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Letošní jaro jakoby váhalo s příchodem. Nízké teploty, 
časté srážky (zaplať Pánbůh za ně) a neobvyklé proudění 
v atmosféře jsou toho příčinou. Že se nakonec jara 

dočkáme, je jasné, jen se obávám, že jeho trvání nebude dlouhé, 
a tak, jako už několikrát v minulosti, přejde brzy do léta. Jakoby 
to nejkrásnější období v roce nechtělo být svědkem katastrofy 
odehrávající se pár stovek kilometrů východně od nás. O katas-
trofách píšeme v našem časopise pravidelně, ale tato probíha-
jící se v současném světě vymyká lidskému chápání. Ožívají v ní 
dávno zapomenuté obrazy apokalypsy všech minulých bar-
barských válek vedených mongolsko - byzantskými despociemi 
s krutostí nevídanou v civilizovaném světě. 
Vybavuje se mi vzpomínka ze studií, kdy jsme s vojenskou kate-
drou Přírodovědecké fakulty UK jezdili na občasná cvičení do 
vojenského prostoru u Benešova. Do těch samých kasáren, která 
byla za II. světové války výcvikovým prostorem SS a odkud 

v květnu 1945 vyrazily tankové kolony očistit Prahu od povstání. Se stejnou krutostí 
a bezohledností jako dnes barbarské Putinovy hordy táhnou Ukrajinou. V roce 1984, 
ke kterému se moje vzpomínka váže, byla na bráně kasáren naší lidově demokratické 
armády (nebyla ani lidová ani demokratická) vztyčena maketa rakety vyrobená 
z plechu a přes celý vjezd byl obrovský transparent „My o mír neprosíme, my si ho 
vybojujeme“. Heslo hodné Moskvou vyškoleného politruka ukazovalo zrůdnost 
uvažování ruských vůdců Varšavské smlouvy. Tehdy jsme se takové idiocii zasmáli. 
Po téměř 40 letech však s hrůzou zjišťuji, že se v hlavách kremelských imperiálních 
barbarů nic nezměnilo. Civilizace k nim ještě nedorazila. 
Původně jsem se vůbec o Ukrajině zmiňovat nechtěl, ale jestli mohu přispět alespoň 
tím, že budu všem slušným lidem připomínat, že kousek od nás se dějí nevýslovné 
hrůzy, aby se na ně nezapomínalo a abychom nepolevili v úsilí bezdůvodně napadené 
Ukrajině pomáhat, stojí to za to. 
Za podporu boje za svobodu a demokracii poneseme každý z nás s tím spojené nák-
lady. Ať už v podobě vydírání na energetickém trhu nebo i celkovým snížením kom-
fortu života. To nás nesmí odradit. Green Deal a obecně energetická nezávislost je 
důležitou příležitostí, jak se ze závislosti na východní despocii vymanit. Bude to stát 
hromadu peněz a spoustu odříkání, ale je to cesta. Budeme se snažit v příštích číslech 
NIKA o problematice energetické nezávislosti a cestě k ní přinést více informací.  
Přeji vám všem hezké zážitky při čtení časopisu, promiňte mi trochu netypický edito-
rial a doufám, že až budeme připravovat další číslo, bude svět už bezpečnější. Jak by 
totiž mohla ochrana životního prostředí zajímat světové i domácí lídry ve světě zmí-
taném válkou? 
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ze světa – unesco

a pastevci. Přibližně před 3 000 lety 
vymezily čínské a jihoamerické kultury 
určitá území s cílem chránit v nich některé 
planě rostoucí rostliny a volně žijící 
živočichy. 

Ve starověku a zejména ve středověku 
došlo přece jen k významnému posunu. 
Motivem, proč nenechat zničit určité stav-
by a další části kulturního dědictví, se stala 
úcta jejich majitelů k tradici, dějinám a ke 
svým předkům, ke své dynastii. Připo-
meňme, že mnohé evropské panovnické 
rody odvozovaly svůj původ od osob 
prohlášených církví za svaté. Do hry ale 
vstupuje i další neopominutelný činitel - 

Nahoře Viktoriiny vodopády neboli Mosi-oa-Tunya, 
česky Kouř, který hřmí, na řece Zambezi tvořící 
hranici mezi Zambií a Zimbabwe patří od roku 
1989 mezi přírodní dědictví celého lidstva. Vůbec 
první mapu vodopádů sestavil známý český cesto-
vatel Emil Holub. Snímek byl pořízen v období 
sucha na zambijské straně. 
 
Přestože sídlo UNESCO v Paříži bylo vybudováno 
v letech 1955 – 1958, i nadále si zachovává  
moderní ráz. V popředí travertinová socha 
Odpočívající silueta, jejímž autorem je slavný  
britský umělec Henry Moore.

Tvrzení, že ochrana kulturních a přírodních památek je stará jako lidstvo 
samotné, nebude daleko od pravdy. Jedním dechem ale musíme dodat, že 
důvody, proč se tak dělo, děje a bude dít, nejsou během vývoje lidské civili-
zace stejné. Naopak, prošly dost výraznou proměnou. 

PROČ CHRÁNÍME PAMÁTKY 
Lidé doslova odpradávna chránili nej-
různější místa spojená s náboženstvím, 
jako jsou nejen chrámy, svatyně, věštírny 
či místa obětí, ale i posvátné háje, lesy 
a stromy nebo významné geomorfologické 
jevy, kupř. bludné kameny či vodopády, 
před jakýmkoli využíváním. První plochy, 
kde byla právě z kultovních důvodů nebo 
náboženských příčin omezena činnost 
člověka, známe z Blízkého východu 
a některých oblastí Asie z doby ještě 
předtím, než se z lovců a sběračů potulu-
jících se krajinou a pátrajících po možnos-
tech obživy stali usedlí zemědělci 
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Světové dědictví 
UNESCO  
NENÍ JEN CEDULE

Zachování památek vtahuje 
miulost do debaty s přítomností 

o vzájemných zájmech, ale 
i obavách v budoucnosti.  

 
William J. Murtagh  

(1923 – 2018)
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klima

a tím je snaha zachovat kulturní památky 
jako výmluvné svědectví o rozmanitých 
skutcích a životních příbězích považo-
vaných lidmi za nadčasově významné. 

Mohutný impuls úsilí o zachování kul-
turních památek přinesla evropská rene-
sance, která se v mnoha ohledech ne-
pokrytě shlédla v antice a jejíž umělci se 
netajili nelíčeným obdivem ke svým 
řeckým a římským předchůdcům. Není 
divu, že právě v tomto období se objevily 
první zákony beroucí pod ochranu antické 
památky či lépe řečeno jejich zbytky.  
Většina pramenů uvádí, že vůbec první 
nařízení na ochranu uměleckých děl z časů 
dávného Řecka a Říma vydal vzdělaný 
a uměnímilovný papež Pius II. již v roce 
1462, tedy třicet let před (znovu)obje-
vením Ameriky janovským mořeplavcem 
ve službách španělské koruny Kryštofem 
Kolumbem.  

V případě ochrany určitých částí 
přírody šel vývoj poněkud jiným směrem. 
Starověcí a zejména středověcí vlastníci se 
snažili již tehdy obvykle právní cestou, 
tedy vydáváním rozmanitých zákonů, 
nařízení a výnosů a jejich následným vy-
máháním, zajistit, aby nebyl poškozován 
jejich majetek, v tomto případě přírodní. 
Proto důrazně zakázali lov některých 
druhů volně žijících živočichů, ničení 
určitých ekosystémů, jako jsou lesy, nebo 
poškozování vybraných ploch s pragma-
tickým cílem zachovat je výlučně pro sebe 
jako hodnotné přírodní zdroje a udržet si 
zděděný monopol na jejich využívání.    

Nicméně jak památková péče, tak 
ochrana přírody se koncepčně i organi-
začně ustavily jako svébytné obory lidské 
činnosti teprve v první polovině 19. století. 
Tehdy totiž snaha o udržení kulturního, 
přírodního a krajinného dědictví defini-
tivně přestala být záležitostí poměrně úzké 
skupiny obyvatelstva. Zásluhu na tomto 
významném posunu musíme v případě 
kulturních pamětihodností připsat zejména 

francouzskému osvícenectví, zatímco 
o vznik ochrany přírody se zasloužil ros-
toucí zájem o málo narušené romantické 
přírodní prostředí podnícený tehdy 
převládajícím uměleckým směrem.  

 
DĚDICTVÍ  
VSKUTKU NADNÁRODNÍ 
V polovině 60. let 20. století, v době 
globálního hospodářského vzestupu a urči-
tého, byť dočasného, politického uklid-
nění, oživily některé vlády i nadnárodní 
organizace myšlenku zakotvit účinnou 
péči o přírodní a kulturní památky, jejichž 
význam jednoznačně přesahuje hranice 
jednotlivých států či kontinentů, do me-
zinárodního práva. Současně mělo jít 
o vyjádření stále častěji potvrzované 
skutečnosti, že se lidská civilizace a pří-
roda přímými a zpětnými vazbami vzá-
jemně často existenčně ovlivňují, a je tedy 
nezbytná účinná ochrana jak  přírody 
a krajiny, tak nejdůležitějších výtvorů lid-
ské činnosti, a to pokud možno ve vzájem-
né jednotě.  

V roce 1965 se přímo v sídle americ-
kého prezidenta, ve známém Bílém domě 
ve Washingtonu, konala konference, která 
vyzvala politiky celého světa k založení 
Nadace světového dědictví (World Heri-
tage Trust), která by podporovala ochranu 
globálně významných kulturních památek 
a přírodních lokalit. Podobný návrh zpra-
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Starobylé 
město Kjóto 
bylo víc než 

tisíc let 
ídlem japon-

ským 
hlavním 
městem. 

Protože za  
2. světového 
války se mu 

vyhnulo 
bombar-
dování, 

zachovalo se 
v něm na 

1 600 bud-
histických 

chrámů 
a 400 šintoi-

stických 
svatyní. Na 

snímku 
proslulý 

Kinkakudži 
neboli Zlatý 
pavilon, od 
roku 1994 

spolu s další-
mi tamějšími 

památkami 
součást 

světového 
dědictví. 



NEŽ SE VÝJIMEČNÉ MÍSTO 
STANE SPOLEČNÝM 
DĚDICTVÍM CELÉHO LIDSTVA  
Úmluva o ochraně světového kulturního 
a přírodního dědictví představuje mezi-
národní právně závazný dokument spoju-
jící princip ochrany kulturního dědictví 
s péčí o přírodu. Jinak řečeno, nejde 
o prohlášení, chartu nebo petici, ale státy, 
které k úmluvě přistoupí, na sebe 
dobrovolně přijímají nejrůznější závazky 
z ní vyplývající.  

Úmluva vytváří Seznam světového 
dědictví (World Heritage List), do něhož 
jsou zapisovány památky s výjimečnou 
hodnotou, jedinečností, autenticitou a ce-
listvostí. O zápisu do Seznamu rozhoduje 
Výbor pro světové dědictví (World 
Heritage Committee), složený ze zástupců 
194 států světa, které k 10. dubnu 2022 
úmluvu ratifikovaly. Jinými slovy, smluv-
ními stranami úmluvy se staly všechny 
členské státy OSN. Připomeňme, že 
prvních dvanáct památek bylo na Seznam 
zaneseno v roce 1978. 

Jak ale rozhodnout, zda určitá stavba 
nebo lesní porost skutečně představuje 
dědictví lidstva jako celku? Ke kulturnímu 

akce nakonec na základě celé řady 
argumentů podpořila jak ustavení Nadace 
světového dědictví, tak další nezbytné 
kroky.  

Uvedené úsilí, navazující na etické 
poselství velikánů, jako byl věhlasný 
humanista a doktor filozofie, teologie 
a lékařství Albert Schweitzer, zdůrazňující 
úctu k životu a tím i přírodě, americký 
lesník Aldo Leopold, prosazující péči 
o celé ekosystémy, a v neposlední řadě 
německý botanik Hugo Conwentz, autor 
koncepce péče o přírodní památky, 
nakonec vyústilo v listopadu 1972 v přijetí 
několik let pečlivě připravované Úmluvy 
o ochraně světového kulturního a přírod-
ního dědictví (Convention Concerning the 
Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage). U zrodu zmiňované 
mezinárodní mnohostranné konvence stála 
jedna z nejstarších odborných institucí 
Organizace spojených národů,  Organizace 
OSN pro výchovu, vědu a kulturu 
(UNESCO), která je dodnes jejím 
patronem. Úmluva vstoupila v platnost 
v prosinci 1975 a podle místa sjednání se jí 
někdy říká Pařížská: ve městě nad Seinou 
se totiž nachází ústředí UNESCO.  

covala o čtyři roky později také nej-
vlivnější nevládní ochranářská organizace 
s celosvětovou působností, Mezinárodní 
unie ochrany přírody (IUCN), jako 
doporučení pro své členy, mezi něž patří 
i některé státy. Oba návrhy byly v červnu 
1972 předloženy na Konferenci OSN 
o životním prostředí člověka ve Stock-
holmu k široké diskusi. Vůbec první 
skutečně celosvětová environmentální 

uristy z České republiky vyhledávaný chorvatský národní park Plitvická jezera se v důsledku bojů během balkánské 
války ocitl v letech 1993 – 1997 na Seznamu světového dědictví v nebezpečí. V současnosti vyjadřuje Výbor pro 
světové dědictví UNESCO znepokojení nad velkým počtem návštěvníků a rozsáhlou novou výstavbou ubytovacích 
zařízení v tomto unikátním území. 
 
Dole Jizerskohorské bučiny představují nejrozsáhlejší komplex přírodě blízkého lesa s převahou buku lesního 
v Čechách. Část stejnojmenné národní přírodní rezervace se stala v červenci 2021 vůbec první přírodní lokalitou 
světového dědictví UNESCO v České republice.
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vedeny na seznamu kulturního světového 
dědictví, často zahrnují i plochy vysoce 
významné z hlediska ochrany přírody, 
resp. péče o biologickou rozmanitost. 
Vhodný příklad kulturní krajiny zapsané 
na seznam UNESCO představuje známý 
Lednicko-valtický areál na jižní Moravě. 

Jestliže výjimečné památky splňují 
současně alespoň jedno kritérium jak pro 
kulturní, tak přírodní světové dědictví, 
mohou být prohlášeny smíšeným kul-
turním a přírodním dědictvím lidstva.  

Každá smluvní strana úmluvy má 
právo navrhnout každoročně k zápisu na 

důležité geologické a geomorfologické 
útvary a přesně vymezené oblasti, zahrnu-
jící místa přirozeného výskytu ohrožených 
druhů volně žijících živočichů a planě ros-
toucích rostlin. Do této kategorie patří 
i přírodní lokality či přesně vymezené 
přírodní oblasti, které samy o sobě splňují 
podmínku vynikající univerzální hodnoty 
z hlediska vědy, ochrany přírody nebo 
přírodní krásy. 

Od roku 1992 je možné na Seznam 
nominovat i kulturní krajiny, ovšem 
v rámci lokalit kulturního světového 
dědictví. Obdobné památky, přestože jsou 

6, Známou 
Eiffelovu 

věž považo-
vali po jejím 

otevření 
v roce 1889 

mnozí 
Pařížané za 

nevkusný 
kovový kýč 

hyzdící fran-
couzskou 
metropoli 

a po dvaceti 
letech měla 
být stržena. 

Dnes je 
součástí 
lokality 

světového 
kulturního 

dědictví 
Nábřeží 

Seiny.  
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dědictví se podle úmluvy řadí architekto-
nická díla, díla monumentálního sochař-
ství a malířství, prvky či struktury archeo-
logické povahy, nápisy, jeskynní obydlí 
a kombinace těchto prvků, jež mají výji-
mečnou světovou hodnotu z hlediska 
dějin, umění či vědy. Autoři úmluvy ale 
neměli na mysli jen jednotlivá díla. 
Světovým kulturním dědictvím UNESCO 
se proto mohou stát i skupiny oddělených 
či spojených budov, jež mají z důvodu své 
architektury, stejnorodosti či umístění 
v krajině výjimečnou světovou hodnotu 
z hlediska dějin, umění či vědy. Úmluva 
jde ještě dál, takže na Seznam mohou za-
mířit i celé lokality, tedy výtvory člověka 
či kombinovaná díla přírody a člověka 
a oblasti zahrnující místa archeologických 
nálezů mající výjimečnou světovou hod-
notu z dějinného, estetického, etnologic-
kého či antropologického pohledu. 

Přírodní památky zapsané na Seznam 
světového dědictví UNESCO musejí být 
podle Úmluvy o ochraně světového kul-
turního a přírodního dědictví přírodní jevy 
tvořené fyzikálními a biologickými útvary 
nebo skupinami takových útvarů, které 
mají vynikající univerzální hodnotu 
z estetického či vědeckého hlediska. Dále 
se může jednat o z globálního pohledu 5/

20
22

Skalní vyhlídky přibližující hned na několika 
místech unikátní lesní ekosystém 
Jizerskohorských bučin patří k oblíbeným cílům 
našich i zahraničních turistů. 
 
Soustavu vodopádů na řece Iguazú na brazilsko-
argentinském pomezí tvoří podle množství vody 
ve stejnojmenné řece 150 – 300 vodopádů. 
Celkově je celý systém široký 4 km a voda v něm 
padá z výšky až 90 m. UNESCO jej na Seznam 
světového dědictví zapsalo již v roce 1986 (dole).  
 
Vpravo nahoře vstupní halu pařížského ústředí 
UNESCO zdobí rozměrná nástěnná malba Pabla 
Picassa Ikarův pád z roku 1958. 



navržena, s tou výjimkou, pokud by byla 
přihlášena místo pod kulturním kritériem 
pod přírodním a naopak. Stát může nomi-
naci stáhnout ještě dříve, než ji bude výbor 
posuzovat, a opětovně ji předložit. Lhůta 
však činí 10 let od data zařazení na 
čekatelský soupis. 

Každá smluvní strana uznává, že je 
v první řadě její povinností zabezpečit 
u kulturního a přírodního dědictví nachá-
zejícím se na jejím území označení, 
ochranu, zachování, prezentování a předá-
vání budoucím generacím. Výbor pro 
světové dědictví vede a uveřejňuje Seznam 

Seznam jednu lokalitu nacházející se na 
jejím území.  Příprava nominace památek 
k zařazení na Seznam světového dědictví 
UNESCO bývá mnohaletou záležitostí. 
Navrhovaná lokalita musí být nejdříve 
zapsána na čekatelský (indikativní) se-
znam (Tentative list), jakýsi zásobník 
možných budoucích celosvětově význam-
ných kulturních, přírodních či smíšených 
prvků. Poté příslušný stát zpracuje 
o navržené památce podrobný materiál. 
Nejsložitější částí nominační procedury 
zůstává příprava plánu péče o příslušnou 
památku. Celý složitý proces končí hodno-
cením všech podkladů k nominaci dané 
památky na zasedání Výboru pro světové 
dědictví, který rozhoduje o tom, zda bude 
či nebude památka na Seznam zapsána, 
případně může dokumentaci vrátit na do-
pracování. Pokud výbor zapsání památky 
na Seznam zamítne, nemůže být opětovně 

Lokalita Tasmánská divočina se rozkládá na ploše více než 
16 000 km2 a uchovává jeden z nejlépe zachovalých deštných 
lesů mírného pásu. Protože současně zahrnuje pozůstatky 
osídlení původními obyvateli trvajícího 35 000 let, představuje 
modelový příklad smíšeného dědictví. (nahoře)  
 
Podobu Toleda v Kastilii ve středním Španělsku, založeného již 
Římany, určovala křes	anská, židovská a arabská kultura. Na 
snímku známý hrad Alcázar. 
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jako poradní orgán vlády ČR založena 
Česká komise pro UNESCO a zřízena 
Stálá mise při UNESCO působící přímo 
v Paříži. 

Československo se stalo smluvní stra-
nou úmluvy ještě před rozdělením, 
konkrétně v únoru 1991. Na území České 
republiky se k 10.4.2022 nacházelo 15 kul-
turních památek zapsaných na Seznam: 
jejich stručný přehled přináší tabulka  
dole. Uvedený počet potvrzuje, že Česká 
republika může být zcela oprávněně 
považována za klenotnici světového kul-
turního dědictví. Naše země se tak podle 
uvedené statistiky řadí mezi státy 
s nejvyšší hustotou kulturních památek 
světového dědictví na svém území. 

Na čekatelský seznam bylo do 10. 4. 
2022 zařazeno z ČR dalších 14 lokalit, 
z toho jedna v kategorii přírodní (Český ráj 
v roce 2001).  

Až donedávna se československé 
a české pokusy zapsat na Seznam 

světového dědictví UNESCO přírodní 
lokality nesetkaly s úspěchem, uvedený 
návrh byl stažen anebo po ověřování šance 
nakonec nebyl nominován ani na 
čekatelský seznam.  Proč tomu tak bylo? 
Důvodů najdeme hned několik. Více než 
polovina všech zapsaných míst se nachází 
v Evropě včetně Ruské federace: návrhy 

SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ  
A ČESKÁ REPUBLIKA 
V roce 1946 patřilo Československo k zak-
ládajícím členům UNESCO. Po rozpadu 
Československa se samostatná Česká 
republika stala jeho členem 22. února 
1993. Pro zprostředkování styku mezi 
národními institucemi a odborníky byla 
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světového dědictví v nebezpečí (World 
Heritage in Danger): zahrnuje lokality 
světového dědictví, na jejichž zachování 
jsou potřebné větší zásahy, protože 
takovým částem společného dědictví lidst-
va hrozí závažné nebezpečí, kupř. zničení 
či další pohromy. 

K 10.4.2022 bylo na Seznamu světo-
vého dědictví UNESCO zapsáno 1 154 
lokalit, z toho 897 kulturních, 218 přírod-
ních a 39 smíšených památek rozpros-
třených mezi 167 států doslova celého 
světa. Bohužel ke stejnému datu muselo 
být 52 míst zařazeno na Seznam světového 
dědictví v nebezpečí. Dalších 1 731 lokalit 
nacházejících se ve 179 zemích všech 
kontinentů čeká na svou vhodnou chvíli na 
indikativním seznamu.  

Nechceme v žádném případě snižovat 
jedinečnost oceněných kulturních pamá-
tek, nicméně již z výše uvedeného poměru 
je jasné, že zapsání určitého přírodního 
místa na Seznam světového dědictví je 
mnohem obtížnější. Vždyť žádnou pří-
rodní lokalitu světového dědictví se dosud 
nepodařilo získat kupř. baltským státům, 
Kypru, Irsku, Maltě nebo Řecku, z mimo-
evropských pak mj. Maroku, Libanonu, 
Ázerbájdžánu, Jordánsku, Chile, Nigérii, 
Izraeli, Myanmaru, Pákistánu, Turecku 
a překvapivě ani Papui Nové Guineji.     5/

20
22

Lokality světového dědictví UNESCO v České republice, stav k 10.4.2022 
 
lokalita  rok zápisu 
 
Historické centrum Prahy a zámecký park v Průhonicích 1992 (2010) 
Historické centrum Českého Krumlova 1992 
Historické centrum Telče 1992 
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře  
ve Žďáru nad Sázavou 1994 
Historické centrum s chrámem sv. Barbory v Kutné Hoře  
a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 1995 
Lednicko-valtický areál 1996 
Zahrady a zámek v Kroměříži 1998 
Vesnická rezervace v Holašovicích 1998 
Zámek v Litomyšli 1999 
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 2000 
Vila Tugendhat v Brně 2001 
Židovská čtvrt a bazilika sv. Prokopa v Třebíči a zámek Třebíč 2003 (2018) 
Hornická krajina Erzgebirge/Krušnohoří* 2019 
Kulturní krajina Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem 2019 
Slavná lázeňská města Evropy/Františkovy Lázně,  
Karlovy Vary a Mariánské Lázně* 2021 
Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat  
a dalších oblastí Evropy/Jizerskohorské bučiny* 2021 
 
*společná nominace více zemí

Světové dědictví chrání i poměrně moderní stavby. Budovu 
Opery v australském Sydney představující skvělou ukázku 

architektury 20. století navrhl v roce 1956 tehdy ještě málo 
známý tvrdohlavý dánský architekt Joern Utzon a první 

návštěvníky uvítala v září 1973.uvítala v září 1973.



rezervace je tomu zcela jinak. Skládá se ze 
šesti různě velkých segmentů o celkové 
rozloze úctyhodných 950,9 hektarů. 
Vysvětlení uvedené ne zcela běžné situace 
musíme hledat v minulosti.  

V roce 1960 byly v patnáctikilometro-
vém pásu lesního porostu s převahou buku 
lesního (Fagus sylvatica), táhnoucího se 
od Oldřichova v Hájích po Bílý potok pod 
Smrkem, na šesti místech vyhlášeny státní 
přírodní rezervace Oldřichovský Špičák, 
Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, 
Paličník a Tišina. Když o pět let později 
příslušné úřady nové rezervace přehlašo-
valy, rozdělily původní SPR Oldřichovský 
Špičák na dvě menší, konkrétně na Špičák 
a Stržový vrch. Uvedené nejzachovalejší 
bučiny, popř. smrko-bukové porosty ve str-
mém skalnatém biotopu severních svahů 
Jizerských hor se v roce 1967 staly 
součástí velkoplošného chráněného území 
- chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.  

Záměr spojit zmiňované segmenty do 
jednoho celku zazněl poprvé na konferenci 
k 25. výročí vyhlášení CHKO Jizerské 
hory v roce 1992. Po přijetí moderně 
pojatého zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, jenž v mnoha aspektech 

NPR Jizerskohorské bučiny se nachází 
na severních svazích Jizerských hor 
v Libereckém kraji nedaleko hranice 
s Polskem. Pokud si jako zvláště chráněné 
území tradičně představujeme určitou 
celistvou plochu obklopenou po celém 
obvodu stejně širokým ochranným pás-
mem, v případě uvedené národní přírodní 

na nové přírodní lokality z našeho konti-
nentu proto byly zmraženy a naopak jsou 
upřednostňovány plochy z rozvojových 
zemí, zejména Afriky jižně od Sahary. 
Uvedený přístup podporují i některé vliv-
né hospodářsky vyspělé státy, jako je 
Velká Británie, Austrálie nebo Japonsko. 
V úvahu musíme brát také vysokou míru 
zkulturnění a ve srovnání s málo naru-
šenou přírodou na jiných světadílech 
menší zachovalost a přírodnost středo-
evropské krajiny. Již pohled na zmiňovaný 
čekatelský soupis České republiky víc než 
výmluvně potvrzuje, že naše země je mno-
hými členy Výboru pro světové dědictví 
vnímána z uvedených příčin zejména jako 
globálně významná kulturní pokladnice. 

 
JIZERSKOHORSKÉ BUČINY 
DRŽÍ DŮLEŽITÝ PRIMÁT 
28. červenec 2021 se bezesporu zapsal do 
dějin péče o přírodní a krajinné dědictví 
České republiky. V ten den totiž  
44. zasedání Výboru pro světové dědictví 
konané v čínském městě Fu-čou schválilo 
v rámci rozšíření stávající lokality 
Dlouhověké bukové lesy a pralesy Karpat 
a dalších oblastí Evropy zapsání národní 
přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny 
na prestižní Seznam světového dědictví 
UNESCO. Pozoruhodný dobře zachovalý 
lesní ekosystém na severu Čech se tak 
dostal mezi skutečné poklady světové 
přírody, jako je Yellowstonský národní 
park, Bělověžský prales, Bajkalské jezero, 
národní park Serengeti v Tanzanii, Velký 
bariérový útes u Austrálie nebo největší 
soustava vodopádů na světě na řece Iguazú 
na hranicích Brazílie a Argentiny.  

Poloha národního parku Everglades na rozhraní subtropického a tropického pásu vysvětluje, proč oblast 
osídlují nejen druhy typické pro Severní Ameriku, ale i zástupci jihoamerické a karibské flóry a fauny. 
Jih Floridy zůstává jediným místem v USA, kde současně žijí dva druhy krokodýlů – dnes naprosto 
běžný aligátor americký ((Alligator mississippiensis) a na fotografii zachycený neskonale vzácnější 
krokodýl americký (Crocodylus acutus).

Národní park Niokolo Koba v jihovýchodním Senegalu musel být vyhlášen světovým dědictvím 
v nebezpečí.  Ohrožuje jej nejen pytláctví, ale i zavlečený invazní nepůvodní keř Mimosa pigra a zejmé-
na plán vybudovat na řece Gambii nad lokalitou světového dědictví přehradu, která by omezila pravidel-
né záplavy místních travinných porostů: obdobné prostředí se nazývá mare, francouzsky kaluž. 
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tvoří pásmo péče o krajinu a udržitelného 
rozvoje. 

Lokalita Dlouhověké bukové lesy 
a pralesy Karpat a dalších oblastí Evropy 
se může od roku 2017 pyšnit tím, že je 
součástí světového dědictví UNESCO. 
Proč zrovna bučiny, vysvětluje rámeček na 
str. 11. Vznikla rozšířením původních 
lokalit Bukové pralesy Karpat (2007), 
zahrnující vybrané slovenské a ukrajinské 
původní poměrně rozsáhlé bukové porosty, 
a Dlouhověké bukové lesy Německa 
(2011) o vhodné ekosystémy z jiných 
evropských zemí. Od uvedeného roku 
proto zahrnovala celkem 78 míst o celkové 
rozloze 920,23 km2 nacházejících se 
v Albánii, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, 
Itálii, Rakousku, Rumunsku, Slovensku, 
Slovinsku, SRN, Španělsku a na Ukrajině.  

V září 2018 započala z podnětu švý-
carské vlády iniciativa usilující, aby uve-

Les s dominancí buku na území NPR 
vykazuje všechny charakteristiky dlouho-
věkého přírodě blízkého lesa a v některých 
případech dokonce i pralesa. Mezi ně 
řadíme nejen přítomnost četných velkých 
a starých stromů, ale také vícevrstevné 
stromové patro, objem ponechaného mrt-
vého dřeva a nemalou variabilitu stromů, 
pokud jde o velikost a stáří. Porosty staré 
nejméně 120 let v současnosti najdeme na 
dvou třetinách rozlohy NPR a průměrný 
věk lesa se ustálil na 196 letech: tamější 
nejstarší strom pamatuje více než 290 zim.  

Lokalitou světového dědictví UNESCO 
(445 hektarů) a jejím ochranným pásmem 
(189 hektarů) se s přihlédnutím na náročná 
kritéria stanovená UNESCO staly dvě 
původní NPR - Poledník a Štolpichy 
sloučené po vyhlášení NPR Jizerskohorské 
bučiny do jediného jádrového území. 
Zbylá část NPR a její celé ochranné pásmo 

NPR 
Jizersko-

horské 
bučiny 

s vyznače-
nou lokali-

tou 
přírodního 
Světového 

dědictví 
UNECO 

NPR –  
národní 
přírodní  

rezervace, 
OP NPR – 
ochranné 

pásmo 
národní 
přírodní  

rezervace, 
CHKO – 

chráněná 
krajinná 

oblast
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předběhl dobu, potvrdilo přinejmenším 
celostátní význam všech sedmi SPR jejich 
jednoznačné zařazení mezi národní 
přírodní rezervace, tedy do kategorie 
zvláště chráněných území, kterou zavedla 
právě uvedená nová právní norma. V srpnu 
1999 přineslo dlouholeté úsilí o zachování 
ojedinělého lesního komplexu kýžené 
ovoce: byla zřízena NPR Jizerskohorské 
bučiny. Jednotlivá jádrová území byla 
obklopena rozlehlým ochranným pásmem 
zabírajícím 1 750,4 hektarů (viz mapa 
nahoře). Celá plocha rozprostírající se na 
více než 27 km2 byla navíc začleněna  
do I. zóny CHKO. NPR Jizerskohorské 
bučiny tak představuje jednu z největších 
národních přírodních rezervací v ČR vů-
bec a chrání nejrozsáhlejší komplex příro-
dě blízkého lesa s převahou buku v Če-
chách, navíc vázaný na unikátní horský 
reliéf s četnými výchozy žulového podloží.  5/

20
22



odborném posouzení k zápisu na Seznam 
světového dědictví bez výhrad pouze devět 
včetně NPR Jizerskohorské bučiny, dalších 
šest míst se stalo součástí světového 
dědictví s určitými podmínkami.  

Jizerskohorské bučiny se v důsledku 
obtížnější dostupnosti a od začátku 60. let 

20. století i účinné územní ochrany 
vyznačují vysokou ekosystémovou integri-
tou: probíhají v nich významné přírodní 
ekologické a evoluční procesy téměř 
neovlivněné lidmi a složení a struktura 
tamějšího ekosystému odpovídají přírod-
ním podmínkám. Dalším důvodem, proč 
NPR uspěla, je, že se tamější dlouhověký 
málo narušený smíšený les s převahou 
buku vyvinul na rozdíl od běžného subat-
lantsko-hercynského bukového porostu na 
žule a granodioritu, což se mj. projevuje 
i ve složení rostlinných a živočišných 
společenstev. Navíc poloha NPR nazna-
čuje, že plocha mohla sehrát významnou 
roli při šíření buku po poslední době 
ledové do severní a západní Evropy. 

Zachování a pokud možno i zlepšení 
hodnot společných pro všechny přírodní 
lokality UNESCO z celého světa zaručuje 
podrobný Plán péče o NPR Jizerskohorské 
bučiny na období 2021 – 2030. Při jeho 
naplňování spolupracuje státní ochrana 
přírody  s Lesy České republiky, s.p. a dal-
šími zainteresovanými stranami.   

 

tom využila i cenné výsledky víceletého 
výzkumu, který v Jizerskohorských buči-
nách provádí se svým týmem Miroslav 
Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské 
České zemědělské univerzity v Praze. 
V lednu 2020 předložila švýcarská vláda 
obsáhlý společný dokument pařížské- 
mu sekretariátu UNESCO: jde o návrh až 
dosud podaný největším počtem zemí. 
V září 2020, ještě předtím, než byl z dů-
vodu protiepidemických opatření omezen 
pohyb obyvatelstva, zkoumali přírodu 
Jizerskohorských bučin přímo v terénu 
hodnotitelé z IUCN.  

Z 29 navržených ekosystémů bukové-
ho lesa doporučila IUCN po pečlivém 

dená přírodní lokalita světového dědictví 
UNESCO zahrnovala i unikátní zachovalé 
bukové lesy mimořádné hodnoty z dalších 
osmi států, jmenovitě Bosny a Herce-
goviny, Černé Hory, Francie, Polska, 
Severní Makedonie, Srbska, Švýcarska 
a České republiky.  

Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR nominovala z pověření Ministerstva 
životního prostředí v lednu 2019 na 
čekatelský seznam světového dědictví 
UNESCO pro nepochybné kvality také 
NPR Jizerskohorské bučiny a následně 
zpracovala nezbytný podrobný návrh, 
splňující přísná kritéria uplatňovaná 
UNESCO. Kromě vlastních podkladů při 

 
15, Historickou čtvrť malebného alsaského Štrasburku, sídla 
evropských institucí, vyhlásilo UNESCO světovým kulturním dě-
dictvím v roce 1988. V roce 2017 byla lokalita rozšířena o pozo-
ruhodnou výstavbu pocházející z přelomu 19. a 20. století.   
 
16, Jihokorejský ostrov Čedžu vulkanického původu zařadili lidé 
z celého světa ve čtyři roky trvajícím internetovém hlasování mezi 
sedm přírodních divů světa. UNESCO ocenilo mimořádné přírodní 
hodnoty ostrova jeho vyhlášením světovým přírodním dědictvím, 
biosférickou rezervací a globálním geoparkem. Na snímku vchod 
do unikátních lávových jeskyní Manjanggul.
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 www.whc.unesco.org

BUK JAKO SKUTEČNÝ EVROPAN 
Buk lesní (Fagus sylvatica) patří mezi evropské endemity, nikde jinde se nevyskytuje: 
proto se bučiny řadí mezi typické skladebné prvky krajiny našeho kontinentu. Areál 
rozšíření uvedeného statného listnatého stromu se dělí na 12 oblastí: většinu území 
České republiky pokrývá subatlantsko-hercynská oblast, na jih a východ Moravy 
zasahuje panonská, resp. karpatská oblast. Při šíření po poslední době ledové 
(glaciálu) z několika málo vzájemně izolovaných útočišť (refugií) v Alpách, Karpatech, 
Středomoří a Pyrenejí do střední Evropy, k Baltskému moři, na Britské ostrovy a do 
Skandinávie buk prokázal značnou adaptabilitu. Roste totiž v různé nadmořské výšce 
od pobřežních oblastí až po horní hranici lesa a vytváří rozmanité ekotypy (skupiny 
jedinců stejného druhu dědičně přizpůsobených určitým životním podmínkám).  
Je zřejmé, že bez vlivu člověka by bučiny dominovaly na většině evropského mírného 
pásu. Nicméně jejich současný rozsah představuje zejména v důsledku negativního 
dopadu lidské civilizace na přírodní a přírodě blízké prostředí jen malou část možného 
přirozeného areálu výskytu. Rozloha horských bukových pralesů a dlouhověkých lesů 
v Evropě bez Ruské federace dosahuje podle nejnovějších údajů jen 1 500 km2: 
nicméně je potřeba dodat, že se v každém případě jedná o neúplné údaje.  
Také na území České republiky vlivem rozsáhlé těžby a přeměny většiny bučin na 
převážně smrkové monokultury během 19. a 20. století zastoupení buku v lesních 
porostech pokleslo až na jednotky procent. V důsledku výsadeb se ale podíl buku 
postupně zvyšuje: v roce 2020 zabírala tato vysoce konkurenceschopná dřevina  
se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou v ČR 357,5 km2, což představuje 
9 % celkové porostní plochy.



Nejde přitom ani zdaleka pouze o jednotky 
či desítky lokalit, ale o stovky a tisíce míst 
zahrnujících venkovskou i městskou kra-
jinu, vodní toky i lesní porosty. Řada 
takových míst ale zůstává pro většinu 
veřejnosti z různých důvodů skrytá – 
například množství rekonstruovaných ma-
lých vodních nádrží jak v podání státních 
Vojenských lesů a statků, tak i Lesů České 
republiky, se nachází v místech, která jsou 
dostupná pouze pro pěší turistiku, případně 
jsou obtížně dostupná vůbec. Množství 
inspirativních příkladů hospodaření oce-
něných v soutěžích typu Pestrá krajina je 
zase skryto v méně navštěvované země-
dělské krajině, to samé pak platí i o projek-
tu „Chytrá krajina“ v oblasti Rakovnicka, 
neboť ani toto území nepatří mezi místa 
s vysokou frekvencí návštěvnosti. Celko-
vou plochu, na které je stav naší krajiny 
cíleně a již po několik let zlepšován, lze 
přitom těžko odhadnout, neboť další a další 
projekty on-line přibývají, další vznikají 
zcela spontánně a přirozeně a nejsou ani 
nikde podchyceny, a navíc nejde jen o kra-
jinu jako takovou, ale také změny 
v přístupu k hospodaření v rámci adaptací 
na klimatické změny ve městech, na pra-
covištích, komunitních centrech nebo na 
vodních tocích. O jejich existenci tak mají 
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krajina

Přestože má značná část veřejnosti přetrvávající (a často  
skutečně oprávněný dojem), že se stav naší krajiny neustále zhoršuje 
nebo alespoň nemění, na mnoha místech se její stav reálně  
vylepšuje. 5/
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Projekty na zlepšení stavu na



stavují pouhý vrcholek inspirativních 
příkladů v přístupu k zemědělskému 
hospodaření bez toho, aby dotčení hos-
podáři na podporu takového přístupu 
požadovali dotace, což je na soutěži zřejmě 
to nejcennější. Dodat lze jen, že (nejen) 
všechny v soutěži oceněné farmy z ASZ 
ČR hospodaří k přírodě blízkým způ-
sobem, ale také produkují zemědělské 
komodity a často z nich vyrábějí lokální 
potraviny. Jinými slovy neplatí to, co se 
v poslední době často uvádí, totiž že menší 
zemědělci jen berou dotace a nic nepro-
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povědomí především lidé z míst, kde se 
opatření uskutečnila, uskutečňují nebo 
plánují. Není proto na škodu připomenout 
si alespoň některé hlavní celostátní akti-
vity, které snahy o zlepšení stavu krajiny 
a měst zastřešují, a které již také mají svou 
několikaletou historii.  

Jednou z nich je soutěž s názvem Pestrá 
krajina, jejímž „duchovním otcem“ je 
Daniel Pitek, mediálně známý jako „sedlák 
pod Milešovkou“, kterou již čtvrtým rokem 
organizuje Asociace soukromého země-
dělství ČR (ASZ ČR) ve spolupráci s envi-
ronmentálními odborníky a Českou ze-
mědělskou univerzitou (ČZU) v Praze. 
V soutěži oceněné farmy přitom před-

3

4

ší krajiny 

1) Nově vybudovaná Naučná stezka Olšina – Vojenské lesy  
a statky, projekt „Živá voda“ 
 
2) Rekonstrukce malé vodní nádrže „Přestáňský horní“ – Lesy ČR, 
projekt „Vracíme vodu lesu“ 
 
3) Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné – projekt 
oceněný v soutěži Nadace Partnerství „Adapterra Awards“ 
 
4) Nově budované tůně u Poděbrad – na projekty ČSOP 
finančně přispívá vodohospodářská společnost Veolia



ČZU v lokalitě Amálie v blízkosti Lán na 
Rakovnicku, oblasti srážkového stínu trpící 
nedostatkem dešťových srážek. V projektu 
je navíc zapojeno několik výzkumných 
ústavů, které i prostřednictvím měřicích 
přístrojů a experimentálních pokusů ově-
řují, jaký vliv mají na krajinu opatření  
proti erozi či různé typy osevních postupů, 
tedy jak v praxi hospodařit na základě 
scénářů změn klimatu po roce 2030. 

Stav krajiny také ve většině případů 
zlepšují pozemkové úpravy, jejichž cílem 
je sice primárně zpřístupnit pozemky jed-
notlivých vlastníků, ale také v krajině 
budovat takzvaná společná opatření, která 
napomáhají zadržování vody v krajině, její-
mu členění a také její prostupnosti. 
Financování pozemkových úprav má na 
starosti Státní pozemkový úřad (SPÚ), 
který od roku 2006 pořádá ve spolupráci 
s Českomoravskou komorou pro pozem-
kové úpravy soutěž „Žít krajinou“ pod-
porující nejúspěšnější uskutečněné projek-
ty. Proces realizace pozemkových úprav 
přitom již začal v roce 1992 a od té doby 
bylo podle statistik SPÚ v ČR zpracováno 
zhruba 2700 komplexních a 1080 jedno-
duchých pozemkových úprav. Jde přitom 
o investice do krajiny, které platí stát, 
a například jen v roce 2021 vynaložil  
SPÚ na pozemkové úpravy finanční 
prostředky v celkové výši 2,965 miliardy 
korun. Dodat lze ale, že v dosavadní his-
torii pozemkových úprav šlo o historicky 
nejvyšší částku, v minulosti tomu tak vždy 
nebylo. I tato skutečnost je ale jedním 
z důkazů, že se podoba naší krajiny 
žádoucím způsobem a stále rychleji mění, 
a není tak úplně pravda, že se „neděje nic“. 

Na změnách se navíc v posledních 
letech podílejí i další státní podniky. Už 
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dukují, nehledě na to, že ASZ ČR sdružuje 
farmy o ploše několika hektarů i podniky 
obhospodařující několik tisíc hektarů – 
a její členové v praxi dokazují, že lze 
zároveň konkurenceschopně a zároveň 
k přírodě blízkým způsobem zemědělsky 
hospodařit. Jsme-li u zemědělských organi-
zací, je ovšem korektní také dodat, že 
obdobnou soutěž s názvem „Odpovědně ke 
krajině“ začal od minulého roku vyhlašovat 
také Zemědělský svaz ČR, který zastu- 
puje především největší tuzemské země-
dělské podniky. Dokázat možný souběh 
úspěšného a krajinu nepoškozujícího 
zemědělství je také ambicí projektu 
„Chytrá krajina“, který v roce 2019 zaháji-
lo Centrum pro vodu, půdu a krajinu při 5/

20
22
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5) Rrybník Jordán II s litorálním pásmem – Lesy ČR, projekt „Vracíme vodu lesu“ 
 
6) Extravilán obce Šardice – pozemkové úpravy podpořil finančně Státní pozemkový úřad 
 
7) Moravské Toskánsko – výsledek pozemkových úprav, projekt oceněný v soutěži „Pestrá krajina“ 

5



pláže i doprovodná výsadba ovocných 
stromů tradičních odrůd. Státní podnik 
Povodí Moravy zase mimo jiné buduje 
v regionu své působnosti řadu přírodě 
blízkých protipovodňových opatření 
(aktuálně třeba na toku Kyjovky), stejně 
tak Povodí Odry (revitalizace Pustě-
jovského potoka), a na zlepšení stavu 
velkých a malých vodních toků pracují 
i státní podniky Povodí Labe či Povodí 
Ohře. Do investic na zlepšení stavu krajiny 

rybníčky“, ale také o budování přirozeně 
meandrujících drobných lesních a lučních 
toků, rašelinišť či dalších mokřadů. 

Na revitalizaci vodních toků se kromě 
toho podílejí i státní podniky Povodí. Loni 
například zahájil státní podnik Povodí 
Vltavy zatím nejrozsáhlejší „vodní pro-
jekt“, a to revitalizaci původního koryta 
Vltavy v úseku Vraňany – Hořín, jehož 
délka činí zhruba pět kilometrů. Výsled-
kem budou nové tůně, rozlivové písčité 

v roce 2015 spustil státní podnik Vojenské 
lesy a statky program „Živá voda“, v němž 
obnovují nebo budují, zejména ve vojen-
ských újezdech, drobné vodní plochy, tůně 
a napajedla. V roce 2019 pak zahájil 
největší vlastník lesů na území naší země, 
státní podnik Lesy České republiky v dosa-
vadní historii tohoto podniku největší pro-
jekt s názvem „Vracíme vodu lesu“, do 
kterého postupně hodlá investovat zhruba 
miliardu korun. Počet obnovených malých 
vodních nádrží s litorálními pásmy, které 
v příslušných lokalitách mimo jiné také 
výrazně podporují biodiverzitu, dosahuje 
již několika stovek. Nejde ale jen o „lesní 
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8) 
Revitalizace 
Vltavy  
u Hořína, 
kterou 
provádí  
státní  
podnik 
Povodí 
Vltavy. 
 
9) Měřící 
přístroje 
v lokalitě 
Amálie –  
projekt 
„Chytrá  
krajina“, 
Česká 
zemědělská 
univerzita 
v Praze



Letos půjde o v pořadí čtvrtý ročník 
soutěže, jejíž vyhlášení je pravidelně 
provázeno (stejně jako v případě dalších, 
například Pestré krajiny) odbornými 
semináři a diskusemi, a zájemci o již 
uskutečněná opatření si je také mohou 

domov) a další čtyři podkategorie (ceny 
sympatie, cena hlavního města Prahy, cena 
českého příhraničí a cena rakouského 
příhraničí) a postihuje tedy jak venkov 
a zemědělskou krajinu, tak prostředí ve 
městech, navíc s přeshraničním přesahem. 
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se po řadu let aktivně zapojují i komerč- 
ní vodohospodářské subjekty, jako je 
společnost Veolia, například prostřed-
nictvím spolupráce s Českým svazem 
ochránců přírody (ČSOP). Nadační fond 
Veolia také v roce 2018 spustil projekt 
„Vraťme vodu přírodě“ a od té doby 
věnoval fond ČSOP na výkup, údržbu 
a dlouhodobou péči o mokřady v ČR zhru-
ba 3,2 milionu korun. Vždy je samozřejmě 
možné konstatovat, že se toho dá pro naší 
přírodu udělat víc a vyčlenit na tyto účely 
větší množství peněz. Uvedené, zdaleka ne 
všechny příklady nicméně ukazují, že ani 
v současné době není peněz zas tak málo, 
že investice mají své výsledky a že se na 
nich podílejí i subjekty, které jsou často 
vnímány jako ty, které stav životního 
prostředí spíše zhoršují.  

Na závěr pak ještě jeden příklad, 
kterým je soutěž Adapterra Awards 
oceňující projekty adaptačních opatření na 
klimatickou změnu. Uvedenou soutěž 
organizuje brněnská Nadace Partnerství ve 
spolupráci s Integra Consulting jako 
odborným partnerem a v praxi jde o pro-
jekt, který má ze všech předchozích 
příkladů nejširší záběr. Adapterra Awards 
má totiž čtyři kategorie (volná krajina, 
zastavěné území, pracovní prostředí a náš 5/

20
22
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10) 
Levandulová 

farma 
manželů 

Drlíkových – 
projekt 
oceněn 

v soutěži 
Farma roku, 

Asociace 
soukromého 
zemědělství 

ČR 
 

11)  
Pozemky 

Farmy rodiny 
Vodňan-
ských –  
projekt 
oceněn 

v soutěži 
Pestrá  

krajina, 
Asociace 

soukromého 
zemědělství 

ČR



plošně po celém území naší země, navští-
vit, a přesvědčit se o tom, jak atraktivní 
naše krajina je a může být, když se v ní 
správně hospodaří s respektem k přírodě 
samotné a při vědomí postupujících klimat-
ických změn.

12) Opět pozemky Farmy rodiny Vodňanských, která se 
zúčastnila také evropské soutěže oceňující k přírodě blízké 
hospodaření. 
 
13) Ekologické hospodaření v katastru hlavního města  
Prahy 12, projekt oceněn v soutěži Nadace Partnerství 
Adapterra Awards 
 
14) Farma „Motýlí ráj“ oceněná v soutěži Pestrá krajina,  
Asociace soukromého zemědělství ČR (autorem této fotografie  
je Asociace soukromého zemědělství ČR)  
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prohlédnout (a třeba i následně navštívit) 
na webových stránkách soutěže. Posláním 
nejen této soutěže je totiž osvěta veřejnosti 
a inspirace, což je nejlepší poznat přímo 
v terénu. 

Zmiňované soutěže a projekty samo-
zřejmě nejsou jediné aktivity, jejichž 
ambicí je zlepšit stav naší přírody a přístup 
veřejnosti k životnímu prostředí. Feno-
ménem posledních let je na řadě míst také 
například cílená výsadba stromů a alejí, 
přičemž jak aleje (Alej roku), tak stromy 
(Strom roku a Evropský strom roku) mají 
také své soutěže a statistiky. Nejen nad-
cházející tuzemská turistická sezóna tak 
představuje pro všechny občany naší země 
příležitost příslušné lokality, rozeseté 
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 www.asz.cz



smíšená hejna. A právě tady začíná po-
věstný kámen úrazu. 

V posledních patnácti letech začaly 
zejména ze západní a severní Evropy 
přicházet v souvislosti se zmiňovaným 
naprosto běžným pěvcem hodně znepoko-
jivé zprávy o jeho katastrofickém úbytku. 
Abychom našli původce tak drastického 
mizení, musíme sáhnout po mikroskopu. 
Je jím totiž cizopasný prvok bičenka 
drůbeží (Trichomonas gallinae). Nemoc 
ptačí trichomonóza, původně sužující ho-
luby a hrdličky a pro savce včetně člověka 
neškodná, je již hlášena z řady evropských 
zemí, ČR nevyjímaje.  

Ptáci napadení bičenkou hynou 
v důsledku rozsáhlých zánětů v jícnu 
a voleti. Jednoduše řečeno – nedokáží 
přijímat potravu. Bohužel se uvedená 
infekční choroba přenáší poměrně snadno 

při prvním hnízdění, tedy v dubnu, vy-
vádějí mláďata z hnízd umístěných 
v jehličnanech. Podruhé, v červnu, již 
najdeme jejich otevřená miskovitá hnízda 
ponejvíce na ovocných stromech či 
v keřích. Důvod je prostý: na přelomu jara 
a léta bývají listnaté stromy již plně 
olistěné.  

 
VŠECHNO MÁ SVÉ ALE…. 
Kdybychom se čtenářů zeptali, kdy se se 
zvonkem zeleným nejčastěji setkali, od-
pověď by byla jednoznačná. Zatímco na 
jaře a v létě narazíme nejspíše na jedince 
nebo páry, po vyvedení mláďat putují 
rodinky těchto opeřenců krajinou, kde 
hledají vhodné potravní zdroje. V době, 
kdy vrcholí podzim, se zvonci přidružují 
k dalším ptákům živícím se stejnou 
potravou a vytvářejí s nimi početnější 

Až do 
nedávna 

patřil 
zvonek 
zelený 

v České 
republice 

mezi 
naprosto 

běžné ptačí 
druhy, 

v poslední 
době se ale 

řadí 
bohužel 

mezi 
nejrychleji 

mizející.

PROČ SE STAL  

ZVONEK ZELENÝ 
PTÁKEM ROKU 2022
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Známá kampaň Pták roku slaví v letošním roce významné jubileum. 
Přesně před třiceti lety představila Česká společnost ornitologická 
(ČSO) vůbec první ptačí druh, na němž chtěla široké veřejnosti 
i cílovým skupinám obyvatelstva přiblížit aktuální otázky související 
s výzkumem a ochranou ptactva v České republice. 

ZPĚVÁK V ZELENÉM 
Nejinak je tomu v případě Ptáka roku 
2022, za něhož byl tentokrát vybrán známý 
zvonek zelený (Chloris chloris). Podsaditý 
pěvec velikosti vrabce nebo pěnkavy 
dostal rodové i druhové jméno v naší 
mateřštině vskutku oprávněně. Jeho zvo-
nivý zpěv často, dlouho a hlasitě znějící 
z vrcholu stromů nejen v otevřené ze-
mědělské krajině, ale i v lidských sídlech, 
hlavně v parcích, zahradách a hřbitovech, 
nelze určitě přeslechnout. Celkové zbar-
vení zvonků ale nebývá homogenní: střídá 
se v něm hned několik odstínů zelené. 

Jako typický zrnojed pátrá zvonek po 
potravě, což bývají semena plevelů i kul-
turních rostlin, převážně na zemi. Protože 
zvonci tokají zejména v zimách, které 
nemůžeme ani s přivřením obou očí 
označit za ladovské, již překvapivě brzy, 5/
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Zvonky zelené poznáme podle zářivě žluté pásky 
na křídle zeleně zbarveného těla a poměrně 
mohutného kuželovitého zobáku. 

fauna



v současnosti z České republiky nejrychle-
ji mizejících ptačích druhů jenom umoc-
nila.

nejen zvonky, ČSO uvítá sdělení ideálně 
dokumentované fotografií na adrese 
birdlife.cz/choroby. Nakažení ptáci bývají 
načepýření, apatičtí, na společném krmišti 
sedí a pospávají a před člověkem neulét-
nou. V takovém případě přestaneme ptáky 
alespoň dva týdny krmit a v rámci pre-
vence požádáme sousedy, aby učinili totéž. 
Nezbývá než všechna krmítka i pítka 
pečlivě vydezinfikovat roztokem na bázi 
chlóru a nechat je, jak jsme již uvedli, 
důkladně vyschnout.  

Díky údajům shromážděným ČSO 
víme, že od roku 2010 počty zvonků v ČR 
klesají a že v současné době u nás hnízdí 
o dvě třetiny méně párů než před deseti 
lety. Srovnání s rokem 1982 vyznívá ještě 
tristněji: od té doby jsme přišli o 80 % 
hnízdní populace tohoto kdysi běžného 
druhu. Zdá se, že průmyslová zeměděl- 
ská výroba mohla nastartovat úbytek 
potravních a hnízdních příležitostí pro 
zvonky a trichomonóza neštěstí jednoho 

slinami a zbytky potravy – a k tomu 
dochází pochopitelně nejvíce na spo-
lečných krmištích, přičemž právě zvonky 
napadá trichomonóza nejčastěji.  

Měli bychom přestat ptáky přikr-
movat? V každém případě bychom jim 
měli potravu nabízet zejména v období, 
kdy v krajině leží sněhová pokrývka. 
K omezení vzájemného kontaktu mezi 
ptáky se doporučuje raději používat více 
menších krmítek. Ale ani na nich bychom 
neměli opeřené zájemce o potravu zby-
tečně překrmovat. Nezapomínáme na 
důkladné vydrhnutí krmítek nebo pítek, 
a to alespoň jednou týdně. Pokud je po té 
necháme řádně vyschnout, můžeme si být 
jisti, že jsme právě suchem bičenky za-
hubili.  

 
JAK ZABRÁNIT ŠÍŘENÍ 
KRMÍTKOVÉ NEMOCI 
Pokud na krmítku nebo jeho blízkosti 
zjistíme uhynulé nebo nemocné ptáky, a to 

Zelené 
zbarvení 
pomáhá 
zvonkům  
uniknout  
ve vegetaci 
pozornosti. 
 
Miskovité 
hnízdo 
zvonků 
obsahuje 
snůšku 
tvořenou 
obvykle  
4 až 6 
světlými 
vejci.
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKA 
Petřínské zahrady a sady jsou součástí soustavy chráněných 
území evropského významu Natura 2000. 

 
Vrcholový úsek Petřína (327 m n. m.) tvoří výchozy svrchno-

křídových pískovců a opuk, s lesními porosty (zakrslé doubravy, 
habrové doubravy) a s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin. 
Prvořadé ochraně se těší Petřínské skalky – skalní výchozy 
s umělými jeskyněmi a zbytky tlejících stromů, jež jsou biotopem 
přísně chráněného roháče obecného (Lucanus cervus).  

V říjnu 2013 byl celý komplex zahrad vyhlášen přírodní 
památkou, což znamená, že je zde mj. zakázáno umísťovat stavby 
a zařízení, provádět změny staveb a terénní úpravy, záměrně 
rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy živočichů a rostlin 
(včetně výsadeb geograficky nepůvodních druhů stromů) a jezdit 
na kole a na koni mimo cesty. Výjimku z posledního mají pouze 
strážníci městské policie. 

 
HISTORIE A VÝZNAMNÉ PETŘÍNSKÉ STAVBY 

Zdá se pravděpodobné, že je název Petřína odvozen od dříve 
četných skal a skalek (lat. petra). Malá Strana vyrostla pod jeho 
zeleným svahem a ten byl odjakživa její součástí, a to doslova – 
z petřínské opuky byla vystavěna řada blízkých románských 
staveb. Už nejstarší písemné prameny se zmiňují o místních 
vinicích a sadech. Na vrcholu stojí kostelík sv. Vavřince 
(připomínán již r. 1135), podle něhož se kopci také říkalo 
Laurenziberg. Dnešní podoba kostela je výsledkem barokní 
přestavby. Ve středověku mu dělalo společnost popraviště, 
v baroku přibyla křížová cesta, kaple Kalvárie a kaple Božího 

Město Praha má přímo ve svém centru unikátní soubor veřejně 
přístupných zahrad a sadů zajímavý z přírodovědného i historic-
kého pohledu. Petřínské zahrady a sady patří do I. kategorie 
parků celoměstského významu. Rozkládají se na katastru Malé 
Strany, Strahova a Smíchova na ploše 70,8 ha a jsou komplexem 
historických zahrad, které si dodnes podržely svá jména: Velká 
strahovská zahrada, zahrada Kinských, Lobkovická zahrada, 
Seminářská zahrada, Růžový sad, sad Nebozízek a Petřínské 
sady (park u rozhledny na Petříně). 

 
Zahrady jsou celoročně volně přístupné a slouží odpočinku 

a rekreaci. Zážitek z jarní návštěvy umocňují kvetoucí ovocné 
stromy, kterých jsou petřínské svahy plné. V areálu je několik 
dětských hřišť. Z ulice Újezd vede na vrchol lanová dráha s jednou 
zastávkou na Nebozízku provozovaná Dopravním podnikem  
hl. m. Prahy.  
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PETŘÍNSKÉ ZAHRADY  
A SADY

Petřínská 
rozhledna 

je 
zdrobnělou 

kopií 
Eiflovy věže 

v Paříži.
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Ozdobou Kinského zahrady byl až do požáru na podzim  
2020 dřevěný karpatský kostelík ze 17. století převezený sem 
z Ukrajiny. Věřme, že se jej brzy podaří obnovit. 

Významnou historickou stavbou a petřínskou dominantou  
je premonstrátský klášter na Strahově s věžemi baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie. 

hrobu. Hranice středověkého města jsou dodnes zřetelné díky 
Hladové zdi – městskému opevnění, které dal vystavět Karel IV. 
k obraně města od jihu a západu. Měla několik předsunutých 
bastionů, pro zajímavost – na základech jednoho z nich stojí stavba 
současné Štefánikovy hvězdárny. Dnes je Hladová zeď hranicí 
mezi Malou Stranou a Smíchovem.  

Na konci 19. století inicioval Klub českých turistů u pří- 
ležitosti Jubilejní výstavy stavbu rozhledny, lanové dráhy a také 
sem byla z výstavy přenesena budova zrcadlového bludiště, která 
je napodobeninou gotické vyšehradské brány Špička. Poblíž stojí 
ještě budova zmíněné hvězdárny z 20. let 20. století. 

PETŘÍNSKÉ PODZEMÍ 
V petřínských svazích se nachází také několik  jeskyní a celkem 
18 štol budovaných od středověku především k odvodnění 
svahů. Terén zde tvoří pískovce nasedající na jílovité podloží. 
Voda vytékající z tohoto rozhraní se na povrchu manifestovala 
množstvím pramenů, stále máme na Petříně asi 7 studánek, 
zároveň však byla příčinou nestability svahu. Voda jímaná ve 
štolách pak sytila studny a také hradní vodovod. Nejdelší 
petřínskou štolou je Velká zahradní štola pod Strahovským 
klášterem hloubená k jeho vodnímu zásobování od samého 
založení kláštera r. 1143. Na konci 16. století byla rozšířena 
a razilo se zde dokonce ještě v roce 1937! Dnes měří se všemi 
odbočkami 365 m. Další důmyslná klášterní štola sloužila jako 
odpadní. Odpady z kuchyně a prévetů byly splachovány z okapů 
svedenou dešťovou vodou.  
Průzkumu petřínského podzemí se přes 50 let věnoval významný 
speleolog Vladimír Vojíř († 2016). Na jeho počest je pojmeno-
vaná 90 m dlouhá štola, jejíž portál snadno objevíte poblíž 
pomníku J. Vrchlického. 
Četné jeskyně v lokalitě přírodní památky Petřínské skalky byly 
vytvořeny uměle během vzniku parku v duchu romantismu. Dnes 
jsou bohužel útočištěm bezdomovců.

Hladová  
ze� 
 
Růžová 
zahrada  
na vrcholu 
Petřína 
nedaleko 
horní  
stanice 
lanovky  
 
Dole 
empírový 
letohrádek 
Kinských, 
dnes 
Národo- 
pisné 
muzeum,  
ve stejno-
jmenné 
zahradě
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VELKÁ STRAHOVSKÁ ZAHRADA 
Největší ze zahrad premonstrátského kláštera (11 ha) je – 
s výjimkou prostor původního zahradnictví, volně přístupná. Ke 
klášteru patří ještě menší zahrady: nepřístupná Konventní a pro 
účely restaurace využívané Opatská a Vyhlídka s vinicí. Všechny 
pozemky premonstráti získali už zakládací listinou, kontinuita 
zahrad tu tedy prokazatelně trvá dlouhých 900 let! Zahrady byly 
většinově užitkové: vinice, štěpnice, zelinářská a lékárnická za-
hrada k pěstění bylin a koření, lesnatá část sloužila jako obora. 
I dnes je svah pod vyhlídkovou cestou osazen ovocnými stromy, 
svah pod Úvozem vinicí. Roste zde nepřehlédnutelný památný 
strom, cca 220 let starý, jasan ztepilý. Bývalý viniční domek 
s lisem a pekárnou z poloviny 16. století (dnes Úvoz 157-IV) byl 
přeměněn na obytný. V někdejší poustevně vznikla restaurace.  

 
LOBKOVICKÁ ZAHRADA 
Ve svahu pod Velkou strahovskou navazuje volně Lobkovická 
zahrada (cca 7 ha) vytvořená kolem roku 1700 zároveň se stavbou 
Lobkovického paláce, který dnes slouží jako Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo. Barokní zahrada italského typu je 
osově vázána na palác. Spodní plochá část přiléhající k paláci je 
upravovaná, ale není běžně přístupná, navazující terasovitá část je 
pouze udržovaná. Zachovaná síť cest šikmo na vrstevnice 
prozrazuje původní barokní záměr, vzdálenější partie za hlavní 
vyhlídkovou cestou jsou divoce zarostlé. V zahradě roste bezpočet 
mohutných starých stromů, nejčetnější jsou javor mléč (Acer pla-
tanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a dub letní (Quercus 
robur), dále jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), tis červený 
(Taxus baccata), kaštanovník jedlý (Castanea sativa) a líska 
turecká (Corylus colurna), impozantní je exemplář červenolistého 
buku lesního (Fagus sylvatica 'Atropunicea') 
 
SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA 
Téměř 16 hektarová zahrada severně od lanové dráhy je kompono-
vaná v blocích vymezených nepravidelnou cestní sítí. Její charak-
ter určuje pravidelná řadová výsadba ovocných stromů, na kte-

Kostel  
sv. Vavřince 

s kaplí 
Božího 

hrobu, vlevo 
střecha 

Zrcadlového 
bludiště  

 
Dolní jezírko 

v Kinského 
zahradě
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rou navazuje porost lesních dřevin. V těchto horních lesnatých  
partiích se nacházejí skalnaté výstupy s jeskyňkami vytesanými již 
před rokem 1793 tehdejšími majiteli, karmelitány. Po tomto roce 
od nich převzal zahradu arcibiskupský seminář. Karmelitáni 
i jejich předchůdci zde ve středověku pěstovali vinnou révu. 
V zahradě stojí klasicistní kaple, která prý bývala observatoří, 
a další významná klasicistní budova, restaurace při hlavní vyhlíd-
kové cestě, byla původně refektářem. 

 
NEBOZÍZEK 
Od lanové dráhy k jihu se na asi 9 ha nacházely, dnes již bývalé, 
vinice křížovníků. Zajímavé je, že název Nebozez je zmiňován už 
v roce 1433. Veřejný park tu vznikl na základě plánu zahradního 
architekta Františka Thomayera v souvislosti s výstavbou lanové 
dráhy. Ve spodní části byla vystavěna budova malostranského 
Sokola a na místě bývalých újezdských kasáren byla zahrada 
rozšířena o jiřinkový sad. Roste zde několik solitérů typických pro 



Hany Kvapilové, který obsahuje urnu s jejím popelem. Podstatná 
je ovšem zahrada, která se skládá z rovinaté části před letohrádkem 
a upravených svahů, po kterých nás síť cest a schodišť dovede  
ke dvěma jezírkům a vodopádu. 

U vstupu do zahrady z náměstí Kinských budí úžas památný 
strom, nádherný a mohutný platan javorolistý (Platanus hispani-
ca). 

 
PAMÁTNÉ STROMY NA PETŘÍNĚ 

• Jasan ztepilý ve Velké strahovské zahradě 
Odhadované stáří: 200 let 
Obvod kmene: 513 cm (rok měření 2013) 
• Javor babyka v Seminářské zahradě 
Odhadované stáří: 155 let 
Obvod kmene: 285 cm (rok měření 2013) 
• Platan javorolistý v Kinského zahradě 
Odhadované stáří: 185 let 
Obvod kmene: 546 cm (rok měření 2013) 
 
• Studánka Petřínka se nachází při hlavní promenádní cestě 

v Seminářské zahradě blízko restaurace. Patří k těm vydatnějším. 
• Studánka Kinská je nově upravena v kamenném obložení 

s mělkým jímadlem. 
• Studánka Kinská II v Kinské zahradě je slabý pramínek 

patrný spíše po deštích, nalezitelný je ovšem snadno, je vyvedený 
do kamenného obložení s přírodní kamennou miskou. 

• Pramen U jezírka je patrně jedním z výstupů smíchovské 
štoly. Najdeme jej v Kinského zahradě, voda z něho teče po umělé 
kamenné kaskádě podél nově upraveného schodiště. 

• Pramen Pod Petřínem je vyvedený do moderního žulového 
pítka v horní části Hellichovy ulice. 

• Pramen sira Nicholase Wintona najdeme ve svahu Velké 
strahovské zahrady poblíž památného jasanu. Je vyveden přes 
částečně upravený kámen volně do terénu. 

• Studánka Kaštanka je napojena na vývod z Velké zahradní 
štoly a odtok je ovládaný pomocí výpusti. Najdeme ji ve Velké 
strahovské zahradě nad hlavní promenádní cestou kousek po 
vrstevnici od sochy Panny Marie z Exilu. 

parky krajinářského typu: červenolistý buk lesní (Fagus sylvatica 
'Atropunicea'), sloupovitý dub letní (Quercus robur 'Fastigiata'), 
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a skupina jedlovců 
kanadských (Tsuga canadensis). Zde také stojí od roku 1912 kul-
tovní socha K. H. Máchy ulitá z bronzu J. V. Myslbekem. 
 
PARK U ROZHLEDNY 
Výměra parku je 2,8 ha. Vznikl v souvislosti s výstavbou rozhled-
ny a přesunutím budovy Zrcadlového bludiště po r. 1891. Plocha 
mezi těmito stavbami má půdorys české vlajky.  

 
RŮŽOVÝ SAD 
5ha pozemek poblíž horní stanice lanové dráhy mezi zdmi 
opevnění sloužil až do 30. let 20. století armádním účelům. Poté 
zde bylo zřízeno rozárium a trvalková zahrada v navazující 
Květnici. Zbylé plochy tvoří parterové útvary s trávníky 
a stříhanými stěnami z habrů (Carpinus betulus). 

 
KINSKÉHO ZAHRADA 
Její výměra je 24,3 ha, od zbytku Petřína je oddělena Hladovou zdí 
a patří mezi významná evropská krajinářská díla. V roce 1828 
koupili dotčené pozemky Kinští, kteří na nich po náročných terén-
ních úpravách vystavěli letohrádek, v němž je dnes Národopisné 
muzeum. Pozornému oku jistě neujde vnější podoba letohrádku se 
zámkem Kinských v Kostelci nad Orlicí. Poblíž stojí pomník  

PETŘÍNSKÉ STUDÁNKY 
Jak již bylo řečeno v odstavci o petřínském podzemí, je kopec 
protkán prameny, které měli malostranští obyvatelé snahu jímat 
a využívat je k vodnímu zásobování blízkých budov a paláců. 
Historické vodovody prý byly leckde v provozu ještě v 60. letech 
minulého století, dnes je petřínská voda jednoduše sváděna do 
Čertovky. Na svazích však ještě najdeme několik studánek 
s různě vydatnými prameny. Voda tekoucí po kamenech a žlábky 
protéká štolami a revizními šachtami, kde může být konta-
minována a nelze ji pokládat za pitnou. Plyne to 
i z příležitostných laboratorních rozborů. 
Zároveň je na Petříně několik pítek většinou v blízkosti hřišť, 
která jsou napojena na vodovodní řad s pitnou vodou.

Romantická 
socha  
Karla Hynka 
Máchy  
je v květnu 
místem 
schůzek  
dvojic za-
milovaných. 
 
Vpravo 
Štefánikova 
hvězdárna 
stojící  
na kraji 
Růžové 
zahrady
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několik druhů kapradin a v lese například 
lilie zlatohlavá, vraní oko čtyřlisté, 
pstroček dvoulistý, kyčelnice cibulkonos-
ná nebo konopice ozdobná. V potoce žije 
vranka obecná a rak říční. Kolem něj lze 
spatřit konipasa horského, skorce vodního 
nebo ledňáčka říčního. Potok je také 
příležitostným lovištěm čápa černého. 

Do Jezírek se také můžeme vydat pěš-
ky přímo ze Skryjí. Po modré je to 2,5 km 
od kostela. My se ale vrátíme zpátky od 
Podmokelského mlýna ke křižovatce 
U Ručiček a budeme pokračovat do Skryjí 
po silnici. Když se vynoříme z lesa, je už 
z dálky vidět vesnička s červenými 

a vlhkých strání, přes kamenité sutě 
a skály k lesostepním formacím ve vrcho-
lových partiích se suchými lokalitami 
a teplomilnými druhy. Na skalách roste 

Vesnička 
Skryje  

od jihu 
 

Dole kostel  
sv. Michaela 
ve Skryjích 
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Malebná vesnička uprostřed  hlubokých křivoklátských lesů na terase 
řeky Berounky, kterou právě v tomto úseku jejího toku tak krásně 
vypodobnil ve svých povídkách  spisovatel Ota Pavel, to jsou Skryje. 
Když vyslovíme název této obce, tak se nám může vybavit i další 
známý turistický cíl chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Skryjská 
jezírka. A právě do tohoto přírodního zákoutí budou naše kroky 
směřovat nejdříve. Bylo by totiž škoda vynechat údolí Zbirožského 
potoka s romantickou skalní soutěskou. 

N a místo se můžeme dostat 
autem, když odbočíme ze silni-
ce vedoucí od Berouna asi 3 km 

před Skryjemi na křižovatce U Ručiček 
směrem na Podmokly. Po 2 km přijedeme 
klesajícími serpentinami k bývalé hájovně 
Slap u Podmokelského mlýna, naproti níž 
je malé lesní parkoviště. Odtud se vydáme 
po modré turistické značce kolem hájovny 
a louky ke Zbirožskému potoku, který nás 
po čtvrt hodině dovede do skalní soutěsky, 
kde potok vytváří malý vodopád a několik 
přírodních tůní. Příkré skalní stěny jsou 
tvořeny dacity – tmavošedými horninami 
sopečného původu. Členité území kolem 
potoka se stalo přírodní rezervací a jsou 
pro něj typická pestrá přírodní společen-
stva. Les v ní přechází od podhorského 
charakteru s rostlinami stinných údolí 5/
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1883) proslavil tuto vísku po celém svě- 
tě. Tento původně stavební inženýr pů-
sobil jako vychovatel francouzského 
následníka trůnu Jindřicha z Chambordu, 
vnuka krále Karla X. V roce 1830 po 
červencové revoluci odchází s královským 
dvorem do exilu. Bourboni se na čas usa-
dili i na Pražském hradě. Zde se Barrande 
setkává také s významnými představiteli 
české vědy a kultury. Královský dvůr se 

střechami a kostelíkem, která je právem 
někdy označována českým Betlémem. 
Ještě před obcí je po pravé straně vozovky 
vyhlídka U Kříže. Odtud máme jako na 
dlani panorama křivoklátských lesů a údo-
lí Berounky. Při vjezdu do obce nás pře-
kvapí u silnice její netradiční znak. V mod-
rém poli je trilobit, vyhynulý mořský čle-
novec, který společně s francouzským 
vědcem Joachimem Barrandem (1799-

Znak obce 
vypovídá 
o její  
proslulosti. 
 
Stará  
chalupa ve 
skryjském 
Luhu 

 
Pomník 
Joachima 
Barranda, 
a jeho 
památník  
 
 
 

25



Lesnaté 
údolí 

Oupořské-
ho potoka 

 
Roubená 
chalupa  

ve Skryjích 
 

Trilobit 
Conocory- 

phe sulzeri 
ze Skryjí

díle tvořeném 22 svazky o 6 000 stranách. 
Celkem v něm popsal přes 5 000 druhů 
zkamenělin, které nasbíral v usazených 
horninách starších prvohor středních Čech. 
A právě zde, ve Skryjích, začala jeho 
vědecká paleontologická dráha. Dokonce 
byl po zdejší obci pojmenován i jeden druh 
trilobita. Má vědecké latinské jméno 

naleziště zkamenělin, zvláště trilobitů. 
První zmínku o zdejších nálezech zkame-
nělin sice ještě před Francouzem učinil 
zvíkovecký farář Václav Krolmus, ale až 
Barrande se jejich sběru začal plně věno-
vat a vědecky je zkoumat. Jejich studiu 
pak zasvětil celý zbytek svého života. 
Joachim Barrande shrnul výsledky svého 
dlouholetého výzkumu v monumentálním 
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brzy stěhuje do Gorice nedaleko Terstu. 
Barrande však v Praze po ukončení své 
vychovatelské práce zůstává jako správce 
statků hraběte Chamborda v Čechách. 
V roce 1833 přijímá nabídku hraběte 
Kašpara ze Šternberku řídit projekt 
a vyměřování koněspřežné dráhy z Lán  
do Radnic u Plzně. Při průzkumných 
pracích právě v okolí Skryjí objevil bohatá 5/
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letí patřily hradu Týřovu a v roce 1601 se 
staly Skryje majetkem křivoklátského 
panství. Mimo zemědělství byla hlavním 
zdrojem obživy pro místní obyvatele práce 
v lese. Obchodovali se dřevem a plavili ho 
po Berounce. Mezi tradiční řemesla patři-
lo uhlířství, které se dědilo z otce na syna. 
Dnes jsou Skryje známé jako turistické 
letovisko pozoruhodné také vesnickou 
památkovou zónou s roubenými chalupa-
mi. Dominantou obce je barokní kostel  
sv. Michaela původně ze 14. století. 

Z parkoviště u návsi se můžeme vydat 
za dalšími zajímavostmi blízkého okolí. 
Přímo v obci začíná celkem 3,5 km dlouhá 
okružní geologická zážitková stezka „Po 
stopách trilobita“ určená převážně pro 

Skreiaspis spinosa. Na slavného Francouze 
v obci upomíná jeho pomník z roku 1969 
u bývalé školy a zvláště potom Památník 
Joachima Barranda s bohatou sbírkou 
místních hornin a zkamenělin živočichů, 
kteří zde žili asi před 520 miliony let 
v kambrickém moři. V muzeu najdeme 
také osobní vědecké přístroje badatele  
a informace o jeho životě a díle. Součás- 
tí památníku je i zajímavá expozice věno-
vaná nedalekému hradu Týřovu a životu 
na venkově na přelomu 19. a 20. století. 

Skryje patří mezi starobylé obce. První 
doložená zpráva o nich pochází z roku 
1229, kdy byly v majetku mnišského  
řádu benediktinů. V dalších letech byly 
v držení nižší šlechty. Od poloviny 15. sto-

Skryjská 
jezírka 
 
Skalní 
soutěska ve 
Skryjských 
jezírkách 
 
Národní 
přírodní  
rezervace 
Týřov 
v údolí 
Berounky 
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Berounky 

pod 
Týřovem  
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vodáky.
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rodiče s dětmi. Mimo informačních panelů 
zde najdeme zastávky, kde se lze zabavit 
různými hrami a pohybovými aktivitami. 
Asi 400 m od návsi na trase stezky 
dojdeme na okraj říční terasy Berounky 
nad skryjským mostem. Je zde hezký vý-
hled na řeku, zříceninu hradu Týřova 
a zalesněné svahy stejnojmenné národní 
přírodní rezervace, patřící k přírodovědně 
nejcennějším místům Křivoklátska. Ve 
svahu pod námi se nachází jedna 
z nejznámějších Barrandových lokalit 
v Luhu s hojnými nálezy zkamenělin. 
Odtud se  můžeme vydat úzkou cestičkou 
dolů k řece. Přímo proti mostu za auto-
busovou zastávkou ve svahu je poměrně 
bohaté naleziště zkamenělin v zelenošedé 
břidlici. Zkameněliny můžeme sbírat 
pouze v suti, neboť se nacházíme 

v chráněném území. Jejich nápadně rezavé 
zbarvení je způsobeno sloučeninami 
železa. Po ukončení sběru zkamenělin se 
vypravíme mezi domky a chaty v Luhu 
proti proudu Skryjského potoka na 
naučnou stezku Skryjský luh. Bezba-
riérová široká cesta vede lesem podél jeho 
toku. Trasu v délce asi 2 km doprovází  
8 naučných panelů s informacemi o zdejší 
přírodě, historii okolí a lesním hospo-
daření. Seznámíte se na ní s tradicí pálení 
dřevěného uhlí a budete obdivovat rep- 
liku skutečného milíře. Dozvíte se také 
recept na křivoklátskou uhlířinu a jak je 
s těmito místy spojeno jméno spisovatele 
Oty Pavla a vědce Joachima Barranda. 
Z Luhu se lze také vypravit po žlutě 
značené 1,5 km trase na zříceninu hradu 
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hradu Týřova a potom při průjezdu obcí 
Týřovice krásné roubené chalupy. Po 
krátkém klesání za vsí zastavíme na 
malém lesním odpočívadle a vydáme se po 
cestě kolem chat k řece. Asi po pěti mi-
nutách se octneme u Berounky na louce 
proti Týřovickým skalám. Jsme na místě 
často vyhledávaném filmaři. Natáčel se tu 
například americký film Tristan a Isolda. 
Týřovické skály se skalní věží Hodiny jsou 
pozoruhodné nejen z krajinářského, ale 
i přírodovědného hlediska. Na jejich 
bezlesých vrcholcích, tzv. pleších, roste 
řada druhů teplomilných rostlin a jsou 
hnízdištěm výra velkého. Vlastní skály 
jsou tvořeny andezity, vyvřelými hornina-
mi ze svrchního kambria. Území je 
součástí národní přírodní rezervace Týřov. 
Na strmých skalách je možné vidět šplhat 

Týřova, nacházející se na soutoku 
Oupořského potoka s Berounkou. Místy 
úzká cesta vede po strmém úbočí kopce 
Vosníku. Ale výhled od zříceniny na 
Berounku se vyplatí. Týřov byl původně 
významný královský hrad vybudovaný 
v první polovině 13. století za krále 
Václava I. Ten zde v roce 1249 zajal 
a věznil svého syna Přemysla Otakara II. 
Pod zříceninou žil také 16 let (1932-1948) 
poustevník a malíř samouk Václav Matou-
šek, který je známý z povídky Oty Pavla 
jako Fialový poustevník. 

Ze Skryjí se vydáme přes most 
a budeme pokračovat po silnici kolem 
břehu Berounky směrem na Křivoklát. 
Cestou ještě můžeme obdivovat na 
protějším břehu řeky opravenou zříceninu 
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starý dub, pod nímž je údajně pochován 
švédský plukovník i se svým koněm, 
smrtelně zraněný v roce 1639 v bitvě 
u nedalekých Broum. Čertova skála na 

srnců) představovala chalupu převozníka 
Karla Proška, která se ve skutečnosti 
nachází o něco dále po proudu řeky. Před 
rybárnou stojí mohutný, více jak 400 let 

Pohled 
z Týřova  

na 
Berounku  

 
V létě pod 

Týřovickými 
skalami 

 

 
Vpravo  
vesnice 

Týřovice 
nad údolím 

Berounky
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zde nepůvodní muflony a u řeky se dnes 
usídlil bobr evropský. Na loukách kolem 
Berounky roste i vzácná drobná orchidej 
vstavač osmahlý.  

Další naše krátké zastavení bude násle-
dovat už po necelém kilometru u turistic-
kého rozcestníku na okraji silnice u malé 
skalky. Sejdeme několik metrů k řece, 
odkud je krásně vidět Čertova skála a na 
protějším břehu Kouřimecká rybárna. V ní 
často pobýval v posledních letech života 
u svého přítele Jaroslava Zíky spisovatel 
Ota Pavel. Ve filmových adaptacích jeho 
povídek (Zlatí úhoři a Smrt krásných 5/
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války se zapojil do odbojové činnosti 
a ukrýval tu zbraně. Úkryt byl však 
prozrazen, Franěk zatčen a v červenci 
1943 v Berlíně popraven. V této restauraci 
trávila za války léto rodina malého Oty 
Pavla, než jejich tatínek objevil klidnější 
místo v chalupě převozníka Karla Proška 
v Luhu pod Branovem. To bude i poslední 
zastávka našeho putování. Po krátkém 
přejezdu se vydáme od silnice asi 100 m 
k přívozu, kde se o prázdninách nebo 
o víkendech můžeme pramicí nechat 
převést na druhou stranu řeky a v bývalém 
domku převozníka navštívit Pamětní síň 
Oty Pavla. Mimo sezónu se však musíme  
spokojit s pohledem na chalupu a akát,  
pod kterým Prošek rád odpočíval. Tady 
končí naše cesta po zajímavostech do okolí 
Skryjí a údolí řeky Berounky spojené 
s dílem Oty Pavla. Dál pak můžeme 
pokračovat na hrad Křivoklát nebo do 
Berouna či Prahy.

chladného moře. Tím se vytvořily zvláštní 
geomorfologické útvary, tzv. polštářové 
lávy. Čertova skála je pozoruhodná též 
výskytem cenných skalních společenstev. 
O jejím vzniku vypráví i zajímavá lidová 
pověst o mostu a sázce s rohatým pekel-
níkem. Ze skály je krásný výhled do údolí 
Berounky a křivoklátských lesů. Na její 
vrchol se dá vystoupit po červeně značené 
turistické cestě. 

Od Čertovy skály je to jen kousek 
k známé výletní restauraci U Rozvědčíka. 
Vystavěl ji v roce 1934 bývalý rozvědčík 
československých legií v Rusku Jaroslav 
Franěk z Nezabudic. Za druhé světové 

levém břehu Berounky je tvořena pod-
mořskými vulkanity nazývanými spility. 
Vznikly asi před 600 miliony let v období 
starohor vyvržením proudů horké lávy do 
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Nenabídla snad věda zvaná seizmologie od dob zničení Pompejí 
před 2 000 lety žádnou naději na to, abychom byli schopni podob-
nou tragédii předvídat, nebo snad nabídla, jen jí nebylo využito? 

Indonéské Centrum vulkanologie a zmírňování geologických 
rizik rozeslalo 4 dny před erupcí na skupinový chat WhatsApp 

O hnivý kruh – území takto nazvané evokuje spíš arénu se 
lvem proskakujícím hořící obruč než pojmenování 
oblasti. Našinec vyrostlý například v Polabské nížině 

asi těžko pochopí, že lidé mohou dobrovolně žít na místě, kde kruh 
sopek tvoří ohnivý prstenec, takže bezpečnost života zde se dá 
přirovnat k sezení na „papiňáku“, na kterém netrpělivě poskakuje 
pojistka a kuchařka se zapovídala se sousedkou odvedle. 
Důsledkem je oběd, který je všude možně po místnosti jen ne na 
talířích. Pokud ale nevydrží pojistka na stratovulkánu jávské sopky 
Semeru v oblasti tzv. Ohnivého kruhu (pás kolem zlomových linií 
tektonických desek v Tichém oceánu s častým výskytem 
zemětřesení a sopečných erupcí), počítají se oběti na lidských ži-
votech po desítkách, zranění po stovkách, nemluvě o zničené 
infrastruktuře, domech, mostech, silnicích ad. 

Vulkán Semeru je vysoký 3676 m. n. m., jedná se o aktivní 
stratovulkán a nachází se ve východní části indonéského ostrova 
Jáva. Od doby, kdy byly erupce systematicky zaznamenávány 
(1818), se výjimečně vyskytl rok bez záznamu. Pro současnou 
aktivitu jsou charakteristické menší erupce, které se opakují 
přibližně v intervalu 20 minut. Po velkém výbuchu, ke kterému 
došlo před necelým půl rokem – 4. prosince 2021, byly s postupem 
záchranných prací navyšovány počty obětí, nejprve bylo hodně 
lidí pohřešováno, někteří se doposud nenašli, poslední čísla hovoří 
o přibližně 60 obětech, 100 zraněných a více než 20 nezvěstných. 
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ŽIVOT NA TLAKOVÉM HRNCI

Teprve po několika dnech byl vidět 
plný rozsah katastrofy.



jejich života. Vláda nyní slíbila přesunout vesnice ležící 
v nebezpečné blízkosti sopky dále. Lidové přísloví říká, že člověk 
si zvykne i na šibenici. Jsem ráda, že mohu ze svého okna 
pozorovat meandry Botiče a náš byt byl ohrožen jen jednou, když 
sousedovi o patro výš spadl z balkonu truhlík s pelargoniemi. 
Vesničané z podhůří Semeru by možná zase kroutili hlavou, jak 
může být někdo šťastný v paneláku.  

Věřím, že díky seizmologům a vulkanologům  a moderním 
komunikačním technologiím mohou být v budoucnu lidé žijící 
v těchto nebezpečných oblastech včas varováni před blížící se 
erupcí, i když faktorů vstupuje do hry mnoho. V České republice 
obyvatelé několika obcí na Břeclavsku a Hodonínsku sice nebyli 
loňského léta zasaženi pyroklastickými mračny, ale přírodní živly 
(bouře, krupobití, tornádo) zde také řádily silou nevídanou. 
Ozývaly se tehdy hlasy, že i meteorologové by mohli do budoucna 
předvídat podobné katastrofy a nějakým poplašným systémem  
lidi včas varovat, aby se evakuovali. Zajímalo by mne, zda se již 
nějaká aktivita tímto směrem rozběhla. Naše malá země a kata-
strofy způsobené přírodní živly jsou málokdy takové, aby si o nich 
lidé četli na druhé straně světa, nicméně pro obyvatele těch 
několika moravských obcí, kterým byly srovnány domy se zemí 
nebo zahynul někdo blízký, se jedná o tragédii stejného rozměru, 
jako je pozornost světa budící výbuch Semeru.

zprávu s varováním před potenciální erupcí, 3 dny před erupcí bylo 
rozesláno doporučení nepřibližovat se ke kráteru, obyvatelé však 
uvedli, že nedostali žádné včasné varování před samotnou velkou 
erupcí. Proto se sice turisté ani místní nepohybovali v blízkosti 
kráteru, ale setrvávali dále ve svých domovech. Důsledek byl pro 
mnohé z nich fatální. V okamžiku, kdy z kráteru začala stoupat 
pyroklastická mračna, bylo už pozdě. Tato mračna jsou směsí 
plynů a sopečného materiálu o teplotě několika stovek stupňů, 
mají často větší hustotu než okolní atmosféra, takže jsou schopny 
se roztékat krajinou po svahu sopky a mohou být rychlejší než 
automobil.  

Nepředvídatelným faktorem této přírodní katastrofy jsou podle 
odborníků i globální změny klimatu. Tento pojem nahradil dřívější 
tzv. globální oteplování. Ovšem i v České republice již nemluvíme 
jen o sušších či teplejších létech i zimách, ale i o nepředvídatel-
ných deštích, tornádech, povodních. I v oblasti, kde leží sopka 
Semeru, se vyskytly extrémní srážky, které se mohly významně 
podílet na velikosti erupce. Vodní eroze způsobila narušení 
lávového dómu v kráteru. Jak takový dóm vzniká? V sopečném 
kráteru je přívodní dráha, odkud přitéká magma, občas se stane, že 
přitékající magma má velkou viskozitu (vazkost, míra vnitřního 
tření kapaliny, zjednodušeně tekutost), zpravidla je takové magma 
bohaté na křemík a má v sobě hodně krystalů. Vznikne tam zátka, 
pod kterou se snaží tlačit ven tekutější magma a sopečné plyny. Při 
velkých deštích stačí, aby vodní eroze degradovala svrchní vrstvu 
takového dómu a papiňák vybouchne. Je velmi komplikované pro 
vědce do všech faktorů, které mohou způsobit a ovlivnit velikost 
erupce, zahrnout ještě vodní erozi působící na skrytý lávový dóm.  

Pokud bychom sečetli čísla obětí stratovulkánu Semeru jen za 
20. století a 22 let století současného, pohybovali bychom se 
v řádu několika stovek (jen v roce 1909 208 životů). Co tedy vede 
turisty k tomu, aby riskovali své životy a kupovali si drahé zájezdy 
do této oblasti? CK s názvem Java Paradise vás dovede k okraji 
kráteru a pohled do něho vás může stát život. Jedna z nej-
známějších tragických kauz se odehrála v roce 1991, kdy manžel-
ský pár vulkanologů Krafftových spolu se skupinou novinářů 
zahynul na japonské sopce Unzen, pyroklastická mračna, která  
se náhle začala valit z kráteru, jim nedovolila uprchnout. 
Adrenalinový zážitek tak může být vykoupen smrtí. Pro místní 
obyvatele je tisícileté soužití se sopkou Semeru normální součástí 

Teprve po 
několika 
dnech byl 
vidět plný 
rozsah 
katastrofy.
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evvo - oživené zahrady

ZAHRADA PLNÁ ŽIVOTA  
  Jak lze využít školní zahradu
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Školní zahrada nabízí možnost sportovního vyžití, chvíle odpočinku 
a her, ale může být také místem, kde si žáci sami vyzkoušejí péči 
o zahradu, kde mohou například sázet, zalévat, hrabat, stříhat, 
založit kompost a zkvalitňovat půdu v záhonech. Venkovní „zelené 
učebny“ jsou tvořeny nejčastěji dřevěným altánem či přístřeškem. 
Právě ony se mohou stát „základním táborem“ pro realizaci úprav 
v zahradě, kdy si žáci pod vedením dospělého mohou sami navrho-
vat a realizovat založení záhonů, výsadbu vhodných stromů a keřů, 
které budou mít příznivý vliv na klima v zahradě.  A poté, kdy si žáci 
sami navrhnou změny a úpravy v zahradě zrealizují, budou mít 
výsledky svého snažení přímo před očima. Do správně založené „živé 
zahrady“ se pak nastěhují drobní živočichové, jako jsou zpěvní ptáci, 
hmyz, motýli, žížaly … a zahrada se může stát i pozorovatelnou 
a podnětným prostorem pro badatelskou činnost žáků, kde mohou 
sledovat, jak se jim podařilo zvýšit biodiverzitu školní zahrady 
i v dlouhodobém horizontu.



také více živočichů, jako je hmyz, motýli 
a zpěvné ptactvo, než jednotvárný poze-
mek. Možná někteří učitelé uvítají návody 
a náměty, jak školní zahradu uvážlivě 
vytvářet a co by v ní nemělo chybět. 
Nabídneme vám proto nové náměty 
a informace, abyste se mohli inspirovat. 
Takové rozhodnutí však závisí především 
na učitelích a vedení školy, protože nikdo 
jiný na vytváření živé zahrady asi nebude 
mít větší zájem nežli samotní učitelé 
a jejich žáci. Ale nebojte se, sami poznáte, 
že dobře založená přírodní zahrada 
nevyžaduje příliš velkou péči a přináší 
více radosti z objevů a pozorování než 
starostí s péčí o ni. V dnešním příspěvku 
přinášíme na následujících stránkách 
námět k zamyšlení, do které kategorie 
spadá váš školní pozemek. Máte na škol-
ní zahradě více vhodných nebo nevhod-
ných prvků pro živou zahradu? Náměty 
pro založení živé zahrady vám přineseme 
příště.

Jestli vaše odpověď zní: právě VY … pak 
neváhejte a dejte se co nejdříve do práce. 
Možná budete překvapeni, kolik zájemců 
o založení živé zahrady najdete v řadách 
učitelů, žáků, rodičů a přátel školy. Zku-
šenosti s živou zahradou mění pohledy 
žáků i na celou naši současnou krajinu. 
Praktické zapojení dětí do péče o zahradu 
může dát nový směr a perspektivu pro 
jejich další rozhodování v dospělém 
životě. 

Jak na to? 
Pro zahradu plnou života je důležité na 
školním pozemku vybrat málo využí-
vanou část a úpravy zde navrhnout tak, 
aby zde zahrada byla co nejpestřejší. 
Máme na mysli část, v níž necháme více 
volného prostoru pro přírodu, a kde, je-li to 
možné, nebudeme používat chemické 
postřiky, budeme méně často sekat trávu, 
zajistíme dostatek vody a zelených rostlin, 
protože členité prostředí zahrady přiláká 

Jak by měla vypadat správná zahrada 
pro environmentální vzdělávání dětí? 
Položme si v této souvislosti několik 
otázek:  
Kam vlastně zmizely krásné a tajem- 
né zahrady plné ptačího zpěvu? Zahrady 
s množstvím rozkvetlých keřů a květin, 
jezírek, zahrady plné života, ve kterých 
bzučí včely a poletují pestrobarevní mo-
týli? Kde jsou ty krásné vlahé zahrady, 
které navštěvujeme, abychom si odpoči-
nuli od vysokého životního tempa, aby-
chom alespoň na chvíli pozorovali jiný 
život nežli svůj vlastní … a na chvíli se 
odpoutali od nekonečného a chaotického 
shonu? Kde najdou naše děti všechny ty 
zahrady, ve kterých se zastavíme a pozoru-
jeme život rostlin a drobných živočichů … 
a máme tak chvíli času uvažovat o potřebě 
změny životního stylu v návaznosti na kli-
matické změny a vymírání živočišných 
druhů v důsledku lidské činnosti?  

Máte na školním pozemku vhodnou 
„živou zahradu“ pro přírodovědná 
praktika? 
Mohli jste sami rozhodnout o konečné po-
době vaší zahrady, když byla plánována 
její revitalizace? Patrně nemohli … Kde 
jinde se můžeme věnovat environmentál-
nímu vzdělávání dětí než právě v takové 
živé školní zahradě, ve které se žáci mo-
hou přímo zapojit do péče o ni? Jak mohou 
žáci lépe porozumět správné péči o naši 
krajinu než pravidelnou péčí o zahradu, 
kde mají výsledky svých aktivit a snah 
přímo před očima? 

A kdo dnes může vaši školní zahradu 
vylepšit, obohatit a oživit přímo za 
tímto účelem?  

Úbytek  
hmyzu 
v naší 
krajině  
ve výši  
až 70 % je 
označován 
jako špatně 
zdokumento-
vaná  
katastrofa. 
Účinnou 
pomocí je 
zpestřování 
jedno-
tvárných 
pozemků 
a zakládání 
květinových 
ploch všude, 
kde jen je to 
možné. Vaše 
zahrada 
květinami 
ožije a děti 
s péčí 
o zahradu 
rády  
pomohou.
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PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ

PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ 
 
1) betonové, zámkové a podobné dlažby  
a chodníky 

 
2) hřiště s umělým povrchem 
 
3) asfaltové plochy a parkoviště 
 
4) často sekaný, a proto nízký trávník (např. více 
než 2x měsíčně) 
 
5) omezená výsadba stromů a dřevin 
 
6) plot z pletiva bez výsadby živého plotu

DŮSLEDKY 
 
zrychlený odtok vody ze zahrady a její vysušování, v případě 
větší zastavěné plochy omezení potravních zdrojů pro ptáky včetně 
nedostatku míst pro život drobných živočichů (hmyz a jiní bezobratlí) 
 
 
 
 
vysušování zahrady, úbytek hmyzu, semen a plodů jako potravy  
pro ptáky 
 
omezení možnosti úkrytů a míst k hnízdění ptáků; omezení zdrojů 
potravy ptáků (hmyz i semena), rychlejší vysušování zahrady  
a její přehřívání (strom je výkonná přírodní klimatizace)

 PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ DŮSLEDKY
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PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ 
 
7) výsadba nepůvodních invazních dřevin (např. 
túje, trnovník akát, borovice černá) 
 
 
8) používání chemických postřiků 
 
9) omezená výsadba kvetoucích rostlin 
 
10) prosklené plochy 
 
 
11) chybějící vodní zdroj (např. pítko, sud na 
dešťovou vodu atd.)

DŮSLEDKY 
 
potlačení domácích druhů, snižování biodiverzity, v případě trnovníku 
akátu také narušení chemických procesů v půdě, látky jím uvolněné 
do půdy zabraňují růstu ostatních rostlin i stromů 
 
omezení množství hmyzu na zahradě (a tím i potravy pro ptáky) 
 
 
 
nebezpečí pro ptáky – časté nárazy ptáků do skel a jejich vážná 
zranění i úhyn 
 
nedostatek nebo nedostupnost vody pro ptáky a další živočichy

 PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ DŮSLEDKY
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PŘÍKLADY VHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ

PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ 
 
1) původní druhy stromů a keřů včetně starých 
stromů 
 
2) ovocné stromy a keře 
 
3) trávníky se vzrostlejší trávou (sekané méně 
než 1x měsíčně) 
 
4) zarostlá zákoutí se stromy a keři 
 
 
5) cestičky z písku, oblázků a nášlapných kamenů

DŮSLEDKY 
 
zdroj potravy pro ptáky (množství hmyzu a jiných drobných živočichů, 
semen a plodů), vhodná místa k hnízdění, dostatek úkrytů k nocování 
a před predátory 
 
 
prostředí podporující výskyt drobných živočichů – zdroj potravy pro 
ptáky 
 
místa vhodná k hnízdění ptáků, dostatek úkrytů k nocování a před 
predátory 
 
umožňují lepší vsakování vody v zahradě (zahrada vláhu zadržuje 
a nevysušuje se)

 PŘÍKLADY VHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ DŮSLEDKY
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Výňatek 
z publikace 
Ptačí  
zahrada.

PŘÍKLADY NEVHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ 
 
6) květinové záhony, slunečnicové políčko, truh-
líky s květinami v oknech 
 
7) krmítko pro ptáky 
 
8) vodní zdroj pro ptáky (např. pítko, jezírka 
apod.) 
 
9) pravidelně čištěné ptačí budky 
 
10) polepy na prosklených plochách

DŮSLEDKY 
 
dostatek hmyzu – zdroj potravy pro ptáky, dostatek semen – zdroj 
potravy pro ptáky 
 
potrava pro ptáky v době jejího nedostatku či v čase krmení mláďat 
 
pro ptáky důležitý zdroj k pití i ke koupeli 
 
 
místa vhodná k hnízdění ptáků či jejich přenocování 
 
mohou snižovat riziko nárazu ptáků do skel

 PŘÍKLADY VHODNÝCH PRVKŮ V ZAHRADĚ DŮSLEDKY

 www.ornita.cz



Kdy jste dostal první fotoaparát? 
Vlastní jsem nikdy nedostal. Táta nosil fotoaparát na výlety, od 

malička mi ho půjčoval. Jezdil jsem s ním na dlouhé výšlapy na 
kole, fotoaparát byl vždy s námi. Jako zápisník z cest.  

Fotil jste rovnou "z nebe"? 
Držel jsem se při zemi. Pár týdnů po maturitě jsem začal 

s létáním, ale bál jsem brát s sebou nahoru dražší věci. Málo jsem 

se narodil 2. 5. 1975 v Příbrami. Po absolvování gymnázia 
vystudoval bakaláře na VŠE v Praze. Z magisterského studia 
odešel dělat asistenta fotografovi Goranovi Tačevskému. Živí 
se jako správce IT. Létání se věnuje od roku 1994. Více jak 
15 let vytváří archiv vlastních leteckých fotografií z České 
republiky. Má za sebou přes 40 samostatných výstav, vydal 
tři autorské knihy, spolupracuje například s Václavem Cílkem, 
Karlem Žákem, Ochranou fauny ČR, Národním památkovým 
úřadem a Českým vysokým učením technickým. 

Jiří Jiroušek
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fotograf přírody



tam fotil. Trvalo několik let, než jsem získal jistotu a zvládl jsem 
bezproblémové focení při létání.  

Na čem létáte? 
Na hadru. Paraglidingovému křídlu říkám hadr. Do výšky mě 

tlačí vrtule za zády. Je to takový moped mezi letadly. Rychlost  
45 km/h. Nestydím se za to. Naopak, zkusil jsem i jiné varianty 
létání, ale pro bezprostřednost a výhled je motorový paragliding 
nejlepší. Pro zážitek z letu miluji bezmotorový paragliding.  

Jaké vlastně máte zkoušky? 
Mám pilotní průkaz na motorový paragliding a druhý na volný 

paragliding. Prvních šest let jsem létal jen bezmotorově, jenže 
jsem chtěl létat více, proto jsem začal s motorem. Mé focení by bez 
něj nešlo.  

Co potřebujete k fotografování ze vzduchu? 
Chce to bezvětří či slabý vítr. Pak řeším světlo, cestu sluníčka. 

Bez dobrého světla není dobrá fotka. Trasu detailně plánuji. Před 
letem kontroluji předpisy, je-li vůbec možné letět tam, kam jsem si 
zrovna vymyslel. Techniku mám pořád připravenou, asistenci 
nepotřebuji, což je obrovská výhoda tohoto způsobu létání.  

Létáte sám? Ráno, večer? I v zimě? 
Sám. Kdo nahoře nefotí, má jiné priority. Většinou létám ráno. 

Vše se probouzí, dlouhé stíny přidávají plasticitu, světlo je měkčí. 
Mám rád mlhy. Létat ráno znamená být hodinu před východem 
slunce na startovišti – například na práškařském letišti. Někdy jedu 
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na místo startu v noci a spím v dodávce či pod širákem vedle auta. 
Jakmile se objeví kotouč slunce nad obzorem, startuji. Ve vzduchu 
jsem obvykle 2 až 4 hodiny. Zimní létání je moje specialita. Je-li 
sníh a dobré letové podmínky, jdu do toho bez ohledu na teploty.  

Co fotíte? 
Co chci. Nefotím na zakázku, hledám svoje nebeské pohledy. 

Tak říkám kompozičně zajímavým snímkům. Specializuji se na 
krajinu České republiky. Snažím se na stejné místo vracet ve všech 
ročních obdobích. A pokud možno opakovaně za pár let, abych 
zaznamenal i časovou změnu. Například vývoj lesa, těžbu a rekul-
tivaci v uhelných pánvích, zarůstání či likvidaci hald, rozvoj 
větrných a solárních elektráren. Témat je mnoho.  

Nějaké dobrodružné příhody? 
Mnohokrát mi došel benzín, protože jsem se moc kochal. 

Přistání bez běžícího motoru je bezpečné. Nejtěžší část výbavy 
(cca 40 až 50 kg) schovám v lese či odnesu do civilizace, pro auto 
vyrazím pěšky a stopem. Jsou z toho vlastně docela hezké zážitky. 
Nevolnost ve vzduchu je horší. Zažil jsem ji sice jen dvakrát, zato 
se vším všudy. Padák nezastavíte. Zbytek si domyslete sám. 
Nebezpečné jsou nečekané turbulence. Například na Broumovsku 
jsem v turbulenci viděl padák místo nade mnou přímo pod sebou. 
Hrozný pocit. Propadl jsem se o pár desítek metrů, ale naštěstí 
jsem byl vysoko.  
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do Česka. Pro jeho rozmanitost. A vlastně i pro jeho celkem kapes-
ní rozměry, které mi umožňují zkoumat ho často a všude. Mému 
srdci nejbližší je Střední Povltaví. Vltava je mojí láskou.  

Jaká je Vaše poslední kniha a co plánujete? 
V roce 2021 jsem vlastním nákladem vydal knihu Nebeské 

pohledy na Třeboňsko obsahující 140 leteckých snímků. Na 
letošek připravuji k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras knihu 
Nebeské pohledy na Český kras. Ve stejném rozsahu a designu. 
Bude vydána ve spolupráci se Středočeským krajem a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR – Správou CHKO Český kras. 
O jejím vydání i dalších mých aktivitách se dozvíte na mém webu. 

 
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších krásných 
nebeských snímků.

Srazil jste se někdy s ptákem? Kroužil jste někdy s ptáky? 
(Ptám se jako ornitolog.) 

Ptáci umí létat, dávají si na mě pozor. Menší ptáci mě ignorují, 
pro dravce jsem asi kamarád, také pták. Zakroužím-li, občas 
zvědavě přilétnou a zkouší, jestli jsem nenašel stoupavý proud. 
Spíše od nich opisuji já. Kroužil jsem například s orly mořskými 
v termice u slapské přehrady. Já a čtyři obrovští ptáci. Zkoušel 
jsem je fotit, ale nevyšlo to. Příliš rychle jsme se pohybovali.  

Létáte i v zahraničí? 
Létal jsem v mnoha zemích Evropy, byl jsem na letecké expe-

dici nad Saharou, v Asii jsem také vzlétl. Zamiloval jsem se však 
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Spolu s námi vytváříte 
prostředí pro budoucnost.


