
Bobr evropský – náš noční dřevorubec
Rozhovor: Jana Koubková

Fotografujeme makro

Tajemní hosté
v mraveništi
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Předplatné našeho časopisu se dá využít i jako pěkný 
dárek. Věřte, že z tohoto dárku nebudou mít radost jen 
vaši blízcí, ale také my. Vaši podporu totiž nyní potře-

bujeme více, než kdy jindy. Moc si jí vážíme.
Budeme rádi, pokud o časopise řeknete svým známým 
a kamarádům, nasdílíte nás na sociálních sítích, dopo-
ručíte Naši přírodu ve škole nebo ke koupi předplatné-

ho přemluvíte třeba šéfa ☺
Každé prodloužení předplatného i objednávka nové-
ho Naší přírodě opravdu výrazně pomůže. Děkujeme! 

Předplatné zajišťuje: SEND Předplatné 
send@send.cz, tel. 225 985 225, www.send.cz 

Půlroční předplatné: 225 Kč. Roční předplatné: 450 Kč.

DARUJTE NÁS!
POTrEBUJEME VaS !
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slovo úvodem
Vážené čtenářky, milí čtenáři

Máme za sebou krásné slunečné jaro a s ním i slavnostní křest prv-

ního čísla Naší přírody. Svěřili jsme ho do rukou meteoroložky Dagmar 

Honsové, která nám teď předpovídá jen slunce. Vzhledem k tomu, že od 

poloviny dubna pobíhám po zahradě s konví v ruce, bude třeba dojed-

nat změnu. Myšlenky na solární kolektory ovšem začínají být stále dotěr-

nější. Po přečtení příspěvku o samotářských včelách jsem v proschlých 

záhonech objevila spoustu děr, ze kterých vylétávaly a vykukovaly podiv-

né včelky. Při psaní článku o dudkovi za mnou zase přišel náš bývalý 

starosta s fotografi emi dudka, kterého vypozoroval na kraji obce, přes-

tože zdejší výskyt zaznamenán není. Začínám mít trochu obavu, abych 

v zahradní vaně na dešťovou vodu nenašla bobra...

Přeji i Vám, abyste začali být více vnímaví ke svému okolí. Snad Vám 

k tomu pomůže i druhé číslo časopisu Naše příroda. 

Na závěr chci poděkovat za milé dopisy od Vás. Je to pro celou redak-

ci velké povzbuzení k další práci. Pokud fotografujete nebo umíte zají-

mavě psát o přírodě, neváhejte nás kontaktovat. Za celý tým časopisu 

Naše příroda Vám přeji pěkné prožití prázdnin a dovolených.

Pavla Mládková
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Redakci a jejím externím autorům přeji hod-
ně tvůrčí invence a trvalého zápalu pro tento, na 
našem polygrafi ckém trhu nadějný projekt, na 
trhu, který trpí, téměř stejně jako naše příroda, 
zaneřáděním nejrůznějším balastem…

(Petr Přívětivý)

Tak jsem konečně v Praze sehnal první číslo 
vašeho časopisu a byl jsem mile překvapen. Už 
několik let se snažím číst anglický BBC Wild life, 
což je naprosto skvělý magazín, a přemýšlím, 
proč pro českého čtenáře není něco podobné-
ho. Doufám, že NP má na to být něčím podob-
ným.

(Roman Rogner)

Zakoupila jsem si první číslo, a musím říct, 
že takový časopis na našem trhu scházel. Je plný 
těch správných informací pro nás laiky a myslím 
i pro tu odbornou část obyvatel, co toho ví o pří-
rodě daleko více. Výborné fotografi e ještě dopl-
ňují jeho kvality.

(Věra Váchová)

Dostal se mi náhodou do ruky Váš časopis 
Naše příroda. Nemám rád kategorická tvrze-
ní, a tak nebudu psát o tom, jak jsem nadšen, 
jak je Váš časopis nádherný a výjimečný apod. 
Nepatřím mezi ekology profesí ani tzv. ekology. 
Nejsem myslivec ani profesionální přírodově-
dec. S přírodou nemám nic společného než to, 
že jsem její fanda. A Váš časopis je přesně to, co 
nám „obyčejným“ fandům chybělo. Jestli můžu 
něco vytknout, tak snad jen to, že nevycházíte 
měsíčně.

(Pepo Milan)

Přišlo mi první číslo časopisu Naše příroda 
a už při otevření jsem se rozzářila tak, že se na 
něj přišli podívat všichni kolegové. Děkuji a pře-
ji mnoho úspěchů !

(Kateřina Kohoutová)

Držím Vám palce. Přestože jsem lesník, byl 
bych Vám vděčný, kdybyste se kromě jiného věno-
vali občas českému zemědělství.

(Hynek Bílý)

Dopisy
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Rudé prapory ochrání ovce na Slovensku

S heslem „Baran sýty a vlk celý“ chtějí členové společnosti SWS ochránit ovce pomocí rudých 
praporů před možnými útoky vlků. V Polsku se osvědčily tzv. fl andry, barevné kousky látek 
rozvěšené kolem ohradníků, které mají zastrašit vlky. Organizátoři akce jsou přesvědčeni, že 
rudé prapory, které nyní nevyužity leží po půdách, zcela jistě vlky odradí, což potvrdil také 
výzkum. Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou (SWS) hledá dobrovolné 
dárce rudých praporů, případně střihače, kteří pomohou zástavy „naporcovat“.

Zpátky pod stromy

Problémy spojené s tzv. „skleníkovou výchovou“ 
dětí se snaží řešit iniciátoři výzvy „Zpátky pod 
stromy.“ Dnešní děti tráví většinu času v inte-
riéru – ve školách, tělocvičnách, kroužcích, 
automobilech či supermarketech a vzdělávají 
se pouze pomocí zprostředkovaných informa-
cí. Dětem často chybí přímý kontakt s příro-
dou, s reálným světem, neboť jejich život se 
mnohdy odehrává pouze ve světě virtuálním. 
Absence vlastních zkušeností a prožitků v dět-
ství může podle odborníků ohrozit zdravý 
vývoj jedince. Smyslem výzvy je důkladnější 
poznání současných trendů a hledání možných 
východisek. K řešení problematiky může svojí 
pomocí a nápady přispět každý z nás. Více na 
www.iris-ops.cz.

Racek chechtavý je 
ptákem roku 2008

Rackové se svým hlasitým pokřikováním mno-
hým z nás navozují představu mořského pobřeží 
a vzdálených přístavů. Racek chechtavý však 
zároveň patří mezi typické představitele středo-
evropské ptačí fauny. V naší zemi byl v minulos-
ti velmi hojný, zejména v rybničních oblastech. 
Počet hnízdních párů je ale v České republice rok 

Foto Jan Mládek
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od roku nižší, což začíná být alarmující. Česká společnost ornitologická proto vyhlásila racka chech-
tavého ptákem pro letošní rok a zároveň vydala brožurku, kde se o rackovi dočtete více.

Živá zahrada

Přilákejte přírodu ke svým oknům. To je hlavní myšlenka soutěže Živá zahrada, jejíž 4. roč-
ník pořádá Český svaz ochránců přírody. Jde o dlouhodobou, volně koncipovanou soutěž pro 
širokou veřejnost. Se svou zahradou se může přihlásit prakticky kdokoliv. Soutěžící na svém 
pozemku sledují v daných termínech dvakrát ročně výskyt vybraných druhů živočichů a svá 
pozorování zaznamenávají do mapovací karty. Bodové ohodnocení je pak úměrné počtu pozo-
rovaných živočichů. Zahrady účastníků, kterým se během 3 let podaří získat stanovený počet 
bodů, získávají titul Živá zahrada. Soutěž je dlouhodobá, proto může soutěžící svoji zahra-
du postupně přizpůsobovat tak, aby na ní živočichy přilákal. Pravidla soutěže naleznete na 
www.zivazahrada.cz.

Zachycování uhlíku 
není řešením

Nově prosazovaná technologie – zachycování a ukládání uhlíku (CCS) je podle členů Greenpeace 
podvod, který odnesou zejména daňoví poplatníci. CCS pouze legitimizuje plány energetických 
společností na výstavbu desítek nových uhelných elektráren a podporuje ropný průmysl, aby 
pokračoval ve vyjetých kolejích. Technologie CCS by mohla být zavedena nejdříve od roku 2030, 
což je podle aktivistů příliš pozdě k řešení klimatického problému. Kromě toho energetická 
náročnost zachycování spalin bude obrovská (10–40 % energie vyrobené elektrárnou) a ukládá-
ní CO2 do podzemí ponese značná rizika. Zprávu Greenpeace podpořila i řada českých ekologic-
kých organizací, které rovněž vyzývají vlády k podpoře jiných, trvale udržitelných řešení.

Racek chechtavý. Foto Jiří Bohdal



Dudek chocholatý byl vzhle-
dem ke svým srostlým prstům 
dlouho příslušníkem řádu 

srostloprstých. Nyní má pro svoji výji-
mečnost vlastní řád – dudci. Díky své 
velikosti a vybarvení je to tvor oprav-
du nepřehlédnutelný. Tělo má dlouhé 
až 28 cm, je tedy o něco větší než kos. 
Oranžovohnědé peří pokrývá hlavu, 
hruď a horní část těla. Na břišní stra-
ně přechází barva do světlejších odstí-
nů, na křídlech a na ocase dudka zdobí 
široké černé pásy. Mláďata mají šedo-
bílé prachové peří, které se postupem 
času čím dále tím více podobá zbarve-
ní dospělých. Samice a samci se vzhle-
dově neliší.

Typickým znakem dudka je vějířo-
vitá oranžovohnědá chocholka s čer-
nými vršky per umístěná na temeni 
hlavy. Dudek dokáže svojí chochol-
kou pohybovat – vztyčí a rozevře ji 
při podráždění, za letu nebo když vábí 
samičku. Dudek létá ve vlnovkách, 
třepotavým, trochu těžkopádným 
způsobem. Se svými oblými křídly 
může připomínat poněkud přerostlé-
ho motýla. Rozpětí křídel dudka dosa-
huje téměř půl metru.

Dudek chocholatý – 
páchnoucí krasavec

Text: Pavla Mládková, Jana Hájková
Foto: Jiří Bohdal, Zdeněk Tunka

Půvabný pták s výraznou chocholkou na hlavě je oblí-
benou postavičkou ilustrovaných knížek. Není divu. 
Zbarvení peří dudka chocholatého je opravdu jedineč-
né. Zahlédneme-li dudka při letu, teprve potom se nám 
ukáže v celé své kráse – s roztaženými křídly působí jako 
obrovský motýl. O to více nás snad překvapí neskuteč-
ný zápach vycházející z dudkova hnízda.

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Pomocí protáhlého zobáku 
vytahuje dudek larvy hmyzu 

z výkalů dobytka. 
Foto J. Bohdal
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Zobák dudka chocholatého 
je výrazně protáhlý a tenký. 
V celé své délce se mírně stá-

čí směrem dolů. Dudek má zakrslý 
jazyk, proto požírá hmyz zcela zvlášt-
ním způsobem. Nejprve vytáhne lar-

vu z úkrytu a vyhodí ji nad sebe do 
výše. Rychle a obratně potom otevře-
ným zobákem sousto polapí a spolk-
ne. Potravu dudka chocholatého tvoří 
zejména larvy, kobylky a krtonožky. 
S oblibou rovněž vyzobává hmyz 
z výkalů dobytka. Dudek se pohybu-
je hlavně na zemi na pastvinách, kde 
vyhledává potravu a skrývá se před 
dravci. Na strom se uchyluje, jen když 
ho vyplašíme.

Dudka snadno poznáme také pod-
le hlasového projevu, který je zřejmý 
i na větší vzdálenost. Připomíná „pu-
pu-pu“ nebo také „up-up-up“ – odtud 
jeho latinský název Upupa. V Českých 
zemích naši předci slyšeli zřejmě „du-
du-du“, a proto ptáka nazvali dudkem. 
Dudka můžeme zahlédnout na okra-
jích listnatých lesů nebo na pastvi-
nách se starými doupnými stromy. 
Rád si vybírá také parky nebo louky 

DUDEK CHOCHOLATÝ / UPUPA EPOPS

řád dudci, čeleď dudkovití

délka až 28 cm

hmotnost až 75 g

dožívá se až 10 let

tažný pták – zimuje v Africe

ohrožený, zvláště chráněný druh

rozšíření:  
v Česku se vyskytuje jen vzácně v teplejších oblastech, 
nížinách a pahorkatinách, je vázán především na pastviny

Foto Z. Tunka

Ž I V Á  P Ř Í R O D A
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Foto J. Bohdal
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A jak je na tom dudek se spánkem ? Nebylo zjištěno, že by dudek spal jinak než ostatní ptáci. Proč tedy používáme 
rčení „Spí jako dudek“ ? Vysvětlení je hned několik. Tvrdý spánek malých miminek je podobný spánku malých 
dudků tím, že jsou všichni pokakaní. Kdo spí „jak dudek“, spí možná tak tvrdě, že by spal kdekoli. Dudek usne 
i v zapáchajícím hnízdě plném výkalů. Poslední názor se opírá o situaci, kdy lapený dudek předstírá, že je mrtvý, 
ale přitom jen „tvrdě spí“. Člověk, který spí „jak zařezaný“ se zřejmě podobá chycenému dudkovi. Foto J. Bohdal

Ž I V Á  P Ř Í R O D A
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s roztroušenými ovocnými stromy, 
případně osídluje řídké lesní porosty. 
Hnízdí nejčastěji v dutinách stromů, 
v rozpadajících se zdech či ve skuli-
nách mezi kameny.

Dudci žijí monogamním způso-
bem života. Samička pravidel-
ně na konci jara snáší kolem 

sedmi tečkovaných vajíček. Po dobu 
hnízdění se o ni stará samec, který 
samičku chrání před možným nebez-
pečím a průběžně přináší potravu. Asi 
po dvou týdnech se vylíhnou mláďata. 
Malí dudci používají na svou obranu 
speciální žlázky na kostrči. Z těch na 
protivníka vystřikují odporně pách-
noucí výkaly, které nepřítele rozhod-
ně odradí od nekalého úmyslu.

Rovněž samička dokáže pomocí 
žlázek produkovat smrdutý sekret 
na obranu hnízda. Celé dudčí hníz-
do je proto zamořeno nelibou vůní. 
Oba rodiče živí své ratolesti asi měsíc 
a dokrmují je ještě týden po opuště-
ní hnízda.

Do oblasti rozšíření dudka cho-
cholatého spadá téměř celá Evropa, 
až na její severní část. Obývá také 
Asii a Afriku. Dudek je pták stěhova-

vý, neboť na zimu odlétá do tropic-
ké Afriky. K nám se vrací až v dubnu. 
Vyhledává spíše teplejší oblasti Čes-
ké republiky, kde během léta vychová 
novou generaci, dudek může zahníz-
dit i dvakrát ročně.

V průběhu minulého století 
dudek z naší země téměř vymi-
zel. Docházelo k ničení bioto-

pů (místo, kde má organismus vhodné 
životní podmínky – pozn. red.), kte-
ré jsou pro dudka nezbytné. Ubývalo 
doupných stromů, z ovocných sadů se 
stávaly chemicky ošetřované plantáže, 
přirozené lesy a hájky ustupovaly užit-
kovým monokulturám. V současné 
době se početnost dudka chocholaté-
ho v České republice odhaduje na při-
bližně 100 párů. Není to moc. Zarůsta-
jí mnohé pastviny, a s nimi mizí nejen 
vzácné rostliny, ale i místa, kde by se 
dudek mohl usídlit.

Budeme-li trpělivě naslouchat, tiše 
procházet po loukách, třeba při tro-
še štěstí dudka zahlédneme. Mějme 
ale na paměti, že tento vzácný pták je 
v České republice přísně chráněný. Do 
naší vesnice letos jeden zavítal, snad 
si najde i partnera a zahnízdí se. 
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Nejčastějšími hosty v mraveništích 
jsou brouci drabčíci. Z dalších bez-
obratlých zavítají do mraveniště různí 
roztoči, rybenky, mouchy, vosy, larvy 
motýlů a jiní drobní tvorové. Drabčíci 
tvoří skupinu mravenčích hostů, kte-
rá je asi nejvíce probádána a která se 
těší velkému zájmu entomologů, pro-
to si tyto brouky trochu přiblížíme. 

Mravenčí návštěvníky můžeme roz-
dělit do tří základních skupin, pod-
le toho, zda jsou to hosté nenávidění, 
trpění nebo hýčkaní.

První skupina, tzv. synechtři, 
jsou většinou draví a útoční 
brouci, kteří žijí v blízkosti 

mraveniště. Tito obávaní predátoři 

TAJEMNÍ HOSTÉ
v mraveništi

Text a foto: Pavel Krásenský

Mravenci patří mezi blanokřídlý hmyz a jsou blízce příbuzní například s včelami, vosami 
nebo čmeláky. Na Zemi se mravenci objevili před sto miliony lety, v průběhu evoluce vytvořili 
obrovské množství druhů a rozšířili se po celém světě. Všichni známe charakteristické kupy 
jehličí, které vytvářejí lesní mravenci. Mravenci však nestaví jen kupy, svá hnízda si budují 
také pod kameny, kusy dřev, pod kůrou a v dutinách stromů nebo v trsech trávy. Všude tam 
je doprovázejí záhadní návštěvníci – jiné druhy hmyzu, které žijí s mravenci v přátelském či 
nepřátelském soužití, tzv. myrmekofi lové.

 Drabčík Lomechusoides 
strumosus žije v hnízdech 

loupeživých mravenců 
(Formica sanguinea) 

jako nevítaný host.

Ž I V Á  P Ř Í R O D A
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Řada druhů mravenců 
si opečovává některé 
druhy mšic.
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čekají ukryti pod listy a loví kolem-
jdoucí mravence. Pro svou obranu 
jim slouží hbité nohy, ale také che-
mické látky, které v případě ohrožení 
vypouštějí. Mravenec je na malý 
okamžik ochromen dávkou chemic-
ké látky, a to stačí broukovi k tomu, 
aby se mohl opět ukrýt a vyhnout se 
mravenčím kusadlům a žihadlům. 
(Žihadla mají například nám známí 
rezaví mravenci.)

Mezi lovce mravenců patří zejména 
drabčíci rodu Zyras. S těmito drabčí-
ky se setkáme již v prvních teplejších 
dnech, často na konci zimy, kdy slunce 
ohřeje vzduch a mravenci po měsících 
strávených uvnitř mraveniště, kde je 
při životě drželo jen teplo produkova-
né z jejich drobných těl, začínají proje-
vovat aktivitu. Opouštějí rodné hníz-
do a vydávají se do nejbližšího okolí 
hledat potravu. A již tyto první výpra-
vy mohou být pro některé mravence 
osudné. První sluneční paprsky vylá-
kají z úkrytů i broučí predátory.

Několikrát jsem v měsíci březnu 
pozoroval probuzenou kolonii mra-
venců. Mravenci ještě ztuhlí chlad-
ným počasím směřovali do mraveniš-
tě a zpod listů podél mravenčí stezky 
na ně útočili drabčíci. Bylo to několik 
desítek jedinců, kteří ihned po zkon-
zumování jednoho úlovku vyráželi 
na další zteč. Vše se událo tak rych-
le, že si ostatní mravenci ani pořád-
ně nevšimli, že občas jeden mrave-
nec zmizí pod nedalekým lístkem či 
kouskem kůry.

Další a asi nejpočetnější skupi-
nou jsou drobní brouci, kteří 
se v mraveništi tajně přiživu-

jí, tzv. synoekenti. Tito trpění a pře-
hlížení hosté žijí buď přímo v mrave-
ništích, nebo v jejich těsné blízkosti. 
Mraveniště jim slouží jako útočiš-
tě. Živí se různými odpadky, zbytky 
kukel, zbytky potravy, mrtvými mra-
venci, nebo dokonce loupí nehlída-
ná mravenčí vajíčka. V mraveništi se 

Kyjorožci jsou velmi drobní 
a pozoruhodní drabčíci, 

kteří žijí v koloniích 
mravenců rodu Lasius. 

Na svých hostitelích 
jsou zcela závislí. 

Na snímku kyjorožec 
Claviger longicornis. 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A



pohybují velmi obezřetně a při setká-
ní s mravenci také využívají chemic-
kých látek ke své obraně.

Uvnitř, ale i na povrchu kup les-
ních mravenců je v průběhu roku čilý 
ruch. S blížící se zimou život kolonie 
pomalinku ochabuje a s příchodem 
prvních mrazíků ustává úplně. V zim-
ních měsících, kdy udeří kruté mrazy 
a zem nepokrývá téměř žádná sněho-
vá pokrývka, mraveniště promrzne 
až do nejhlubších vrstev. Mravenci se 
proto snaží ukrýt do míst, kde je ales-
poň trochu tepleji. Celá kolonie se pře-
místí do nejspodnějších vrstev mrave-
niště a díky teplu, které mravenčí těla 
produkují, jsou mravenci schopni pře-
čkat i nejkrutější mrazy.

A právě v těchto dnech využíva-
jí drobní brouci příživníci teplo pro-
dukované tělíčky mravenců a stěhují 
se za nimi do spodních vrstev mra-
veniště. Tam se živí nejčastěji různý-
mi roztoči a drobnými bezobratlý-
mi. V létě jsou tito brouci rozlezlí po 
celém mraveništi, avšak v nejchlad-
nějších dnech se jich většina zdržuje 
právě v blízkosti mravenčích těl. Čas-
to jsou to desítky až stovky brouků 
v několika druzích.

Poslední, nejzajímavější a nejví-
ce specializovanou skupinou 
návštěvníků mraveniště jsou 

zvláštní brouci, které si mravenci 
s láskou hýčkají. Tito oblíbení a víta-
ní mravenčí hosté se nazývají symfi -
lové. Téměř celý svůj život tráví uv-
nitř mraveniště, a tak u řady druhů 
došlo v průběhu evoluce k bizarním 
změnám. Některé druhy postráda-
jí pigment, jiné úplně ztratily zrak 
a jsou na mravencích zcela závislé. 
Mravenci své adoptivní brouky cho-
vají, krmí, vychovávají od larvy a brá-
ní proti vetřelcům.

Nejznámějšími zástupci hýčkaných 
brouků jsou kyjorožci, kteří patří rov-
něž mezi drabčíky. Kyjorožci se obje-
vují již na konci zimy, kdy se začínají 
aktivovat i mravenci. Díky skrytému 
způsobu života a úplné závislosti na 
hostitelském mravenci jsou tito brou-
ci zcela slepí, nemají pigment a na těle 
se jim vytvořily zvláštní orgány, kte-
ré produkují sladký sekret. Mravenci 
brouky chrání, krmí a starají se o ně, 
jako by to byli mravenci. Na oplátku 
brouk mravencům poskytuje zmíněný 
sladký sekret, který je pro mravence 
vyhledáváným oblíbeným pamlskem. 
Brouk jej vylučuje ze žláz umístěných 
na zadečku v místech nápadných ště-
tinek. Mravenec brouka vyzve pokle-
páním tykadel k vyloučení sladkého 
sekretu. Brouk se zastaví a mrave-
nec olízne sladkou odměnu. Pozoroval 

Kyjorožci poskytují 
mravencům „za péči“ 
sladký sekret. Na snímku 
kyjorožec Claviger longicornis 
s mravencem druhu 
Lasius jensi.
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jsem i několik minut, jak stál mrave-
nec za drobným broučkem a hodoval. 
Jak již bylo řečeno, je to odměna za 
starostlivost, kterou mravenci kyjo-
rožcům věnují. Na oplátku například 
při napadení kolonie nějakým vetřel-
cem, třeba i člověkem, uchopí mrave-
nec brouka kusadly a hbitě jej odnáší 
do bezpečí mraveniště.

Zvláštností je způsob života brou-
ků rodu Lomechusa, kteří žijí střídavě 
ve dvou různých mraveništích. V létě 
se brouci vylíhnou z kukel v hnízdech 
lesních mravenců a na podzim se stě-
hují do hnízda mravenců rodu Myr-
mica. Důvod je prostý. Mravenci rodu 
Myrmica pečují o potomstvo i v zim-
ních měsících, a tak mohou i brou-
ci využívat jejich potravy. Zde malí 
návštěvníci přečkají zimu a pohlav-
ně dospějí. Pak se opět vracejí do 
hnízd lesních mravenců, kde se spáří 
a nakladou vajíčka. Na podzim se cyk-
lus opět uzavře.

Není to však žádný snadný úkol, 
protože při přechodu do nového hníz-
da si musí brouk v potenciálně nepřá-

telském prostředí zajistit přežití. 
A právě zde broukovi pomáhají žlázy 
s uklidňujícími látkami, které pravdě-
podobně otupují agresivitu mravenců. 
Mravenec pak brouka přijme a odnese 
do útrob mraveniště. Vědci zkoušeli 
ucpat broukům tyto žlázy a zjistili, že 
jsou pro adopci nezbytné. Proto byly 
nazvány jako „adopční žlázy“. V mra-
veništi pak brouci žijí v mravenčích 
odchovnách, kde se živí jejich larva-
mi a kuklami.

Mravenčí návštěvníci jsou jed-
nou z nejúžasnějších hmy-
zích skupin. Stále neznáme 

odpovědi na celou řadu otázek týkají-
cích se soužití mravenců s jejich hosty, 
a možná právě proto je studium živo-
ta v mraveništi tak vzrušující. Aby se 
člověk dostal blíže k těmto tvorům, 
musí se naučit znát i jejich hostitele. 
V současné době žije na území České 
republiky 104 druhů mravenců. U řa-
dy z nich přebývají i myrmekofi lové, 
nenávidění, trpění a hýčkaní mraven-
čí hosté. 

Mravenec lesní s kapičkou 
kyseliny u zadečku.

Drabčíci druhu Dinarda 
dentata využívají v zimě teplo 

mravenčích tělíček. Jsou to 
trpění a přehlížení hosté.
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Bobr evropský
náš noční dřevorubec

Text: Vlastimil Kostkan, Jana Laciná / Foto: Ladislav Vogeltanz
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Bobři, s hmotností přibližně 
30 kg, jsou po jihoamerických 
kapybarách (80 kg) druhými 

největšími hlodavci na Zemi a úplně 
největšími hlodavci na severní polo-
kouli. Původně žil bobr evropský 
v podstatě všude v Evropě, kde rost-
ly kolem řek stromy, to je od sever-
ní hranice rozšíření lesa za polárním 
kruhem až do subtropů kolem Stře-
dozemního moře. V Asii, kde mimo-
chodem také žije druh bobr evrop-
ský, obývají bobři dodnes dokonce 
i břehové porosty řek mongolských 
stepí. V těchto porostech najdeme čas-
to jediné stromy a keře široko daleko, 
ale bobrům stačí, a nikdy si tento klí-

čový zdroj obživy nezničili. Že by se 
chovali moudřeji než my lidé ?

Avšak ani veškeré bobří schop-
nosti nestačily k zachování bobřího 
rodu pod silným loveckým tlakem 
člověka. Během pár stovek let zbylo 
v celé Evropě jen několik tisíc zvířat 
z původně mnohamilionových popu-
lací (kolem ruské Voroněže, ve Francii 
v deltě Rhony, na jihu Norska a na Labi 
kolem Magdeburku). Bobr naštěstí 
nenásledoval smutný osud spousty 
jiných živočišných druhů a nevyhy-
nul, ale přežil až do mírně osvíceněj-
šího století dvacátého, které přineslo 
mnoha živočichům ochranu. V pří-
padě bobra lze za takovou efektivní 

Bobra lze jistě bez nadsázky zařadit mezi nejpopulárnější a nejznámější živočichy. Každý ho 
jistě pozná. Kácí stromy, plave ve vodě, má placatý ocas a… Po pravdě řečeno – víme o něm 
víc ? Zkusme si pro jistotu zopakovat alespoň základní znalosti o jednom z největších živoči-
chů naší přírody, který se do České republiky v posledních desetiletích rychle vrací.

Bobři se živí výhradně 
rostlinnou stravou – nejraději 

okusují kůru mladých vrb 
a topolů.
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ochranu považovat především jeho 
umělé šíření zpět v rámci původní-
ho areálu a zastavení lovu, případně 
rozumně regulovaný lov v místech, 
kde je bobrů opět dostatek.

Také u nás byl bobr intenzivně lo-
ven a v sedmnáctém a osmnáctém sto-
letí postupně vymizel. Kromě ceněné 
kožešiny a žláz byla motivací k lo-
vu také snaha zbavit se nevítaného 
„vodohospodáře“. K oblastem s nej-
většími úlovky bobrů patřilo Třeboň-
sko, kde bobr hrabáním nor narušoval 
hráze rybníků. Na Nežárce a Lužnici 
vyhynuli bobři v roce 1750. Posled-
ní bobr ulovený na Moravě padl za 
kořist lovcům v Grygově u Olomou-
ce v roce 1730. Rostoucí ceny kožešin 
a především žláz vedly k pokusům 
o umělý chov v tzv. „bobrovnách“ 
v jižních Čechách. Zánik posledního 
chovu v bobrovně na rybníku Rožm-
berk kolem roku 1882 můžeme nazvat 
„druhým vyhynutím“ bobra na našem 
území.

Uplynulo století a bobři se k nám 
vrátili. První „průkopníci“ se 
objevili na Hodonínsku kolem 

roku 1980 a trvale se na jižní Mora-
vě usídlili roku 1988. Další byli vysa-
zováni v 90. letech 20. století v CHKO 
Litovelské Pomoraví a společně osíd-
lili okolí řeky Moravy od Hanušovic 
až k hranici s Rakouskem. Od začát-
ku devadesátých let pronikají na 
Chebsko a Tachovsko bobři vysaze-
ní v Bavorsku po roce 1966. „Polští“ 
bobři se k nám dostali přes Orlické 
Záhoří a po řece Odře a jejích pří-
tocích. V devadesátých letech obsa-
dili bobři ze Saska Labe mezi Hřen-
skem a Ústím nad Labem, kde se jim 
dodnes nepodařilo překonat střekov-
ský jez. Díky vysazování a ochraně se 
bobr rozšířil nejen u nás, ale v celé 

Evropě. Stejně jako vyhubení bobra, 
tak i jeho návrat má tedy na svědo-
mí člověk.

Bobři, navrácení na některá území 
někdy i po několika stoletích, s úspě-
chem osídlují často zásadně změně-
né řeky a meliorační kanály i tech-
nicky vytvořené rybníky s chudými, 
uměle vysázenými břehovými poros-
ty. Na bobry v současné krajině čeká 
nejen mnoho novinek, ale i potenci-
álního nebezpečí. Přímo na tocích 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Díky silným zubům 
dokážou bobři pokácet 
i vzrostlé stromy.
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stojí v cestě přirozeným migracím 
pestrá škála překážek v podobě jezů 
a přehrad. V okolí vodních toků jsou 
nejen lesní nebo polní monokultury, 
ale také komunikace a rozsáhlá sídla, 
s jakými se tento živočich v době před 
svým ústupem nesetkal.

Řekněme si však konečně něco 
bližšího o bobrech a jejich 
životě. Bobři mají zavalité tělo 

a širokou hlavu s krátkýma ušima. 
Jsou až překvapivě pohybliví na sou-
ši, ale jejich hlavním živlem je voda. 
Pro pobyt ve vodě jsou velmi dobře 
přizpůsobeni – mají uzavíratelné noz-
dry a uši a plovací blány mezi prsty 
zadních končetin. Dokonce i pysky 
dokáže bobr stáhnout tak, že může 
okusovat kořeny stromů i pod vodou, 
aniž by mu do tlamy natekla voda.

Bobr je výborný plavec, při plavání 
si pomáhá především zadními konče-
tinami a ocasem. Plave velmi tiše, ale 
občas můžeme v přírodě slyšet, jak 
bobr hlasitě udeří ocasem o hladinu 
a následně se potopí. Bobr tak dává 
ostatním členům rodiny na vědomí, 
že se blíží možné nebezpečí. Ve vodě 
se bobr cítí bezpečněji než na souši, 
proto do ní vždy při náznaku nebezpe-
čí utíká a potápí se. Pod vodou vydrží 
podle některých autorů až 12 minut, 
ale běžné potopení je mnohem krat-
ší. Díky těmto vlastnostem považo-
vala v minulosti církev bobra za rybu 
a dovolovala konzumaci jeho masa 
spolu s rybím v době půstu. 

Srst bobra je většinou hnědá, 
pouze jedna pětina bobrů má čer-
nou barvu. Zimní srst je velmi hustá 
a obsahuje až 27 tisíc, letní až 19 tisíc 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Pomocí hrází ovlivňují bobři 
hladinu vody tak, 

aby byly vstupy do nor 
stále pod vodou.
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chlupů na 1 cm2. (Pro srovnání – člo-
věk má na hlavě na 1 cm2 cca 180–320 
vlasů). Bobři si srst pečlivě upravují 
rozdvojeným drápem čtvrtého prs-
tu zadní končetiny, kterým si ji vel-
mi často pročesávají jako hřebenem 
a současně ji mastí výměšky podo-
casních žláz. Díky tomu si srst ve 
vodě zachovává dobré izolační vlast-
nosti. Jako tepelná izolace slouží 
také vrstva podkožního tuku, kte-
rou mají bobři nejlépe vyvinutou na 
břišní straně těla.

Typická je přítomnost dvou párů 
žláz na břišní straně poblíž oca-
su. Větší žlázy jsou charakterem 
i výrazným zápachem stejné u sam-
ců, samic i mláďat. Dobře identifi ko-
vatelný a lidmi různě vnímaný pach 
obsahu této žlázy je velmi silný. Jeho 
základem jsou produkty získávané 

z pryskyřičných a siličných složek dře-
vin. Vedle řady jiných v něm ucítíme 
i vůni temperových barev. Bobrům 
slouží mimo jiné pro pachovou komu-
nikaci. Produkty těchto žláz značí 
bobr hranice teritorií – na malých 
hromádkách bahna, písku nebo opa-
daného listí vytváří pachové značky. 
Není vyloučeno, že obsah žláz slouží 
také k dezinfekci a léčení ran, ale pro 
tuto domněnku neexistuje dostatek 
informací. „Pachové“ bobří žlázy člo-
věk odpradávna využíval jako léči-
vo a surovinu pro výrobu parfémů 
a prodával pod názvem „Castoreum“ 
nebo též „bobří stroj“. Druhý pár žláz 
je jen o něco menší a jejich mastný 
produkt se uplatňuje především při 
úpravě srsti.

Končetiny bobrů jsou krátké a sil-
né, přední jsou hrabavé s dlouhými 

Jídelníček bobra tvoří 
více než 150 druhů bylin 
a přes 80 druhů dřevin.
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prsty se silnými drápy a dobrou ucho-
povací schopností díky částečně pro-
tistojnému pátému prstu – obdoba 
našeho palce, plovací blána je pou-
ze naznačena. Zadní končetiny jsou 
také hrabavé a mají rovněž dlouhé 
prsty, mezi kterými jsou, na rozdíl 
od předních končetin, plovací blány 
dobře vyvinuté.

Lebka bobra je mohutná a nápad-
né jsou na ní především velké, stále 
dorůstající a na přední straně oranžo-

vé řezáky ( jak klamavá je reklama 
na zubní pasty !). Zbarvená vrstva je 
zároveň nejtvrdší, směrem do ústní 
dutiny je zub měkčí a neustálým hry-
záním se zuby průběžně samy brou-
sí. Pokud se zub zlomí, doroste, naos-
tří se a dál normálně funguje. Běda 
však, když se poškozený zub zdefor-
muje a začne růst jiným směrem. Pře-
stane se obrušovat a rychle přerůstá. 
Může poškodit i opačnou čelist nebo 
patro a zvíře brzy uhyne. Bobři mají, 
z pochopitelných důvodů, mimořád-
ně vyvinuté žvýkací svaly.

Bobr se živí výhradně rost-
linnou potravou. Zcela myl-
né jsou tedy domněnky mno-

ha lidí, že bobr požírá ryby, mlže či 
dokonce hmyz ! Nápadné je okuso-
vání lýka a kůry ze dřevin, které 
kácí převážně během podzimních 
a zimních měsíců, pro bobry hlav-
ního „dřevorubeckého“ období. V té 
době si vytvářejí zimní zásoby potra-
vy v podobě hromad větví zabodnu-
tých do bahnitého dna poblíž výcho-
du z nory. Intenzita kácení klesá při 
zamrznutí vody. Bobři jsou gurmá-
ni a nešidí se chudým jídelníčkem – 
celkem bylo v jejich potravě v Evro-
pě zjištěno víc než 150 druhů bylin 
a asi 80 druhů dřevin. Nejraději však 
žerou vrby a topoly, ale také duby, 
jilmy jasany a další dřeviny. Nevyhý-
bají se dokonce ani akátům či smr-
kům ! Na některých lokalitách však 
bobři kácí stromy omezeně a živí se 
převážně bylinnou potravou. Byliny, 
ale často také kukuřice nebo cukrov-
ka, tvoří podstatnou složku potravy 
především v letních měsících. Velmi 
rádi mají jablka, a to nejen plody, ale 
i kůru jabloní.

Bobři se rozmnožují jednou ročně, 
v našich podmínkách se páří v závis-

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Bobr je největším hlodavcem 
nejen u nás, ale také na celé 

severní polokouli.
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losti na počasí od konce ledna do břez-
na, na severu Evropy později. Páření 
probíhá většinou ve vodě a pro zvířa-
ta neobvyklým způsobem – břichem 
proti sobě. Samice je březí průměrně 
107 dní a rodí v květnu nebo červnu 
dvě až pět mláďat v závislosti na věku 
samice. Mláďata rychle rostou, jeli-
kož mateřské mléko má vysoký obsah 
tuku a bílkovin. Již ve stáří dvou týd-
nů se pokouší přijímat měkčí rostlin-
nou stravu, kterou jim matka přináší 
do nory. Malí bobři noru prvně opouš-
tějí v doprovodu rodičů již ve stáří 
4 až 6 týdnů. Po třech měsících pře-
cházejí zcela na pevnou stravu. Mlá-
ďata s matkou komunikují hlasem 

V Evropě žije bobr evropský, v severní Americe je to už složitější. V USA uslyšíte, že zdejší bobr je bobr „severoamerický“, 
v Kanadě zase že bobr „kanadský“. Jisté je to, že bobři Nového i Starého světa jsou si až neuvěřitelně podobní. Mají podobnou 
barvu srsti a jsou téměř stejně velcí. Nicméně se mezi sebou nekříží ani tam, kde byli spolu vysazeni, např. ve Finsku, ani 
v zajetí, protože mají různý počet chromozomů. Ale ještě jeden rozdíl bychom našli. Americký bobr se dokáže rozmnožovat 
rychleji než jeho evropský bratr, a proto je v konkurenci s ním úspěšnější. Tím představuje pro svého evropského příbuzného 
smrtelné nebezpečí, a právě ve Finsku to jasně dokázal tím, že obsadil téměř celou tuto zemi. 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Výskyt bobra 
na evropském 
kontinentu

bobr evropský

bobr kanadský
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připomínajícím pobrukování malé-
ho dítěte. Dva až tři roky staří bobři 
rodinu časně na jaře opouští a migrují 
někdy i desítky kilometrů daleko. Při 
hledání nových teritorií putují nejen 
po vodě, ale také po souši.

V České republice dávají bobři 
přednost pomalu tekoucím až sto-
jatým vodám s omezeným kolísá-
ním hladiny. Jsou velmi přizpůsobiví 
a často je nalezneme také na místech 
vytvořených člověkem – zdržích nad 
jezy, mlýnských náhonech, rybnících, 
opuštěných pískovnách nebo dokon-
ce v melioračních kanálech.

Bobři jsou aktivní převážně od 
západu slunce do jeho východu. V zi-
mě často po několik dní neopouští 

noru nebo hrad, ale nespí zimním 
spánkem, což je další obecný omyl. 
Žijí v rodinách majících od 3 do 15 čle-
nů. Jsou výrazně teritoriální a aktiv-
ně brání své „rodinné“ území dlouhé 
od několika set metrů až po dva i více 
kilometrů. Vzdálenost mezi hranice-
mi jednotlivých teritorií bývá kolem 
jednoho kilometru a velikost teritorií 
je dána kvalitou prostředí, zejména 
dostatkem potravy. Čím lepší potrava 
ve velkém množství, tím menší teri-
torium.

Vzhledem ke způsobu živo-
ta má bobr málo přiroze-
ných nepřátel. Dospělé bobry 

může vzácně lovit vlk, medvěd nebo 
rosomák, mláďata mohou být kořistí 
výra. Na našem území dosud preda-
ce zjištěna nebyla, lidé se proto čas-
to domnívají, že se bobři zcela jistě 
přemnoží. Není to však pravda, pro-
tože ani v oblastech, kde velké šel-
my žijí, nehrají v regulaci početnosti 
bobrů žádnou významnější roli. Ulo-
vit bobra je pro šelmy obtížné, pro-
tože bobři tráví většinu času ve vodě. 
Pod vodou unikají do spletitých cho-
deb svého hradu nebo do pomocných 
nor, kterými je celé bobří teritorium 
protkáno.

Základním mechanismem regulace 
početnosti bobrů nejsou tedy predáto-
ři, ale výrazná teritorialita a agresivní 
obhajování hranic jejich území. Tím je 
fakticky znemožněno přemnožování, 
a pokud bobří populace narůstá, pro-
jevuje se to především rychlým šíře-
ním do okolí a nikoli přibýváním bob-
rů na jednom místě. Tohoto jevu jsme 
v současné době svědky na řadě míst 
na Moravě i v západních Čechách.

Vše, co nám prozradí přítomnost 
bobrů v přírodě, nazýváme pobytovými 
znaky nebo stopami. Typické jsou 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Bobr si pročesává srst 
drápem čtvrtého prstu zadní 

končetiny, který mu slouží 
jako hřeben.
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Hmotnost dospělých bobrů se běžně pohybuje mezi 20–30 kg. Novorozené mládě váží asi 400 g, roční asi 10 kg a dvouletí 
dospívající adolescenti, kteří se osamostatňují a migrují do nových stanovišť, váží 12–20 kg. Bobři v dobrých podmínkách 
však mohou dosahovat překvapivých hmotností. Největší dosud zvážený jedinec na území ČR vážil 32 kg, v Bavorsku byl 
chycen jedinec vážící 48 kg ! Tito rekordmani však nemusí být kdovíjak obézní tlouštíci. Pokud se bobrům dobře daří, tzn. 
mají dostatek potravy a nejsou obtěžováni parazity, rostou pravděpodobně celý život nebo jeho podstatnou část, což je 
u savců neobvyklé.
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Mládě bobra opouští rodinu po dvou až třech letech 
a stěhuje se i několik desítek kilometrů daleko.
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především ohryzané dřeviny. Stopa 
zubů na dřevě je charakteristicky hlad-
ká, bez pozůstatků visícího zpřetrha-
ného pletiva rostliny – na rozdíl od 
okusů např. zajíců. Nejčastěji bobři 
kácejí mladé stromy a keře, ale právě 
statné stromy, okousané do podoby 
přesýpacích hodin nebo stromy zcela 
skácené – v čemž bobrovi často pomá-
há vítr, nejvýrazněji upozorňují na pří-
tomnost tohoto živočicha.

Další specifi ckou známkou pří-
tomnosti bobra jsou hráze. Setká-
váme se s nimi na mělkých tocích 

s menším průtokem. Mohou být dlou-
hé desítky metrů a vysoké 50–70 cm, 
ale někdy i více než dva metry. Bob-
ři je staví ze silnějších klád a vět-
ví, které jsou vyrovnány ve směru 
toku vody (nikoli napříč !), vyplete-
ny menšími větvemi a ucpány hlínou 
a měkkou vegetací. Výšku hladiny 
bobři průběžně mění dostavováním 
či rozebíráním hrází, aby byly vstupy 
do nor stále pod hladinou. Na drob-
ných tocích tak časem vznikají celé 
kaskády. Stavba hrází do určité míry 
umožňuje bobrovi obsazovat i drob-
né vodní toky s kolísavým průtokem. 
Je-li hráz narušena, pracovití bobři ji 
velice rychle opraví.

Ve vyšších a stabilních březích 
vyhrabávají bobři složité sys-
témy nor, jejichž vchody, jak 

již bylo řečeno, jsou ukryté pod 
hladinou. Jedna rodina si buduje 
nor hned několik. Někdy bývají pro-
pojené a jejich celková délka dosa-
huje více než 50 metrů, ojediněle až 
200 metrů. Stropy nor se mohou pro-
padnou, a v březích tak vznikají hlu-
boké kanály. Jindy pokrývají bobři 
propadající se nory hromadou dřeva 
a bláta a vzniká stavba označovaná 
jako polohrad. V místech s nízkým 
nebo nepevným břehem – rašeliniš-
tě, slatiny, jezera v ploché krajině, 
nebo naopak ve skalnatých územích, 
kde se nedají hrabat nory, řeší bob-
ři svoji „bytovou situaci“ jiným způ-
sobem. Staví vysoké stavby z vět-
ví a bahna s několika východy pod 
hladinou vody, centrálním hnízdem 
a větracím průduchem v horní čás-
ti stavby. Tyto tzv. hrady dosahují 
půdorysného průměru 2–20 m a výš-
ky 0,6–3,5 m.

Bobr patří mezi živočichy mimo-
řádně ovlivňující své prostředí řadou 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Bobr ohryže strom do tvaru 
přesýpacích hodin, ale ke 

skácení mu často pomůže vítr. 
Na snímku dole je bobří trus.
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aktivit. Za výše popsanými hráze-
mi se vytváří stojaté vody s rozvo-
jem pobřežní vegetace a planktonu 
i s řadou druhů bezobratlých živoči-
chů, obojživelníků a vodního ptactva. 
Bobří hráze, hrady, polohrady i zim-
ní zásobárny dřeva poskytují útočiště 
také rybám a často slouží jako loviš-
tě pro ledňáčky nebo vydry. Zaplave-
ním lesa za hrázemi spolu s kácením 
stromů se vytváří tzv. bobří louky. 
Díky činnosti bobrů, ale i pastvě srn-
ců či jelenů, jsou tyto travnaté plochy 
dlouhodobě udržovány jako stabilní 
a druhově bohatá nelesní společen-
stva, která by jinak v zalesněném mír-
ném pásmu kolem řek neexistovala. 

Časem se bobří louky mění na osiko-
vé nebo vrbové háje, které se opět stá-
vají zdrojem potravy bobra a koloběh 
se opakuje.

Bobří hráze dále zachytávají čás-
tice unášené vodou již v horních čás-
tech toku, kde jinak dochází spíše 
k odnosu než sedimentaci. Díky bob-
rům tak vznikaly v nivách drobných 
horských a podhorských toků kvalit-
ní půdy a pastviny, které byly často 
vhodnou příležitostí pro první lid-
ské osadníky.

Bobr evropský je podle platných 
zákonů v ČR zvláště chráněným 
druhem v kategorii „silně ohrožený“ 
a je rovněž předmětem ochrany 

Rostoucí ceny kožešin a především žláz vedly k pokusům o umělý chov v tzv. „bobrovnách“ v jižních Čechách. Bobři z těchto 
odchovů byli v letech 1804–1809 vysazeni na několik rybníků u Třeboně, kde se úspěšně rozmnožovali a šířili do okolí. Kolem 
roku 1830 pronikli až do Prahy, žili na Židovském, Střeleckém a Maltézském ostrově, odtud však za nějakou dobu zmizeli 
„neznámo“ kam. Na Třeboňsku se bobři „nepoučili ze svých chyb“ a narušovali hráze rybníků a rybniční náhony, a proto 
byl v roce 1833 vydán příkaz k hubení bobrů v přírodě. Zánik posledního chovu v bobrovně na rybníku Rožmberk kolem 
roku 1882 můžeme nazvat „druhým vyhynutím“ bobra na našem území.

Ž I V Á  P Ř Í R O D A
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ve vybraných evropsky významných 
lokalitách, které spadají do sousta-
vy Natura 2000. Mezi nejvýznamněj-
ší faktory ohrožující existenci bobra 
patří ilegální lov, střety s dopravními 
prostředky a nevhodné úpravy bře-
hů vodních toků, tedy důsledky lid-
ské činnosti. Musíme se proto my lidé 

zasloužit o to, aby vedle našich stop 
zůstávaly v krajině i stopy činnosti 
bobří. 

BOBR EVROPSKÝ / CASTOR FIBER 

max. hmotnost: až 30 kg (výjimečně až 50 kg!)

maximální tělesná délka: 130 cm vč. ocasu

ocas: 25–30 cm

max. délka dožití: 20 let, v zajetí i více

silně ohrožený, zvláště chráněný druh

výskyt  

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

V zimě bobři čerpají ze zásob, 
které si nachystali na podzim 

v podobě hromady větví.



Zajímavé je také časté soužití bobra 
s ondatrou pižmovou. Ondatra se skrý-
vá před predátory v méně obydlených 
bobřích norách a v klidu v nich konzu-
muje potravu a často dokonce žije  pří-
mo v rozsáhlých bobřích hradech. V hro-
madách silných větví a bláta je pro oba 
živočichy místa dost a ondatra zřejmě 
využívá toho, že pro predátory je téměř 
nemožné se do hradu dostat. Ondatra 
sice není v Evropě původní, ale schopnost 
využívat bobří stavby si nejspíš přinesla 
z původní domoviny, Severní Ameriky. Ž I V Á  P Ř Í R O D AOndatra pižmová. Foto: Miloš Anděra
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Vím o tobě, že ráda ve volných chvílích utečeš 
do přírody, kde relaxuješ, sportuješ a přemýš-
líš. Jak to vnímáš ty ?

Nedovedu si představit, že bych si přírody 
nevšímala. V ní si „dobíjím baterky“ a inspiru-
ji se její krásou a klidem. Ráda dlouho rychle 
chodím a koukám. Pak někde zastavím, třeba 
u zábradlí a procvičím celé tělo.

Když jsi ještě bydlela v Praze na Malé Stra-
ně, měla jsi hned po ruce petřínské stráně. 
Tady na Vinohradech zase parky Gröbovku 
a Mlejnkovku, jsou ti dostatečnou náhra-
dou za Petřín ?

No, mám tu i Vyšehrad a Riegrovy sady 
a kousek dál Hostivař. Nestěžuji si.

Do přírody
s Janou Koubkovou

Rubriku připravil Tomáš Padevět / Foto: Tomáš Padevět, fotoarchiv Jany Koubkové

Výrazná osobnost nejen v hudební branži, ale také moderátorka pořadů na rozhlasových 
vlnách, autorka trefných fejetonů a zakladatelka festivalu pro jazz, blues a rockové zpěváky 
VOKALÍZA (1981–2000). Zpěvačka objevující stále nové možnosti na poli jazzu, Jana Koubková, 
s námi dnes vyráží do přírody.
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Pro nahrávání CD Absolonie jsi zvolila zcela 
unikátní prostor Eliščiny jeskyně v Sloupsko-
šošůvských jeskyních, co tě k tomu vedlo ?

Právě ta touha i hudebně splynout s pří-
rodou. V Elišce je nádherná akustika a ticho. 
Ticho, které není tiché. Roste tu kámen, létají 
netopýrci, tu a tam kápne. V tomto podzemí 
jsem si zpívala a tančila v rytmu perkusí (bicí 
nástroje – poz. red.) Miloše Vacíka. Odtrženi 
od městského shonu, telefonů, aut a veškerých 
neduhů, které civilizace přináší.

Kam nejraději vyjedeš v čase delší dovolené ?
Nejraději do hor nebo k moři do Řecka, kde 

není mnoho lidí.

Co tě v přírodě dokáže nejvíc překvapit ?
Jak je schopná fungovat i za nejhorších pod-

mínek, které jí většinou způsobí lidé. Třeba mám 
vztek, když vidím polámaný keř, jen pahýly. Za 
rok už ale ty ulámané větve mají pupence a keř se 
po nějaké době dostane do své původní krásy.

Co ty a bylinky, zdravá strava nebo třeba dnes 
oblíbené detoxikační kůry ?

V kuchyni mám ve váze místo květin celo-
ročně nať petržele, jejíž lístky okusuji, zrovna 
jako bazalku. Kořen zázvoru si strouhám do 
bílého netučného jogurtu a vždy po novém roce 
držím půst aspoň 5 dnů. Nejím a piji jen bylin-
kové čaje. Konec roku bývá „výživný“ a nezdra-
vou stravu musím vyvážit tou zdravou.

Jazzová zpěvačka rovná se noční hudební klu-
by, cigaretový kouř, hluk… Nebo se mýlím ?

No, zpěvačka jako já zpívá i v divadelních 
sálech, na festivalech „venku i uvnitř“ a samo-
zřejmě v jazzklubech, kde se jazzu daří nejlíp. 
Naštěstí už je ve většině slušná vzduchotechni-
ka, ale pokud si někdo zapálí doutník mně pod 
nosem, slušně ho požádám, aby přestal, nebo se 
patřičně vzdálil. Netoužím být pasívním kuřá-
kem, ale ani nemíním nikoho omezovat.

Kdybys mohla zcela svobodně zvolit, kde ide-
álně žít a bydlet, jaká by to byla volba ?

Buď v nějaké malé rybářské vesničce u moře, 
nebo třeba mít grunt v Broumově.

Tvoje hudební projekty jsou velice pestré, co 
teď nového chystáš ?

Chystám CD, které je hlavně o mých poci-
tech a zkušenostech vyplývajících z délky mého 
života. Atmosféra zvuků, popěvků, mých tex-
tů, rytmizace. Taky bych ráda napsala kni-
hu „Hudební výchova trochu jinak“ a vydala 
„Bzučivou knížku“ napěchovanou fotografi e-
mi a plakáty s veselými popiskami.

Máš své „tajné“ místo v přírodě, kam utíkáš 
pro inspiraci ?

Inspiraci sbírám všude – na ulici, v přírodě, 
na hřbitově, ale pak musím zalézt doma k psa-
címu stolu, vše si zapsat a nahrát si nápady.

Dala bys čtenářům svůj tip na výlet v České 
republice ? Tahle rubrika tím bude specifi c-
ká – tip od…

Třeba na Vysočinu ke Třem studním. Narodila 
se zde skladatelka Vítězslava Kaprálová a kraj je 
tu nádherný – spousta rybníků, lesy, turistické 
stezky. Dobře se tu dýchá. Tady relaxuji každým 
rokem. A pro Pražáky – pěšáky na jeden den 
doporučuji výlet vláčkem ze Smíchova do Zadní 
Třebáně a pěšky po žluté značce na Karlštejn. 

D O  P Ř Í R O D Y  S …
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Měli jste za to, že ráj leží za nebeskou branou, 
střeženou svatým Petrem? Omyl. Ten „náš“ 
naleznete asi šedesát kilometrů od Prahy. 

– 39 – Hrad Kost. Foto F. Laureys



– 39 – Hrad Kost. Foto F. Laureys
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Text: Michaela Košťálová
Foto: Filip Laureys, Miroslav Pinďák

Magické srdce 
Českého ráje

Trasa přírodní rezervací Plaká-
nek vznikla roku 2002, je něco 
přes deset kilometrů dlouhá 

a provází ji jedenáct zastavení. Jedná 
se o okruh, takže je ji možné nastou-
pit jak u Humprechtu, tak u hradu 
Kost, kde se rovněž nachází parko-
viště. Na naučnou stezku se lze dostat 
také po modré turistické značce od 
Libošovic, kde je železniční stanice.

V Sobotce navštívíme Muzeum 
místního rodáka Fráni Šrámka, a dále 
pokračujeme na sever, kde naučná 
stezka míjí roubenou vesničku Nepří-
věc a stáčí se kolem symbolu sobo-
tecké krajiny – Semtinské lípy. Koša-
tý strom, který opěvovaly osobnosti 
jako Karel Čapek či Jaroslav Seifert, 
padl při bouři na jaře roku 2000. Dnes 
zde stojí jeho nástupkyně.

Jarní slunce se nám opírá do zad a vzduch prosycuje vůně rozkvetlých stromů. Podél pěši-
ny se skví koberce sasanek, ptačinců, hluchavek i vzácných orchidejí. Stoupáme na vrch 
Humprecht se stejnojmenným zámkem, jež dominuje městečku Sobotka od poloviny 17. sto-
letí. Stavba, kterou roku 1678 za jediné bouře čtyřikrát zasáhl blesk, a jejíž střechu dnes aty-
picky zdobí muslimský půlměsíc, však není to, co nás na nevysoký kopec táhne. Právě zde je 
umístěna první informační tabule naučné stezky Plakánek.

Vydra říční. Foto M. Pinďák



Valná část trasy vede lány obdělané 
půdy. Mozaika luk, luhů a drobných 
políček ze Sobotecka zmizela v souvis-
losti se zestátňováním za sociali smu. 
„Území je stále ovlivňováno působe-
ním okolní obdělané krajiny, napří-
klad erozí zemědělské půdy do pří-
rodní rezervace,“ říká Aleš Hoření, 
zástupce vedoucího Správy CHKO Čes-
ký ráj. „Nicméně už v polovině 80. let 
se do oblasti vrátil čáp černý, krkavec 
velký a vydra říční,“ upřesňuje Hoření 
a s úsměvem na tváři dodává: „V roce 
2000 se v Českém ráji objevil orel moř-
ský a o pět let později, k padesátému 
výročí vyhlášení chráněné krajinné 
oblasti, jsme zde zaregistrovali sokola 
stěhovavého, který se v regionu neu-
kázal víc než čtyřicet let. Považuji to 
za krásný symbolický dárek.“

Při vstupu do údolí Plakánek, kte-
ré je vlastně historickou soustavou 
lomů, na nás konečně dopadne stín. 
Kaňon, protkaný potokem Klenicí 

Bílý rybník. Foto  F. Laureys

Blatouch bahenní. Foto F. Laureys
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a vyplněný stojatými hladinami Pil-
ského a Černého rybníka, lemují kol-
mé pískovcové skály zahalené do zele-
navého závoje z vláskatce tajemného. 
Tato chráněná kriticky ohrožená kap-
radina se u nás vyskytuje pouze ve 
formě gametofytu, tedy vidět jsou jen 
stélky bez listů připomínající tenkou 
peřinu mechu. Vláskatec byl v Česku 
poprvé objeven až roku 1993, přes-
tože ho nalezneme na většině pískov-
cových skal u nás.

Krom povlaků vláskatce zdobí ská-
ly podpisy a rytiny dělníků, kteří kdy-
si pracovali ve zdejších lomech. Těžba 
pískovce tu ustala až před polovi-
nou 20. století, do té doby dal kámen 
vzniknout mnoha stavbám v oko-
lí. Jednou z nich je i nejzachovalejší 
gotický hrad u nás – Kost. Za teplé-
ho jarního počasí proudí hradní bra-
nou davy návštěvníků. V zimě, kdy 
napadne sníh a z pevnosti se dá dostat 
jen pěšky a s lopatou, zde kastelánovi 

Domek nebo jeskyně ?
Pískovcové skály v kosteckém podhradí ukrývají jeskyňku s bohatými dějinami. Budeme-li je zkoumat, zjistíme, 
že ona skalní dutina, porostlá mechem a zakrytá korunami stromů, ve skutečnosti není dílem přírody, nýbrž 
někdejším lidským obydlím. Pět místností, které posloužily jako útočiště čarodějnicím z fi lmových pohádek, bylo 
vytesáno někdy před rokem 1850 jedním z poloprofesionálních lamačů kamene, jichž tehdy ve zdejším kraji působilo 
bezpočet. Původní účel umělé jeskyně nám zůstává utajen.
Jméno Barušky získal objekt o pár desítek let později podle vdov po pacholkovi a nádvorníkovi, které sem vystěhoval 
tehdejší majitel Kosti. Obě ženy zde ve svárech a nepřátelství žily bezmála dvě desetiletí, aby je za první světové války 
vystřídala početná rodina chudého bezzemka. Od roku 1918 kdysi útulný skalní domek zarůstá kapradím a mění se 
v zapomenutou skalní dutinu. Nutno však podotknout, že na pohádkové atmosféře mu to jenom přidává. 
Foto F. Laureys

N A  V Ý L E T Ě
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dělají společnost pouze netopýři. Stu-
dené středověké zdi si jako zimoviště 
vybral vrápenec malý.

V údolí Plakánek žije chráněný rak 
říční, což svědčí o kvalitě zdejší vody. 
Nicméně i tento krásný kout přírody 
se potýká s ekologickými problémy. 
„Minulý rok došlo na území přírodní 
rezervace Plakánek k mýtní těžbě,“ 
vysvětluje Hoření. „Stávající převážně 
jehličnatý porost byl nahrazen novým 
lesem s příznivější druhovou sklad-
bou.“ V místě těžby se hojně vyskyto-
val invazní trnovník akát z americké-
ho kontinentu. Dnes míjíme školku 
s malými buky lesními, které vedle 
dubů, smrků, jedlí a olší tvoří polovi-
nu nového porostu.

Slunko se pomalu valí k obzoru, 
a tam kdesi za skalnatou Ostrožnou 
nad údolím barví mraky do krvavě 
rudé. Tamní hradiště z mladší doby 
bronzové dnes připomíná jen nevýraz-
ná vlna v terénu. Zastavujeme se u stu-
dánky Roubenka, tak jako to kdysi 
dělával Šrámek, a opatrně našlapujeme 

lesním tichem až k poslednímu zasta-
vení stezky – roubené vesničce Vesec. 
Stojí zde socha Starosty, světice, jež si 
vymodlila plnovous, aby se nemusela 
vdávat. Žádný div, že se pověst zalíbi-
la i Šrámkovi. Její příběh zní dodnes 
v jedné z jeho rozverných básní. 

Jak přišlo údolí Plakánek ke svému jménu ?

Zeptáte-li se místních na původ názvu údolí Plakánek, 
setkáte se se dvěma variantami. Selský rozum napovídá 
věřit historickým pramenům, které dokládají, že v údolí 
stával domek uhlíře, který zde pálil dřevo na dřevěné uhlí. 
Dá se předpokládat, že málokdo udržel slzy, procházeje 
kaňonem naplněným štiplavým kouřem.
Podle známé legendy měl uhlíř sličnou dceru, která pod-
lehla svodům vysoce postaveného úředníka na Kosti 
a počala s ním dítě. Chudá milenka byla zámožným pánem 
odvržena, a tak syna hned po porodu zakopala. 
Druhého dne však matku zastihly 
výčitky svědomí a jala se 
nemluvně hledat. Marně. 
Povídá se, že za hvězdných 
nocí je dodnes nad údolím 
slyšet dětský pláč. Úpění prý 
nepomine, dokud nebude tělíčko 
nalezeno a řádně pohřbeno.

Údolí Plakánek lemují 
pískovcové skály. 
Foto F. Laureys
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Text a foto: Petr Zajíček

Přestože jeskynní systém pod 
vrchem Třesín nedaleko Litov-
le musel být znám odnepamě-

ti, v moderní době se o něm dlouho 
nevědělo. Kdysi totiž došlo k zasuce-
ní (zasypání) původního komínovité-
ho vstupu. Jeskyně byla znovuobjeve-
na kolem roku 1826 při těžbě kamene. 
V následujících letech v ní docházelo 
k rabování krápníkové výzdoby, neboť 
byla volně přístupná.

Roku 1881 si kustod vídeňského 
muzea (správce – pozn. red.) Josef 
Szombathy při návštěvě Olomouce 
povšiml prodeje krápníků na tržiš-
tích. Začal se o lokalitu intenzivně 
zajímat a od té doby jeskyně opako-
vaně navštěvoval. Při svých průzku-
mech učinil první významné a velmi 
překvapivé archeologické i paleonto-
logické nálezy. Kromě kostí lidí byly 
nalezeny kostěné kamenné nástroje, 
provrtané zvířecí zuby a mnoho kostí 
pravěké zvířeny. Szombathyho nálezy 
jsou dodnes uloženy ve sbírkách pří-
rodovědného muzea ve Vídni.

Na počátku 20. století výzkumy 
pokračovaly, většina nálezů z toho-
to období se však zničila při požáru 
zámku v Mikulově na konci 2. svě-

UNIKÁT
pod vrchem Třesín 

Sestoupíme-li po schodech do Dómu mrtvých, vstupní prostory Mladečských jeskyní, dýchá 
na nás atmosféra tajemna a dávné minulosti. Není divu. Právě tady byly učiněny nálezy kos-
terních pozůstatků a stop činností cromagnonských lidí, kteří zde pobývali před více než 
30 tisíci lety. V místech, kde jsou dobře patrny zuhelnatělé polohy sedimentů dokladující 
původní ohniště, je nyní archeologicko–paleontologická expozice. Mladečské jeskyně patří 
mezi nejvýznamnější historické, ale i přírodní unikáty České republiky.

Stalagmit Mumie,
symbol Mladečských jeskyní

N A  V Ý L E T Ě
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tové války. Archeologický výzkum 
pak pokračoval v několika význam-
ných etapách do dnešní doby. Posled-
ní výzkum, na kterém se podílel tým 
vědců z Rakouska a Spojených států, 
ukázal, že v Mladči pobývala dosud 
nejstarší populace moderních lidí 
v Evropě.

Jeskynní systém pod vrchem Tře-
sín tvoří labyrint souběžných a příč-
ných chodeb, místy strmě sestupu-
jících, v celkové délce 1 250 metrů. 
Výškové rozpětí nejvyššího a nejnižší-
ho bodu systému je 30 metrů. V nej-
nižších úrovních jeskyní kolísá hladi-
na vody podzemních jezírek. Prostory 
se utvářely korozní činností atmo-
sférických vod a erozní činností říč-
ky Hradečky.

Mohutné dómy vznikaly díky 
postupnému řícení hmoty na křížení 
chodeb za přispění tektonických 
pohybů na geologických zlomech 
Hané. Jeskyně má místy bohatou 
krápníkovou výzdobu, kterou však 
poznamenalo záměrné vylamování 
v 19. století. Část nazývaná Panenská 
jeskyně nebyla touto devastací poško-
zena, neboť ji občané Mladče objevili 
až roku 1902.

Návštěvní okruh je dlouhý 
380 metrů a prohlídka trvá 40 minut. 
Ve vstupním vestibulu se seznámí-
te s významnými paleontologický-
mi a archeologickými nálezy a s nimi 
souvisejícím výzkumem. V Dómu 
mrtvých pak na vlastní oči uvidíte 
naleziště „in situ“ (na původním mís-
tě – pozn. red). Prohlídka pokraču-
je dlouhou chodbou ke Křižovatce, 
kde se chodby rozvětvují do pěti smě-
rů. Sestupnou chodbou se dostaneme 
na nejnižší úroveň prohlídkové trasy, 
do Modré jeskyně. Kolem překrásné-
ho útvaru, symbolu jeskyně, přes dva 
metry vysokého stalagmitu Mumie 

Lebka medvěda jeskynního (Ursus spelaeus) 
nalezená v sedimentech Mladečské jeskyně.

Podpis paleontologa a archeologa 
Josefa Szombathyho z roku 1881.

Dochovaná lebka Cromagnonce nalezená 
v Mladečských jeskyních, uložená v depozitáři 
Moravského zemského muzea v Brně.
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projdeme do Chrámu přírody, kde je 
bohatá a barevná krápníková výzdo-
ba. Prohlídka jeskyně vrcholí v Panen-
ské jeskyni.

Veřejné prohlídky se v Mladeč-
ských jeskyních organizovaly již na 
přelomu 19. a 20. století. Roku 1911 
pak jeskyně koupila Krajinská muzej-
ní společnost v Litovli, která za nema-
lé peníze provedla rozsáhlé úpravy 
včetně zavedení elektrického osvět-
lení. Od roku 1991 jsou Mladečské 
jeskyně spolu s ostatními 13 zpří-
stupněnými jeskyněmi v ČR v péči 
a správě státní organizace ochrany 
přírody, dnes Správa jeskyní ČR. Mla-
dečské jeskyně jsou součástí přírodní 
památky Třesín a slouží jako zimoviš-
tě několika druhů netopýrů. 

ZPŘÍSTUPNĚNÉ JESKYNĚ V ČR

  MORAVSKÝ KRAS

1. Balcarka 
2. Kateřinská jeskyně
3. Punkevní jeskyně
4. Sloupsko-šošůvské jeskyně
5. Výpustek

  JIŽNÍ MORAVA

6. Jeskyně Na Turoldu

  SEVERNÍ MORAVA

7. Javoříčské jeskyně
8. Mladečské jeskyně
9. Zbrašovské aragonitové jeskyně
10. Jeskyně Na Pomezí
11. Jeskyně Na Špičáku

  ČECHY

12. Bozkovské dolomitové jeskyně
13. Koněpruské jeskyně
14. Chýnovská jeskyně

Ústí nad Labem

Pardubice

14

13

12

11

9

8
7

6

10

Plzeň

České Budějovice Brno

PRAHA

Zlín

Ostrava

1

2
3
4

5

N A  V Ý L E T Ě

Chrám přírody s barevnou a bohatou sintrovou výzdobou.

Vážení čtenáři a fotografové, vyhlašujeme další, již 11. ročník tradiční fotosoutěže časo-
pisu Naše příroda. Těšíme se, že se s námi opět podělíte o své snímky, které ulovíte, ať už 
při toulání se „pravou“ přírodou, ve městě, na zahradě či za oknem v truhlíku. Příroda je 
všude kolem nás! Že nejste profík, nevadí, zúčastnit se mohou jak profesionálové, začí-
nající fotografové, tak i úplní amatéři. Mnohdy se povede vykouzlit pěknou fotku třeba 
i z mobilu. Prosíme však o jediné, pište nám do popisu fotografi e, kde byla pořízena (loka-
litu nemusíte úplně odtajnit, stačí obecně, např. Jeseníky nebo mezi poli za Brnem apod.). 
A  jestli budete mít chuť popsat nám krátce svůj zážitek (např.  za jaké situace snímek 
vznikl nebo má -li pro vás speciální význam), velmi nás tím potěšíte a spolu s porotou to 

při vyhodnocování také oceníme! Na nejlepší čekají pěkné ceny ☺☺

1 Volně žijící zvířata
2 Ptačí svět
3 Makro
4 Krajina a panoramata
5 Rostliny a houby 

Své snímky nahrávejte přes 
www.nasepriroda.cz,
kde naleznete i kompletní 
pravidla soutěže

Uzávěrka 11. října 2020

Foto: Vlha pestrá, Zdeněk Pachovský
1. místo ve fotosoutěži Naše příroda 2019 v kategorii Ptačí svět Galerie z minulých ročníků na 

www.facebook.com/nasepriroda 
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Text a foto: Miroslav Pinďák

Makrofotografi e

Klikoroha devětsilového snadno najdeme na listech devětsilu díky vykousaným dírám. Snímáno objektivem 
Canon EF 24–70/2,8 L. Tento objektiv, i když není specialista na makro, umožňuje poměrně značné přiblížení. 

Fotografování detailů v přírodě pro mě bývá vždy fascinujícím zážitkem. Pořízené snímky 
jsou plné zajímavých tvarů a barev. Čím se jde s fotoaparátem blíž, tím se objevují v hledáčku 
fantastičtější a bizarnější obrazy. Extrémní zvětšení malého detailu umožňuje nový, neob-
vyklý pohled na realitu. Makrosnímky hmyzu, rostlin nebo neživých objektů jsou velmi odliš-
né od běžně vnímané skutečnosti. Působí dojmem jiné reality, a proto jsou tak přitažlivé.

Pořízení makrosnímku zvlád-
ne většina běžných kompak-
tů. Stačí nastavit snímání na 

režim makro (piktogram s kytič-
kou). Kdo není spokojen s přiblíže-

ním, může si přikoupit makropřed-
sádku. Je to vlastně další čočka, která 
se připevní k objektivu. Fotografo-
vání s kompaktem je sice jedno-
duché, ale jsou tam jistá omezení. 

Šafrán bělokvětý, vzácná 
fi alově kvetoucí forma.
Zvětšení přibližně 2:1, 

makroobjektiv Canon EF 
100/2,8 Macro US.

F O T O G R A F U J E M E  P Ř Í R O D U
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Jetelovka menší při milostných hrátkách.
Canon EOS 10D, Objektiv Canon EF 100/2,8 Macro USM.
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Například kromě nedostatečného při-
blížení nemáme kontrolu nad hloub-
kou ostrosti a mnohdy ani nad expo-
ziční dobou, což je u makrofotografi e 
dost důležitá věc. Výsledné snímky 
pak nejsou ostré. Příčin může být 
sice víc, přesto nejčastější příčinou 
ne ostrosti snímků bývá dlouhý expo-
ziční čas a přiblížení mimo možno sti 
fotoaparátu.

Jestliže se chceme věnovat mak-
rofotografi i více, nabízí se jediné 
řešení – zrcadlovka. K zrcadlovkám 
existuje spousta příslušenství, která 
posunují možnosti snímání až za hra-
nice běžného vnímání reality. Vytvo-
řit technicky perfektní makrosnímek 

pomocí zrcadlovky dnes již není žád-
ný velký problém. Pamatuji dobu, kdy 
nebyly citlivé digitální snímače a ani 
kvalitní makroobjektivy. Úbytek svět-
la v optické soustavě byl trvalý pro-
blém, který omezoval možnosti foto-
grafování zblízka.

Pro běžné snímky dnes použí-
vám makroobjektiv Canon 
EF 100/2,8 Macro USM umožňu-

jící snímání až 1:1. Objektiv v případě 
potřeby doplňuje kruhový makroblesk 
Canon MR14EX. Na těle fotoaparátu 
zase tak moc nezáleží, je to jen otáz-
ka naší peněženky a požadovaného 
rozlišení snímače. Střídám těla Canon 

Pernatuška trnková – 
nádherný, asi centimetr velký 

motýl na listu trávy. 
Objektiv Canon EF 100/2,8 

Macro USM.
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EOS 40D,5D a EOS 1V. Pro ještě větší 
přiblížení mám specializovaný objek-
tiv Canon MP-E 65 2,8 1–5x Macro, kte-
rý dokáže vyplnit zrnkem rýže celý 
hledáček. S tímto objektivem je kom-
patibilní již zmíněný makroblesk.

Při horších světelných podmín-
kách je nezbytný stativ. Používám 
GITZO GT 2540EX, se kterým se dá 
jít díky sklopné tyči až na zem. Pro 
fotografování zblízka je možné použít 
také mezikroužky nebo měchové zaří-
zení. Tady ale každé větší přiblížení 
znamená výrazný úbytek světla, tím 
pádem menší možnosti při manév-
rování s hloubkou ostrosti a expo-
ziční dobou.

Jestliže nepožadujeme extrém-
ní zvětšení, nejlevnějším řešením je 
makropředsádka (nejlépe +4 D). Dob-

rým pomocníkem jsou makrosáňky, 
které dovolují jemný a přesný posuv 
fotoaparátu na stativu. Posuvem foto-
aparátu při velkém přiblížení zaost-
řujeme. V případě, že zaostřujeme na 
objektivu, je lepší vypnout autofocus 
a zaostřovat manuálně. Výbavu pro 
fotografování zblízka je možné dopl-
nit o úhlový hledáček, dálkové ovlá-
dání a celou škálu fi ltrů.

Makrofotografi e je obor, který nel-
ze popsat v několika řádcích, proto se 
v našem časopise ještě k tomuto téma-
tu vrátíme. Na zajímavých snímcích 
si ukážeme, jak pracovat s hloubkou 
ostrosti a expozičním časem tak, aby-
chom měli fotografování pod kontro-
lou. O krásné „úlovky“ pořízené foto-
aparátem se pak můžete podělit ve 
fotografi cké soutěži Naše příroda. 

Prvosenka jarní. Makroobjektiv Canon EF 
100/2,8 Macro USM s přiblížením 1:1.

Šafrán bělokvětý. Zvětšení přibližně 5:1 – 
objektiv Canon MP-E 65/2,8 1-5x Macro.

F O T O G R A F U J E M E  P Ř Í R O D U



Text: Pavla Mládková
Foto: Miroslav Pinďák, Václav Vašků

Jak jsme křtili
Naši přírodu

Svěží dubnové ráno. S autem nalo-
ženým časopisy, letáčky a reklamními 
panely vyrážíme z Olomouce do hlav-
ního města. Kvapně vyskakujeme na 
auty přeplněné Národní třídě a s plný-
ma rukama směřujeme ke Café Louvre. 
Přípravy na křest jsou v plném prou-
du. Hotovo. Můžeme začít.

Každý příchozí dostává skleničku 
šampaňského, tzv. „welcome drink“ 
na uvítanou a samozřejmě časopis 
k tomu. Menší sál se pomalu plní. 
Dagmar Honsová, populární meteo-
roložka, zahajuje celou akci slovy: 
„Já osobně se dívám častěji do oblak, 
ale příroda dole na zemi mi lhostej-
ná není.“

Meteoroložka Dagmar Honsová a moderátor 
Michal Jančařík křtí „Naši přírodu“ šampaňským.

Pan ředitel Šrámek zachycuje vzácný mok do skleničky – 
třeba přijde ještě vhod.

Kdyby byl ten medvěd živý, asi by některé humor přešel.
Na zdraví časopisu připil i písničkář 
Jan Vodňanský.



Po krátkém úvodu otvíráme šam-
paňské, na pomoc přichází moderátor 
Michal Jančařík a společně se slečnou 
Honsovou polévají naše nové „tiskové 
mimino“. Zatímco sekt ovlažuje orla 
mořského na titulní straně, pohoto-
vě přiskakuje pan ředitel Šrámek se 
skleničkou ve snaze zachránit podla-
hu, orla i šampaňské.

Aby bylo ještě veseleji, dostávají 
hosté kapesní nůž – rybičku s logem 
Naší přírody. Nezbývá, než se s chu-
tí (případně s rybičkou) pustit do 
lákavého občerstvení a volné disku-
se. Snažíme se obměkčit zástupce 
významných fi rem či institucí (bez 
rybičky), aby pochopili, že ani milov-
níci přírody nezhotoví časopis jen 
z vůně květin.

Z příjemného debatování nás 
vytrhne pouze nutnost vrátit se zpát-
ky na Moravu. S dobrým pocitem, no-
vými kontakty a zbytkem chlebíč-
ků opouštíme zdejší prostory vstříc 
domovu a práci. Adieu Louvre ! 

Přišla se podívat i paní Herodesová ze společnosti E.on, 
našeho největšího sponzora.

Ani upřený pohled paní šéfredaktorky 
neobměkčil šéfa Bursíkových poradců 
Daniela Vondrouše.

Fotograf Václav Vašků a tisková mluvčí Greenpeace 
Lenka Boráková.

Tak a máme to šťastně za sebou. 
Zleva ředitel Vítězslav Šrámek, šéfredaktorka 
Pavla Mládková a Jaroslav Komínek...
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Uklizená krajina
nemusí být zdravá

Patříte mezi ty, kterým při výrazu „zemědělská krajina“ naskočí před očima obrázek krá-
vy Milky na pastvině vzhledu anglického trávníku ? Pak vás asi překvapí, že s hromadami 
kamení a zarostlými lemy podél cest se ve zdravé krajině setkáte mnohem častěji. Nemysle-
te si ovšem, že jde o nedbalost a nepořádek – právě naopak, ony „zanedbané ostrůvky“ jsou 
klíčem k zachování přírodní rozmanitosti v zemědělsky využívané krajině.

Zemědělská půda tvoří dnes asi 
40 % povrchu souše. Čím více 
nás lidí přibývá, tím více na 

ní intenzivně hospodaříme. Sázíme 
výnosnější odrůdy, chováme produk-
tivnější plemena, používáme účinněj-
ší pesticidy a výživnější krmiva a roz-
oráváme pole na široširé lány, po 
kte rých se snadněji jezdí traktorem.

Následky, které má toto chování pro 
krajinu, jsou známé. Kvalita intenzivně 
využívané a chemicky ošetřované půdy 

klesá, velké lány neposkytují vhodné 
úkryty pro hmyz, obojživelníky ani 
ptactvo a drobnou zvěř. Díky časté-
mu sečení luk se nemají šanci vyseme-
nit původní druhy rostlin, užitečnému 
hmyzu zase nedostatek potravy brání 
v rozmnožování, z polí mizí ptáci. Se 
zvyšující se intenzitou zemědělství kle-
sá různorodost krajiny.

Může krajinu zachránit ekologic-
ké zemědělství ? Aktivním přístupem 
ano. Přestože v představách mnohých 

Text: Kateřina Čapounová 

Foto Miroslav Pinďák

Jednou ze zásad ekologického 
zemědělství jsou dobré 

podmínky pro hospodářská 
zvířata. Foto Martin Faltus
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stále znamená ekologické zeměděl-
ství návrat k zemědělství bez seka-
ček, traktorů a elektrického proudu, 
jedná se ve skutečnosti o moderní 
systém hospodaření. Ten se od toho 
konvenčního (běžného) liší zejména 
tím, že v krajině hospodaří šetrněji. 
Nepoužívají se syntetické pesticidy, 
ale podporují se přirození antagonis-
té škůdců, volí se rozmanité osevní 
postupy namísto monokultur, pěs-
tují se odolnější odrůdy, velká péče 
se věnuje udržování samoregulační 
schopnosti půdy apod.

Přírodní rozmanitost na farmách, 
kde se hospodaří ekologicky, je pro-
to v některých případech vyšší než 
v podnicích s konvenční produkcí. 
Okraje polí a pásy podél cest jsou roz-
kvetlé a bzučí, ptákům se zde lépe 
hnízdí, půda je zdravější a žije v ní více 
organismů. I na ekologických farmách 
mohou však ekozemědělci pro příro-
du udělat víc. Pouze nestříkat pestici-
dy ke zvýšení přírodní rozmanitosti 
totiž nestačí. Klíčem k návratu zdra-
vé krajiny je aktivní obnova její ztra-
cené různorodosti a péče o přírodní 
biotopy na zemědělské půdě.

Na západ od nás, kde jsou eko-
logičtí zemědělci často nazý-
váni „zahradníci krajiny“, je 

péče o životní prostředí běžnou sou-
částí hospodaření. V Česku ovšem 
zemědělce stále vnímáme pouze jako 
„výrobce potravin“. Jejich snaha více 
„spolupracovat s přírodou“ mnohdy 
naráží na odpor a nepochopení ze 
strany veřejnosti:

„Běžně se nám stává, že do past-
viny nacouvá zahrádkář s přívěsem 
a rozebere nám kamennou zídku, aby 
si mohl doma udělat skalku. To, že 
se jedná o cenný biotop pro rostliny 
a drobné živočichy, který brání erozi 

a který se vytvářel mnoho let, nezají-
má ani úřady. Pokud podáte stížnost, 
vyčíslí vám cenu za metrák kamení“, 
komentuje situaci Ivan Karbusický 
z ekofarmy Hucul, která hospodaří 

MÍSTA PRO PŘÍRODU

  remízky a meze

  vysokokmenné a extenzivní sady

  solitéry

  křovinaté a květnaté lemy

  nesečené pásy 

  kamenné zídky a snosy

  meandry vodních toků a tůně

L E S N I C T V Í  A  Z E M Ě D Ě L S T V Í
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na hranici Národního parku Krkono-
še. Právě remízky a kamenné snosy, 
stejně jako dřeviny podél cest, nebo 
zarostlé meandry potoků však hra-
jí v krajině důležitou roli. Často jsou 
v polích nebo pastvinách jedinými 

úkryty pro drobné živočichy. V něk-
terých oblastech jsou kamenné zíd-
ky dokonce chráněnými prvky ven-
kovské kulturní krajiny. Přesto jich 
stále ubývá.

„Když vynechám seč, aby se mi na 
loukách mohly vysemenit orchideje, 
a krávy se na podzim brodí v suché 
trávě, dívají se na mne sousedi jako na 
nepořádného sedláka,“ říká Ing. Ivan 
Pur, který hospodaří na farmě u Pře-
myslovského sedla v Hrubém Jesení-
ku. Na pozemcích pobíhají chřásta-
lové a počet orchidejí na loukách už 
převýšil množství těch v sousední 
rezervaci. Představa Čechů o tom, 
jak má zemědělská krajina vypadat, 
se bohužel mnohem více blíží uklize-
nému zahrádkářskému trávníku, než 
skutečně zdravé krajině.

PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE TYPICKÉ

 nižší intenzita obhospodařování půdy

 nepoužívání syntetických prostředků ochrany rostlin, 
minerálních hnojiv, geneticky modifi kovaných organismů

 rozmanité osevní postupy a pěstování odolných odrůd

 péče o půdu a její úrodnost – dodávání organické hmoty 
podporuje biologickou aktivitu

 využívání užitečných organismů 
(např. slunéček, hub a bakterií)

 dobré podmínky pro chovaná hospodářská zvířata

 vyloučení používání hormonů, preventivního podávání 
antibiotik a chemoterapeutik

L E S N I C T V Í  A  Z E M Ě D Ě L S T V Í

Orchidejové louky v Bílých 
Karpatech přežívají díky 

šetrnému hospodaření. 
Na snímcích prstnatec 

bezový – žlutá a fi alová forma. 
Foto Pavla Mládková
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„Nejhorší strach je z úředníků 
a kontrol. Objedu-li sekačkou kolem 
srnčete, co se na louce právě naro-
dilo, a k ostrůvku stojící trávy, kte-
rý po něm po několika dnech zůsta-
ne, se už se sekačkou nevrátím, hrozí 
mi pokuty,“ potvrzuje Josef Sklenář, 
majitel Biofarmy Sasov na Vysočině, 
skutečnost, že nejčastějším dotazem 
účastníků projektu je otázka, jak se 
v zájmu ochrany přírody vyhnout 
sankcím kontrolních úřadů. Ty v Čes-
ku, na rozdíl od jiných evropských 
zemí, nadstandardní péči zemědělců 
o přírodu nemají zatím v tabulkách.

Projekt s názvem „Ekozemědělci 
přírodě“, jehož koordinátorem 
v České republice je BIOINSTI-

TUT, nabízí pomocnou ruku zeměděl-
cům, kteří chtějí pro přírodu dělat víc, 
než je dnes běžné. Pod heslem „S bio 
kvete rozmanitost“ zájemci v Česku, 
Rakousku a Švýcarsku poznávají, jak 
přírodě na svých pozemcích aktivně 
napomáhat. V rámci projektu se učí, 
jak aktivně zvyšovat přírodní rozma-

L E S N I C T V Í  A  Z E M Ě D Ě L S T V Í

Fotoarchiv Bioinstitutu (obě foto)



nitost, předávají si vzájemně zkuše-
nosti či zjišťují, jaké možnosti čerpá-
ní fi nancí v dotačních programech 
zohledňujících péči o krajinu existu-
jí. Kdo má zájem na vlastní kůži zjistit 

rozdíl mezi běžnou farmou a hospo-
dářstvím, ve kterém „místa pro příro-
du“ našla svoje místo, může navštívit 
některou z modelových ukázkových 
farem. 

Foto Miroslav Pinďák
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Kostival obsahuje oproti jiným byli-
nám vysoký podíl bílkovin, možná pro-
to se pěstoval v klášterních zahradách 
jako zelenina. Skrývá v sobě i velké 
množství slizových látek, které pomá-
hají při kašli či žaludečních vředech. 
Užíváme ho jako čaj z listů a koře-
ne. V lidové mluvě se bylina nazývala 
kostihoj nebo svalník, neboť se osvěd-
čil i při ošetřování zlomenin, otoků, 
výronů a při zánětech šlach a svalů. 
Látky obsažené v kostivalu podporují 
prokrvování a regeneraci tkáně, proto 
se kostivalová mast používá k masáži 
a uvolnění svalstva.

Zcela si mě tato rostlina získala 
při pobytu na farmě v rakouských 
Alpách. Majitel mě vyslal sklidit mla-

dé listy kostivalu, které byly roztrou-
šené po celém jeho pozemku. Byla to 
už čtvrtá sklizeň v roce. Tehdy jsem 
poprvé ucítila lehkou okurkovou vůni 
a zjistila, že mám co do činění se šťav-
natou a křehkou zeleninou. Z části 
úrody jsme pak uvařili lahodný oběd 
a zbytek listů jsem nakrájela na kous-
ky a nandala do pytlíků. Každý dostal 
cedulku „kostivalový špenát“ a puto-
val do mrazáku jako zásoba vitami-
nů na zimu.

Z rostliny se dá využít téměř všech-
no. Mladé lodyhy můžeme zpracová-
vat jako chřest, tedy krátce povařit 
ve vodě a jako přílohu připravit sme-
tanovou omáčku, nebo třeba i nakrá-
jet na kousky a podusit. Listy se díky 
svým štětinám hodí k pečení v těstíč-
ku nebo syrové na posypání vařených 
brambor nebo k výrobě kostivalové-
ho špenátu.

V poslední době se ozývají varovné 
hlasy před vnitřním používáním kos-
tivalu, neboť obsahuje škodlivé alka-
loidy. Opatrnost bych radila pouze 
jedincům s oslabenými játry, těhot-
ným ženám nebo těm, kteří by kos-
tival chtěli dlouhodobě a v opravdu 
velkých dávkách zařadit do denní-
ho jídelníčku. Nejen u kostivalu, ale 
i v celé bylinkové říši platí rčení „vše-
ho s mírou“. 

Jedlé dary přírody 

KOSTIVAL LÉKAŘSKÝ
Kostival lékařský poznáte podle dlouhých úzkých listů, které jsou na dotek díky četným 
chloupkům poněkud drsné, a nafi alovělých květů ve tvaru zvonku. Najdeme ho nejčastěji 
na březích řek, mokrých loukách či v příkopech.

Text: Květa Šimková / Foto: Květa Šimková, Miroslav Pinďák
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DUŠENÝ KOSTIVAL 
S KURKUMOVOU RÝŽÍ

Celozrnnou rýži uvaříme ve vodě s by-
linkovou solí a kurkumou. Osmaží-
me cibulku na olivovém oleji, při-
dáme mrkev nakrájenou na plátky 
a nadrobno nakrájený kořen kostiva-
lu a chvíli dusíme. Poté přidáme nase-
kané listy kostivalu, ještě podusíme, 
ochutíme sójovou omáčkou. Servíru-
jeme s kysanou smetanou.

Pokrájený a očištěný kořen (čerstvý 
nebo usušený) dáme do sklenice, zalije-
me minimálně 38% pálenkou, zašrou-
bujeme a necháme 3 týdny louhovat na 
slunci. Poté slijeme do tmavé lahvičky. 
Vtíráme do bolestivých míst – kloubů, 
ale poslouží i k masáži svalů.

Čerstvý či usušený nasekaný kořen 
necháme louhovat v rozpuštěném 
sádle na mírném plameni 1–2 hodiny, 
aby byl celý ponořený. V sádle louhuje-
me kořen po odstavení ještě přes noc, 
a další den opět na půl hodiny zahře-
jeme, poté přecedíme. Mast plníme 
do kelímků a uchováváme v chladu. 
Trvanlivost masti je po celý rok do 
další sklizně. Do masti můžeme rov-
něž přimíchat několik kapek kostiva-
lové tinktury pro větší různorodost 
účinných látek. 

KOSTIVALOVÁ TINKTURA

KOSTIVALOVÁ MAST

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U
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STAVÍME DOMEK
samotářským včelám

Každý dobře známe včelu medonosnou, málokdo však ví, že v naší přírodě žije více než 
šest set druhů samotářských včel, různé čalounice, zednice, pískorypky, drvodělky a jak se 
všechny jmenují. Tyto včely patří mezi velmi významné opylovače také proto, že létají i za 
takového počasí a teplot, kdy včela medonosná zůstává v úlu, a že dokáží opylovat i květy, 
na které ona nestačí.

V posledních desetiletích včel 
samotářek v krajině význam-
ně ubylo. Především v důsled-

ku likvidace jejich biotopů (život-
ní prostředí vhodné pro konkrétní 
druh – pozn. red.) – původně pest-

rá krajina se měnila od 50. let v tzv. 
agrární step či poušť – ale také 
v důsledku chemizace zemědělství, 
na niž jsou samotářské včely ještě 
citlivější než včela medonosná. Pro-
to nás překvapí, jak rychle se zase 

Text: Radomil Hradil

Pískorypka Andrena fl avipes. 
Foto Stanislav Krejčík

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U
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některé z nich objeví, když k tomu 
vytvoříme podmínky. A jaké pod-
mínky to jsou ?

Pokud chceme, aby se samotářské 
včely do krajiny a do našich zahrad 
vrátily, musíme především silně ome-
zit používání pesticidů nebo od něj 
raději zcela upustit. Potom je nezbyt-
né včelám poskytnout dostatečnou 
potravní nabídku. Stejně jako včela 
medonosná se i včely samotářky živí 
nektarem a pylem, proto by na naší 
zahradě mělo neustále něco kvést; 
to je koneckonců jedna z důležitých 
zásad biozahrady obecně. Navíc platí, 

že čím pestřejší je nabídka kvetoucích 
rostlin, tím lépe.

Z dřevin se vedle ovocných stro-
mů a keřů nabízí také například jíva, 
trnka, hloh, růže, pámelník, z bylin 
pak včelky uvítají všechny hluchav-
kovité rostliny – šalvěj, dobromysl, 
tymián, levanduli, rozmarýn, mátu, 
dále se osvědčily vikvovité rostliny – 
fazole a hrách, ale také různé jete-
le. Samotářské včely nalákáme i na 
složnokvěté rostliny – měsíček, chr-
pu, čekanku nebo mrkvovité rost-
liny. Vítaným zpestřením zahrady 
jsou květnaté louky, ale i kvetoucí 

Velký „hotel“ pro samotářské 
včely v kombinaci s hromadou 
kamení jako biotopem pro 
ještěrky – vše jako opatření 
ekologické ochrany rostlin. 
Foto Kateřina Čapounová
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zeleniny pěstované na semeno, napří-
klad mrkev, kadeřavá či kořenová pet-
ržel, kopr, fenykl, cibule, pór nebo 
pažitka. Co se týče květin, nezapo-
mínejme, že plnokvěté formy často 
v procesu šlechtění ztratily schop-
nost tvorby nektaru a pylu a hmyzu 
jako potrava neposlouží.

Hlavním předpokladem, aby se 
u nás včely samotářky cítily 
jako doma, je však vytvoření 

podmínek pro rozmnožování, kupří-
kladu v podobě hnízdních pomůcek. 
Těm se někdy říká „hotýlek pro včely“ 
nebo „domeček pro berušky“ a my si 
teď řekneme, jak se zhotoví.

Některé druhy samotářských 
včel hnízdí ve spárách mezi kameny 
a cihlami, ve staré omítce, do které 
si vyhrabou chodbičky, jiné jsou zase 
odkázány na díry ve starém mrtvém 
dřevě, které do něj vykousali dřevo-
kazní brouci. Jenže mrtvé stromy už 
v kulturní krajině skoro nenajdete, 
na to jsme my lidé příliš úzkostliví, 
a také neimpregnované, provrtané 
trámky a plaňky abyste dnes na ven-
kovských stavbách pohledali. Můžeme 
je však nahradit !

Stačí vzít trámek, řekněme o prů-
měru 10 × 10 cm a o délce 20–30 cm, 
navrtat do něj z jedné strany otvory 
o velikosti 2 až 10 milimetrů, vždy na 

Hotýlek pro samotářské včely lze zhotovit velmi snadno. Zazátkované otvory jsou již zabydlené. 
Foto Radomil Hradil
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délku vrtáku. Trámek případně opat-
říme jednoduchou stříškou a pověsí-
me nejlépe na závětrné, ale slunné 
místo – například na kůlnu, altán, 
pergolu nebo garáž. Včelky, které si 
hledají místo k nakladení vajíčka, 
chodbičky záhy objeví, vyčistí si je, 
nanosí do nich pyl, nakladou vajíč-
ko a chodbičku zazátkují „maltou“ 
ze směsi hlíny a slin. Podle toho také 
poznáme, že je chodbička obsazená. 
Z vajíčka se vyklube „červík“, který 
spořádá pyl, zakuklí se a dospělá vče-
la se zátkou prokouše ven. A celý cyk-
lus může začít nanovo. Výhodou je, že 
si nájemníci uklízejí své pokoje sami, 

takže se o čistotu hotýlku nemusíme 
nijak starat…

Není však třeba zůstávat jen 
u trámků. Můžeme popustit uzdu 
své fantazii, možností je nepřeberné 
množství. Osvědčily se například vodo-
rovně umístěné svazky dutých ston-
ků, v nichž se už seschla „duše“, která 
je vyplňovala. Vhodné jsou například 
nařezané stonky slunečnice nebo stvo-
ly všelijakých trvalek nebo dvouletek, 
ale také kousky bambusu nebo bezové 
větvičky. Aby držely pohromadě a daly 
se snadno zavěsit, můžeme je nasklá-
dat do vhodných rámečků nebo zastr-
kat do pověšených voštinových cihel. 

Pískorypka Andrena fulva. 
Foto Stanislav Krejčík

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U
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Různý průměr otvorů je předpokla-
dem pro to, aby v nich mohly najít útu-
lek včely různých druhů, jejichž veli-
kost se značně liší.

Rámečky, které mohou mít 
podobu malých veselých 
domečků, je vhodné zčásti 

naplnit také jiným materiálem, tře-
ba šiškami, senem, koudelí apod., aby-
chom vytvořili podmínky pro úkryt 
dalších druhů hmyzu – např. škvorů, 
slunéček, pavouků. Výroba a pozo-
rování takových hotýlků je pak vel-
mi vděčnou zábavou pro malé i velké 
milovníky přírody. Některé včely si 
chodbičky kutají, jak jsme si již říka-
li, do staré malty. Těm vyrobíme hotý-
lek tak, že rámeček vyplníme jílem 
nebo maltou, necháme zaschnout 

Hnízdní pomůcka pro samotářské včely může mít podobu 
úhledného domečku. Foto Mirek Dvorský

Včelí hotýlek v jednom německém ekologickém sadu 
jako pomůcka k lepšímu opylení ovocných stromů. 
Foto Miroslava Vohralíková



a pověsíme na slunné místo. Do mal-
ty kolíkem napícháme chodbičky, 
anebo ponecháme na včelkách, aby si 
je postupně kutaly samy, až během let 
malta poněkud zvětrá. O to krásnější 
pak bude jejich výtvor !

Jsme-li kreativní a máme-li sklony 
k hrnčířství, můžeme dokonce vyrá-
bět umělecké domečky nejrůznějších 
tvarů a provedení z pálené hlíny, pro-
stě do ní jen před vypálením udělá-
me dosti hluboké otvůrky. Ale i dře-
věné vrtané domečky mohou mít ty 
nejbizarnější tvary. Včelkám na nich 
příliš nesejde, ale oko člověka se jimi 
může osvěžit a při výrobě zažijete 

jistě spoustu legrace a uspokojení. 
Podíváte-li se na zahraniční interne-
tové stránky, najdete zde na obrázcích 
nepřeberné množství inspirace – stačí 
zadat např. heslo „Bienenhotel“, „Wild-
bienen“ nebo „Nisthilfen“.

Vzhledem k tomu, že včela medo-
nosná se pomalu stává ohroženým 
druhem a letošní zimu u nás zahynu-
la asi třetina včelstev, je nejvyšší čas 
udělat něco pro ni, pro její samotář-
ské příbuzné i pro přírodu a krajinu 
jako takovou. Alespoň na vlastních 
zahradách. Proto – s chutí do toho, 
včely samotářky už se těší na nové 
příbytky ! 

Pískorypka Andrena tibialis. 
Foto Stanislav Krejčík
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LOVCI
slunečních paprsků

Text: Jiří Dvořák / Foto: Solární liga.cz

V době, kdy ceny energií rostou o deset procent ročně, stále více lidí poptává volně dostup-
né zdroje energie. Dobře známé černé sudy na zahrádkách patřily mezi průkopníky snad-
ného a levného způsobu ohřevu vody. Dnes se tato eko (logická) forma také u nás probouzí 
k životu stovkami nových instalací ročně. Už samozřejmě nejde o černé sudy, ale technologic-
ky propracované solární kolektory, které dokážou kromě ohřevu vody podpořit také vytá-
pění. Nebývale rostoucí oblibě se však těší i druhý způsob využití sluneční energie, výroba 
solární elektřiny.

Méně čmoudících komínů na 
podzim a na jaře, ale také 
nižší spotřeba elektřiny 

v létě na ohřev vody, to jsou hlavní 
výhody pro občany, kteří si na stře-
chu domu nechají nainstalovat ter-
mické kolektory. Na základní způsob, 
kdy solárko ohřívá vodu v domácnos-
ti, stačí kapalinové kolektory ve tva-
ru již standardizované zhruba dvou-

metrové tmavé desky pod tvrzeným 
sklem. V našich podmínkách by tyto 
absorbéry měly mít selektivní vrstvu, 
která zefektivňuje využití dopadající 
energie. Pokud ji nemají, jsou urče-
ny zpravidla jen k sezónnímu ohře-
vu bazénové vody.

Jen kolektory však k efektivnímu 
provozu nestačí. Dodávají se kom-
pletní sestavy se speciálním solárním 
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zásobníkem, regulací, oběhovým čer-
padlem apod., aby bylo získané sluneč-
ní teplo lépe zužitkováno. Za těchto 
podmínek pak může termický sys-
tém ohřát vodu až na 50 °C i v zimě 
při - 20 °C. Musí být ale obloha bez 
mraků, a to není často. Hlavní sezóna 
pro systémy k ohřevu užitkové vody 
začíná v dubnu a končí v září s tím, 
že za rok dokážou připr avit zhruba 
60–70 % teplé vody.

Méně efektivní výsledky dosahu-
jí majitelé systémů, kteří by pomocí 
kolektorů chtěli i přitápět. Reálné efek-
ty se u tohoto způsobu využití pohy-
bují spíše kolem 20–30 %, přičemž dost 
záleží na použité technologii i na oblas-
ti instalace. Zde se již nevystačí s něko-
lika kapalinovými kolektory, používají 
se spíše ploché nebo trubicové vakuo-
vé kolektory, které dokážou médium 
cirkulující v kolektorech ohřát na vyš-
ší teplotu. Zejména v horských oblas-
tech, kde je dostatek sněhu, není vždy 
ideální použití trubicových kolektorů, 
u kterých má sníh tendenci přimrzat 
ke skleněným obalům absorbérů, čímž 
se vytrácí jejich hlavní výhoda – schop-
nost přispívat na vytápění v zimě. Na 
horách mají přednost ploché vakuové 
kolektory, z nichž sníh po hladkém 
skle snáze sjíždí, případně se tomu dá 
pomoci temperováním kolektoru.

Náročnost investice mohou pomo-
ci snížit dotace. Systém na ohřev vody 
vyjde na čtyřčlennou domácnost 
zhruba na 100 000 Kč a u Státního 
fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 
lze získat nenávratný příspěvek až na 
polovinu investičních nákladů, nej-
výše však 50 000 Kč. Chcete-li solár-
kem i přitápět, musíte si minimál-
ně polovinu připlatit, dotace ze SFŽP 
však činí do 60 000 Kč. Tyto subvence 
lze často dále kombinovat s příspěv-
ky osvícených radnic, které rovněž 

podporují využití slunečního tepla. 
Děje se tak v Litoměřicích, Plzni, Pra-
ze, Kladnu, Náchodě a Jindřichovicích 
pod Smrkem. Nevýhodou zůstává, že 
krom Litoměřic jsou státní i místní 
dotace nenárokové a vyplácené zpra-
vidla s ročním odstupem od žádos-
ti. V posledních letech se úspěšnost 
poměrně zlepšila.

Po letech, kdy byla fotovoltaika 
u nás zastoupena jen ostrovní-
mi systémy na chatách, se tato 

technologie dostává do popředí zájmu 
lidí, kteří chtějí být energeticky nezá-
vislí, přispět k ochraně životního pro-
středí či jen zhodnotit fi nanční pro-
středky. Díky jednoduchosti a malé 
náročnosti na instalaci i provoz může 
být „malá solární elektrárna“ téměř 
na každém rodinném domku, zvlášt-
ností však nejsou ani velké solární 
parky poblíž průmyslových zón či na 
ploše bývalých skládek.

Stejně jako u termických sys-
témů, existuje i u fotovoltaiky více 
forem. Nejběžnějším typem panelů 
jsou polykrystalické moduly, které 
poznáte podle růžicovité struktu-
ry solárního článku. Svojí schopnos-
tí přeměňovat na elektřinu sluneč-
ní záření dopadající i pod méně 
vhodným úhlem se hodí zejména na 

E K O T E C H N O L O G I E

Největší tuzemská solární 
elektrárna se nachází poblíž 
průmyslové zóny v Ostrožské 
Lhotě nedaleko Uherského 
Hradiště. S výkonem 1,6 MWp 
vyrábí elektřinu pro téměř 
500 domácností.

Sluneční kolektory pomáhají 
přitápět i na prvním 
českém sídlišti pasivních 
domů v Koberovech na 
Železnobrodsku. V podhorské 
oblasti by měly pokrýt 
potřebu tepla na vytápění 
spolu s kubíkem dřeva 
a rekuperační jednotkou.
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pevné instalace na střechách či na vol-
né půdě. Druhý typ – monokrystalic-
ké panely se od polykrystalických liší 
zpravidla jednolitou barvou solárních 

článků. K efektivnímu provozu mono-
krystaly potřebují vhodný úhel sluneč-
ných paprsků. Proto se jejich účinnost 
rapidně zvyšuje, jsou-li instalovány 
na konstrukcích, které sledují dráhu 
Slunce po obloze. Poslední, známější 
variantou jsou amorfní panely, které 
zájemce lákají stále nižší cenou, ale 
i vyšší výkonností v teplejších oblas-
tech. Hodí se spíše na větší instalace, 
neboť potřebují ve srovnání s krysta-
lickými panely dvakrát větší plochu 
pro instalaci při stejném výkonu.

Po třech letech platnosti zákona 
o podpoře výroby elektřiny z obnovi-
telných zdrojů vykrystalizoval i sys-
tém veřejné podpory do podoby, která 
zaručuje každému zájemci o sluneč-
ní elektrárnu stejné základní pod-
mínky. Fotovoltatické systémy nejsou 
až na výjimky (obce, města či jejich 
sdružení) podporovány nenávrat-
nými dotacemi, ale formou vyšších 
výkupních cen, které jsou pro pro-
jekty zprovozněné v roce 2008 garan-
továny na dvacet let, přičemž jednu 
kilowatthodinu lze prodat do veřej-
né sítě za 13,46 Kč a v následujících 
letech se cena dále zvyšuje o 2–4 %. 
Je-li investor zároveň majitelem objek-
tu, na kterém je elektrárna postave-
na, lze doporučit zelené bonusy. To 
jsou příspěvky místně příslušného 
energetického distributora za kaž-
dou kilowatthodinu vyrobené a záro-
veň spotřebované zelené elektřiny 
(pro instalace z roku 2008 činí bonus 
12,65 Kč/kWh).

Přesto, že se jedná o na první po-
hled poměrně vysoké platby, na kte-
ré přispívá každý z nás, v celkovém 
součtu jsou to relativně malá čísla. 
Uvádí se, že v období, kdy ČR splní 
své závazky v oblasti obnovitelných 
zdrojů k roku 2010, bude každá kilo-
watthodina díky této podpoře zele-

STOP DEZILUZÍM

Odpůrci solárních elektráren často šíří mýtus, že foto-
voltaika je energeticky „hříšná“. Respektive, že za dobu 
své životnosti nevyrobí ani tolik energie, kolik bylo tře-
ba k její výrobě. Konec bludům se snaží udělat i studie 
amerického ministerstva energetiky, ve které vědci Dones 
a Frischknecht pomocí simulace i praxe dokázali, že ener-
getická návratnost dnes běžných panelů z krystalického 
křemíku se v podmínkách Kalifornie pohybuje do čtyř let. 
U nově zaváděných panelů z amorfního křemíku se ener-
gie investovaná do jejich výroby vrátí dokonce o rok dří-
ve. V podmínkách ČR nabývají tato čísla vyšších hodnot, 
protože je u nás o cca třetinu nižší intenzita dopadajícího 
slunečního záření než v Kalifornii, přesto jsou však přija-
telná vzhledem k až třicetileté životnosti solárních elekt-
ráren. S rozvojem technologií se očekává další zkracování 
energetické návratnosti, např. i za použití repasovaného 
křemíku z vyřazené elektroniky. Ze studie vyplývá, že není 
daleko doba, kdy solární panely vyrobí do roka více ener-
gie, než bude třeba k jejich výrobě. Vyvstává ale otázka 
i trochu jiného srovnání – zatímco do jaderných a tepel-
ných elektráren musíte dodávat stále dražší fosilní paliva, 
solární panely jednou vyrobíte a energii k výrobě elektři-
ny vám zdarma dodá Slunce… 
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né elektřiny dražší o zhruba dvacet 
haléřů.

Nevýhodou fotovoltaiky zůstá-
vá – krom stále vysokých 
investic – sezónnost její výro-

by. Nejvyšší „sklizně“ kilowatthodin 
se dosahuje v jarních měsících a na 
začátku léta, kdy je již velká inten-
zita slunečního svitu a ještě nejsou 
tak vysoké teploty. Fotovoltaika totiž 
k optimálnímu provozu potřebuje 
přesný opak toho, co solární termi-
ka. S rostoucí teplotou okolního pro-
středí se zvyšují ztráty na množství 
vyráběné elektřiny. V zimním období 

je produkce sluneční elektřiny mini-
mální.

Ať už se jedná o systémy na ohřev 
vody nebo podporu přitápění, je dob-
ré závěrem vědět, že pokud použijete 
osvědčenou technologii s kvalitním 
servisem, budou vám lovci sluneč-
ních paprsků sloužit nejméně dvacet 
let a téměř zadarmo. Na druhou stra-
nu však nelze přehlédnout, že žádné 
solárko není všemocné. Ačkoliv se tech-
nologie neustále vyvíjí, vždy budete 
potřebovat pro běžné instalace nějaký 
záložní zdroj. Je-li pro vás využití slu-
neční energie lákavé, na stránkách 
solarniliga.cz se dozvíte více. 

E K O T E C H N O L O G I E

Fotovoltatický systém 
v Ohrobci u Prahy fi nancovala 
společně dvacítka občanů.

Solární elektrárny postavené 
na zemědělské půdě nebrání 
jejímu využití. Jako důkaz 
slouží tyto „živé sekačky“ 
ze solárního parku 
Úštěk-Habřina.
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Vítr vzniká v důsledku horizontál-
ního tlakového gradientu (změ-
na tlaku vzduchu na jednotku 

vzdálenosti – pozn. red.). Tedy zjedno-
dušeně – vítr vyrovnává rozdíly v tlaku 
vzduchu a fouká vždy z oblasti vyššího 
do oblasti nižšího tlaku. Směr větru je 
však stáčen působením Corriolisovy 
síly, tedy v důsledku zemské rotace. 
Výsledkem je, že postavíme-li se na 
severní polokouli zády proti větru, pak 

máme po pravé ruce oblast vyššího a po 
levé nižšího tlaku.

Rychlost větru může kolísat od 
0 m/s, to hovoříme o bezvětří, až po 
více než 100 m/s. Absolutně nejvyš-
ší rychlost větru byla naměřena na 
horské meteorologické stanici Mount 
Washington v USA 12. dubna 1934, a to 
416 km/h, tedy 116 m/s při maximál-
ním nárazu. Rychlost větru 2 m/s už 
poznáme šimráním na tváři. Původní 

Vichřice a orkány
v Českých zemích

Text: Dagmar Honsová

Z pohledu meteorologa patří vítr mezi základní a nejvíce proměnlivé meteorologické prvky. 
Slovem vítr označujeme horizontální přemísťování vzduchu vzhledem k zemskému povrchu 
a popisujeme jej rychlostí a směrem. Silný vítr označujeme jako vichřice, případně orkán. 
V posledních desetiletích nás orkány zasahují poměrně často, ale ukážeme si, že nejde o jev 
v Českých zemích zcela nový.

K A U Z A

Foto Kryštof Doležal
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březen 2008stupnici sestavil již v letech 1805–1808 
anglický admirál F. Beaufort a jejích 
13 stupňů charakterizuje účinky pří-
zemního větru na pevnině od 0 – bez-
větří až po 12 – orkán.

Pro nižší a střední polohy území 
Čech a Moravy jsou nejtypičtější vět-
ry západních směrů, od severozápad-
ního přes západní až po jihozápadní, 
které vanou více než polovinu veške-
rého času během roku. V horských 
oblastech převládají rovněž západ-
ní větry, ale častěji vznikají i takzva-
né místní větry podmíněné modelací 
zemského terénu, kdy vznikají v údo-
lích výstupné či sestupné větry.

Výjimečně lze pozorovat i slabý 
teplý fén (Krkonoše, Šumava, Jesení-
ky) jinak známý z Alp, nebo naopak 
studenou bóru (Hrubý Jeseník). Prů-
měrná rychlost větru v nížinách je 
u nás okolo 6 km/h a s výškou pocho-
pitelně roste, protože se zmenšuje vliv 
tření proudícího vzduchu o zemský 
povrch. V nížinách je u nás v průmě-
ru zaznamenáno asi 15 dnů s bouř-
livým větrem, s nárazy o rychlosti 
62–74 km/h, za rok. Ve výšce kolem 
400 metrů nad mořem je takových 
dnů již 25 a nad 700 metry nad mořem 
již více než sto.

Předpověď větru je pro dnešní 
meteorologické modely mno-
hem snazší nežli předpověď 

srážek nebo oblačnosti. Je to díky 
tomu, že proměnlivost pole větru pře-
ci jen nebývá tak velká jako u ostat-
ních zmiňovaných meteorologických 
prvků. Obvykle předpověď rychlosti 
i směru větru bývá velmi spolehlivá 
i na týden dopředu. Pokud tedy uslyší-
te v meteorologické předpovědi varo-
vání před prudkým větrem, je velká 
pravděpodobnost, že se takové varo-
vání naplní.

vichřice spojené 
s letními bouřkami

vichřice způsobené nízkým 
tlakem nad Skandinávií

Výskyt vichřic a orkánů v ČR 
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Silnější vítr přitom není nebez-
pečný jen přímými škodami, jako 
jsou polámané stromy a odnesené 
střechy, ale i v kombinaci s ostatní-
mi meteorologickými prvky a jevy, 
jejichž účinek umocňuje. Příkladem 
je snižování pocitové teploty a rych-
lejší vychládání lidského organismu 
při spolupůsobení nízké teploty vzdu-
chu a větru, nebo také tvorba sněho-
vých jazyků a závějí na silnicích při 
sněžení. Vítr se v atmosféře uplatňuje 
také při přenosu vody, energie, zvyšu-
je intenzitu výparu a ovlivňuje tvor-
bu námrazy.

Silné větry – vichřice a orkány zau-
jímají v Beaufortově stupnici nejvyš-
ší místa, stupně 9 až 12, o orkánech 

hovoříme pokud dosáhne rychlost vět-
ru více než 118 km/h. Vichřice s takto 
silnými větry jsou v našich zeměpis-
ných šířkách spojeny zejména v zimě 
s mohutnými oblastmi nízkého tlaku 
vzduchu nad severní Evropou. V létě 
jsou pak častější nárazy větru spojené 
s bouřkami anglicky nazývané down-
burst, microburst nebo gust front.

Vítr sám o sobě pro člověka bezpro-
střední nebezpečí většinou nepředsta-
vuje, snad až na nejsilnější tornáda. 
Nebezpečný je však svým působením 
na předměty a objekty, které člově-
ka obklopují. Silný vítr dokáže svým 
působením přemisťovat až překvapi-
vě hmotné předměty, jiné dokáže při 
překročení limitních hodnot výraz-
ně poškodit. Spektrum škod způsobe-
ných větrem je velmi široké – nejčastěj-
ší jsou vyvrácené a polámané stromy, 
padající větve, poškozené elektrické 
vedení až třeba po zbořené komíny. 
V kronice města Židlochovic je možné 
nalézt záznam ze dne 15. června 1822, 
kdy kvůli silnému větru, který dopro-
vázel bouřku, došlo v Ledcích dokon-
ce ke zřícení jednoho domu.

Ten z Vás, kdo je přesvědčen, že 
vichřice a orkány jsou v Čes-
kých zemích jevem zcela no-

vým, je na omylu. Řádění vichřic 
a orkánů má na našem území boha-
tou historii: jen za posledních 100 let 
se celoplošných zimních vichřic s roz-
sáhlými ničivými účinky vyskytlo více 
než dvacet. V sedmdesátých letech 
19. století pak několik orkánů zde-
vastovalo lesní porosty na Šumavě. 
Následky této kalamity byly likvido-
vány několik let a vedly velkému roz-
voji voroplavby na Vltavě. Všechny 
orkány měly jedno společné – byly 
vyvolány velkým rozdílem tlaku nad 
severní a jižní Evropou.

Ukázka předpovědi větru 
amerického globálního 

meteorologického modelu GFS 
(nahoře) 

a předpověď českého 
lokálního modelu Aladin 

z března 2008. 
Každý praporek představuje 

rychlost větru 2,5 m/s.

K A U Z A
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Právě podle jmen v posledních 
letech přiřazovaným tlakovým nížím 
jsou pojmenovávány i větrné smrš-
tě. Orkán Kyrill se přehnal nad celou 
západní a střední Evropou počát-
kem roku 2007. Rychlost větru na 
našem území dosáhla svého maxi-
ma na Labské boudě v Krkonoších, 
kde byl zaznamenán náraz o rychlosti 
209 km/h. Orkán Emma se datuje na 
počátek března 2008 a svůj maximál-
ní náraz 186 km/h na našem území si 
schoval pro Sněžku.

Letní ničivé větry jsou spojeny 
většinou s konvektivními bouřkami 
(bouřky velmi silné intenzity – pozn. 
red.). Za bouřek se nejčastěji prud-
ký nárazový vítr vyskytuje na jejich 
čele, těsně před nástupem srážek. 
Ničivé nárazy v podobě již zmiňova-
ných microburstů a downburstů se 
však vyskytují také uprostřed či na 
zadní straně bouřek. ( Jako nárazový 
vítr označujeme čer stvý nebo silný 
vítr, který mění krátkodobě rychlost 
o více než 5 m/s.) Speciálním niči-
vým větrem je potom tornádo. Jde 
o atmosférický vír menších hori-
zontálních rozměrů, řádově desít-
ky až stovky metrů, a kratší doby 
života – desítky sekund až desítky 
minut, ale většinou daleko výraz-
nější intenzity.

S tornády se poměrně běžně 
setkáváme i na našem území. 
Jejich intenzita sice není srov-

natelná s velkými americkými tor-
nády, a naštěstí zatím u nás nebyl 
zaznamenán případ úmrtí v souvis-
losti s tornádem, ale škody rovněž 
dokážou způsobit. Mimochodem víte 
o tom, že tornádo popisuje již Kosmas 
ve své kronice. Vzdušný vír v roce 1119 
zpustošil pražský Vyšehrad. Vyobra-
zení tornáda dokonce připojil do své-

ho spisu Orbis Sensealis Pictus i Jan 
Ámos Komenský.

Extrémní projevy větru jsou každo-
pádně fascinující fenomén. Změny 
počasí, zesílení větru a ostatní pově-
trnostní jevy byly v zájmu lidí odne-
paměti a budou i nadále. Snad vám 
toto krátké povídání o větru pomoh-
lo proniknout do jeho podstaty. 

NEJVYŠŠÍ KATEGORIE SÍLY VĚTRU
V BEUFORTOVĚ STUPNICI

STUPEŇ RYCHLOST VĚTRU NÁZEV

9 75–88 km/h vichřice

10 89–102 km/h silná vichřice

11 103–117 km/h mohutná vichřice

12 více než 118 km/h orkán

Ničivé tornádo smetlo 
v Litovli u Olomouce přes 
padesát domů (červen 2004). 
Foto Libor Teichman.



KOČKA DIVOKÁ
Kočky divoké se pomalu vytratily z našich lesů na počátku 
19. století. Od té doby máme jen ojedinělé zprávy o zástřelech 
a ne vždy spolehlivá pozorování. Je to tím, že u nás kočky divoké 
v současnosti nežijí, nebo je to tím, že se jim dosud nikdo dosta-
tečně nevěnoval, a tak pouze unikaly naší pozornosti?

Masožravé rostliny  /  Po stopách českých vulkánů  /  a další zajímavosti…

Pozvánky
KOSENÍ BĚLOKARPATSKÝCH ORCHIDEJOVÝCH LUK – ČSOP KOSENKA – 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY / 28. 6. – 4. 7. PR Bílé Potoky / 5. – 12. 7. PR Javorůvky-Dobšena
Chceš-li něco udělat pro krásnou valašskou přírodu a krajinu, zároveň upevnit své zdraví a setkat 
se s lidmi v krajině, nezapomeň se alespoň jeden den zúčastnit. Ten vklad se Ti v setkání s dal-
šími lidmi na lukách určitě vrátí. Naučíš se zacházet s kosou – jak ji nabrousit, nakut, jak si s ní 
neublížit. Poznáš tradiční postupy při sklizni sena. Zajistíme Ti stravu, nářadí i program. Více 
na www.kosenka.cz.

TÝDEN PRO LES – HNUTÍ DUHA / léto 2008 – celá ČR – 9 týdenních akcí
Dobrovolníci budou hlavně pomáhat se sázením stromů a další zeleně, chránit stromky před 
spasením zvěře, zahrazovat staré meliorační strouhy na šumavských rašeliništích či pracovat 
v lesních školkách. Součástí každé akce jsou večerní přednášky a také exkurze s odborným 
výkladem. Více na www.hnutiduha.cz

PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM – HNUTÍ BRONTOSAURUS / léto 2008 – celá ČR
Během léta pořádá každoročně Hnutí Brontosaurus asi 50 pracovně-prožitkových akcí určených 
hlavně mladým lidem, všem, kteří mají rádi naši přírodu a kulturní památky, kteří jsou ochot-
ni i v dnešní uspěchané době věnovat trochu ze svého volného času péči o ně a jejich obnově. 
Podrobnosti najdete na www.brontosaurus.cz

LETNÍ TÝDEN PRO AKTIVNÍ SENIORY – EKOLOGICKÉ CENTRUM HOSTĚTÍN
21. – 26. července / Pasivní dům Hostětín (Zlínský kraj)
Pro všechny seniory, kteří se cítí být mladí na duši, je určen naučný pobyt v krásné karpatské 
přírodě. Čekají Vás zajímavé poznávací vycházky a exkurze (kořenová čistička, moštárna, spa-
lovna na bioodpad), besedy, přednášky na témata spojená se zdravým životním stylem a zahrád-
kařením a výlet za tradicemi Bílých Karpat. Více na www.hostetin.veronica.cz

ŽIVLY NA RÝCHORÁCH – KSEV RÝCHORSKÁ BOUDA / 10. – 17. srpna / Rýchory – Krkonoše
Čekají nás nevšední zážitky v kouzelné přírodě Krkonošského národního parku, odpočinek 
i akční hry, dobrodružné výlety, přátelská atmosféra, společné zpívání a tvoření. Živly nás obklo-
pí a zanechají v nás vzpomínky. Tábor je určen dětem od 7 do 15 let. Více na www.krnap.cz.

V příštím čísle:
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S dome kem na zádech
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Tajemní lesní lovci
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Když v eském st edoho í mrzne
Výsledky fotosout že 2017
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Starší čísla časopisu 
Naše příroda 
si můžete objednat… 

poštou: Naše příroda, z. s., 
Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
e-mailem: redakce@nasepriroda.cz
telefonem: +420 585 204 862

Bližší informace o časopise najdete na www.nasepriroda.cz
nebo na www.facebook.com/nasepriroda 

PŘEDPLATNÉ ZAJIŠŤUJE: 
SEND Předplatné

send@send.cz, tel. 225 985 225, www.send.cz

Půlroční předplatné: 225 Kč
Roční předplatné: 450 Kč

ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA SEŽENETE 
POUZE V PŘEDPLATNÉM !



 Jsme jedním z největších firemních dárců v oblasti 
 ochrany přírody v České republice.

 Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných lokalit 
 po celé České republice.

 Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny,  
 posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě.

 Přispíváme k obnově původních ekosystémů 
 a ochraně ohrožených rostlin a živočichů.

 Podporujeme environmentální výchovu
 a informovanost o ochraně přírody.

 Jsme generálním partnerem Českého svazu
 ochránců přírody a pomáháme projektům,
 pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí
 trvale udržitelného rozvoje.

Pojďte s námi do přírody na 
www.blizprirode.cz

Rozvíjíme společensky 
 odpovědnou politiku 
ochrany přírody s ohledem 
 na současné a budoucí 
generace.
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