkopníkem byl slavný Karel Zeman.
9) Interaktivní hra v sále s ptakoještěrem
10–11 a 14 na str. 38) Oddílu věnovanému pravěkým mořím dominují dvě zavěšené kostry mosasaurů
a celá expozice sugestivně evokuje podmořský svět.

10
11

Zdeněk Burian (1905–1981)
Výtvarný génius, jehož dílo se proslavilo
po celém světě, inspirovalo celé řady
dalších autorů a dodnes je obdivováno.
Vytvořil tisíce kreseb a maleb, dal jedinečnou podobu knihám mnoha autorů
od Eduarda Štorcha až po Julese Vernea
či Karla Maye. Byl mistrem výtvarných
rekonstrukcí pravěkého života a dlouhá
léta spolupracoval s paleontology
prof. Josefem Augustou a prof. Zdeňkem
Špinarem. Tato spolupráce přinesla přes
tisíc ilustrací, dvacet knih a v roce 2017
po nich byl pojmenován první český
dinosaurus Burianosaurus augustai.
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13
14
12
12) V sále s názvem Letopisy Země se návštěvníci seznámí s celou historií vzniku a vývoje naší
planety a prohlédnou si i animace pohybu
kontinentů v průběhu geologických dějin.
15) Zázemí expozice nabízí i „svačinové zákoutí“
kde si mohou děti odpočinout, nasvačit se,
případně i zakoupit občerstvení.
16) Paleontolog Štěpán Pícha při provázení
školní výpravy

více než tisíc ilustrací pravěkého světa,
průkopníka trikového filmu Karla Zemana, známého jako režiséra fantastickodobrodružného filmu Cesta do pravěku,
a v neposlední řadě expozice představuje ilustrátora a spisovatele Jana Sováka,
nejuznávanějšího současného představitele tzv. paleoartu, který se proslavil například ilustracemi v knize Jurský park.
Návštěvu muzea lze doporučit všem
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dětem především z prvního stupně vzhledem k interaktivnímu propojení exponátů
s dotykovými obrazovkami, kde je třeba
umět číst a psát..

16

Karel Zeman (1910–1989)
Byl geniálním režisérem, průkopníkem
filmových triků a autorem snímků, které
ovlivnily světovou kinematografii a inspirovaly mnoho vynikajících tvůrců.
V roce 1955 natočil slavný fantastickodobrodružný film Cesta do pravěku,
v němž dokázal mistrovsky zkombinovat
hrané herectví, animaci a loutkohru.
Jeho další díla jsou např. na námět
Julese Vernea natočený Vynález zkázy
nebo oblíbený Baron Prášil. Jeho postupy jsou stále vyučovány na filmových
školách po celém světě.

Jan Sovák (1953)
Český spisovatel a výtvarník patří k nejuznávanějším představitelům tzv. paleoartu. Jeho ilustrace pravěkého života,
vytvářené ve spolupráci s předními
paleontology, jsou ve světě považovány
za špičkové. Inspirován knihami
prof. Josefa Augusty a mistrovskými díly
Zdeňka Buriana začal kreslit již ve věku
8 let. Od roku 1983 žil v Kanadě a podařilo se mu pracovat i v Albertě, přímo
na místě významných dinosauřích
nálezů. Proslavil se ilustracemi knihy
Jurský park od Michaela Crichtona.

POZVÁNÍ PRO ŠKOLY
OD PRŮVODCE EXPOZICÍ
ŠTĚPÁNA PÍCHY

17
17) Sál Quetziho království je věnovaný obrovským a záhadným létajícím tvorům a také fantazii
návštěvníků, součástí je hřiště tvořivosti pro děti libovolného věku.
13 a 18) Množství her, interaktivní zábavy a poučení nenásilnou formou je s využitím moderních technologií pro děti velice atraktivní a dokáže je strhnout.

ODPOČINKOVÉ ZÁZEMÍ
S MOŽNOSTÍ KONZUMACE
VLASTNÍHO SVAČINOVÉHO
BALÍČKU.
V prostorách naučné expozice se nachází
„svačinové zákoutí“, ve kterém je možné
se najíst, napít a navštívit WC. Pro organizátory je proto dobrou možností vyřešit
s dětmi oběd formou vlastního svači-

18

nového balíčku a nápoje doneseného
z domova. Pokud tedy váháte, kam se
vypravit s dětmi, které po řadě měsíců
v karanténě či izolaci potřebují načerpat nové zážitky a kontakt se svými
vrstevníky v nevšedních situacích, zkuste
naplánovat výlet právě do Dinosauria
Museum Prague. Jste srdečně zváni.

Chtěl bych vás srdečně pozvat do
Dinosauria Museum Prague. Hlavními
hvězdami našeho programu jsou dinosauři
a další velcí druhohorní plazi. Kromě
samotného popisu zvířat se vás pokusíme vtáhnout přímo do druhohor pomocí
moderních technologií, které jsou schopné
věrně nasimulovat prostředí, ve kterém
naši hrdinové žili. Zážitek vždy šijeme
na míru dané skupině a upravujeme ho
podle stupně vzdělání a schopností dětí.
Dětí se během výkladu ptáme a snažíme
se, aby přišly s vlastními teoriemi a názory na fungování zaniklých ekosystémů.
Už se na Vás těšíme!
Jak se do muzea dostanete?
První možností je objednat pro dvě
třídy autobus od školy přímo k areálu
muzea. Pak je adresa dojezdu:
Dinosauria Museum Prague,
Ke Kopanině 421, 252 67
Tuchoměřice.
Možnost využití pražské integrované
dopravy:
Stanice metra A - Bořislavka: BUS 312,
výstupní stanice: Tuchoměřice, Outlet
Otevírací doba:
PO-NE: 10:00 – 20:00 hodin
Telefon: +420 702 222 433
komentovaná prohlídka pro školy:
Štěpán Pícha, průvodce
e-mail: skola@pop-group.cz
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TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: ARCHIV DITY MACHÁČKOVÉ, JAN KUBEŠ

evvo

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
ZA OKNEM
Před třemi roky pořídila paní učitelka Dita Macháčková
ve své třídě za okno ptačí krmítko. Pravidelným dosýpáním
a čištěním krmítka, ale i doplňováním čerstvé vody do misky
vedle krmítka sem postupně přilákala téměř 20 ptačích
druhů a dokonce i veverku obecnou.
Paní učitelko, počítala jste s tak pestrou návštěvností
krmítka a pítka za oknem své třídy?
Mám velkou radost, že je za oknem na krmítku tak čilý provoz.
Děti mají povoleno pozorovat a hlásit zajímavé návštěvy i během
vyučování. Ukázalo se, že to zase tak moc výuku nenarušuje a děti
poznávání ptačích druhů velmi baví. Od počátku jsme si na
nástěnce vedli seznam, které druhy na okno přiletěly. K dnešnímu
dni skýtá náš seznam celkem 17 ptačích druhů!
Jak vám ptačí druhy rychle přibývaly? Našli místní ptáci
krmítko hned po jeho instalaci, nebo jste museli delší
dobu čekat, než ho objeví?
Pravdou je, že s krmítkem jsme se inspirovali u naší paní
hospodářky, která má kancelář pod námi a která několik let sypala
ptáčkům přímo na parapet krmení. Na ptáky jsme proto nemuseli
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čekat dlouho, protože zde byli na krmení navyklí. Těšně před okny
nám roste velký smrk, ptáci si místo oblíbili a na krmítku ukrytém
za smrkem se cítí bezpečně. Ve chvíli, kdy jsme umístili krmítko
na parapet ve druhém patře, tak jsme vlastně ptáky od paní
hospodářky „přetáhli“ z přízemí o dvě patra výš. Nyní ptáci létají
nahoru k naší třídě i dolů k paní hospodářce do přízemí a mají zde
pěknou ptačí jídelnu doplňovanou po celý rok. A z pozorování
přírodního divadla se radujeme všichni.
Která pozorování za oknem pro vás byla nejzajímavější?
Nejnapínavější je vždycky okamžik, když jdu stáhnout SD kartu
s úlovky z fotopasti do počítače. To jsem nejvíc napnutá, jestli
jsme ulovili nějaký nový druh. Nejvíc překvapení bývá koncem
jara, kdy krmítko začnou navštěvovat nové druhy. Letos to byl
mlynařík a rehek, vloni strakapoud a zvonek. Také jsem byla
zaskočená, že se ptáčci umí i poprat. To jsem pak k fotografii
hledala i video a děti se pěkně divily, že nejen ony umí zlobit!
Veliké drama jsme zažili vloni na jaře, kdy na krmítko začala
chodit nemocná sýkorka. Měla podivnou hlavičku, prý viroza, říkal ornitolog. Chudinka … Drželi jsme jí palce, aby přežila. Desinfikovali jsme nejen třídu a sebe, ale i krmítko a jeho okolí.
Dopadlo to dobře. Nemocná sýkorka přežila a létala na krmítko až
do pod-zimu. Veselé bylo také, když přišla veverka. To bylo

2

3
1–3) K pravidelným návštěvníkům krmítka patří např. sýkora babka, brhlík
lesní a sýkora koňadra.
4) Mnohem vzácnějším hostem je strakapoud prostřední, jehož výskyt
na území Prahy je pouze ojedinělý.
5–6) Méně často se na krmítkách vyskytují mlynaříci dlouhoocasí
a překvapivý je hmyzožravý rehek domácí.
7) Školní ornitologická „pozorovatelna“ na obrázku Pavla Procházky

4
6

5

překvapení! Slunečnice chutná nejen ptáčkům … A také jsou
prima závody v počítání, kolik ptáčků na snímku vidíme? Rekord
je, myslím, sedm. Vlastně každý týden vybírám ty nejhezčí snímky
a při prvouce je dětem promítám. Když se pak učíme o ptáčcích na
krmítku, umí jich i malí prvňáčci už v listopadu nejmíň pět.

Od roku 2019 napočítali žáci ZŠ Hostivař za oknem celkem
17 druhů ptáků. Při určování druhů pomohla paní učitelce i fotopast
umístěná v těsné blízkosti krmítka, která pořizovala snímky i videa ptáků
i v době víkendů a prázdnin. Dá se tedy říci, že zdejším pozorovatelům „nic
neuniklo“. Jejich krmítko od roku 2019 navštívila: sýkora koňadra, sýkora
modřinka, vrabec polní, brhlík lesní, sýkora babka, zvonek zelený, mlynařík
dlouhoocasý, strakapoud prostřední, holub domácí, hrdlička zahradní,
holub hřivnáč, pěnkava obecná, straka obecná, sojka obecná, kos černý,
špaček obecný a rehek domácí.

7
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9
10

8
Kolik času monitoringu ptačích druhů věnujete?
Tak třikrát za týden dosypávám krmítko, 2x týdně dolévám vodu
do pítka a jednou za měsíc ho vyčistím. Jednou týdně stahuji data
z fotopasti a ty pak každý měsíc přehrávám na hard disk. Ale zvykli jsme si na ten ptačí provoz a denně si ho užíváme. Mohlo by se
zdát, že když naše škola leží přímo vedle meandru Botiče a pod
Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr, že jsme zvířátky
a přírodou nadměrně obklopeni a nějaké krmítko nepotřebujeme.
Ale pravdou je, že času na vycházky a návštěvy ekocenter není
moc a zoologická zahrada za oknem je každodenní radostí
a příležitostí pozorovat volně žijící druhy živočichů a podporovat
je přímou péčí. Myslím si, že krmítko za oknem je nenahraditelné
a přinese každému mnoho poznání a zážitků, aniž by opustil třídu.

11

Záznamové zařízení na krmítku (fotopast obr. 12) pořídilo nejen
snímky ptáků, ale i zajímavá videa. Paní učitelka pravidelným
stahováním záznamů vytvořila databázi návštěvníků krmítka
a nejzajímavější videa promítá dětem v hodinách prvouky, aby
si pravidelně rozšiřovaly povědomí o ptačích druzích a uměly je
správně určovat.
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Plánujete s okenním krmítkem a pítkem něco dalšího do
budoucna?
V letošním roce mám zase prvňáčky a začínám s pozorováním
ptáků na krmítku stejně jako před lety s předchozí třídou.
Z obrázků na nástěnce se učíme názvy druhů ptáků, žáci mi hlásí
svá každodenní pozorování, začínáme si sepisovat seznam druhů,
které děti samy pozorovaly a samy určily. Také se chystám promítnout jim nejzajímavější videa z předchozích let, aby si rozšířily
znalosti o ptačích druzích v okolí školy a věděly, že naše krmítko
může v zimě navštívit i veverka. Takže začínám s dětmi od začátku
a naše živá ZOO za oknem mladším dětem zcela postačí tak, jak
je, stejně jako předchozí třídě.

14

Paní učitelko, děkujeme vám za snímky, které jste nám
do časopisu poskytla i za zajímavé informace o sledování
ptáků v okolí ZŠ Hostivař. Přejeme vám i vašim žákům
hodně dalších pozorovatelských úspěchů a zážitků.
8) Veverka obecná často konzumuje potravu z ptačích krmítek a dokáže
v tom být velmi vynalézavá.
9) Když fotopast odhalí úspěšně odchovaná mláata, je to potěšitelné – zde
vrabci polní.
10) Na krmítku častá sýkora modřinka
11, 13) Fotopast zachytila na krmítku neobvyklou pěnici černohlavou a také
v Praze méně běžného dlaska tlustozobého.
14) Strakapoud velký navštěvuje hlavně tuková krmítka, ale nepohrdne ani
slunečnicí.
15, 16) V letních měsících se podařilo zaznamenat návštěvy odrostlých
mláat, důkaz zdárného osamostatňování další generace – sýkora koňadra
a rehek domácí.
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17) Paní učitelka Dita Macháčková se svou třídou v roce 2020

17
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Spolu s námi vytváříte
prostředí pro budoucnost.

