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Od minulého čísla uplynulo půl roku a změny ve světě kolem 
nás nabyly rozměrů, které si asi nikdo z nás neuměl před-
stavit. Na východ od nás zuří barbarská válka terorizující 

hlavně civilní obyvatelstvo. S nadcházející zimou se bude teror zvy-
šovat současně s tím, jak budou sílit mrazy a pokračovat útoky na 
civilní infrastrukturní zařízení. Umíme si vůbec představit, co zna-
mená být v kruté zimě bez vody, tepla, světla i elektřiny? Ne, ne-
umíme. A to nám ani na hlavu nepadají bomby. Nám stačí teplo 
a elektřinu zdražit a panikaříme. Pečlivě pročítám, asi jako řada 
z vás, analýzy tak razantního zdražení energií a přiznám se, že 
důvody mi jsou nejasné. Chápu, že je omezené množství plynu, když 
nám Gubernátor celé Rusi zavřel kohout, a chápu, že špatná ener-
getická strategie našeho velkého západního souseda, vázaná na 
neomezené dodávky levného ruského plynu, způsobila energetický 
chaos v polovině Evropy. Rozumím i chamtivosti výrobců energií 
a obchodníků s ní. Pro Českou republiku katastrofální rozhodnutí 

z roku 2006 o „Unbundling“, tj. zákonem stanovené oddělení výroby a obchodu s elektři-
nou a plynem nahrálo v období chaosu a nestability k nekontrolovatelným spekulacím 
s cenami těchto komodit. Výsledek si můžeme přečíst na předpisech záloh na energie. 
Čemu však nerozumím je, proč tak, jak dokázala Evropská komise Unbundling prosadit, 
ho nedokázala v době krize zrušit. To je buď neschopnost nebo zločin. Výsledek je, že 
elektřina ještě v době, kdy není ani vzdáleně vyrobena, je předmětem spekulativního 
obchodu na virtuální burze a její výsledná cena ani zdaleka nepřipomíná cenu, za kterou 
byla v ČR vyrobena. To už mi jako laikovi připomíná zlodějinu. Navíc štědře dotovanou 
státem a EU z našich daní. Jakou mám jako běžný spotřebitel proti tomu obranu? Pokud 
budu parafrázovat reklamní slogan dr. Šafránka ze slavných Básníků tak: „Nejlevnější je 
energie, kterou si nekoupíte“. Takže úspory. To je v pořádku, plýtvání už bylo dost. To už 
ale bolí každého normálního občana. Kde je ale jejich hranice? Je 18°C v obýváku hodně 
nebo málo? Asi jiný pohled bude mít rodina s kojencem a jiný studenti na koleji. Budou 
však tyto individuální úspory stačit na to, aby se řada domácností nepropadla do energe-
tické bídy? Dokáže 20% úspor kompenzovat více jak 100% zdražení? Jednoduché počty 
pro třetí třídu ZŠ. O průmyslu ani nemluvím. Tato situace povede k systémové krizi 
a možná i celospolečenským změnám. V kombinaci s vlekoucím se rozčarováním ze 
zvládání – nezvládání covidové krize, ukrajinské krize, kůrovcové krize, klimatické krize 
a teď energetické krize je zaděláno na pořádný problém. Ve finančním světě v souvislosti 
s Českou republikou rezonuje otázka budoucí měnové krize. Znehodnocení koruny a tedy 
ztráta úspor, i když významně ztenčených inflací, by bylo pro nás všechny katastrofální. 
Ješitnost, s jakou česká politická reprezentace a ČNB léta oddaluje a brání přijetí eura, 
nás bude stát hodně. Ne-li vše. Potom už se nám problém s drahou elektřinou bude jevit 
jako epizodická událost. Současná vláda převzala otěže od vozíku, kterému upadávají ko-
la. Naslouchá však skutečným expertům, nebo jen podléhá pohodlnému manipulativní- 
mu lobby ze strany velkých společností? V jednom dni oznámené rekordní zisky ČEZu 
současně se zdražením elektřiny vyznělo až cynicky. To samé banky. Akcionářům je hej. 
Političtí lídři by měli s vědomím, že už nebudou příště zvoleni sebrat odvahu, pojmenovat 
problémy a přinést rychlá a razantní řešení, která nás vyvedou z tohoto marasmu. Od toho 
jsou lídři. Snad k tomu seberou odvahu. 
     Blíží se Vánoce. Měli bychom na vše zapomenout a věnovat se rodině, blízkým 
a přátelům, abychom si uchovali zdravý rozum a sebrali sílu na časy které nás čekají 
v dalším roce. Problémy určitě nezmizí, ale je potřeba si od nich odpočinout. Snažili jsme 
se připravit obsah tohoto čísla tak, aby vám přinesl klid, nové vědomosti a třeba i trochu 
inspirace k výletu nebo seberealizaci ať už vysazením stromu nebo umístění jednoduchého 
pítka pro ptáky. I malé věci jsou a budou vždy potřeba. 
     Chtěl bych vám popřát za sebe i celou redakční radu co nejvíce vánočního klidu a vstup 
do nového roku s odvahou, odhodláním a hlavou vztyčenou. 

Miloš Gregar
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notky. Obnova populací neprobíhá a ty 
stárnou. Naštěstí si drží reprodukční 
schopnosti i do vysokého věku, který může 
přesahovat sto let. Perlorodky si nesou 
pomyslný titul nejdéle žijícího živočicha 
naší přírody. V chladných neúživných 
vodách mají pomalý metabolismus a delší 
život, než populace teplejších a úživ-
nějších oblastí. Centrum výskytu u nás 
tvoří podhorské říčky Teplá Vltava, 
Blanice, Malše a jejich přítoky. Kromě 
jihočeských povodí máme ještě jednu 
oblast v západních Čechách v Ašském 
výběžku, kde na hranicích se Saskem 
a Bavorskem v povodí řeky Saaly jsou ve 

miliony, tak se staly samozřejmě cílem 
lovců perel. Proto také byly chráněným 
majetkem šlechtických rodů. A mlynáři si 
je hýčkali v mlýnských náhonech, jako 
skryté bohatství. Dnes je jejich celkový 
počet u nás, na potenciální jednu perlu. Ale 
o to už vůbec nejde.  Poptávku perel uspo-
kojí importovaná umělá produkce. Jejich 
cena není vysoká jako v historii, zato se 
významně zvýšila cennost druhu, který je 
ve střední Evropě na pokraji vymření. 

V České republice se zmenšil areál 
i velikost populací na poslední zlomky 
původního rozšíření. Poslední 1% per-
lorodek přežívá na posledních 5% území 
lokalit, která zůstala přiměřeně zachována. 
Perlorodka je závislá na vysoké kvalitě 
vody. Je velmi citlivý bioindikátor vodního 
prostředí. Voda, ve které žije, by měla vy-
hovovat standardům pitné vody pro člo-
věka, ale i to je nutno již brát s rezervou. 
Nemáme lokality s optimální kvalitou 
vody a ani v dalších parametrech nesplňují 
100% nároků senzitivního druhu. Proto 
nefunguje přirozená reprodukce. Jen 
vzácně se podaří při monitoringu nalézt 
mladé jedince, kteří jsou prokazatelně 
vzniklí přírodní cestou. Jsou jich ale jed-

P erlorodka patří do skupiny vel-
kých mlžů spolu se škeblemi ryb-
ničnou a říční nebo velevruby. 

Silná černá lastura dorůstá každým rokem 
o další růstovou linii - vrub. Ten podobně 
jako letokruh u stromů vypovídá o prostře-
dí a ukazuje na kondici mlže v průběhu 
sezóny. Typickým znakem je koroze 
vrcholu lastury, ztráta vrchních vrstev až 
na světlou i perleťovou vnitřní vrstvu. Tato 
zevní část je nejstarší a nejdéle odolává 
vlivům rozežírání minerálně chudou říční 
vodou a mechanickému rozrušování 
v proudu kamenitých toků. Vnitřní strana 
lastury je pokrytá perletí. Materiálem, 
který dal perlorodce schopnost tvořit perly, 
jméno a popularitu. Není tajemstvím, že 
tvorba perly je vlastně obranná reakce 
organismu, který se snaží uvízlý nepříjem-
ný cizorodý objekt vypudit. A pokud se to 
nepodaří, tak alespoň obalit vlastním ma-
teriálem. Takový jev nastane výjimečně, 
perla vzniká velmi pomalu desítky let 
a pravděpodobnost vzniku vychází statis-
ticky na jednu z desetitisíce. Není tedy 
příliš reálné očekávat drahocenný nález 
z našich řek a určitě to nestojí za exploa-
taci druhu. Dříve byly perlorodek v řekách 

Blanice, 
lokalita  

perlorodky 
říční

Perlorodku zná každé malé dítě, ale je to tak skutečně?  
Téměř nikdo ji nikdy neviděl. V přírodě to není prakticky možné 
a v akváriích se nechová. Je to něco jiného než mořská perlotvorka 
a také něco jiného, než prodávaný konzervovaný mlž s perlou 
s původem na asijských farmách. 
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Perlorodka říční, seznamte se!

fauna

Dospělá perlorodka
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brán, která pomáhá překlenout pouze 
jednu kritickou fázi a je hůře vyhodnotitel-
ná z pohledu aktuální úspěšnosti.  

 
PARAZIT PERLORODKA 
Životní fáze, kterou nelze opomenout je 
metamorfóza larev (glochidií) na malé per-
lorodky. Perlorodky mají oddělená 
pohlaví. Po oplození v těle mateřské per-
lorodky, následuje vychrlení jednoho až 
čtyř miliónu glochidií do vody. Tady 
příroda trochu plýtvá, jen zlomek se 
skutečně dostane kam má. Potká mladého 
pstruha obecného, kde se uchytí v žábrech 
a má přibližně tři čtvrtě roku na vývin 
a přeměnu.  Klíčová podmínka k přežití 
musí být splněna. Jenže pravá ryba mno-
hdy absentuje a jiné druhy ryb nelze 

tráví zahrabaná ve dnovém substrátu. 
Potřebují štěrkopískové a kamenité dno, 
kterým proudí dost prokysličené vody 
i s potravou. Pod nánosem jemných 
sedimentů z jílu a bahna se udusí a to je 
hlavní důvod, proč nemáme žádné mladé. 

Tedy nějaké mladé máme. Jsou to ge-
nerace perlorodek, které byly odchovány 
polopřirozeným způsobem. Odběr mla-
dých jedinců se uskutečňuje přímo od 
dospělých v toku. Pak se jim pomůže 
překlenout období metamorfózy přes 
pstruha obecného a nejkritičtější období 
prvních roků umístěním do kontrolo-
vaného prostředí své mateřské řeky. 
Rychlejší alternativní cesta je vypouštění 
perlorodkami infikovaných pstruhů do 
řeky, odkud byl reprodukční materiál ode-

Harmonická 
říční  

krajina,  
fungující 

ekosystém, 
kde se lze 

napít z řeky. 
 

Dospělá  
perlorodka  
s typickou 

korozí 
schránky

společné přeshraniční péči poslední 
západočeské populace. 

 
V ČEM JE PROBLÉM?  
Perlorodky jsou na naší planetě od prvo-
hor. Ne, že by byly tak přizpůsobivé, ale 
vždy na planetě byly i přirozené a čisté 
řeky, kde se na jednom místě dalo přečkat 
staletí nebo dvě. V civilizovaném světě se 
jim nedaří. Hospodářské, průmyslové 
a urbanizační vlivy nesvědčí citlivému 
druhu.  Nemohou žít v regulovaných 
a znečištěných řekách. Od 19. stol. ubývají 
v celé střední Evropě. U nás v českých 
vodách vydržely v pohraničí, kde je nižší 
osídlení a zachovalé toky, tak akorát na 
dožití. Není to vyhovující pro mladá citlivá 
stadia, která své dětství do cca 10 až 20 let 
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nejvyšší úroveň ochrany jako kriticky 
ohrožený druh a je pro ni vypsán a reali-
zován záchranný program. Jeho první 
etapa začala v roce 1993, probíhá třetí 
a k cíli jsme se stále nedostali. Potřebné 
změny v krajině neprobíhají dostatečně 
rychle a v potřebném rozsahu.  Perlorodka 
spojila týmy odborníků z výzkumu, uni-
verzit, státní správy i zahraniční experty, 
kteří realizují záchranné aktivity. Málokdy 
se vidí takové pracovní nasazení a práce 
srdcem. Slabinou jsou koordinace všech 
aktivit a finanční prostředky. Zejména 
z důvodu přerušované kontinuity obojího. 
Závislost na personálních zdrojích  a pro-
jektovém financování komplikují plnou 
realizaci záchranného programu. Potřeba 
jsou investice do infrastruktury, která musí 
být v případě čištění odpadních vod 
vysoce nadstandartní. Chybí motivační 
programy pro hospodařící subjekty a na 
poli informovanosti je třeba také více 
zapracovat.  

Oslabené populace, čítající několik stovek 
a v jediném případě (Blanice) tisíců 
jedinců, jsou na cestě k vymření. U desítek 
generací se nepovedlo dokončit životní 
cyklus jediné perlorodce. Přirozený systém 
je dosud narušen až zcela vyřazen. 

 
ČLOVĚK ZASAHUJE 
Působením člověka se perlorodkám 
přestalo dařit a v lidských rukách je 
i náprava. Perlorodka je obyvatelkou 
nejčistších toků, bioindikátorem pitné 
vody a deštníkovým druhem oligotrofních 
povodí. Přesto lidská společnost možná 
nepotřebuje perlorodku, ale zdroje pitné 
vody a kvalitní zachované prostředí pro 
život potřebuje bezesporu. Pokud bude 
cílem rekonstrukce biotopu, investice se 
nám vrátí i zachováním tohoto unikátního 
živočicha, jež může být přímo symbolem 
kvality vody v našich řekách. 

Proto jsou místa, kde žije legislativně 
chráněná na různých úrovních a sama nese 

využít. Metamorfóza neproběhne ani na 
příbuzném pstruhovi duhovém nebo 
starším jedinci, který se již s nákazou 
setkal. 

Perlorodčí challenge pokračuje dále po 
vypadnutí ze pstruha. Desetkrát větší, 
sotva půl milimetru velká, ale už má zákla-
dy lastury, tělo mlže a cíl přežít. Zahrabat 
se do substrátu, nenechat se někým ulovit, 
což je těžké, když je skoro každý větší 
a pohyblivější. Živit se organickými 
částečkami a pomalu přirůstat.  

Mnohamiliónové populace byly 
stabilnější, nebyly tak roztroušené a strate-
gie nadměrné tvorby reprodukčního mater-
iálu fungovala. Perlorodky a pstruzi mají 
vyvinutou evoluční vazbu, logicky by se 
měli mladí pstruzi prohánět v letních 
měsících nad koloniemi perlorodek 
a prodělat infekci parazitickými larvami. 
Rybářské hospodaření a změna říčních 
poměrů, např. vliv vodní nádrže Lipno na 
Vltavě způsobily nedostatek hostitelů. 

Perlorodky 
filtrují  
z vody 
organické 
částečky 
(detrit), 
které jsou 
jejich 
potravou. 
 
Dospělé  
perlorodky 
tráví život 
usazené  
ve dně řeky 
a denně 
přefiltrují až 
50 l vody, 
čímž 
přispívají  
k její čistotě. 

 www.perlorodkaricni.cz



tochvílí. Nechal renesančně přestavět letohrádek, rozšířil oboru 
západním směrem a na Císařský ostrov, choval v ní nejrůznější  
exotická zvířata a sázel cizokrajné dřeviny. Zakládal rybníky, 
Velký (Rudolfův) rybník rozšířil na 21 ha, ale především dal vybu-
dovat téměř kilometr dlouhou štolu, aby přiváděla do chovných 
rybníků vodu z Vltavy. Královská honitba hostila i bažantnici 
či ovocný sad a uprostřed Velkého rybníka byl navršen ostrov, 
označovaný jako dubový pahorek, existující dodnes. 

Později, ve 40. letech 18. století, oboru zásadně zpustošila 
saská a po nich pruská vojska. Uvádí se dokonce, že pruská armá-
da vypálila letohrádek a oboru téměř zcela vykácela, Velký rybník 
byl vypuštěn. Míra devastace obory prý byla taková, že se uvažo-
valo o jejím zrušení. O obnovu se zasloužily české stavy v čele 
s hrabětem Kinským, který pro její zachování získal souhlas 
císařovny a české královny Marie Terezie. Chov lovné zvěře už 
ovšem nebyl znovu zaveden. Císařský dekret Františka I. z roku 
1804 potvrdil definitivně otevření obory veřejnosti a tím se také 
datuje počátek snahy o přeměnu obory na působivý krajinářský 
park.  

 
PŘÍRODA VE STROMOVCE 
Královská obora je od roku 1988 chráněná přírodní památka. 
Najdeme zde širokou paletu pobřežní a vodní vegetace, např. 
leknín bílý, kosatec žlutý, stulík žlutý, orobinec širokolistý, vrbu 
bílou a olši lepkavou. Z živočichů můžeme zmínit ropuchu ze-
lenou, skokana zeleného, slípku zelenonohou, poláka chocho-
lačku, kvakoše nočního, lysku černou, strakapouda prostředního, 

KRÁLOVÉ BUDOVALI, VOJSKA PLENILA 
Území v Bubenči za městskými hradbami bylo oploceno a vyhlá-
šeno královskou honitbou už v roce 1268, za vlády jednoho ve své 
době z nejvýznamnějších evropských panovníků, krále železného 
a zlatého Přemysla Otakara II. Jeho původní lovčí hrádek stával 
zřejmě na místě dnešního Místodržitelského letohrádku, jehož věž 
a schodiště jsou prokazatelně gotické. Bylo výhradně pravomocí 
panstva lovit v oboře vysokou i pernatou zvěř, víme však také, 
že už od 15. století se vždy na svátek sv. Gotharda otvírala veřej-
nosti. 

Z dlouhé historie obory se dochovaly zprávy především o je-
jím plenění vojsky a armádami. První byla nejspíše husitská vojska 
v 15. století.  

Naopak šťastné časy zažívala Stromovka za vlády podivín-
ského císaře Rudolfa II., velkého příznivce honů a loveckých kra-

Jedním z nejvýznamnějších a největších pražských přírodně 
krajinářských parků se stala Královská obora, zvaná také 
Stromovka. Zabírá přes 88 ha v katastru Bubenče vymeze-
ných ze severu řekou Vltavou, z jihu železnicí a letenskou 
zástavbou a od západu z obory ukrajuje areál Výstaviště. 
Stromovka zůstává celoročně volně přístupná a na poznání 
jejích přírodních a kulturních atraktivit vám nejspíše  
nebude stačit jen jeden výlet.

Obora vskutku královská 
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dvanáct druhů čmeláků, otakárka ovocného a roháče obecného. 
Pravidelně na podzim se konají organizované vycházky za neto-
pýry, kterých tu žije neuvěřitelných deset druhů. 

 
STROMY, KTERÉ CHCETE ZNÁT 
Nejpřitažlivější na Královské oboře jsou ovšem stromy. 
Stromovka je již od počátku 19. století významnou sbírkou dřevin, 
které zde byly vysazovány zejména jako solitérní nebo skupinové 
kompoziční prvky. Nejedná se tedy o klasické arboretum, ale 
o výsadbu za účelem kompozice parku, o kterou je i v současnosti 
pečováno v rámci koncepční obnovy porostů. Průběžně se dosazu-
jí dřeviny historicky v parku zaznamenané, další, které časem 
vymizely, i nové. Nyní se v parku nachází 203 druhů a kultivarů 

Na vedlejší 
straně 
nahoře 
rekultivo-
vané  
rybníky ve 
Stromovce 
 
Nahoře 
vlevo vchod 
do 
Rudolfovy 
štoly 
 
Hráze  
a zídky 
v rybníce 
 
Vodotrysky  
 

7

RUDOLFOVA ŠTOLA 
je pozoruhodné, 430 let staré technické dílo, které stále slouží 
svému účelu. Podnět ke stavbě dal roku 1581 císař Rudolf II. 
a vedení stavby svěřil Lazaru Erckerovi ze Šreknfelsu a Jiřímu 
Oedterovi z Ústí. Ruční ražbu v tvrdé hornině prováděli kutno-
horští havíři. Jeden kilometr štoly razili k císařově nespoko-
jenosti přes deset let, dílo dokončili až r. 1593. Výška štoly je 
proměnlivá od 2 do 4 m a šířka kolísá mezi 90 a 150 cm. 
Později musela být několikrát opravována, především byla na 
delších úsecích vyzděna. Začátek štoly je na levém vltavském 
břehu, na nábřeží Edvarda Beneše. Při ústí stojí domek, v němž 
jsou stavidla pro regulaci odběru vody. Štola probíhá přibližně 
45 m pod terénem, má několik odvětrávacích šachet a výškový  
rozdíl činí 110 cm. Portál ve Stromovce najdeme poblíž 
Šlechtovy restaurace, za malým vodárenským domkem. Klenák 
portálu je vyzdoben monogramem R s korunou a nad ním je 
vytesán letopočet M. D. XXXXIII.  
Rudolfova štola se po zásluze stala kulturní památkou.



„Přemnožení významných dřevin v parku Královská obora”. 
V rámci projektu jsou vytipovaní jedinci množeni a vysazováni na 
odpovídající místa v souladu s koncepcí parku. 

 
PAMÁTNÉ STROMY V KRÁLOVSKÉ OBOŘE 

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) v areálu bývalého zahrad-
nictví u Místodržitelského letohrádku 

• odhadované stáří: 180 let, 
• obvod kmene: 365 cm (měřeno 2013). 
Jeden z největších a nejstarších jinanů v České republice.  

Je s největší pravděpodobností uveden v Braulově soupisu stromů 
a rostlin z poloviny 19. století pod tehdy platným jménem 
Salisburia adiantifolia. 

Dub letní na Císařském ostrově 
• odhadované stáří: 190 let, 
• obvod kmene: 457 cm (měřeno 2013). 

listnatých a 44 jehličnatých dřevin, což ze Stromovky činí jeden 
z druhově nejpestřejších parků v Čechách. A jsou mezi nimi 
mnohé unikáty! 

Návštěvníci mají možnost dřeviny poznat prostřednictvím  
134 cedulek u jednotlivých stromů. Podrobné mapy s lokalizací 
popsaných dřevin jsou instalované na tabulích v terénu a in-
formační letáčky s mapkami jsou průběžně doplňovány do kni-
hovny v Čítárně na dně bývalého rybníka. QR kódy činí údaje 
a zajímavosti ještě dosažitelnější. Věděli jste například, že zde 
roste 18 druhů a kultivarů dubu? Zde rostoucí dub bílý (Quercus 
alba) původem ze Severní Ameriky je dokonce doložená prvo-
výsadba na území ČR! 

Snaha o zachování významných jedinců introdukovaných,  
ale i domácích dřevin vedla v roce 2020 ke spuštění projektu 

 
 

Stromovka 
je místem 
oddechu 

nejen 
Pražanů.
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PARK PRO VŠECHNY 
Centrálním místem Stromovky zůstává promenádní prostran- 
ství před dnes již obnovenou Šlechtovou restaurací. Přehlédne- 
me odsud parter s květinovými záhony a část parku vymezenou 
hrázemi dřívějších Rudolfových rybníků. Dominantní dubový 
pahorek je dnes opět obklopen vodou jednoho z několika menších 
rybníčků napájených historickou Rudolfovou štolou. Hlavní  
cesty vedou po někdejších hrázích, kde jsou zachovány obou-
stranné staré aleje. Na jaře 2021 byla obnovena stromořadí ve 
Starém parku a v ose Šlechtovka – Výstaviště. 

Rekonstrukce dna bývalého rybníka z let 2015–18 představu-
je pravděpodobně nejvýznamnější počin v Královské oboře za 
posledních sto let. Rozárium, které zde bylo do roku 2002, zcela 
zničila povodeň, v roce 2008 se na tomto prostranství dvakrát 
propadl terén do tehdy hloubeného Bubenečského tunelu. Dnes 
jsou na zmiňované ploše nové rybníčky, cesty, ostrůvky, mostky, 
dětská hřiště a rekonstrukcí prošel samozřejmě i vodo-
hospodářský systém.  

PŘÍSNÝ DOHLED ODBORNÍKŮ 
Na údržbě a obnově Stromovky, největší pražské zahrady, 
spolupracuje překvapivě velký tým odborníků mnoha oborů, 
kteří zaníceně a s mravenčím úsilím připravují podklady pro 
odbornou správu parku. Dendrolog, arborista, krajinářský 
architekt, fytopatolog (odborník na dřevokazné houby), orni-
tolog, chiropterolog (netopýři) a entomolog (brouci) – to jsou 
jen někteří z nich. Pokud v parku uvidíte kácení starých 
stromů, je k tomu pádný důvod, jejich kořeny jsou napadeny 
dřevokaznými houbami, jejichž rozšíření by ohrozilo i zdravé 
stromy. Zbytky velkých kmenů a větví ponechaných v lokalitě 
nesvědčí o zanedbané údržbě – právě naopak – jsou 
útočištěm hmyzu a drobných živočichů důležitých z hlediska 
biodiverzity. Staré stromy vyhledává řada živočichů vázaných 
na dutiny. od hmyzu až po ptáky či málo známé hlodavce - 
plchy. Cílem práce všech profesí je zajistit rovnováhu 
a udržitelnost parku pro další generace. Vlastníkem 
Stromovky je Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP) a jejím správcem 
Lesy hl. m. Prahy.

Labutě  
a kachny  
u rybníku 
pod Místo-
držitelským 
letohrád-
kem 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uprostřed 
dole 
konečně 
opravená 
Šlechtova 
restaurace  
s nádherně 
osázenými 
záhony 
 
Budova 
Planetária

9

I v odlehlejších částech parku najde návštěvník místa 
s posezením, hřiště na petanque, kuličky, stolní tenis, sestavy 
k protažení těla. Stromovku vyhledávají slacklinisté a travnaté 
plochy pod mohutnými stromy jsou jako stvořené pro kurzy jógy 
a meditačních cvičení. Všude je dostatek nového mobiliáře 
a odpadkových košů. 

 
U vstupu do Stromovky od Výstaviště stojí v místě histo- 

rického hospodářského dvora budova Planetária, dále pak restau-
race Vozovna, u níž je veřejné WC. Otevření Šlechtovy restaurace 
plánované na rok 2020 muselo být odložené kvůli protiepide- 
mickým opatřením. 

Některé cesty slouží i cyklistům, své zóny v Královské oboře 
má také jezdectví.  

 www.praha-priroda.cz



okolního vzduchu. Opakovaně je přitom 
prokázáno, že vertikální zeleň má na 
městské prostředí mnohem příznivější 
dopady než bohužel mnohem oblíbenější 
trávníky. Nejen tyto skutečnosti by proto 
měly být pro veřejnost důvodem, aby se 
o správné výsadbě a péči o stromy více 

ÚZEI stačila plocha 2,7 milionu hektarů 
zemědělské půdy, reálně se ale v ČR hos-
podaří na více než 3,5 milionu hektarů 
půdy a celková plocha zemědělského půd-
ního fondu v ČR činí 4,2 miliony hektarů. 
Což v praxi znamená, že stromy lze 
(nejen) do krajiny vysazovat i nadále. 

Pokud se pak týká obcí a měst, pak  
tam výsadba stromů plochu zemědělské 
půdy samozřejmě nesnižuje vůbec. Oby-
vatelům obcí a měst naproti tomu přináší 
množství výhod, z nichž všeobecně zná-
mé je především snižování teploty (zhruba 
o 5 stupňů Celsia) v horkých letních 
dnech. Mnohem méně známá je ale role 
stromů při zachytávání drobných částic 
prachu (a tedy prevence řady nemocí), při 
snižování hluku, zpomalování poryvů 
větru, tvorba na člověka pozitivně půso-
bících negativně nabitých iontů nebo 
uvolňování příjemně vonících terpenů do 

Krajina  
se stromy, 

Šumpersko 
 

Vak  
na vodu 

k zalévání 
stromů

10

Role stromů ve městech i v krajině je důležitější než jejich využití jako zdroje 
energie. Boom výsadby stromů v zemědělské krajině, ve městech a obcích 
spolu s nebývalou intenzitou zalesňování ploch po kůrovcové kalamitě v praxi 
znamená značný nárůst stromů (a keřů) na území naší země, což je minimálně 
z hlediska potřebných adaptací na klimatické změny dobrá zpráva.

D ůležité je však, aby bylo o nově 
založené porosty stromů, nebo 
třeba aleje správně po dobu je-

jich existence pečováno, a také, aby ne-
byla tato pro člověka i krajinu žádoucí  
biomasa zbytečně využívána jako obno-
vitelný zdroj energie, neboť k takovým 
myšlenkám současná situace mnohé jistě 
svádí. Plochy osázené stromy v krajině 
jsou navíc stále vnímány jako území, která 
snižují rozměr zemědělské půdy nutné 
k výrobě potravin, což je ovšem možné 
považovat částečně za mýtus. Jak totiž již 
v době před vstupem ČR do EU prezento-
val tehdejší Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky (VÚZE, dnešní ÚZEI), ČR má 
pro zajištění plné zemědělské soběstač-
nosti, o které se v této souvislosti zejména 
mluví, zemědělské půdy dost. K zajištění 
soběstačnosti v produkci základních ze-
mědělských výrobků by totiž měla podle 12
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řešení, pedagog a publicista Ondřej Fous, 
rizikem pro stromy je i tendence mnoha 
lidí stromům nějak přilepšovat, například 
přisypáváním rašeliny. „To se často použí-
valo při sázení lip století, kdy se stromům 

Zejména města ale představují pro 
život stromů a keřů řadu rizik. Většina lidí 
se přitom domnívá, že hlavním rizikem je 
nedostatek vody, podle statistik je ale 
četnějším újmou poranění stromů při 
obsekávání jejich báze křovinořezem, 
z nichž se často nedokáží po celý život 
vzpamatovat, a navíc tato zranění narušují 
statiku stromů. Ve městech je také prob-
lémem, že k bázím stromů močí psi 
a amoniak z moči tento problém dále pro-
hlubuje. Ne každý ví, že dutiny starých 
stromů by se neměly vyplňovat cementem, 
nevhodné je také obalování stromů jutou, 
přestože podle již před mnoha lety pub-
likovaných statistik je juta na ochranu 
kmenů nejhorší materiál a vhodnější je 
rákosová rohož nebo bílý nátěr. Jak přitom 
upozorňuje autor řady krajinářských 

dozvěděla. V mnoha případech se totiž 
stromy za potlesku publika slavně zasadí, 
ale jejich další život už zas tak moc lidi 
nezajímá. 

11

Lesy  
má většina 
veřejnosti 
spojené 
s těžbou 
dřeva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hazel Bryce, 
Reading,UK 
Mořský koník, 
socha, umě-
lecké dílo 
vytvořené 
technikou 
papier-maché 
(lepení 
proužků 
papíru na 
drátěnou 
kostru – kaší-
rování, pro 
výrobu byly 
použit od-
padní mate-
riály, pro 
potažení 
noviny 
Financial 
Times jako 
záměr dát  
do kontrastu 
odpad a ne-
nasytnost 
globálního 
světa). 
 
Stromy byly 
a dodnes 
jsou nedíl-
nou součástí 
intravilánu 
obcí. 



Ve volné krajině sice bývá prokoře- 
nitelného prostoru dostatek, výsadbu ale 
komplikují jiné problémy. Například, že ne 
všude je možné stromy sázet právě kvůli  
již zmíněné snaze zachovat pro poten- 
ciální zemědělskou produkci co nejvíce 
ploch půdy. Platné znění zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF) na-
příklad zakazuje výsadbu cíleně pěstova-
ných rychlerostoucích (energetických) 
dřevin v I. a II. zóně ochrany ZPF, což lze 
hodnotit jako velmi sporné opatření. Rych-
lerostoucí dřeviny totiž nejsou jen mož-
ným vedlejším příspěvkem k energetické 
soběstačnosti venkova, ale pro krajinu také 

hatá na živiny, ale okolní půda má zcela 
jiné složení. To znamená, že strom zůstává 
v takto vymezeném prostoru, nekotví se, 
nahoře přeroste trochu více, než by měl, 
tím se posune jeho těžiště a při nedosta-
tečném ukotvení a poryvech větru strom 
neudrží a ten se pak snadno vychýlí,“ 
popisuje důsledky dobrých skutků profe-
sionální zahradník. Hlavním úkolem při 
výsadbě stromů ve městech a obcích je tak 
zajistit jim prokořenitelný prostor v místě, 
kde rostou. Pokud se tak nestane, naru- 
šují kořeny vzrostlých stromů chodníky 
a komunikace, neboť ze substrátu pod  
betonem, asfaltem nebo jiným povrchem si 
berou vzduch. Stejně jako my stromy 
potřebují nejen pít, ale i dýchat, a proto se 
v okolí zejména starých stromů vytvářejí 
k tomu vhodné umělé otvory do země.   

12

přilepšovalo nákupem zahradnického sub-
strátu. Ve skutečnosti je to skoro nejhorší, 
co můžete pro strom udělat. Jednak strom 
takzvaně „zpovykáte“ a on to pak přežene 
se svým růstem, protože má k dispozici, 
bohuže,l ale často jen dočasně, množství 
živin. Druhým rizikem je pak takzvaný 
květináčový efekt, kdy je sice malá část 
půdy v bezprostředním okolí kmene bo-12
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Stromy 
lemují 

značnou 
část  

místních 
komunikací. 

 
  

, V přírodě 
 se kořeny 
přirozeně 
rozrůstají 

do volného 
prostoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Návod 
k vým-

latkovému 
pěstování 

lesa posky-
tuje sama 

příroda.

Hamerský potok v lesním porostu na Šumavě

Příprava na budoucí novou alej – Padr�ské pláně



pěstují obvykle na velmi malých plochách 
v průměru 2 hektarů a celková plocha 
těchto porostů v ČR činí zhruba 3 000 
hektarů. Stávající dotační ani legislativní 
podmínky kromě toho další možný rozvoj 
moc neumožňují a navíc nebude z rozhod-
nutí Ministerstva zemědělství umožněno 
zařadit pěstování rychlerostoucích dřevin 
do v budoucnosti dotačně podporovaných 
agrolesnických systémů. 

Budoucí 
posezení  
na lavičce  
ze dřeva 

 
Předpěsto- 
vaná saze-
nice nového 
stromku 
 
V obcích  
se stále 
dřevem 
velmi často 
topí.
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Výsadba nových ovocných stromů v blízkosti Milešovky 
 

 
        Kořeny stromů si samy hledají prostor,  
        pokud jim jej neposkytneme.

představují environmentální přínosy, jako 
je prevence rizik větrné eroze (působí jako 
větrolamy), nebo zvýšení schopnosti půdy 
zadržovat vodu, opad listí z těchto stromů 
také doplňuje organickou hmotu do půdy. 
Pěstování energetických dřevin by se 
ovšem nemělo stát vodítkem k využití 
dřevní biomasy k energetickým účelům. To 
ale aktuálně nehrozí, neboť tyto dřeviny se 



dřevem, a to nikoliv pouze odpadní dřev- 
ní štěpkou, ale i rozřezanými kusy (nejen) 
v lese pokácených stromů.  

Základním využitím biomasy by totiž 
mělo být její opětovné vracení do život-
ního prostředí, zejména pak do půdy, 

stejné ploše se produkuje více komodit, 
z nichž každá může být v čase různě 
zisková), agrolesnictví ale také přispívá 
k prevenci rizik eroze a k pestrosti krajiny 
právě prostřednictvím na příslušných lo-
kalitách pěstovaných stromů nebo keřů. 
Obecně větší plochu než agrolesnické  
systémy zaujímají a zaujímat budou na 
mnoha lokalitách opětovně vysazované 
ovocné sady, což je mimochodem méně 
známá aktivita „sedláka pod Milešovkou“, 
tedy Daniela Pitka, který je proslulý spíše 
budováním tůní. Obojí ale spolu souvisí, 
v lese nebo v blízkosti lesa se voda drží 
lépe než na polích rozpálených sluneč- 
ním zářením. Tak či tak, rostoucí počet 
stromů v zemědělské krajině, ve městech 
a obcích a koneckonců i přímo v lesních 
porostech je jedním z nejsystémovějších 
opatření, která pomáhají krajině i lidem.  

I proto by měla být biomasa, do níž 
stromy a keře také samozřejmě spadají, 
i přes současné tlaky na hledání nových 
zdrojů energií k energetickým účelům vy-
užívána minimálně. Což platí například 
pro komposty, které mohou sloužit k ener-
getickým účelům, důležitější je ale hmo- 
tu z kompostů použít pro doplňování 
organické hmoty do půdy, což mimocho-
dem vytváří předpoklad k vyšším hek-
tarovým výnosům, a tedy snížení tlaků na 
plochu využívané zemědělské půdy. To 
platí ještě v mnohem vyšší míře pro topení 

V blízkosti 
lesních 

porostů  
lze snáze 
zadržovat 

vodu. 
 

Osvěta  
o roli 

stromů 
v krajině je 

stále 
potřebná. 
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Ty jsou už řadu let v nemalé míře 
využívány v zahraničí, v České republice  
se počítá s jejich finanční podporou od 
roku 2023 v rámci nového sytému dotací 
při aplikaci Společné zemědělské politiky 
EU. V praxi jde, již podle názvu, o pro-
pojení produkčního zemědělského a les-
nického hospodaření, což jednak zname- 
ná určitý rozklad ekonomických rizik (na 12
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a města prevenci rizik povodní nebo  
sucha, neboť se tím zvyšuje již zmiňovaná 
schopnost krajiny zadržovat a absorbovat 
vodu z dešťů, snižuje se také riziko eroze 
a přítomnost biomasy v půdě zvyšuje bio-
diverzitu krajiny se všemi pozitivními 
důsledky, které z toho vyplývají. 

Stromy a keře prostě potřebujeme, 
a pokud aktuálně dochází k jejich masivní 
výsadbě, neměli bychom tento proces 
anulovat kvůli, podle všeho jen zřejmě  
po dobu několika příštích let dočasné, 
energetické krizi. Není to (nejen) z výše 
popsaných důvodů žádoucí. 

mických hnojiv nebo se zvýšením podílu 
zemědělských ploch obhospodařovaných 
v režimech ekologického zemědělství na 
cílových 25 procent, lze o přínosu ener-
getiky ve spojení s biomasou úspěšně 
pochybovat. Je totiž zřejmé, že nejen kvůli 
Green Deal lze očekávat výrazný nárůst 
poptávky po opětovném zapravování bio-
masy zpět do půdy, a není a nebude proto 
strategické „prohnat biomasu komínem“. 
Biomasa opětovně navracená do země-
dělské půdy také představuje pro obce 

neboť ji nic jiného nemůže plnohodnotně 
nahradit. To by si měli uvědomit jak 
samotní zemědělci, tak také obce a města, 
z nichž řada plánuje nebo již využívá 
zemědělskou biomasu především k pro-
dukci energií jako jednoho z obnovitel-
ných zdrojů. A mnozí z nich se tím veřejně 
chlubí a pobírají ekologické ceny. Pokud  
si ale uvědomíme roli biomasy v země-
dělství v kontextu Zelené dohody pro 
Evropu (European Green Deal), která po-
čítá s razantním snížením aplikace che-

Nejen staré 
stromy si 
zaslouží  
naší úctu. 
 
Stromy 
nepotřebují 
jen vodu, 
ale také 
vzduch. 
 
I v městském 
prostředí  
je možné 
vytvořit 
dobré pod-
mínky pro 
růst stromů. 
 
Stromy  
jsou 
důležitější 
součástí 
městské 
zeleně než 
trávníky.
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asi 120 jeskyní. Ve vápencových oblastech panuje teplejší a sušší 
klima než v okolí. To ovlivňuje i charakter zdejší živé přírody. 
Naše cesta kolem Berounky do Srbska začíná u lávky přes řeku 
v Berouně na Závodí. Tady je i první informační panel věnovaný 
vodním ptákům. Odtud pokračujeme až na okraj města U Ovčína, 
v blízkosti soutoku řeky Berounky s Litavkou. V těchto místech se 
podle archeologických nálezů nacházelo nejstarší osídlení 
Berouna. Zdejší území bylo obýváno téměř nepřetržitě od mladší 
doby kamenné, tj. déle než 7 000 let. V 11. století tu stála trhová 
osada Na Brodě. Asi po 300 metrech na levé straně údolí spatříme 
opuštěný lom. Těžil se zde zelenošedý diabas, vulkanická hornina 
vzniklá sopečnou činností na mořském dně asi před 430 miliony 
let. Hromaděním sopečného materiálu došlo k změlčení tehdejšího 
moře a ke vzniku sopečných ostrovů. Jeden z nich se nacházel 
v blízkosti Svatého Jana pod Skalou. Proto diabasové tufy 
(sopečné vyvrženiny) zdejšího lomu náleží podle geologů k tzv. 
svatojánskému vulkanickému centru. Mělká moře kolem sopek 
byla bohatá na organizmy, jejichž schránky se nám dochovaly 
v usazených horninách. Pokračujeme potom dál kolem bývalého 
statku a mírným stoupáním se dostáváme do míst, kde stával 
Vitáčkův mlýn. Cesta vede přímo pod diabasovou skálou. Tady si 
můžeme tuto horninu s bílými žilkami kalcitu zblízka dobře 
prohlédnout. V dubnu jsou skalní stěny nápadné žlutými trsy kve-

D věma úseky v úvodu zmíněné cyklostezky a cyklotrasy 
vede i stejnojmenná naučná stezka. Její bezbariérová 
a místy vyasfaltovaná trasa měří celá přibližně dvanáct 

kilometrů a nachází se mezi Srbskem, Berounem a Královým 
Dvorem. Stezka byla v roce 2021 revitalizována a dnes je na ní 
celkem 14 zastavení s naučnými panely, které nás informují o pří-
rodních zajímavostech a zdejší historii.                                                                                                             

První úsek mezi Berounem a Srbskem dlouhý necelých šest 
kilometrů nás zavede do údolí řeky Berounky. Tato část naučné 
stezky, která je turisticky nejvíce využívána, je velmi zajímavá 
z přírodovědného hlediska. Na trase je rozmístěno  sedm naučných 
panelů. Putujeme kolem řeky chráněnou krajinnou oblastí Český 
kras a podél hranice národní přírodní rezervace Karlštejn. Cesta je 
z větší části lemována vápencovými skalami. Kaňonovité údolí 
bylo vytvořeno erozí Berounky a na jeho podobě se lomovou 
těžbou podílel i člověk. Zdejší silurské a devonské vápence 
vznikly před 440-390 mil. let usazováním schránek mořských 
organizmů. Tyto horniny jsou bohaté na zkameněliny a v 19. sto-
letí je v této oblasti sbíral významný francouzský badatel Joachim 
Barrande (1799–1883). Vápence jsou také typické krasovými jevy 
a jeskyněmi. Na trase kolem Berounky se nachází po obou březích 

1, Naučná 
stezka pod 

Tetínem 
 

2, Údolí 
Berounky 
u Srbska 

 
3, Skály 
V Kozle

Malebnou krajinu s unikátní přírodou a řadou významných 
historických a kulturních památek, kde se psaly dějiny  
našeho národa, najdeme v okolí Berouna. K seznámení s ní 
můžeme využít cyklostezku a cyklotrasu Po stopách českých 
králů, která spojuje město Beroun s hrady Karlštejn, Točník, 
Žebrák a zámkem Nižbor. Poslední jmenovaný byl  
v minulosti také královským hradem a součástí loveckého 
hvozdu na Křivoklátsku.

Po stopách českých králů
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lze pozorovat i mnoho dalších vodních ptáků. Vyskytuje se zde na-
příklad morčák velký. Tato rybožravá potápivá kachna, původem 
ze severní Evropy, má u nás svoje zimoviště. V poslední době ale 
tady řada ptáků zůstává celoročně a vyvádí mláďata. Není vzác-
ností vidět na lokalitě ledňáčka říčního. Na tomto úseku řeky mů-
žeme potkat i nového chlupatého přistěhovalce, bobra evropského. 

Další naše cesta již povede hlubokým údolím, které řeka 
vyhloubila ve vápencích. Na  svazích a temenech skal se vyskytují 
teplomilná společenstva skalních stepí a trávníků. Rostou zde 

toucí tařice skalní. Tato chráněná teplomilná a suchomilná rostlina 
je na jaře pro skály Českého krasu typickou ozdobou. Na vrcholu 
mírného stoupání, asi 15 m nad odpočívadlem, jsou dobře patrné 
na vrstevných plochách vápence zkamenělé zbytky schránek 
ramenonožců. Nad odkryvem na louce vykvétá v květnu další ty-
pická krasová bylina, bělozářka liliovitá.  

Už z dálky je vidět na pravém břehu řeky dominanta kostelíku 
sv. Jana Nepomuckého na vrcholu Tetínských skal, které jsou již 
budovány vápenci. Obsahují četné krasové dutiny a asi 40 jeskyní. 
Na území Tetína se nacházelo v 9. století slovanské hradiště a toto 
místo je také spjato se zavražděním kněžny Ludmily (NIKA, 
prosinec 2021). Na skalní vyhlídce nad řekou je zřícenina části 
kamenného hradu zničeného husity při obléhání Karlštejna.  

V Berounce naproti Tetínu žije populace kriticky ohroženého 
skokana skřehotavého, jehož samci se ozývají v období rozmno-
žování daleko slyšitelnými zvuky. V létě se na asfaltové cestě 
někdy vyhřívají užovky podplamaté. Tento neškodný a chráněný 
had se vyskytuje v Čechách pouze v teplých oblastech povodí 
Berounky, Vltavy a Ohře. Výborně plave, potápí se a živí se zvláš-
tě rybami a obojživelníky. V mělké vodě tu pravidelně loví volav-
ka popelavá a v létě sem zalétá čáp černý. Na celé naučné stezce 

4,   
Podzimní 
poezie 
u Alkazaru 
 
5, Ostrov 
z naplave-
ného štěrku  
je domovem 
řady 
organizmů. 
 
6, Kostelík  
sv. Jana 
Nepomuc-
kého je  
dominantou 
údolí 
Berounky. 
 
7, Skalní 
stěny Šano-
va kouta
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usazeného a sopečného materiálu). Toto místo, známé jako syn-
klinála V Kozle nebo Šanův kout, je významným archeologickým 
nalezištěm. Byly zde objeveny pozůstatky tábořiště mlado- 
paleolitických lovců (stáří asi 12 tisíc let) s nálezy kamenných 
nástrojů, a především  břidlicová destička s rytinou koně. Odtud 
pokračujeme do prostoru bývalého lomu Alkazar, kde se až do ro-
ku 1945 těžil kvalitní devonský vápenec. Na konci druhé světové 
války v těchto místech fašisté chtěli v podzemních štolách vybu-
dovat továrnu pro vojenské účely. Dnes je lom zastávkou a tábo-
řištěm turistů a horolezců. Byl tady vybudován i lezecký park 
s cvičnou stěnou pro začínající horolezce. Na horních plošinách 
skal se nacházelo opevněné hradiště, které tu s přestávkami exis-
tovalo po několik století. V Kozle, jak se tomuto místu říká, jsou 
dodnes v terénu patrny jeho valy. Za Alkazarem odbočíme vpravo 
po lávce přes potok Kačák (na mapě uváděn jako Loděnice) 
a postupně míjíme defilé vápencových skal. Naproti na pravém 
břehu nás upoutá také poslední činný vápencový lom u Berounky. 
Kruhový lom odtud zasahuje až k Tetínu. Postupně, jak se blížíme 

vzácné druhy rostlin jako koniklec luční český nebo hlaváček 
jarní. Aby jejich stanoviště nezarůstala dřevinami, vrátila se na tato 
místa pastva ovcí a koz. Na okrajích lesních lemů v blízkosti 
stezky roste i orchidej, vstavač nachový a z dalších se v okolí 
vyskytuje ještě kruštík velkolistý a tmavočervený. Kolem vody 
však najdeme i nepůvodní invazní rostliny. jako je netýkavka žláz-
natá nebo zlatobýl kanadský. Necelý kilometr od Tetínských skal 
nás na levém břehu upoutá nad bývalým zahradnictvím skalní 
stěna tvořená vrstvami silurského tufitického vápence (směs 
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8, Diabasový 
lom  

9, Alkazar 
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tům a horo- 
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10, Pastva 

slouží  
k ochraně 

biotopů 
vzácných 

rostlin. 
 

11, Údolí 
Kačáku na 

soutoku  
s Berounkou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Užovka  
podplamatá 

 
Samice 

morčáka 
s mlá�aty 
na Kačáku 

  
 

Čáp černý  
na Litavce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledňáček říční
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První informační panel druhé části naučné stezky Po stopách 
českých králů se nachází u lávky přes říčku Litavku v blízkosti 
vlakového nádraží v Berouně. Její trasa vede proti proudu tohoto 
přítoku Berounky až do Králova Dvora a měří skoro 6 km. Cestou 
kolem Litavky můžeme obdivovat podobné vodní ptáky jako  
na Berounce. Sedm tabulí na stezce nás informuje o historii obou 
měst, geologické stavbě berounské kotliny, těžbě a zpracování 
vápence, tradici vápenického řemesla a historii zdejších 
Králodvorských železáren a cementáren. Dozvíme se také, kde 
v Berouně pobýval Joachim Barrande, čím byl významný beroun-
ský podnikatel Martin Dusl (1847–1908), po kterém je vědecky 
pojmenována zkamenělina prvohorního členovce, a také, kde se 
narodil Alexander Hess, letec RAF a účastník bitvy o Velkou 
Británii v druhé světové válce. Cesta nás zavede i na zámek 
v Králově Dvoře, který vznikl z původního loveckého dvora vy-
budovaného kolem roku 1236 králem Václavem I. Zámek, jenž 
hostil řadu králů a císařů, nechali postavit v 16. století Lobko-
vicové. Naučná stezka končí v Popovicích. V této části Králova 
Dvora se nacházejí rybníky vybudované v 16. století pro účely 
zdejších hutí a hamrů. Popovice jsou také rodištěm jednoho ze 
zakladatelů českého moderního malířství Jana Preislera (1872–
1918). Tento malíř ovlivněný hlavně impresionismem a secesním 
symbolismem je pochován na hřbitově v nedaleké městské části 
Počaplech, které dominuje, stejně jako celému údolí, barokní  
kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v roce 1730 podle 
plánu významného stavitele K. I. Dientzenhofera. 

Naučnou stezku lze navštívit v každém ročním období, ne- 
boť vždy má svoje specifické kouzlo. a pokud se budete chtít 
dozvědět o této oblasti více, navštivte v Berouně na Husově 
náměstí Muzeum Českého krasu s venkovní expozicí Geopark 
Barrandien.  

k Srbsku, míjíme staré budovy vystavěné těžařskými společnost- 
mi. Srbsko je malá obec, odkud je dobré vlakové spojení do Berouna 
a Prahy. Název vznikl pravděpodobně na začátku středověku,  
kdy se tu usadili Lužičtí Srbové. Jestli se jednalo o členy družiny 
kněžny Ludmily nebo zajatce, které zde zanechal na počátku 11. sto-
letí Boleslav Chrabrý, s určitostí nikdo nedokáže potvrdit. 

12, Bývalý 
hamr 
v Popovicích 
 
13, Lávka 
přes Kačák 
 
14,   
Popovické 
rybníky 
 
15,   
Chráněný 
přástevník 
kostivalový 
hoduje na 
zlatobýlu 
 
16, Invazní 
netýkavka 
žláznatá 
 
17,  
Hlaváček 
jarní
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nejrůznější výkyvy v poptávce po uve-
deném ceněném kovu na světovém trhu, 
a tím i kolísání jeho ceny.  

I přes nemalé zásoby nerostných 
surovin a skutečnost, že více zeměděl-
ských výrobků včetně základních potra-
vin, jako je kukuřice nebo pšenice, vyváží, 
než dováží, se Zambie řadí mezi nej-
chudší země naší planety. Výmluvně o tom 
svědčí hodnota hrubého domácího pro-
duktu (HDP) připadajícího na jednoho 
obyvatele, jež podle údajů Světové  
banky dosahovala v roce 2021 1 120 USD 
(27 430 Kč), což je kupř. 23x méně než 
v případě ČR. Ale nejde jen o zmiňovaný 
všeobecně uznávaný hospodářský ukaza-
tel. Podle střízlivých odhadů přežívá pod 
oficiální hranicí chudoby plných 60 % 
Zambijců, tři lidé z deseti neumějí psát 
a číst, dětská úmrtnost zůstává v zemi 
i nadále vysoká a neméně děsivý je počet 
žen umírajících při porodu.   

Přejděme ale od neveselých úvah 
o životní úrovni zambijských občanů 
k přírodním poměrům Měděné země. 
Většinu zambijského území tvoří mírně 

připadá v průměru téměř šest dětí a že 
polovina obyvatelstva je mladší než 17 let. 
Přitom ještě v roce 1960, kdy bychom 
Zambii našli ve školních atlasech jako 
Severní Rhodesii, součást britské kolonie 
Federace Rhodesie a Ňaska, v ní žily jen 
tři miliony lidí, tolik obyvatel dnes bydlí 
v hlavním městě Lusace.    

Země si rozhodně nemůže stěžovat na 
nedostatek nerostného bohatství, právě 
naopak: zdejší ložiska zinku, kobaltu 
a olova jsou významná i v celosvětovém 
měřítku. Zambii ale proslavil jiný kov – 
měď. Díky rozsáhlé důlní oblasti na severu 
země, které se trefně říká Měděný pás, ji 
v žebříčku států s největší těžbou této 
suroviny patří 7. místo ve světě. 
A důsledek? Měď tvoří až 70 % zambij-
ského vývozu a směřuje hlavně do Číny. 
Současně ale na zemi tvrdě dopadají 

Národní 
park Modrá 

laguna 
patří mezi 

celosvětové 
významné 
mokřady.
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Dětský sen mnoha Čechů umocněný neúnavnou činností ředitele 
tehdejší Východočeské zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad 
Labem Josefa Vágnera a jeho spolupracovníků se v posledních 
desetiletích zhmotnil do konkrétní podoby. Účastnit se safari 
zaměřeného na pozorování nádherné africké přírody, zejména 
velkých ikonických živočichů, nepředstavuje v současnosti neřešitelný 
problém, samozřejmě za předpokladu, že máte na účtu dostatečné 
finanční prostředky. Opakovaně se potvrzuje, že zájemci z České 
republiky, kteří chtějí na vlastní oči spatřit v rozlehlé savaně žirafy, 
lvy nebo slony, nejčastěji míří do dvou z tohoto pohledu vyhlášených 
destinací – do Keni a Jihoafrické republiky. Stranou jejich zájmu 
zůstává tak trochu nezaslouženě pozoruhodná země ležící mezi 
oběma oblíbenými cíli – Zambie.  

VELKÁ ZAMBIE V MALÉ KOSTCE 
Vnitrozemská Zambie rozkládající se na 
jihu afrického kontinentu zabírá více než 
752 000 km2: je tedy téměř desetkrát větší 
než ČR a v Evropě by se stala hned po 
Ruské federaci největším státem. V zemi 
v současnosti žije více než 20 milionů  
obyvatel, takže hustota osídlení dosahuje 
27 obyvatel/km2, což je asi pětkrát méně 
než v ČR. Zambie tak patří k řídčeji 
osídleným státům Afriky jižně od Sahary. 
Nicméně také ona zažívá v posledním 
půlstoletí jako téměř všechny africké státy 
prudký nárůst obyvatelstvaoznačovaný 
někdy jako demografické tsunami. Vždyť 
každoročně se tamější populace hovořící 
70 jazyky zvětší o plná 3%. Jinak řečeno: 
zambijské obyvatelstvo se za méně než  
30 let zdvojnásobí. A není divu. Statistici 
spočítali, že na jednu zambijskou ženu 12
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PŘEHLÍŽENÁ UKÁZKA PRAVÉ SUBSAHARSKÉ AFRIKY
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MODRÁ LAGUNA  
NEMUSÍ BÝT KASOVNÍ TRHÁK 
Z TOVÁRNY NA SNY 
Jedním z prvních filmových hitů, které si 
Čechoslováci přehrávali tehdy ještě na 
VHS kazety a které byly dabovány jedním 
monotónním hlasem, se stal romantický 
snímek z roku 1980 o dvou dětech vyrůs-
tajících jako trosečníci na nádherném 
tichomořském ostrově s mladičkou Broo-
ke Shieldsovou a blonďatým Christo-
pherem Atkinsem v hlavních rolích. Film, 
který někteří kritici označili rovnou za 
hloupoučký kýč, přišel tvůrce na 4,5 mi-
lionů USD (106 milionů Kč), zatímco 
tržby dosáhly jen v USA 59 milionů USD 
(1,4 miliard Kč). 

novišti (biotopy). V současnosti v zemi 
najdeme 21 různě velkých národních 
parků zabírajících plochu od 17 po  
22 400 km2 a pokrývajících asi 8 % plo-
chy státu. Přibližně dalších 22 % státního 
území tvoří území řízeného lovu (Game 
Management Area) sloužící spíše výnos-
nému sportovnímu trofejnímu lovu než 
ochraně přírodního a krajinného dědictví. 
V dalších řádcích se proto vypravíme  
do několika míst v různých koutech 
Zambie zastupujících modelové ukázky 
tamějšího unikátního prostředí. Začněme 
přímo v metropoli země – Lusace.  

zvlněná náhorní plošina nacházejíc seí 
v nadmořské výšce 900 – 1 500 m. Na 
rozdíl od mnohých afrických zemí, sužo-
vaných dlouhodobým suchem, pokra-
čujícím rozšiřováním pouští a polopouští 
a v poslední době i probíhajícími změna-
mi podnebí, netrpí Zambie nedostatkem 
vody. Země naopak disponuje nejbohatší-
mi vodními zdroji na celém černém 
kontinentě. 

Na více než polovině zambijského 
území se dosud udržela úchvatná a pře-
kvapivě značně zavodněná krajina tvo-
řená přírodními a přírodě blízkými sta-

3, Až 300 metrů široká řeka Kafue protíná stejnojmenný národ-
ní park od severu na jih, její vodní hladina v průběhu roku 
kolísá a lemuje ji vždy zelená vegetace. 
 
4, Lvi se vyskytují v celém národním parku Kafue, kde dokonce 
dokáží lovit kořist i ve vodě. Na snímku mladý samec přechází 
brzy ráno hlavní silnici spojující Lusaku a Mongu. 
 
5, Zambie hostí celou jednu třetinu celkové populace hrocha 
obojživelného (Hippopotamus amphibius) čítající 130 000 
jedinců. Na rozdíl od většiny ostatních afrických zemí, kde se 
ještě tento velký sudokopytník vyskytuje, je místní populace sta-
bilní. Snímek byl pořízen na řece Zambezi na hranici mezi 
Zambií a Zimbabwe. 

1, Pro v době deš�ů zamokřenou plochu se 
v Kafue vžilo místní označení dambo. 
 
2, Mokřadní oblasti střední a severní část jižní 
Afriky obývá nepřehlédnutelná antilopa sitatun-
ga (Tragelaphus spekii), které se dříve říkalo také 
lesoň bahenní: vyhledává totiž břehy řek a jezer, 
podmáčenou savanu nebo nejrůznější často 
rozlehlé mokřady. Aby se nebořila do měkkého 
podkladu, má nezvykle dlouhé spárky i paspárky. 
Při došlápnutí se roztáhnou a rozloží hmotnost 
zvířete podobně jako sněžnice. V Zambii se s ní 
setkáme mj. v národním parku Blue Lagoon 
(Modrá laguna).
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národní park vzala i Úmluva o mokřa-
dech, majících mezinárodní význam pře-
devším jako biotopy vodního ptactva, 
známější podle místa sjednání jako 
Ramsarská úmluva.  

 
NÁRODNÍ PARK KAFUE, 
VÝKLADNÍ SKŘÍŇ ZAMBIJSKÉ 
PŘÍRODY 
Naše další zastávka se nachází na stře-
dozápadě státu, jemuž jsme věnovali  
tento článek. Nejstarší zambijský národní 
park Kafue byl zřízen už v roce 1924, te-
dy v době, kdy nad zemí pyšně vlál  
britský Union Jack a kdy do ní kromě vo-
jáků, obchodníků a misionářů mířili ze 
Spojeného království především lovci. 
Současně se jedná o největší plochu vy-
hrazenou v Zambii ochraně přírody, roz-
kládá se totiž na úctyhodných 22 400 km2 
a rozlohou tak odpovídá celé Moravě. 
Řadí se mezi nejrozlehlejší národní parky 
nejen na černém kontinentě, ale i ve světě 
vůbec. 

Na první pohled fádní otevřená kraji-
na ve skutečnosti představuje pestrou mo-
zaiku rozmanitých stanovišť. Rovinatější 
severní část porůstá travinná savana pro-
stoupená lesem, vytvářejícím na někte-

rých místech hustší porosty, a četnými  
termitišti, z nichž některé vystavěli vše- 
kazi v době, kdy se Evropu snažil ovlád-
nout talentovaný vojevůdce z Korsiky 
v třírohém klobouku. Za zmínku stojí 
zejména opadavý miombový les, tvořený 
především dubům podobnými brachyste-
giemi (Brachystegia spp.) a rostoucí pouze 
ve střední a jižní Africe. V této části parku 
se současně nacházejí rozsáhlé plochy 
záplavových oblastí a bažin. Naopak na 
jihu parku mohou návštěvníci obdivovat 
husté mopanové porosty snášející sušší 
podmínky, přerušované občasnými skalní-
mi útvary.  

Mimořádnou druhovou bohatost (po-
čet druhů neboli alfa-diverzitu) národ- 
ního parku Kafue dokládá nejlépe jeho 
ptačí a savčí fauna. Někdy se dokonce 
uvádí, že se v Kafue vyskytuje přibližně 
stejně ptačích druhů jako na celém evrop-
ském kontinentě, konkrétně 510. K tomu 

6, Jádrová 
populace 

méně 
známé 

vodušky 
puku 

(Kobus  
vardonii) se 

vyskytuje 
v Zambii.

7, Otevřená savana ve střední části národního 
parku Kafue na konci období deš�ů 
 
8, Přeshraniční bezmála 200 metrů dlouhý 
ocelový most mezi Zambií a Zimbabwe Viktoria 
Falls Bridge se klene ve výšce 200 metrů nad 
řekou Zambezi, jen pár set metrů dolů po proudu 
od vodopádů. Byl vybudován v roce 1905 a měl 
být součástí nikdy nepostaveného železniční spo-
jení mezi Kapským Městem a Káhirou. Hranice 
mezi oběma státy probíhá přesně v jeho 
polovině.  

22

Jak souvisí hollywoodský barvo-
tiskový snímek se zambijskou přírodou? 
Blue Lagoon, tedy Modrá laguna, se 
rovněž jmenuje na tamější poměry malý 
národní park (500 km2) označovaný za 
skrytý klenot jihoafrické přírody. Přitom 
od Lusaky je vzdálen „jen“ 120 km západ-
ním směrem. Jméno dostal podle jedné 
z nádherných vodních ploch se sytě 
zelenomodrou hladinou a vodopády, tak 
trochu připomínající českým turistům 
známá chorvatská Plitvická jezera.  

Protože je součástí rozsáhlé roviny 
Kafue Flats, v období dešťů, tedy od 
listopadu do dubna, se mění v rozsáhlé 
mokřiny vyhledávané nespočetnými stády 
středně velkých elegantních antilop 
vodušek červených označovaných také 
jako lečve a vytvářejících poddruh Ko- 
bus leche kafuensis vyskytující se jako 
endemit pouze v Kafue Flats. Z dobře roz-
místěných vyhlídek můžeme pozorovat 
i jiné půvabné antilopy – sitatungy (Tra-
gelaphus spekii). Hlavní atrakcí národ-
ního parku v této době ale zůstávají vodní 
ptáci, a to nejen pokud jde o jejich počet, 
ale i o druhové spektrum. Známá me-
zinárodní organizace na ochranu ptáků 
a jejich prostředí BirdLife International 
sídlící v britské Cambridgi proto Mod- 
rou lagunu zařadila mezi významná ptačí 
území (IBA, Important Bird Areas, IBA). 
Protože splňuje náročná kritéria mokřadu 
mezinárodního významu, pod ochranu si 12
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zeber v současnosti zařazených ke sub-
specii zebra Böhmova (Equus quagga 
boehmi) a nepřehlédnutelných buvolů 
kaferských (Syncerus caffer caffer) opráv-
něně se těšících pověsti jedněch z nej-
nebezpečnějších zvířat černého kontinen-
tu. Kromě vodušek proslavily oblast také 
lví smečky. V této části roku bývá sever- 
ní část parku včetně Busangy prakticky 
nepřístupná. Je těžko k uvěření, že rozsáh-
lá záplavová oblast přichází v období 
sucha o vodu do té míry, že ve vysycha-
jícím bahně zůstávají uvězněny desítky 
hrochů.  

Málokterý návštěvník nejstaršího 
a největšího zambijského národního parku 
tuší, jak pohnutou a přitom poměrně 
nedávnou historii má uvedené chráněné 

území za sebou. V 80. letech 20. století  
jej obsadily povstalecké jednotky ze sou-
sední Angoly. Rebelové stříleli z útočných 
automatických pušek AK-47, známých 
kalašnikovů, po všem, co vypadalo, že mů-
že poskytnout maso nebo na cokoli, co by 
se dalo zpeněžit. Není žádným tajemst-
vím, že se proti vládě bojující Angolané 
těšili nemalé přízni výrobců zbraní, takže 
se do méně dostupných oblastí dostávali 
i v období dešťů bez problémů moderní- 
mi vrtulníky. Žádný div, že přes západní 
hranici parku putovaly do Angoly zmítané 
dlouholetou ničivou občanskou válkou 

9, Početnost slona afrického (Loxodonta africana) v Zambii 
dosahuje 27 000 exemplářů. Snímek byl pořízen v národním 
parku Dolní Zambezi.  
 
10, Vodopády Mosi-oa-Tunya, známé i jako Viktoriiny, o něž se 
Zambie dělí se sousední Zimbabwe, jsou považovány za druhé 
největší na světě, hned po soustavě na řece Iguazú na brazilsko-
argentinském pomezí.

23

připočtěme, že až dosud zoologové v ná-
rodním parku zaznamenali plných 158 
savčích druhů. Pro srovnání připomeňme, 
že současná savčí fauna ČR čítá 89 volně 
žijících druhů, a to včetně nepůvodních, 

poddruhu Kobus leche leche, a z tele-
vizních pořadů dobře známých pakoňů 
žíhaných (Connochaetes taurinus) často 
doprovázených stády mohutnějších anti-
lop koňských (Hippotragus equinus), 

tedy zavlečených nebo záměrně vysa-
zených taxonů.  

Jedno z vysvětlení spatřuje příči- 
nu uvedené vysoké druhové bohatosti 
v modré infrastruktuře tvořené řekami, na 
prvním místě Kafue směřující do ještě 
větší Zambezi, menšími vodními toky, je-
jich slepými rameny a různě velkými 
tůněmi a dalšími stálými nebo sezónními 
mokřady. Skutečnou perlou národního 
parku zůstávají zaplavované travinné 
ekosystémy, a to hlavně na pláních Bu-
sanga. V období dešťů nabízí severozá-
padní část parku podél řeky Lufupa bohatá 
pastviště mnoha velkým býložravcům.  
Za všechny jmenujme alespoň tisíce 
středně velkých již zmiňovaných ele- 
gantních vodušek červených, tentokrát 

10
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Sioma Ngwezi představuje – a musíme 
říci, že bohužel – přímo učebnicový 
příklad palčivého problému, už dlouhou 
dobu tížícího ochranu přírody v četných 
rozvojových zemích. V minulosti na faunu 
velmi bohatý park byl před dvěma desítka-
mi let téměř vypytlačen. V současnosti 
umožnila zlepšená aktivní ochrana a po-
loha na migračních koridorech velkých 
savců mezi třemi státy aspoň částečnou 
obnovu populací některých volně žijí- 
cích živočichů. Určité atraktivní druhy 
byly do Sioma Ngwezi repatriovány 
z jiných lokalit v Zambii, u dalších dovezla 

správa národního parku jedince, kteří 
posílili tamější populace. Přitom stejně 
jako národní park Kafue se také tento 
národní park stal součástí obřího přes-
hraničního chráněného území Kavango - 
Zambezi (KAZA) plochou srovnatelného 
s Francií.  

Největší chloubou národního parku 
zůstává původní populace žirafy jižní 
(Giraffa giraffa), která se jinde v Zambii 
nevyskytuje. Dříve početná stáda slona 
afrického byla stejně jako v Kafue zcela 
zdecimována pytláctvím, takže dnes 
dohromady čítají nízké stovky jedinců. 
Navíc ilegální lov nepředstavuje pro- 
blém minulosti. Zatímco v roce 2008 
tvořili nalezení zabití sloni 3% z celkové 
populace těchto chobotnatců v Sioma 
Ngwezi, v roce 2015 vzrostlo toto smutně 

VZPOMÍNKY  
NA BUDOUCNOST? 
Na další zastávku našeho putování zam-
bijskou přírodou se musíme vypravit na 
jihozápad země, až na hranici s Angolou 
a Namibií. Právě v této části Zambie se 
totiž nachází její třetí největší národní park 
(5 270 km2) Sioma Ngwezi.  

V tomto chráněném území převládá 
rovinatá krajina porostlá miombovými 
a akáciovými lesními a savanovými for-
macemi na kalaharských píscích. Povrch 
jižní Afriky tvoří velká náhorní plošina, 
která uprostřed poklesla a vznikla tak 
Kalaharská pánev, během času sem řeky 
nanesly usazeniny hlavně písku. Na 
některých místech se nicméně setkáme 
s otevřenými travnatými pláněmi a pán-
vemi periodicky zaplňovanými vodou.  

11, V roce 1989 byly Viktoriiny vodopády zapsány na prestižní 
seznam světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu 
a kulturu (UNESCO).   
12, Na přelomu 60. a 70. let 20. století oživovalo národní park 
Kafue na 60 000 slonů afrických. Na konci řádění angolských 
ozbrojenců a kafueských pytláků jich zbyla dvacetina původního 
počtu. V současnosti počet slonů i přes občasné aktivity pytláků 
pozvolna roste a přesahuje 6 000 jedinců.

24

tuny a tuny zvěřiny, kůží, nejrůznějších 
trofejí a v neposlední řadě také na mezi-
národním černém trhu ceněné slonoviny 
a nosorožčích rohů. Skutečnosti, že zam-
bijská vláda ztratila nad národním parkem 
kontrolu, dokonale využili i četní místní 
pytláci. A výsledek? Nechme hovořit vý- 
mluvná fakta. Do posledního jedince byla 
vybita jedna z nejpočetnějších populací 
celosvětově kriticky ohroženého noso-
rožce dvourohého (Diceros bicornis). Po 
skončení intervence angolských povstalců 
nezůstali na druhém největším africkém 
chráněném území téměř žádní větší  
živočichové. Nicméně po dvou desetiletích  
se národní park Kafue dostal přinejmen-
ším do stavu, v němž se nacházel na pře-
lomu 70. a 80. let minulého století. Musí-
me ale přiznat, že kromě přírody samotné 
na tom nemalou zásluhu má i na africké 
poměry obstojně fungující státní ochrana 
přírody, mezinárodní ochranářské organi-
zace a v neposlední řadě i provozovate- 
lé turistických zařízení financující jak 
vzdělávání místních obyvatel, tak přímo 
v terénu rozmanitá opatření proti pytlá-
kům. 

Nespornou výhodu národního parku 
Kafue představuje poměrně dobrá do- 
stupnost. Je totiž vzdálen jen několik ho-
din jízdy po celkem slušné asfaltové  
silnici jak z Lusaky, tak z Livingstonu, 
odkud, jak si povíme dále, vyrážejí četní 
zahraniční návštěvníci se kochat dech 
beroucí mohutností proslulých Viktorii-
ných vodopádů. 
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Jako správný občan Britského impé- 
ria pojmenoval Livingstone vodopády  
po tehdejší britské panovnici Viktorii. 
Krásu a mohutnost tohoto velkolepého 
přírodního úkazu ale světu přiblížil až 
rodák z Holic na Pardubicku Emil Holub, 
který dvacet let po objevu Livingstona 
pořídil vůbec první, překvapivě podrob-
nou mapu vodopádu a uveřejnil ji v roce 
1880 ve svém poutavém cestopise Sedm 
let v jižní Africe. Ohromující kaskáda jej  
fascinovala do té míry, že ji už předtím 
dokonce věnoval zvláštní spis vydaný 
anglicky v roce 1877. 

Dnes leží Viktoriiny vodopády na 
hranici mezi Zambií a Zimbabwe. Na 
zambijské straně se na 66 km2 rozkládá 
národní park Mosi-oa-Tunya, který chrání 
nejen samotné vodopády, ale i výsek 
přilehlé krajiny. Jeho část blíže k měs-
tu Livingstone je celoročně využívána  
pro safari v automobilech. A skutečně, 
pokud chtějí návštěvníci Viktoriiných 
vodopádů na zambijské straně, kteří přiletí 

K VODĚ, KTERÁ HŘMÍ 
Opusťme odlehlý, ale skutečně pozo- 
ruhodný národní park Sioma Ngwezi 
a zamiřme na východ podél největší řeky 
jižní Afriky – Zambezi. Když 16. listopadu 
1855 dorazil skotský misionář a cestovatel 
David Livingstone k místu, kterému do-
morodci říkají Mosi-oa-Tunya, tedy Voda, 
která hřmí, naskytl se mu bez nadsázky 
úchvatný pohled. Po délce asi 1 800 m 
padá z výšky 120 m ohromné množství 
vody do čedičového kaňonu hlubokého 
140 m. Široké koryto rozvážně plynoucí 
Zambezi se totiž pod vodopádem mění   
v hluboké kaňonovité údolí, příliš úzké  
na to, aby udrželo vodu v jejím doposud 
poklidném toku. Zlověstný hukot hřmící 
vody, které se každou minutu řítí do 
propasti až 500 milionů kubických metrů, 
je slyšet do vzdálenosti čtyřiceti kilo-
metrů. A to ještě nesmíme zapomenout,  
že Livingstone pronikl k vodopádům 
v době, kdy v nich zrovna nenajdeme 
nejvíce vody. Jiný název jevu, Amanza 
Thunquayo, můžeme přeložit jako Voda, 
která stoupá vzhůru. I toto označení je 
výstižné, na konci období dešťů se vodní 
tříšť vznáší až do výšky 500 m. Dokonce 
i v období sucha, kdy průtok dosahuje 
pouhých 3 % maximálních hodnot, se do 
vzduchu uvolňuje tolik vodní páry, že se 
při leteckém pohledu jeví jako dým 
z obřího požáru. Nepřekvapí nás, že na 
jaře, kdy je množství vody ve vodopádu 
největší, můžeme sloupec spatřit až ze 
vzdálenosti dvaceti kilometrů.  

výmluvné číslo na těžko uvěřitelných  
85 procent.  

Jinak park nabízí téměř ucelenou  
škálu další africké charismatické fauny 
včetně lva (Panthera leo), v celém areá- 
lu rozšíření ubývajícího psa hyenového 
(Lycaon pictus), poměrně skrytě žijícího 
levharta (Panthera pardus) a možná 
i geparda (Acinonyx jubatus), považo-
vaného za jedno z nejrychlejších zvířat 
naší planety, a některých antilop, avšak 
stále v mimořádně nízké populační 
hustotě.   

Odlehlost národního parku Sioma 
Ngwezi způsobuje, že v něm dosud žádné 
trvalé turistické zařízení neexistuje, pouze 
podél řeky Zambezi vzdálené od hranice 
parku asi 30 km na západ funguje pět 
kempů a lodží. 

13, Více než polovina vytěžené dřevní hmoty 
slouží ve světě na otop. V Africe dřevo poskytuje 
27 % primární energie. Na snímku materiál na 
výrobu dřevěného uhlí na západě Zambie.  
 
14, Baobaby patří mezi charakteristické dřeviny 
afrických savan a často dosahují značných 
rozměrů.
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vany s dominantami dřevin, jako je opa-
davý strom s nápadně tlustým kmenem 
baobab (Adansonia spp,) nebo palma 
Hyphaene ventricosa, přispívají k vskutku 
impozantní krajinné scenerii.  

Široké spektrum africké fauny zahrnu-
je mj. slona afrického, který osídluje park 
v počtu  1 500 – 1 700 jedinců, hojného 
hrocha obojživelného (Hippopotamus 
amphibius), majestátního buvola kafer-
ského, zebry Böhmovy, několika druhů 
antilop, lva, konkrétně 30 Ş 40 jedinců, 

bijském břehu leží, v něm dosahuje délky 
120 km a šířky 500 metrů až dva kilome-
try. Na vodní tok tvořící stejně jako 
v případě Viktoriiných vodopádů státní 
hranici mezi Zambií a Zimbabwe navazuje 
nivní terasa široká 2 – 15 km, nápadný 
řetězec kopců vysokých přes 1 000 m n. m. 
a svahy Velké příkopové propadliny, 
globálně významného geomorfologického 
jevu táhnoucího se v délce 6 000 km ze 
severu Sýrie až do východoafrického 
Mosambiku. Četné mokřady a tůně (neza-
pomínejme, že část nivy parku je několik 
měsíců pod vodou), rozmanitý buš a sa-
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na mezinárodní letiště ve městě pojmeno-
vaném po jejich objeviteli, kromě tun 
hřmící vody spatřit i charismatickou sub-
saharskou faunu, naskytne se jim právě 
v národním parku Mosi-oa-Tunya bez 
větší námahy dostatek příležitostí. Nic-
méně znalci africké divočiny tvrdí, že jde 
o jakousi větší průjezdnou zoologickou 
zahradu.  

 
NÁRODNÍ PARK  
PŘÍMO NA BŘEHU VELETOKU 
Národní park Dolní Zambezi zabírá plochu 
4 094 km2 a samotná řeka, na jehož zam-12

/2
02

2

KDO BYL DAVID LIVINGSTONE 
„Doktor Livingstone, předpokládám.“ Jedna z nejslavnějších vět 19. století. Objevitel a reportér 
deníku The New York Herald Henry Stanley, tvrdý nesmlouvavý chlapík vychovaný ve waleském 
sirotčinci a adoptovaný bohatým americkým obchodníkem z New Orleansu, našel u jezera 
Tanganika přímo v srdci černého kontinentu 10. listopadu 1871 celé roky pohřešovaného misionáře 
Davida Livingstona, kterého již odepsali dokonce i jeho někteří nejvěrnější přátelé.  
Člověk přísných mravů, neúnavný misionář, nesmírně vytrvalý cestovatel, bojovník proti otrokářství 
a dnes bychom řekli workoholik. Tak popisují Livingstona četní současníci. Jeho mládí nemůžeme 
rozhodně označit za procházku růžovým sadem, naopak připomíná jeden z hodně pochmurných 
příběhů Charlese Dickense. David měl šest sourozenců, a aby rodina skotského podomního obchod-
níka s čajem a současně učitele nedělní školy vůbec přežila, pracoval v textilní továrně od deseti let 
12 hodin denně, a to téměř bez přestávky. Jak dospíval, pracovní doba se mu prodlužovala až na 
těžko uvěřitelných 14 hodin, od šesti ráno do osmi večer. Jako madeselfman, což se za první repub-
liky překládalo jako chudý chlapec, který se proslavil a který se přitom musel spoléhat jen sám na 
sebe, vystudoval v Glasgow lékařství, chemii, teologii a řečtinu a k tomu si navíc v Londýně přidal 
i misionářskou školu. V roce 1841, tedy jako osmadvacetiletý, zamířil cílevědomý misionář na jih 
Afriky, i když původně se chtěl vydat šířit křesťanství a pomáhat obyčejným lidem v Číně. 
Livingstonovo celoživotní heslo Křesťanství, obchod, civilizace je vytesáno na jeho soše 
u Viktoriiných vodopádů. Uvádí se, že zmapovat jako první Evropan řeku Zambezi se rozhodl proto, 
že ji chápal jako možnou obchodní tepnu. Ostatně v době, kdy žil, se většina zboží ve Spojeném 
království přepravovala loděmi po řekách.  A tak prý i za objev Viktoriiných vodopádů vděčíme 
obchodnímu duchu skromného a navýsost odvážného Skota.

15, Přestože národní park Sioma Ngwezi leží na 
kalaharských píscích, najdeme v něm menší 
pravidelně zaplavované pánve, které hrají vý-
znamnou roli v život tamější bioty (živé složky 
ekosystémů). 
 
16, Východ slunce nad veletokem Zambezi může 
symbolizovat naději pro krásnou zambijskou 
přírodu. 
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trhu a myslet do budoucnosti v širších sou-
vislostech svědčí nejlépe nedávné zřízení 
Ministerstva zeleného hospodářství a ži-
votního prostředí. Nejde jen o formální 
krok předpokládá se, že Zambijská repu-
blika bude věnovat vytváření ekonomiky 
šetrné k životnímu prostředí zvýšenou 
pozornost, mj. již proto, že tak snáze 
dosáhne na finanční prostředky poskyto-
vané mezinárodními institucemi a vládami 
hospodářsky vyspělých států právě pro 
tento v současnosti tolik skloňovaný  
účel. I z tohoto důvodu by měl ekoturis-
mus zacílený na faunu a flóru představo-
vat v rozvojové pomoci České republiky 
Zambii nepochybnou prioritu. 

I když jsme si zvykli lamentovat na 
bruselské superúředníky – ne že by některé 
jejich nápady nevyvolaly nechápavé krou-
cení hlavou, zdůrazněme, že v květnu 2020 
uveřejněná Strategie EU v oblasti biolo-
gické rozmanitosti do roku 2030 – Navrá-
cení přírody do našeho života ukládá 
Evropské unii zahájit iniciativu Natur-
Africa zaměřenou výlučně na ochranu 
druhů volně žijících živočichů a planě ros-
toucích rostlin a klíčových ekosystémů na 
africkém kontinentě, zároveň by měla 
nabídnout místnímu obyvatelstvu pracov- 
ní příležitosti právě v ekologických 
odvětvích.  

 
ZAMBIE BUDOUCNOSTI 
Ačkoliv je hned z několika důvodů ob-
tížné porovnávat přírodní krásy v různých 
částech světa, shodují se někteří znalci, 
kteří na vlastní oči viděli nemalou část naší 
planety, že Zambie patří, pokud jde právě 
o přírodní prostředí, mezi nejpozoruhod-
nější země vůbec. Zmínit musíme i sku-
tečnost, že jde mezi rozvojovými státy 
o poměrně bezpečnou zemi. Navíc se vám 
v ní určitě nestane, aby se kolem odpočí-
vajícího lva nahromadilo několik desítek 
automobilů s lidmi, s hlasitými komentáři 
a jako o život mačkajícími spouště foto-
aparátů, kamer a mobilních telefonů. 

Ekoturismus nepřináší jen prospěch 
péči o přírodní a krajinné dědictví, ale 
i bezprostředně přispívá k hospodář- 
skému a sociálnímu rozvoji celých, vět-
šinou na zemědělskou výrobu zaměře-
ných regionů a vede ke snížení chudoby. 
Proto je víc než žádoucí, aby se na roz-
machu cestovního ruchu citlivého k život-
nímu prostředí a přibližující rozumným 
způsobem půvaby přírody a krajiny 
Zambie podílela také Česká republika. 

v minulosti způsobila nemalé hospodář-
ské těžkosti. Jednu z cest, jak toho dosáh-
nout, představuje podpora rozumného  
cestovního ruchu. Vždyť právě turistika 
šetrná k životnímu prostředí a zaměřená 
na poznávání přírodních krás včetně po-
zorování charismatické fauny patří v celo-
světovém měřítku k nejdynamičtěji se 
rozvíjejícím aktivitám a na africkém kon-
tinentě představuje pro řadu států vý-
znamný pravidelný zdroj příjmů. Agentu-
ra ochrany přírody a krajiny ČR proto 
připravila na žádost zambijských partnerů 
projekt vybudování nového zařízení pro 
tento typ cestovního ruchu (ekokempu) 
a jeho následného provozu, a to v ně-
kterém z národních parků. Zmiňovaná 
infrastruktura by nejen vytvořila nová  
pracovní místa a zajistila tak části mís-
tního obyvatelstva dlouhodobou a stá- 
lou obživu, ale současně by podpořila jak 
tolik žádoucí péči o nepochybně cenné 
přírodní a krajinné dědictví Zambie, tak 
rozvoj neprodukčních funkcí tamějšího 
venkova.  

V roce 2019 zpracovala AOPK ČR ve 
spolupráci s odborníky z Fakulty životního 
prostředí České zemědělské univerzity 
v Praze a za finanční podpory České 
rozvojové agentury rozsáhlou studii pro-
veditelnosti uvedeného záměru. Po po-
drobné a pečlivé analýze byla pro realizaci 
projektu vybrána z několika možností 
lokalita nacházející se v národním parku 
Kafue a ležící na soutoku řek Kafue 
a Shishambe. Další kroky v tomto směru 
přerušila pandemie nemoci covid-19,  
která drsně zasáhla v několika vlnách také 
Zambii.  

O úmyslu zambijské vlády nespoléhat 
se jen na poptávku po mědi na světovém 

levharta, hyeny skvrnité (Crocuta crocuta) 
a nepočetně i psa hyenového čítajícího  
3 – 5 smeček. Zatímco krokodýla nilského 
(Crocodylus niloticus) můžeme v Dolní 
Zambezi i dnes považovat za běžného, 
nosorožce dvourohého vybili pytláci 
obdobně jako v národním parku Kafue do 
posledního kusu. Stejně tak z parku 
v důsledku ilegálního lovu zcela vymizel 
také gepard, kdežto žirafa se tu nikdy 
nevyskytovala. Téměř 400 druhů ptáků 
včetně kolonií nápadně vybarvené vlhy 
karmínové (Merops nubicoides) hnízdící 
v národním parku v počtu až 10 000 je-
dinců lákají milovníky ptactva z celého 
světa.   

Není žádným překvapením, že park 
a jeho okolí ohrožuje záměr těžit v něm 
stále výnosnější nerostné suroviny. Na 
protějším zimbabwském břehu se roz-
kládá unikátní národní park Mana Pools, 
kde mj. přežívají i hodně vzácní nosorožci 
dvourozí.     

 
ČESKÁ OCHRANA PŘÍRODY SE 
SNAŽÍ ZAMBII POMÁHAT 
Zambie se stala spolu s Etiopií jedinými 
africkými zeměmi, kam by oficiální rozvo-
jová pomoc České republiky, tedy podpora 
zprostředkovaná přímou vládou, měla 
směřovat přednostně. Kromě činností 
bezprostředně souvisejících s geologickým 
průzkumem a těžbou nerostných surovin, 
jmenovitě barevných kovů, a investic do 
místního zdravotnictví a školství se 
v poslední době spolupráce mezi oběma 
zeměmi soustředila na zambijský venkov 
trpící všudypřítomnou chudobou. 

Zambijská vláda se dlouhodobě snaží 
s různým úspěchem snížit značnou zá- 
vislost země na vývozu mědi, která jí 
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Britský ekonom William Stanley Jevons si již koncem 19. sto-
letí všiml zajímavé věci. Člověk by řekl, že když nám techno- 
logický pokrok umožní získávat efektivněji energii (např. 
vynálezem parního stroje), bude zdroje spotřebovávat méně,  
opak je však pravdou. Paradoxem je, že zatímco parní stroj spo-
třebovával menší množství uhlí na stejnou produkci energie a ce-
na uhlí se tak snížila, ve výsledku došlo ke zvýšení jeho celkové 
potřeby – pokrok šel díky většímu množství energie, které bylo 
k dispozici víc, čím dál rychleji a spotřeba uhlí znovu rostla. 
Jevonsův paradox platí i dnes. Člověk sice nechal parní stroj 
v pohádce o mašinkách, ostatně uhelné zdroje pomalu v České 
republice začínají dosahovat svých (povolených) limitů, ale teze, 
že technologický pokrok sníží spotřebu paliva, zůstává stále lichá. 
Největší průmyslovou mocností 19. století byla Velká Británie, 
která v roce 1830 vyprodukovala 80% světové těžby uhlí a v roce 
1848 vyráběla víc železa než zbytek světa. Během staletí však 
Británie vytěžila svá uhelná ložiska, průmyslová města si prošla 
dobou, kdy respirační onemocnění byla častou příčinou úmrtí, živ-

E nergetická krize provázela lidskou civilizaci v dějinách od 
nepaměti. Když Řekové na své krásné starověké flotily 
spotřebovali všechno dřevo na středomořských ostrovech, 

když dřevaři na Novém Zélandu vytěžili tisícileté stromy kauri 
(damaroň australská), když zmizely libanonské cedry ze střední 
Asie, když horníci na severozápadě Anglie a na Ostravsku zjistili, 
že uhelné sloje jsou již vytěžené – náhle se zdálo, že už není kde 
brát. Matička Země, ke které se náš druh Homo sapiens tak 
macešsky chová, vždycky zatím měla v záloze něco, čím jsme 
mohli vyčerpaný zdroj nahradit, i když se to zdálo zprvu nemožné. 
Přece jen jsme ale v jiné situaci, než byli před několika tisíci lety 
Řekové. Je nás tady mnohonásobně více, potřebujeme k pohodlné-
mu životu daleko víc energie a sebevědomý citát pana Špidly – 
„Zdroje jsou.“ – vyřčený před 20 lety, zvláště v dnešní době války 
na Ukrajině a přerušených dodávek z Ruska, pozbývá platnosti. 
Vypravme se po časové ose zpět a připomeňme si v průmyslové 
historii několik momentů, kdy jsme měli hluboko do energetické 
kapsy. 
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Jsou to ale paradoxy, 
pane  Jevonsi…



Freese B.: Coal, a Human History, London 2007 
Cílek V.: Proč je deštník černý, Vesmír 88, 374, 2009/6

otní prostředí bylo ničeno a lidé z vyšších vrstev nosili na londýn-
ských ulicích deštníky, aby jim na oblečení nepadaly saze.  

Evropská unie i Velká Británie se dnes zasazují - podle mno-
hých až fanaticky – za využití obnovitelných zdrojů se svým pro-
gramem Green Deal. Není mi ovšem jasné, co jiného máme podle 
kritiků na vybranou. Voda, vítr, slunce, jádro a snad v budoucnu 
vodík, to jsou volby, které nám zbývají. Jeden z největších trhů 
světa – čínský – bohužel vsází stále na uhlí. V roce 1900 se 
v západním světě získávalo 95% energie z uhlí, v roce 2004 jen 
24%, nyní je to už 29% a další růst bude pravděpodobně zejména 
kvůli čínské ekonomice pokračovat, důsledkem čehož bude 
zvyšování množství oxidu uhličitého v ovzduší, další tání ledovců, 
zaplavování přímořských oblastí a následně stěhování jejich oby-
vatel. Nebo jiná možnost – myšlenka Green Deal se stane hnacím 
motorem nejen Evropy, energetická krize bude zažehnána  
a spotřeba fosilních paliv zvolna utlumena. Což zní růžově, ale 
začátky – jak už můžeme vidět nyní – jsou nepohodlné a drahé. 
Snad se nenaplní myšlenka Lawrence Ferlinghettiho (amerického 
spisovatele a aktivisty, který žil ve 20. století) – tvrdící, že: 
“Z hlediska politiky a ekologie se ukazuje, že člověk je takový 
hlupák a chamtivec, že mu není pomoci.” Nezbývá nám, než být 
většími optimisty. 

 

Britská   
krajina  
v době 
průmyslové 
revoluce  
v 19. století
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svého vlastnictví. Finance na výkup by 
měli poskytovat podporovatelé projektu, 
hlavně členové ČSO a další příznivci 
ochrany přírody. Poměrně ambiciózní 
vykročení do neznáma se setkalo s úspě-
chem. Nepřerušený nárůst zájmu podpo-
rovatelů dokládá, že zdroj nezbytných 
finančních prostředků byl vybrán dobře. 
Z prvních nesmělých a skromných darů 
jsou dnes dary pravidelné, často čítající 
desítky tisíc Kč. Ani ochota prodávat 
pozemky na vybraném území nebyla 
samozřejmostí, což si ČSO uvědomovala. 
Bylo třeba překonat nedůvěru vlastníků 
i zemědělců, kteří na většině zájmového 
území hospodařili. Bez intenzivní práce 
s hospodáři, veřejností i úřady by se pro-
jekt vůbec nemohl ani rozjet. Samostatnou 
kapitolou pak představovala myšlenka 
obnovy starého zavlažovacího systému, 
který skoro celé 20. století sloužil k vyšší 
produkci trávy, ale v době úvah o ptačím 
parku už byl v dezolátním stavu. Obnova 
závlah byla byrokratickým oříškem ne- 
jen kvůli povolení k nakládání s vodami, 
ale i z důvodu nesnadného přesvědčování 
sedláků, že závlaha jim nebude zne-
možňovat hospodaření. V plánu totiž byl 
úplně jiný režim závlah, než jaký se provo-
zoval pro zvýšení produkce trávní bio-něná území zřízena. Místo, které nejvíce 

naplňovalo představy prvního ornitolo-
gického parku, navrhli v roce 2006 vý-
chodočeští milovníci avifauny. Mokřadní 
lokalita, dostatečně rozlehlá, s parcelami, 
jež lze vykoupit, snadno přístupná a obo-
hacená o historicko-technický prvek 
v podobě zavlažovacího systému využitel-
ného k ochraně přírody, přesně tyto poža-
davky splňovaly louky pod známou 
pevností Josefov u Jaroměře. 

 
PTAČÍ (DŘÍVE 
ORNITOLOGICKÝ) PARK 
JOSEFOVSKÉ LOUKY – PROTO-
TYP PTAČÍCH REZERVACÍ ČSO 
Přestože se na začátku 21. století některé 
nevládní organizace pokoušejí zřídit 
nestátní chráněná území, velké soukromé 
rezervace jsou v ČR stále neznámou věcí. 
ČSO se rozhodla vydat cestou výkupu 
předem vymezeného relativně rozsáhlého 
území (asi 80 ha) Josefovských luk do 

Čejka  
chocholatá, 

symbol 
úbytku 
ptactva 

zemědělské 
krajiny,  

je logicky 
prioritním 

druhem  
ve všech 

třech 
mokřadních 

ptačích  
parcích. 

Foto Milan 
Koutník

Ptačí rezervace ČSO 
STÁLE VIDITELNĚJŠÍ FENOMÉN OCHRANY PŘÍRODY
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Na území České republiky v minulosti vznikaly a zanikaly nepočetné, 
rozlohou malé soukromé rezervace pro ptáky už minimálně od 
začátku 20. století. Nešlo o komplexně pojatou aktivní ochranu 
ekosystémů, ale spíše o výseče krajiny, kde byl ptákům dopřáván klid 
a nabízena potrava v krmítkách, umísťována pítka s vodou apod. 

V livem nepřejících a hlavně mě-
nících se politických režimů 
a dalších činitelů se ale žádná 

z nich neudržela. V západní Evropě před-
stavují soukromá chráněná území již od 
19. století samozřejmou součást činnosti 
občanské společnosti a účinnou cestu 
ochrany nejen ptactva, ale celých dobře 
fungujících stanovišť. Podle vzoru britské 
Královské společnosti pro ochranu ptáků 
(Royal Society for Protection of Birds, 
RSPB), nizozemské Společnosti pro ochra-
nu ptáků (Vogelberscheming Netherland) 
nebo Německého svazu ochránců přírody 
(Naturschutzbund Deutschland, NABU) 
začala i Česká společnost ornitologická 
(ČSO) po roce 1989 uvažovat o vytvoření 
vlastní ptačí rezervace. Impulzem pro 
první z nich se v roce 2002 staly nečekaně 
získané volné finanční prostředky k mož-
nému nákupu prvních pozemků. Tehdy již 
existovaly i první, i když ojedinělé, návrhy 
lokalit, kde by mohla být nestátní chrá-

avifauna
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ních rezervací, jedině pastva velkých ko-
pytníků. Shodou okolností jsme se trefili 
do doby, kdy se v ČR zaváděla přirozená 
pastva, tj. pastva velkých soběstačných 
kopytníků, ekvivalentů původních, ale 
dnes vyhubených druhů spásačů. Prvními 
byli koně z anglického Exmooru, ozna-
čovaní jako exmoorští nebo kelští pony 
a považovaní spolu s koňmi Převalského 
(Equus przewalskii) za nejbližší příbuzné 
původních divokých koní. Poté, co jsme si 
v jedné belgické rezervaci ověřili, že mo-
hou bezproblémově osídlovat i mokřadní 
prostředí, jsme v roce 2018 vypustili koně 
vypůjčené od organizace Česká krajina na 
Josefovské louky. Ještě ve stejném roce 
byl dokončen velký komplex tůní spe-
ciálně tvarovaných pro potřeby bahňáků. 
Oba tyto počiny představovaly ve vývoji 
parku tolik žádoucí zlom. Louky získaly 
stálé vodní plochy a hlavně z hlediska  
biologické rozmanitosti ideální způsob 
péče. Luční bahňáci, kteří vyžadují níz-
kou a pestrou vegetaci, kterou v mok- 
řadu pomocí strojů získáme jen obtížně,  
na uvedené změny zareagovali intenziv-
nějším a úspěšnějším hnízděním. Koně 
a dnes i zpětně vykřížení „pratuři“, kon-
tinuálně zajišťující minimální výšku 
porostu, vytvořili dokonce podmínky pro 
hnízdění vodouše rudonohého (Tringa 
totanus). Přitom zmiňovaný v ČR kriticky 
ohrožený bahňák ve východních Čechách 
několik desítek let nehnízdil. V součas-
nosti na Josefoských loukách mláďata 
vyvádějí až čtyři páry vodoušů. Ze čtveřice 
hlavních cílových druhů v první rezer- 

ptáků. S postupným zarůstáním lokality 
však ptáci mizeli. Pro hnízdění lučních 
bahňáků, pro něž byla rezervace přede-
vším zřízena, bylo zapotřebí udělat více. 
Mělké stržení drnu na několika na sebe 
navazujících podmáčených ploškách vedlo 
k dalšímu navýšení druhů využívajících 
ptačí park jako tahovou zastávku, ale 
hlavně k prvnímu úspěšnému hnízdění 
čejek chocholatých (Vanellus vanellus). 
Nabízela se možnost pokračovat v me-
chanickém narušování drnu a hloubení 
mělkých tůní, ale sukcesi mnohem lépe 
potlačí, jak říká odborná literatura a zku-
šenosti zahraničních kolegů z mokřad- 

masy. Původní umožňoval po krátkých 
periodách „podhánění“ vodou až pět sečí 
za sezónu. Rezervace měla přednostně 
chránit dramaticky ubývající luční ptáky, 
kteří, pokud se na lokalitě vůbec zdržo-
vali, neměli během intenzivní produkce 
trávy šanci vyhnízdit. Uvažovali jsme 
o jarním zaplavení a co nejdelším zadržení 
vody tak, aby se na ploše mokřiny držely 
po celou dobu hnízdění, což mohlo koli-
dovat s obdobím senoseče. 

V roce 2014, kdy se nám s posvěcením 
úřadů podařilo poprvé uměle zavlažovat, 
jsme hned pozorovali nárůst počtu pro-
tahujících bahňáků a dalších mokřadních 

Podzimní 
ptačí park 
Josefovské 
louky 
s patrnými 
hloubenými 
tůněmi 
a zavlažo-
vacími 
kanály.  
Foto 
Ludmila 
Korešová 

 
Dole: 
Ptačí park 
Kosteliska 
po zavedení 
pastvy 
uherského 
stepního 
skotu  
na jaře 
2022.  
Foto ČSO
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pro ptáky a jimi osídlené prostředí 
a celková účinnost vlastněné a vlastními 
způsoby řízené rezervace vyústily v roce 
2019 do výzvy k navrhování dalších 
lokalit pro nový ptačí park ČSO. 
A výsledek? Sešlo se na 60 různě kvalit-
ních návrhů, z nichž ČSO nevybrala jeden, 
ale hned tři podporující ohrožené ptačí 
druhy a současně nabízející možnost vy-
koupit lokalitu do vlastnictví ČSO bez 
nebezpečí budoucího ohrožení záměru. 

 
PTAČÍ PARK MNIŠSKÉ LOUKY – 
MOKŘADY POD SOPKAMI 
STŘEDOHOŘÍ 
Stohektarové území v zákrutu Ploučnice 
u České Lípy uniklo vyhlášení zvláště 
chráněného území (ZCHÚ), i když jeho 
biodiverzita je na severočeské poměry 
vysoká. Každoročně přirozeně zaplavo-
vané louky s udivující populací kuněk 
ohnivých (Bombina bombina), rosniček 
zelených (Hyla arborea) a dalších oboj-
živelníků jsou sice jako evropsky význam-
ná lokalita známá jako Dolní Ploučni- 
ce součástí soustavy chráněných území 
Evropské unie Natura 2000, ale ta posky-
tuje jen základní ochranu bez promyšlené 
péče. Se záměrem vyhlásit ZCHÚ se na 
lokalitě nepočítalo, proto z velké části 
neobhospodařované území se skládkou 
odpadních kalů a četnými menšími čer-

 
NOVÉ PTAČÍ PARKY 
Pokud se podařilo z většiny vykoupit 
a zdárně k lepšímu přeměnit osmdesáti-
hektarové mokřadní louky ve východních 
Čechách, proč se o to nepokusit i v ostat-
ních oblastech ČR? Sounáležitost dárců 
a dalších podporovatelů s ptačím parkem 
ve vlastním kraji, možnost využití na 
region vázaných dotací na terénní opatření 

Nory vlh 
pestrých 
a břehulí 

říčních 
v ptačím 

parku Malá 
Lipová. 

Foto Josef 
Chytil 

 
Rodina 
jeřábů 

popelavých 
na 

Mnišských 
loukách. 

Foto Břeněk 
Michálek
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vaci ČSO tak již tři (čejka chocholatá, 
bekasina otavní Gallinago gallinago 
a vodouš rudonohý) hnízdí a jejich 
početnost se navíc každým rokem zvyšuje. 
Tím čtvrtým zůstává v celé Evropě rychle 
mizející břehouš černoocasý (Limosa 
limosa), jehož úspěšné vyhnízdění bohužel 
nebylo v posledních letech potvrzeno 
nikde v České republice. 12

/2
02
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Rovněž přítomnost početných prasat 
divokých (Sus scrofa) představuje pro 
ptáky hnízdící na zemi ohrožení. Přes 
všechny tyto vlivy dnes v parku hnízdí 
nepřehlédnutelní jeřábi popelaví (Grus 
grus), kachny čírky modré (Anas quer-
quedula) a kopřivky obecné (Anas stre-
pera) nebo slavíci modráčci (Luscinia  
svecica). Nárůst velikosti rezervace 
a zvyšování pestrosti prostředí podpoří 
koexistenci cílových ptáků i jejich 
predátorů. První opatření (mělká tůň 
s obnaženými břehy a pokosené a skli-
zené okolní pozemky) na vlastních po-
zemcích ČSO v roce 2021 navrátilo do 
místa čejky chocholaté, které nebyly na 
lokalitě několik let vůbec pozorované.  
Na místě zásahů se také zdržuje stále  
větší množství bekasin otavních, objevila 
se severská slučkamalá. Navíc je zřejmé, 
že další činnosti budou i v budoucnosti 
zvyšovat počty zájmových druhů. 

 
PTAČÍ PARK KOSTELISKA – 
BRÁNA DO JIŽNÍHO PTAČÍHO 
RÁJE 
Těsně před koncem výběru nové ptačí  
rezervace ČSO se objevil návrh jihomo-
ravských ornitologů na zřízení velkého 
(přes 100 ha) ptačího parku v nivě řeky 
Kyjovky. Tým nadšenců odhodlaných se 
případné rezervaci věnovat změnil výstupy 
výběru nových lokalit pro zřízení dalších 
ptačích parků. Místo jedné nové velké  
rezervace a případně jedné menší dopro-
vodné tak vznikají rovnou tři nové ptačí 
parky. Poloha u Dubňan na Hodonínsku, 

výše položené písečné terasy, na nichž 
roste xerotermní, tedy suchomilná vege-
tace. Vymezené území protínají historická 
boční ramena Ploučnice, jejichž zbytky 
vytvářejí přirozené tůně. Kolem se roz-
prostírající lesy umožňují výskyt na 
stromech hnízdících dravců a krkavco-
vitých ptáků, kteří mohou komplikovat 
podporu mířenou na luční ptáky, jež mo-
hou právě zmiňovaní predátoři často lovit. 

nými skládkami zůstávalo ideálním kan-
didátem k obnově zaniklých biotopů, tak 
aby sloužily ohroženým lučním ptákům 
jako v minulosti. Jeho současnou i poten-
ciální biologickou pestrost určuje i tamější 
výrazná geomorfologická členitost. Říční 
terasy s různým hromaděním usazenin 
představují biotopy od úplně mokřad- 
ních s vodní bylinou žebratkou bahenní 
(Hottonia palustris) až po zcela suché nej-

Ptačí park 
Mniššské 
louky na 
konci zimy. 
Foto 
Ludmila 
Korešová 

 
Dole: 
Užovka 
stromová, 
nejvzácnější 
český had, 
odchycená 
začátkem 
července 
v ptačím 
parku 
Kosteliska. 
Foto 
Ondřej 
Ryška
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Potřebujeme proto místním občanům, 
vlastníkům i návštěvníkům ukázat na 
příkladech dobré praxe, že vytváříme  
hodnotné pestré prostředí kontrastující 
s poškozenou intenzivně zemědělsky 
a průmyslově využívanou krajinou v okolí. 
Postupnou prací s vlastníky pozemků, 
místními obyvateli a hromadnými sdělo-
vacími prostředky se však tento park daří 
zdárně rozvíjet. 

 
PTAČÍ PARK MALÁ LIPOVÁ – 
REZERVACE PRO VLHY PESTRÉ 
Zcela odlišný ptačí park vzniká na střed- 
ní Moravě. Suchá pískovna na dohled od 
Přerova není ptáky oplývajícím mok-
řadem, ani útočištěm (refugiem) mimo-
řádně vzácných či ohrožených ptačích 
druhů. Vlajkový druh v něm představuje 
vlha pestrá (Merops apiaster), která se 
v Evropě úspěšně šíří severozápadním 
směrem, podobně jako řada dalších teplo-
milných živočichů, což někteří odborníci 
přičítají změnám podnebí. Ochranářsky 
tedy nepatří mezi úplně prioritní taxony. 
Jako atraktivní pták ale dobře poslouží 
komunikaci s laickou veřejností, ta se 
prostřednictvím nepopíratelného charis-
matu druhu zapojuje do pozorování pří-
rody a potažmo její ochrany. Těsně po za-
koupení do vlastnictví ČSO se obnažená 
stěna pískovny stala také domovem pro 
kolonii dalšího ochranářsky zajímavého 
druhu – v ČR ubývající břehule říční 
(Riparia riparia). Okolní vegetace hostí 

částečně zasahujícím do parku je rezer-
vace důležitá i pro lesní druhy a druhy 
přechodových stanovišť. V roce 2022 se 
v tomto koutu jižní Moravy zdržoval dva 
měsíce orlík krátkoprstý (Circaetus galli-
cus). Přitom na území ČR zmiňovaný 
vzácný dravec, vyhledávající slunnou 
otevřenou krajinu s roztroušenými stromy, 
skalnaté stráně, stepi i polopouště jižní 
Evropy, severní Afriky a jižní Asie, zalétá 
jen vzácně a pouze výjimečně se zdrží 
delší dobu na jednom místě. Je totiž 
potravní specialista živící se především 
hady a dalšími plazy, obojživelníky 
a v menší míře také ptáky, savci a hmy-
zem. Právě hojný výskyt užovek obojko-
vých a žab díky pestré mozaice mokřadů 
jej přilákal do přírodního parku.  

Zvolený přístup ke krajině vycházející 
z místního tradičního hospodaření umož-
nil nedávno zahájit na ploše pastvu uher-
ského stepního skotu, jež by měla účinně 
omezit porosty invazních nepůvodních 
rostlin a dotvořit překvapivě pestrou 
mozaiku biotopů. Přestože lokalita byla 
dlouho opuštěna a neobhospodařována, 
musí v současnosti čelit velkému tlaku na 
využití pozemků. I na první pohled ne-
využitelné rozsáhlé podmáčené plochy 
mají komerční potenciál. Mezi záměry 
ohrožující lokalitu se řadí zakládání plan-
táží rychle rostoucích topolů, stavba 
solárních elektráren, pěstování vánočních 
stromků nebo budování rybníků. Do jisté 
míry se tedy jedná o závod s časem. 

Spásané 
mokřady 
hostí na 

jaře hejna 
migrujících 

bahňáků 
a vrubo-
zobých 
ptáků.  

Foto Alice 
Janečková

tedy na teplé jižní Moravě na významné 
tahové cestě a mokřadní charakter s pestrý-
mi přechody do suchých stanovišť garan-
tují výraznou druhovou rozmanitost ptact-
va i ostatních skupin volně žijících živoči-
chů. Území je však třeba vykoupit a na 
vlastněných pozemcích provádět přede-
vším práce, které povedou k omezení 
invazních nepůvodních rostlin, které po-
krývají podstatnou část zájmového území. 
Musíme rovněž zajistit existenci již fungu-
jících kvalitních menších mokřadů, na 
kterých už některé prioritní druhy vyvádějí 
mláďata. Současným hnízdičům – čejkám 
chocholatým a vodoušům rudonohým - je 
třeba podmínky pro rozmnožování zlep-
šit, přednostně na zaplavované orné půdě, 
kterou nazýváme Ptačí pole. Ostatním 
cílovým ptákům, jako jsou pozoruhodné 
pisily čáponohé (Himantopus himanto-
pus), vzácní tenkozobci opační (Recur-
virostra avosetta) nebo nápadné kachny 
lžičáci pestří (Anas clypeata), musíme 
vhodná hnízdiště připravit. V roce 2022  
se podařilo v ptačím parku Kostelisko 
nalézt tři jedince užovky stromové 
(Zamenis longissimus), nejvzácnějšího 
hada České republiky, který se vyskytuje 
jen na několika málo vzájemně odděle-
ných místech. Na lokalitě vyhnízdil také 
velmi skrytě žijící chřástal malý (Porzana 
parva), jehož hnízdní populace se v ČR 
odhaduje jen na 20-40 párů, a sýkořice 
vousatá (Panurus biarmicus), které u nás 
hnízdí jen 90-180 párů. Díky lesům 

12
/2

02
2



parků. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, 
že veřejnost je do jejich vzniku zapojena 
od úplného začátku. Dokonce i vlastní 
výběr lokalit pro nové parky vycházel 
z návrhů široké veřejnosti. Území pro ptačí 
parky jsou vykupována z darů podpo-
rovatelů. Příznivci se mohou aktivně 
podílet přímo na terénních opatřeních, jako 
je sekání a odklízení biomasy, hloubení 
menších tůní, vyřezávání náletů nebo stav-
ba nových ohrad pro velké kopytníky. 
Ptačí parky jsou zdarma otevřené pro 
veřejnost po celý rok. Jen v době hnízdění 
návštěvníky usměrňujeme pomocí cest 
a vyhlídek tak, aby ptáky nerušili. Zájemci 

se také účastní čistě osvětových akcí,  
které pořádáme ve všech parcích několi-
krát ročně. Na Josefovských loukách 
intenzivně probíhají i výukové programy 
hlavně pro základní, ale i střední a ma-
teřské školy a podobné vzdělávání plánu-
jeme rovněž v ostatních parcích. Uvedené 
činnosti smysluplně propojují veřejnost 
s rozvojem sítě ptačích parků a věříme,  
že pomohou zajistit jejich úspěšné fun-
gování také v budoucnosti. 

snadného pozorování i fotografování 
atraktivních opeřenců. Radost z pobytu 
v rozmanité a nevšední přírodě se tak 
v Malé Lipové stává stejně důležitou  
jako ochrana ptactva samotná. Pro napl-
nění poslání této rezervace připravujeme 
návštěvnickou infrastrukturu, jejíž sou-
částí bude pozorovatelna a kryt pro 
fotografy. 

 
OSVĚTOU A VZDĚLÁVÁNÍM 
V PTAČÍCH PARCÍCH PROTI 
ÚBYTKU BIODIVERZITY 
Motto ČSO „Společně pro ptáky i pro lidi“ 
se uplatňuje v koncepci všech ptačích 

řadu dalších ptáků kulturní krajiny. Malá 
Lipová tak představuje ostrov života 
v celkem fádní zemědělské krajině 
Přerovska. Podstatnou část pískovny  
(1,5 ha) se podařilo ČSO vykoupit od 
původního vlastníka – města Přerova, kte-
ré je myšlence našeho nejmenšího ptačího 
parku velmi nakloněno.  

Malý ptačí park s exoticky vypadající-
mi druhy, jako je vlha pestrá či žluva hajní 
(Oriolus oriolus), a nedávno objevenými 
atraktivními orchidejemi vstavači vojen-
skými (Orchis militaris), se stává výkladní 
skříní České společnosti ornitologické 
nabízející četným zájemcům možnosti 

Nahoře: 
Vlha pestrá, 
vlajkový 
druh 
ptačího 
parku Malá 
Lipová. 
Foto Tom 
Jeřábek 

 
Uherský 
stepní skot 
v ptačím 
parku 
Kosteliska 
pomáhá 
s obnovou 
přírody. 
Foto 
Ludmila 
Korešová
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Školní zahrady zasažené „revitalizací“ se zpravidla pro-
měňují v účelový prostor pro sport, zásobování a par-
kování, kdy je zahrada zbavena zelených ploch se stromy, 

keři a zarostlými zákoutími. Koneckonců, zeleň přece pořád roste, 
listy spadané ze stromů se musí každý rok shrabat, trávníky je 
nutné pravidelně sekat… a kdo to má pořád zajišťovat… Tak proč 
se raději zeleně na školním pozemku nezbavit úplně a nenahradit 
ji něčím praktičtějším a účelnějším, že? 

Voda v zahradě je nezbytná pro veškerý život v ní. Voda, to je především deš�ová vláha, vlhkost zadržo-
vaná v půdě rostlinami, stromy a keři, jejich stínem, ale i rezervoáry deš�ové vody na zalévání v podobě 
krytých i nekrytých bazénků či jezírek, vaniček, sudů, ale i různá menší pítka, napajedla a fontánky 
osázené okrasnými rostlinami… které zahradám poskytují potřebnou vodu na zalévání květin, osvěžující 
efekt, estetický prvek pro oko návštěvníka a v neposlední řadě důležitý vodní zdroj pro ptáky, hmyz 
a drobné živočichy, kteří by zde bez vody nepřežili. Pro oživení školní zahrady může být pro učitele moti-
vací program „Ptačí zahrada“ realizovaný ve školách společností Ornita, z.ú., kde s podporou metodic-
kých listů, které jsou součástí publikace, mohou učitelé společně se svými žáky krok za krokem oživovat 
školní zahradu tak, aby se do ní zase mohl vrátit život. Vždyť co je pro naše děti nejlepší způsob, jak je 
můžeme naučit osobní zodpovědnosti k životnímu prostředí, nežli je náš vlastní příklad, když jim 
při konkrétních programech předvedeme, jak je možné založit a pečovat o užitkovou i okrasnou 
zahradu, zvyšovat biodiverzitu a tím snižovat důsledky oteplování konkrétními vlastnoručními počiny 
v malém měřítku? Přinášíme vám několik příkladů, které by se pro zájemce o oživení zahrad mohly stát 
počáteční inspirací.

VODA V ZAHRADĚ
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evvo - oživení školních zahrad

1) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) na misce s vodou těsně 
po koupeli patří spíše k vzácnějším návštěvníkům pítek. Rehka  
na snímku zachytila fotopast, jinak bychom si jeho návštěvy možná  
ani nevšimli.

1



V „revitalizované“ zahradě pak převládají hřiště s umělým 
povrchem, zpevněné parkovací plochy a nízko sekané trávníky 
podobné interiérovým kobercům. Spíše než zahrada je prostor 
kolem školních budov podobný dětským a obývacím pokojům, 
předsíním, tělocvičnám a garážím, už tu chybí jenom střecha. 
Ztráta zarostlých zelených ploch nepochybně přináší zvýšení 
sucha v daném prostředí a snižuje biodiverzitu venkovního pros-
toru tolik potřebnou v boji proti globálnímu oteplování. 

V řadě škol však situaci uchopili do vlastních rukou, sázejí 
stromy, keře, budují okrasné záhony a další zelené plochy, aby 
zahrada byla alespoň trochu opravdovým místem plným života. 
A kdo jiný než motivovaní učitelé a děti inspirované svými učiteli 
mohou proměnit holé zahrady v živé oázy? Při plánování úprav 
školní zahrady může být učitelům inspirací publikace „Ptačí zahra-
da“ vydaná v roce 2017 ústavem Ornita. 

Od samého počátku záměru oživení zahrady je nejdůležitějším 
aspektem možnost zadržování dešťové vody a zvyšování vlhkosti 
výsadbou vhodně zvolených rostlin. V ideálním případě začneme 
tím, že nějakým jednoduchým technickým řešením zajistíme, aby 
dešťová voda ze střech neodtékala přímo do kanalizace, ale byla 
zadržována v nějakém bazénku, nádrži či jezírku, kde poslouží 
nejen jako estetický prvek nebo jako rezervoár vody k zalévání 
záhonů měkkou dešťovkou, ale při vhodně doladěných detailech 
i jako pítko či napajedlo pro drobné živočichy žijící v zahradě. 

Pro ptáky ovšem úplně postačí řešení v docela malém měřítku. 
Jako napajedlo či koupelna pro včely, motýly, ptáky a další drobné 
živočichy docela postačí velká miska používaná pod květináče, 
plastová či keramická, dle možností. 

Na internetu může každý vyhledat nepřeberné množství 
fotografií ptačích pítek, zahradních jezírek či okrasných zahrad-
ních fontán či napajedel, které byly vytvořeny s velkou měrou 
kreativity a na jejich vytvoření byly použity již nepotřebné „staré 

37

2-4) Sojka obecná (Garrulus glandarius), sýkora modřinka (Cyanistes 
caeruleus) a hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) jsou pravidelnými 
návštěvníky různých druhů napajedel. Zatímco sojky a hrdličky dávají  
vzhledem ke své velikosti přednost miskám na pevné podložce, modřinka 
s oblibou navštěvuje i závěsná pítka.
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žáci pozorovat a svá pozorování zapisovat např. na školní „ornito-
logickou nástěnku“, po delším časovém úseku vzniknou zajímavé 
výsledky. Vyšší počet ptačích druhů v zahradě (např. 20 a více) je 
indikátorem pestrého a tedy „zdravějšího“ životního prostředí. 
Postupný nárůst počtu ptačích návštěvníků v průběhu let může 
souviset se zlepšováním podmínek v zahradě např. výsadbou 
stromů, keřů a květinových záhonů, které ptákům zajistí místo 
k úkrytu, hnízdění a dostatek přirozené potravy. Když bude po 
delší době zaznamenán ptačí druh, který zde dosud nikdy nebyl 
pozorován, může to mít příčinu v oteplování, nebo v zásadních 
změnách v životním prostředí atp. Ptáci jsou prostě výbornými 

krámy“. Na fotografiích se můžete také inspirovat zajímavou 
výsadbou vhodných rostlin v okolí pítka či jezírka, které budou 
nejen stínit a poskytovat ptákům větší intimitu při koupeli, ale 
budou také lahodit oku každého návštěvníka zahrady. Zbývá jen 
vybrat si to nejvhodnější řešení s ohledem na velikost zahrady, její 
dispozici, nebo na materiálové náklady, které instalací vzniknou, či 
na náročnost samotné instalace. Ideálně, když se na návrhu řešení 
i na vytvoření jezírka či pítka mohou pod vedením svého učitele 
podílet přímo samotní žáci. 

Kupříkladu řešení menšího pítka pro ptáky je tak jednoduché, 
že ho může pořídit doslova každý. Postačí vhodně umístěná jedna 
velká miska pod květináč a pítko je na světě. Co je ovšem třeba 
zodpovědně zorganizovat, jsou případné „služby“ kolem pítka, 
kdy např. dvojice žáků ve stanovených termínech vylévají, vymý-
vají a dolévají misku čistou vodu tak, aby byla v průběhu školního 
roku čistá a doplněná… A potom už stačí počkat pár dnů či týdnů 
a přírodní divadlo bude na světě! 

Pozorovatelé mohou být překvapeni, kolik ptačích druhů 
začne na jejich pítko pravidelně létat! Ptáci budou pít, koupat se, 
a při pravidelném doplňování misky čerstvou vodou se začne pos-
tupem času počet návštěvníků zvyšovat. Když takové pítko budou 

5) Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) nepohrdne jakoukoli příležitostí 
k napití nebo vykoupání – i mísa na zemi ji spolehlivě zaujme. 
 
6, 7) Dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes) a žlunu zelenou 
(Picus viridis) zachytila na napajedle fotopast. Zejména dlask tlustozobý je 
ve zkušební zahradě ústavu Ornita pozorován jen velmi vzácně.

38
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Záběry z pítka mohou žáky rovněž motivovat k tomu, aby i nadále 
udržovali pítko funkční a čisté, protože když uvidí, že je 
intenzivně ptáky využíváno, bude jim tato činnost dávat smysl. 

bioindikátory životního prostředí, je zábavné a zajímavé je 
pozorovat a ptačí pítko je jedním z nejvhodnějších míst v zahradě, 
kde si o místní avifauně uděláme dobrý přehled. 

Při dlouhodobém pozorování ptačích druhů u školního pítka 
může být významným pomocníkem fotopast. Když se v týmu 
najde ochotný zájemce, který fotografie a videa z fotopasti bude 
pravidelně prohlížet, promazávat či ukládat, mohou být 
nejzajímavější záznamy ptačích návštěv následně promítnuty 
žákům. Zvýší se tím jejich povědomí o ptačích druzích v zahradě 
nebo o zajímavém vzájemném chování ptáků u vodního zdroje. 

8, 9) Vrabci polní (Passer montanus) patří mezi druhy, které vyhledávají pítka a koupátka 
vůbec nejvíce, dovedou na nich trávit cachtáním dlouhé minuty. Holub hřivnáč (Columba 
palumbus) potřebuje napajedlo větších rozměrů a když takové najde, vrací se k němu 
pravidelně. 
10) Pokud ptákům nabídneme nejrůznější příležitosti k napití a vykoupání, výrazně tím 
zvýšíme počet druhů, které zahradu mohou navštívit.
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možné nasměrovat do požadované části 
zahrady. V tom případě nic nestojí v ces- 
tě vytvořit vodní rezervoár – nebo chce- 
te-li napajedlo pro ptáky a drobné ži-
vočichy osázené vodními rostlinami 
a květinami. 

Zprvu bylo domluveno s místním 
bagristou, že udělá základní důlek pro 
jezírko, pak stačilo koupit správně velkou 
fólii a hromadu oblázků pro zpevnění 
okrajů a práce na vytvoření jezírka mohly 
začít. 

Tedy práce – pro žáky to byla spíše 
zábava, protože modelovat okraj jezírka 
a zasypávat ho oblázky je spíše kreativní 
činnost na čerstvém vzduchu, něco jako 
„hrát si na pískovišti“, jenomže nakonec 
ten hrad nemusejí zbořit… Týmová práce 
šla dětem hezky od ruky a dokončovací 
práce se chopili nadšení učitelé, kterým  

koupel a pití, s využitím dešťové vody, 
která by ze střechy školy jinak odtekla rov-
nou do kanalizace a v zahradě by po ní 
nezbyla ani kapka. 

Naštěstí pro školu – okapové roury zde 
nemají zazděné do budovy školy, ale jsou 
vedené venkem a umožňují proto snadné 
napojení odtokového kolena, které je 

1, 2) Základní výkop byl proveden s pomocí malého bagru, následné úpravy – vysypání pískem 
a položení fólií již prováděli pod dozorem učitelů sami žáci.

40

V základní škole Vachkova v Praze 10 – Uhříněvsi se odhodlali 
k výjimečnému počinu, totiž vyzkoušet si, jak je možné zadržovat 
deš�ovou vodu do nově vytvořeného zahradního jezírka. Takový  
rezervoár deš�ové vody na školním pozemku je u nás zatím stále 
vzácností. A co teprve potom, když na jeho vytvoření není zapotřebí 
mnoha peněz a do jeho zbudování se mohou zapojit samotní žáci 
školy! To je velmi výjimečný počin a přitom netrvalo dlouho  
a od rozhodnutí do jeho vytvoření uběhlo jenom pár měsíců.  
Poj�te se s námi na jezírko podívat…

Žáci základní školy v Praze 10, Vach kova 
nejprve vyrobili do školní zahrady několik 
ptačích budek a krmítek. A protože budky 
byly úspěšně obsazeny hnízdícími ptáky 
a ptačí krmítka byla místním ptactvem 
také hojně navštěvována, uzrála v peda-
gogickém sboru myšlenka vytvořit pro 
ptáky větší vodní zdroj pro každodenní 

evvo - oživení školních zahrad

KDE SE VZALO, TU SE VZALO 

ŠKOLNÍ JEZÍRKO 
ANEB NEBOJTE SE ZADRŽOVAT DEŠŤOVOU VODU!
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se záměr zalíbil natolik, že mu rádi obě-
tovali kus svého volného času. 

Naštěstí pro všechny už krátce po za-
ložení jezírka následovaly deštivé dny 
a jezírko se během chvilky zcela zaplnilo 
vodou. Mohla tedy začít i fáze s osazením 
vodními rostlinami. Také tuto činnost si 

3–5) Pokládání geotextilie a jezírkové fólie 
velkých rozměrů je výbornou příležitostí pro 
aktivní zapojení žáků. Koordinace pokládky se 
ujal ředitel školy PaedDr. Petr Ptáček. Napouštění 
jezírka pak děti sledovaly s napětím a uspoko-
jením z vydařené akce. 
 
6, 7) Po napuštění jezírka je třeba provést jeho 
estetickou úpravu, vysypání kačírkem a osázení 
vhodnými rostlinami.
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k obratu a nyní už se z jezírka těšíme 
a čekáme, jak bude pěkně obrůstat 
květinami. Dokonce už někteří učitelé 
vymýšlejí, jak pořídíme venkovní rybičky, 
abychom je mohli s dětmi pozorovat, a jak 
třeba červené a zlaté karásky budeme cho-
vat přes rok ve školním jezírku, a jak a kdo 
z učitelů je zazimuje u sebe doma, až bude 
potřeba. Tak mám radost, že se to povedlo 
a učitelé se pro jezírko nakonec nadchli“. 

A paní učitelka Kopejtková ještě 
pokračuje: „Na jednom z okrajů jezírka 

kterým kolegům nelíbil“, říká Diana Ko-
pejtková, jedna z učitelek, které se nejvý-
razněji podílely na realizaci projektu. 
„Kolegové měli nejprve obavy z toho, že 
do něj děti budou skákat nebo něco házet, 
ale když bylo jezírko hotové, došlo u nich 

8–12) 
Estetické 

úpravy 
jezírka 

zajišťovala 
paní 

učitelka 
Diana 

Kopejtková 
(na snímku 
17 vpravo) 
ve spolupá-
ci s vedoucí 

projektu 
Veronikou 
Voldřicho-

vou (na 
snímku 10 
vlevo), ale 
ruku k dílu 

přiložili 
opět žáci 
z vyšších 
ročníků 
a další 
učitelé. 
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žáci mohli sami vyzkoušet. Celá akce 
proběhla v květnu a červnu 2022 a již po 
letních prázdninách v září kvetly po obvo-
du jezírka první vodní květiny. Zeptali 
jsme se učitelů, jak vnímají projekt se 
založením jezírka: „Zprvu se záměr ně-
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jsme vytvořili pozvolný břeh z oblázků, 
který by měl sloužit jako místo pro ptáky, 
kde se mohou koupat a napít se bez ohledu 
na to, jak vysoká je zrovna hladina jezírka. 
Místo je dobře viditelné ze zahrady i oken 
školy a bude proto možné ptačí náv-
štěvníky pozorovat po celý rok, tak na to 
se s dětmi také těšíme…“. 
Držíme tedy palce žákům i učitelům, aby 
jim jezírko přinášelo radost, hodně ptačích 
druhů k pozorování, spokojené karásky 
v jezírku, ale i pestře rozkvetlou scenérii 
vodních květin, která jim zlepší náladu, jen 
co na jezírko pohlédnou. 

13–16) 
Osázení 
vhodnými 
druhy rostlin 
je důležité 
nejen z este-
tického 
hlediska, ale 
také kvůli 
samočistící 
funkci rost-
lin. Již po 
několika  
týdnech  
rostliny 
zakoření 
a některé 
i rozkvetou. 
Jakmile  
se vegetace 
bujně 
rozroste, 
poskytne 
ptákům 
a drobným 
živočichům 
dostatek 
intimity při 
návštěvě 
napajedla 
a správně 
zvolená 
a udržovaná 
výška rostlin 
současně 
nezamezí 
žákům 
a učitelům 
v pozorová-
ní ptačích 
druhů 
z oken školy 
po celý rok. 
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Spolu s námi vytváříte 
prostředí pro budoucnost.

FINSKÉ BYDLENÍ PROMYŠLENÉ SRDCEM

Vytváříme lepší prostředí pro život

Energie

Voda

Materiály

Odpadové 
hospodářství 

Zeleň 
a biodiverzita

Do našich bytových projektů 
volíme úsporná řešení 
vytápění, chlazení, větrání, 
osvětlení a celkově spotřeby 
elektrické energie. Ta během 
samotného provozu budovy 
minimálně zatěžují životní 
prostředí a snižují 
náklady. Jedná se např. 
o fotovoltaické elektrárny, 
systém řízeného větrání 
s rekuperací či LED 
osvětlení.

V našich projektech vždy pamatujeme 
na šetrné nakládání s vodou. 
Implementujeme proto prvky 
na zachytávání dešťové vody v místě 
dopadu, ve velkých areálech celé systémy 
na efektivní hospodaření s dešťovkou. 
Následně ji využíváme pro zálivku zeleně 
ve veřejných prostorech nebo 
na předzahrádkách. 

Při výběru materiálů uplatňujeme zásady cirkulární 
ekonomiky. Používáme proto například tzv. 
zelený beton z recyklovaného kameniva, který šetří 
přírodní zdroje, energie na těžbu a také má nízkou 
uhlíkovou stopu. V rámci nových inovací pak 
zavádíme pokrokovou technologii prefabrikace.

V našich projektech se 
nachází základní nádoby 
na tříděný odpad (papír, 
plast, sklo), v některých 
pak také nádoby 
na bioodpad či 
kompostéry. Pokud se 
na místech nových projektů 
nacházejí objekty určené 
k demolici, snažíme 
se co nejvíce stavebního 
demoličního odpadu 
opětovně využít.

Samozřejmostí u našich projektů je výsadba nových 
stromů, keřů, trávníků a květinových záhonů. 
Pokud to je technicky možné, navrhujeme i intenzivní 
a extenzivní zelené střechy. Záleží nám na biodiverzitě, 
do našich projektů tak plánujeme začlenit 
broukoviště či ptačí budky.
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