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POTrEBUJEME VaS !

DARUJTE NÁS!

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 potřebujeme více, než kdy jindy. Moc si jí vážíme.
Budeme rádi, pokud o časopise řeknete svým známým
a kamarádům, nasdílíte nás na sociálních sítích, doporučíte Naši přírodu ve škole nebo ke koupi předplatného přemluvíte třeba šéfa ☺
Každé prodloužení předplatného i objednávka nového 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.

DANĚK EVROPSKÝ (Dama dama) | FOTO Miroslav Hlávko | hlavko.webnode.cz

slovo úvodem
Pěkný podzimní den,
tentokrát na Vás ze stánku či schránky zaprskala kočka divoká, zvíře tolik odlišné od rozmazlených domácích „mourů“. Dávný a ztracený
symbol „divokosti“, kterou tolik opěvoval již v 19. století Henry David
�oreau: „V divokosti je záchova světa. Jak blízko dobru, co je divoké.“ Málokdo dnes ale spatřil kočku divokou jinak, než tupě hledící za
mřížemi klece…
V létě určitě mnozí z Vás do přírody zavítali. – Našli jsme si čas chvíli nehnutě sedět a proniknout do tajů a harmonie skryté v divoké přírodě ? Chtělo by to hodiny a hodiny pozorování, aby pro nás sledovaný
objekt nebyl jen souhrnem několika nastudovaných řádků encyklopedie, ale stal se tím, čím skutečně je. Naši výborní fotografové přírody to
bezesporu vědí a dokážou, a díky jim teď máme před sebou na papíře
kousek „uloupené“ divokosti.
„S krotkostí jde ruku v ruce hloupost,“ tvrdí �oreau, který „divokost“
vnímá i ve významu „necivilizovaně svobodného myšlení“. Nechci zde
detailně líčit, jak se můj malý domácí kocour (spolu s dvouletým synem)
zamotal do mucholapky, zatímco kočka divoká se chechtá a důmyslně
skrývá někde v lesích před zraky nás, civilizovaných (a ochočených) občanů, již 200 let. Lepidla zbavený kocour dostal podle srsti prosté jméno
„Černo-bíl“, a přestože ho máme rádi, říkáme mu důvěrně „Černobyl“.
Proto se čtenáři zcela nespoutaně a svobodně vnořte mezi řádky
a nemotejte se při tom do mucholapek. Pokud bude sychravo, zůstaňte doma s Naším kouskem divočiny, který Vám, doufám, opět udělá
radost.
Pavla Mládková
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Dopisy
Druhé číslo je jako vymalované, klobouk dolů !
Časopis se mi opravdu velmi líbí a v druhém čísle nejvíce článek o bobrech. Navíc to fotografoval
můj kamarád Láďa Vogeltanz, kterého už znám
kvanta let, a takový úspěch mu ze srdce přeji !
( Jan Veber)
Měl jsem takové štěstí, že jsem k narozeninám
dostal 2. číslo Vašeho časopisu a dozvěděl se tak,
že něco tak úžasného začalo vycházet. Opravdu
jste se treﬁ li. Rád bych Vás jenom poprosil, jestli
by bylo možné získat i 1. číslo časopisu.
(Petr Vojtíšek)
Potěšili jste mě vydáváním časopisu Naše příroda, a tak snad vás trochu potěším i já, že se přidám k ostatním vašim předplatitelům a doufám,
že nás bude čím dál tím víc.
(Michael Antony)

Nedávno jsem na stánkách objevil Váš nový
časopis Naše příroda, který mne samozřejmě velmi upoutal, neboť se o přírodu velmi zajímám. Při
zběžném prolistování mne zaujala velmi decentní graﬁ ka, výborné fotograﬁe a také dobré obsahové zpracování příspěvků. Pokusím se v rámci
svých možností o podporu časopisu, neboť jsem si
vědom jak obtížné je něco takového uvést k životu, a pak udržet.
(Michal Mikšík)
Když jsem poprvé uviděla tento časopis, tak
jsem si řekla: „to je přesně ono, to hledám, a to
na českém trhu chybělo“. O přírodu se zajímám
nejen studijně, ale i z osobního interesu. V časopisu je mnoho krásných fotograﬁ í a cenných informací. Moc Vám fandím v dalším rozvoji „Naší
přírody“.
(Ilona Pacáková)

Redakce časopisu NAŠE PŘÍRODA hledá externí redaktory / redaktorky.
Profesní životopisy posílejte na adresu redakce@nasepriroda.cz
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Ve zkratce
Geneticky modiﬁkovaná kukuřice
je pro dobytek a prasata
Již čtvrtým rokem se v ČR pěstovala geneticky modiﬁ kovaná Bt kukuřice MON 810, a to na rozloze více než 11 tisíc hektarů. Pěstování této GM kukuřice je zakázáno např. v sousedním Polsku, Rakousku, Maďarsku, ale i ve Francii či Řecku. Vzhledem k tomu, že roste poptávka po biopotravinách nebo alespoň geneticky neošetřených plodinách, je uplatnění GM kukuřice na trhu
problematické. Většina pěstitelů proto zkrmí kukuřici v rámci vlastní farmy nebo ji dodává na
výrobu bioplynu a etanolu. V potravinářství se tato kukuřice nepoužívá. Seznam všech českých
pěstitelů a příslušných pozemků v létě zveřejnila organizace Greenpeace.

Smrtící postřik otrávil houby i borůvky

Foto Ľubor Čačko
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Během prázdnin ošetřovali lesníci v Národním parku Nízké Tatry stromy napadené kůrovcem.
K hubení škůdce používali speciální pesticid, který v některých místech aplikovali i letecky. Pesticid
obsahující účinnou látku cypermetrin není sice pro savce smrtelně jedovatý, tak jako pro hmyz, ale
hrozí jim (resp. nám) poškození
DNA. Na nebezpečí plošné aplikace jedu upozornilo Lesoochranárské zoskupenie Vlk. Cypermetrin
může podle členů sdružení způsobit neplodnost u mužů, potrat,
defekty plodu, poškození mozku
a vznik některých typů rakoviny.
Také zaměstnanci NAPANTu varovali před nákupem hub a borůvek od silničních prodejců, které
mohou pocházet z jedem zamořené oblasti, a poškodit tak lidské
zdraví. Přestože v Národním parku je sbírání plodů obecně zakázáno, málokdo odolá darům přírody, aniž by tušil, že jde o dar
danajský.

Foto Kamila Antošová

Junior Ranger Project – výchova strážců přírody
Před šesti lety zahájila organizace EUROPARC Federation – sdružující většinu správ chráněných
území, některé univerzity a podobné instituce – zvláštní projekt nazvaný Junior Ranger Project ( JRP). Do češtiny se překládá jako Projekt Mladých strážců. Jeho cílem je představit vybraným žákům škol z chráněného území nebo jeho těsné blízkosti práci skutečné stráže přírody
a objasnit jim, že dobrý strážce není ten, kdo vidí smysl ochrany přírody v ukládání pokut. Prostřednictvím porozumění této práci zúčastnění studenti pochopí i celý smysl ochrany přírody,
a současní strážci si tak vychovají svoje nástupce. Nyní tento projekt probíhá v různých podobách na více než 40 místech Evropy. V České republice to je v národních parcích Krkonoše, Šumava a v CHKO Jizerské hory. Další informace najdete na www.volny.cz/junior.ranger.

Ponecháme paneláky rorýsům a netopýrům ?
V dnešní době žije ve městech už velká většina českých rorýsů. Pro hnízdění si s oblibou vybírají
větrací otvory paneláků nebo jiná podobná místa, která připomínají jejich původní hnízdiště ve
skalách. Při rekonstrukcích se bohužel často stávalo, že větrací otvory byly zaslepeny. V horším
případě uvnitř zůstala mláďata rorýsů, která tak byla odsouzena k smrti. Zaslepování otvorů ale
není o mnoho lepší ani v době, kdy ještě rorýsi nehnízdí. Ztrácejí tak totiž hnízdní možnosti. Nejlepším řešením vzniklé situace je spolupráce stavebních ﬁrem s odpovědnými úřady na ochraně
rorýsů. Každý panelový dům je totiž potenciálním hnízdištěm rorýsů, vlaštovek či jiřiček a často
také slouží jako úkryt pro chráněné netopýry. Ponechání nezaslepených větracích otvorů nevede
k zásadnímu zhoršení tepelně-izolačních vlastností budovy. Pokud to však z nějakého stavebnětechnického důvodu není možné, lze použít také speciální budky pro rorýsy.
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Rubriku připravila Pavla Mládková

Nebezpečný hmyz
Text: Igor Dostál

Může být hmyz nebezpečný pro člověka, pána tvorstva ? Samozřejmě ano. Člověk je na Zemi
králem jen na vratkých nohách. Kdyby například brouci, vosy a mravenci dorůstali velikosti koček, znamenalo by to pravděpodobně zánik lidstva, neboť by se z nich stali strašliví
nepřátelé. Takovýto návrat k prehistorickým formám obrovského hmyzu naštěstí nehrozí,
ovšem i při svých mnohdy titěrných rozměrech dokážou někteří jeho zástupci člověka řádně potrápit. Hmyz ohrožuje člověka buď přímo, a to tím, že ho kousne nebo bodne, či nepřímo, jako přenašeč chorob nebo jako tzv. škůdce.

P
c Vosí bodnutí ohrožuje
zejména alergiky.
Foto Pavel Krásenský

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

roč používáme označení „škůdce“ ? Škodlivý a užitečný jsou
výrazy, které vnesl do svého
pojetí přírody člověk, a právě jen v lidském vnímání ﬂóry a fauny tyto termíny platí. V přírodě se živočichové
a rostliny nedělí na užitečné druhy nebo škůdce. Všechny druhy jsou

důležité určitým konkrétním způsobem, který pak člověk zemědělec,
člověk chovatel nebo člověk ekonom
označí za škodlivý nebo užitečný podle toho, jestli ukrajuje či přidává jeho
zisku. Známým druhem újmy, jehož
rozvoj postupoval s vývojem a expanzí zemědělství, jsou nálety kobylek,
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Mohutná kusadla střevlíka vrásčitého.
Foto Pavel Krásenský
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tě nevinným nepřítelem. Původce
nemoci se usadí v organismu hmyzího jedince, a ten ho pak nevědomě
roznáší dál. Spojovat hmyz s epidemiemi chorob se snažili staří Egypťané i antičtí Řekové, ovšem výraznějších úspěchů dosáhla věda až koncem
devatenáctého století, kdy Alexandre
Yersin roku 1894 poprvé popsal morový bacil, jehož přenašečem je blecha.
Skvrnitý tyfus zase přenáší veš šatní.
Z dalších hostitelů je to slavná moucha tse-tse, která šíří v Africe spavou
nemoc, a samozřejmě komáři. Viry
přenášené bodnutím či kousnutím
členovců se nazývají arboviry. Několik druhů komárů přenáší virus žluté zimnice a komáři rodu Anopheles
šíří nákazu malárie, která je i v dnešní
době nemocí, jež ročně usmrtí nejvíce lidí. Malárie ovšem není chorobou
výhradně tropickou. Ještě v nedávné
době byla běžná například na Slovensku a v Polabí, a i dnes je možné se
nakazit tzv. letištní malárií přenášenou komáry, kteří přicestují jako „černí pasažéři“. Tyto případy jsou však
dost výjimečné.

Bolestivě bodnout dokáže
i splešťule blátivá.
Foto Lukáš Konečný

Ž I VÁ PŘ Í RO DA

což je ovšem označení pomýlené,
neboť se jedná o saranče. Z dalších
druhů, které pokládáme za škůdce,
je to například lýkožrout smrkový,
známý likvidátor šumavských lesů,
populární spíš pod jménem kůrovec,
nerůznější tesaříci, červotoči, housenky motýlů a v neposlední řadě dva
významní migranti: Notoricky známý
americký brouk mandelinka bramborová a motýlí škůdce lesních porostů,
který se dostal naopak z Evropy do
Ameriky, bekyně velkohlavá.
Jako přenašeč chorob je hmyz
nebezpečným, avšak ve své podsta-

N

ení mnoho druhů hmyzu,
zejména u nás ne, které by
člověka přímo ohrožovaly
na zdraví či na životě. Samozřejmě
výjimku tvoří alergici, kteří mohou
být vážně ohroženi i obyčejným vosím
bodnutím, které je jinak pro zdravého
člověka poměrně neškodné.
Hmyz jako skupina živočichů
dosáhla v adaptaci takřka dokonalosti. Jejich schopnost přizpůsobit se
vedla v průběhů evoluce k vytvoření unikátních typů končetin, zbarvení a samozřejmě také obranných
mechanismů. Někteří brouci dokážou
bolestivě kousnout, jsou to například
střevlíkovití brouci, kteří jsou k tomu
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jako dravci vybaveni silnými kusadly. Většina našich větších střevlíků se však brání jen tím, že vypouští
nevábně páchnoucí pižmovou tekutinu. Poměrně nebezpečným broukem může být velký africký svižník
Mantichora imperator, jehož kusadla
svou šířkou významně přesahují šířku
hlavy a jehož stisk je nesmírně silný.
Proti tomu náš roháč obecný ve svých
zvětšených kusadlech nijak ohromující sílu nemá, to spíš jeho samička se
dokáže pěkně zakousnout do kůže
na prstu.
Jeden z nejzajímavějších obranných mechanismů má náš sotva centimetrový střevlíkovitý brouček, prskavec větší. V jeho zadečku se skrývá
žláza, která v yrábí hydrochinon
a peroxid vodíku, které brouk v pří-

padě nebezpečí smíchá ve speciální komoře, kde díky chemické reakci dosáhne směs teploty přes 100 °C.
Tuto směs pak vystříkne směrem na
nepřítele, čímž vytvoří obláček modravého aerosolu doprovázený hlasitým zvukov ým efektem. Dovede
takto zastrašit i ptáka. Vystřikování jedovatých či páchnoucích látek
je velice zajímavý způsob obrany,
a mimo jiné jej používá i zajímavý
střevlíkovitý brouk z jihovýchodní
Asie, Mormolyce phyllodes. Sekret,
který tento brouk žijící pod kůrou
stromů vystřikuje ze zadečku, je údajně jedním z nejsilnějších v hmyzí říši.
Brouk „střílí“ s velkou přesností, a při
zásahu oka hrozí i oslepnutí.
Hezky bodnout dovedou i některé
vodní ploštice jako splešťule blátivá
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Puchýřník lékařský je náš
nejjedovatější brouk.
Při jeho požití
můžeme i zemřít.
Foto Stanislav Krejčík

f Kontakt s majkou obecnou
nám může způsobit puchýře.
Foto Stanislav Krejčík

Prskavec větší hlasitě
vystřikuje ze zadečku
jedovatou látku.
Foto Stanislav Krejčík

nebo bodule obecná, které se pro její
schopnost bolestivě zasáhnout člověka při koupání přezdívá vodní včela.
Vzpomínat vosy, včely, žahalky a sršně je skoro zbytečné, ale dosti nebezpečný může být i Ondřejem Sekorou
zpopularizovaný mravenec. Kousnutí
takového lesního vojáka asi zažil každý, ovšem v jižní a střední Americe se
někdy dají na pochod celé masy velkých rudých mravenců, které stravují vše, co jim přijde do cesty. Nemocná
zvířata, psy uvázané u boudy, zkrátka
vše, co není schopno záplavě rudých
nenasytů utéct, ohlodají na kost,
dokonce i děti v kolébkách. Naštěstí
se tak neděje příliš často.

J

iným způsobem, jakým může
být hmyz nebezpečný, je jedovatost celého těla. Tvor pak znamená nebezpečí, pokud jej člověk
omylem spolkne, olízne nebo se jej

dotýká a následně jí nebo si mne oči.
K takovým druhům u nás patří například krásně zbarvený drabčík břehový, nebo majka obecná. Tento kovově lesklý brouk s nápadně velkým
zadečkem je při požití dosti jedovatý a jeho obranný sekret může způsobit puchýře. Nejjedovatější brouk
u nás je puchýřník lékařský. Patří také
do čeledi majkovití a je lépe znám
jako tzv. španělská muška. Rozemletá těla těchto brouků byla používána jako afrodisiakum, ale také jako
přísada do jedů rodiny Medicejských.
Puchýřník obsahuje alkaloid kantharidin. K usmrcení člověka stačí pouze 0,03 gramu.
Přehnaný strach z jedovatého hmyzu však není rozhodně na
místě. Zejména v našich končinách.
Narazit na takového jedovatého brouka je spíš štěstí. Tedy alespoň pro
entomologa.
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Rosnatka okrouhlolistá.
Foto Pavel Krásenský
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Masožravé
rostliny
Text: Martin Dančák
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Těžko bychom hledali někoho, kdo ještě neslyšel o masožravých rostlinách. Skutečnost,
že jsou rostliny, které „konzumují“ živočichy, je všeobecně známá a snad by se dalo tvrdit,
že to ví každé dítě. Málokterá skupina rostlin totiž tolik podněcuje lidskou fantazii jako
právě rostliny masožravé. Kdo by si nevzpomněl na slavný český ﬁlm Adéla ještě nevečeřela ? Nevím, zda to přisuzovat vlivu kinematograﬁe, ale občas potkám lidi, kteří si stále myslí, že kdesi v hloubi tropických lesů rostou záludné rostliny s tlamou plnou špičatých zubů,
které číhají na vše živé.

U
c
Nejpopulárnější
českou masožravkou
(ovšem nikoli mezi hmyzem)
je rosatka okrouhlolistá.
Foto Stanislav Krejčík
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ž si ani nevzpomínám, kdy
jsem našel svoji první masožravou rostlinu v přírodě. Bylo
to nejspíš někde na Slovensku, a měl
jsem tehdy jistě velkou radost, protože ve střední Evropě masožravé
rostliny nerostou na každém kroku.
Pokud jste do tohoto okamžiku tušili
jen mlhavě, že se masožravé rostliny
vyskytují i v České republice, pak vás
jistě překvapí, že jich zde roste hned
několik. Řečeno strohým vědeckým

jazykem, máme u nás 13 druhů ve čtyřech rodech, které česky nazýváme
rosnatka, tučnice, bublinatka a aldrovandka.
Nyní, než si něco povíme o jednotlivých druzích našich masožravých
rostlin, nastává vhodný okamžik se
na chvíli zastavit u masožravosti. Jako
masožravé se označují rostliny, které
si doplňují výživu lapáním, rozkladem
a trávením živočichů. Z těla kořisti
rostlina dokáže uvolnit a vstřebat
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řadu důležitých živin. Tato schopnost jí poskytuje výhodu v soutěži
s jinými rostlinami zejména na místech, kde je nedostatek živin v půdě.
V úvodu zmíněná představa o zelených krvelačných bestiích je samozřejmě úsměvná. Masožravé rostliny
dokážou polapit a zužitkovat většinou jen velmi drobné živočichy. Ty
největší sice příležitostně uloví i malé
obratlovce do velikosti myši, ale u většiny masožravých rostlin tvoří kořist
hmyz, jiní drobní členovci a často
i mikroskopické organismy.
Způsobů lapání kořisti je několik.
Asi nejrozšířenějším je lepkavý list,
kdy je kořist znehybněna lepkavou
tekutinou vylučovanou z povrchu listu. Druhým nejčastějším způsobem
je rychlý pohyb. Rostliny obecně se
příliš nepohybují, ale právě u některých masožravých rostlin se vyvinuly pasti schopné pohybu tak rychlého, že kořist nestihne zareagovat
útěkem. Dalším typem lapacího zařízení je padací past. Je tvořena listem
nebo jeho částí přeměněné do podoby svislé trubky či konvičky zvané
také láčka. Do ní kořist spadne bez
možnosti uniknout ven. Posledním
typem je opět past v podobě trubky, která umožňuje pohyb pouze jedním směrem dovnitř pasti. U našich
masožravých rostlin najdeme jen
dva nejčastější způsoby lapání kořisti, a to pomocí lepkavého listu a rychlého pohybu.

žluté. Listy jsou jemně bohatě dělené. Na nich vyrůstají lapací orgány
v podobě drobných měchýřků opatřených záklopkou. Před záklopkou jsou
umístěny citlivé chlupy. Když se kořist
(nejčastěji prvok nebo drobný korýš)
dotkne chlupů, záklopka se prudce
otevře dovnitř a kořist je podtlakem
nasáta do měchýřku. Nejhojnějším
z tuzemských druhů je bublinatka jižní. Roste v tůních, slepých ramenech
a rybnících. Všimneme si jí nejspíš
v létě, kdy na sebe upozorní žlutými
květy kvetoucími několik centimetrů

Bublinatky nasávají kořist
do měchýřků umístěných
na listech. Na snímcích
bublinatka menší
a bublinatka bledožlutá.
Foto Josef Hlásek

T

eď se ale vraťme k masožravým
rostlinám, které můžeme najít
v české přírodě. Víc než polovinu z našich třinácti druhů tvoří bublinatky. Botanikové jich rozlišují sedm.
Jsou to vodní rostliny, které nemají kořeny a vznášejí se volně pod hladinou. Květy našich bublinatek jsou
– 17 –
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cd
Tučnice česká roste pouze na
území ČR a na první pohled ji
poznáme podle barvy květů.
Obě foto Rostislav Kračík

nad vodní hladinou. Jiný druh – bublinatka obecná je navzdory svému
jménu velmi vzácná. Zajímavá je také
proto, že je naší největší masožravou
rostlinou. Její lodyhy mohou dorůstat
délky i více než dvou metrů. Ostatní

naše bublinatky jsou vzácné až velmi
vzácné a rostou v rašelinných tůních.
Jejich nejhojnějším zástupcem je bublinatka menší.
Našimi bezesporu nejznámějšími
masožravými rostlinami jsou rosnatky. Jsou to drobné vlhkomilné rostliny, které mají listy pokryté chloupky
s kapičkou lepkavé tekutiny na vrcholu. Těmto chloupkům se říká tentakule a slouží k polapení a znehybnění
kořisti. Květy našich rosnatek jsou bílé.
Rosnatky najdeme většinou na rašeliništích a jiných mokrých místech. Nejhojnějším a nejznámějším z našich tří
druhů je rosnatka okrouhlolistá. Jak
napovídá jméno, její listy mají okrouhlou čepel. Roste dnes už jen vzácně
v horách a podhůří.
Tučnice jsou drobné masožravé
rostliny s širokými listy přitisknutými k půdě. Kořist tučnice lapají
pomocí lepkavé tekutiny vylučované
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z povrchu listu. Hojnějším z našich
dvou druhů je tučnice obecná. Roste dnes už jen vzácně na různých
typech mokřadů od nížin do hor.
Kvete modře. Mezi nejvýznamnější rostliny rostoucí v České republice patří tučnice česká. Jak už napovídá její jméno, najdeme ji v přírodě
pouze u nás a nikde jinde na světě !
Je dokonce tak vzácná, že roste pouze na třech místech v okolí Máchova jezera. Dříve rostla i v Polabí, kde

však vyhynula. Její květy jsou bělavé
s ﬁalovou skvrnou.
Posledním zástupcem našich
masožravých rostlin je aldrovandka
měchýřkatá, která kdysi rostla v okolí Karviné. Dnes ji ve volné přírodě
nalezneme jen na Třeboňsku, kde byla
ale vysazena. Je to vodní rostlina volně se vznášející u hladiny. Její pasti
jsou tvořeny dvěma chlopněmi, které
se dokážou v okamžiku sevřít k sobě.
Kvete bíle.
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Tučnice obecná chytá hmyz
pomocí lepkavé tekutiny
na povrchu listu.
Foto Lubomír Hlásek
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PŘEHLED NAŠICH MASOŽRAVÝCH ROSTLIN:
Bublinatka – Utricularia
bublinatka jižní . . . .
bublinatka obecná . .
bublinatka menší . . .
bublinatka bledožlutá
bublinatka prostřední
bublinatka vícekvětá .
bublinatka arktická . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

U. australis
U. vulgaris
U. minor
U. ochroleuca
U. intermedia
U. bremii
U. stygia

Rosnatka – Drosera
rosnatka okrouhlolistá . . . . . . . D. rotundifolia
rosnatka prostřední . . . . . . . . D. intermedia
rosnatka anglická. . . . . . . . . . D. anglica
Tučnice – Pinguicula
tučnice obecná . . . . . . . . . . . P. vulgaris
tučnice česká . . . . . . . . . . . . P. bohemica
Aldrovandka – Aldrovanda
aldrovandka měchýřkatá . . . . . A. vesiculosa

Aldrovandka měchýřkatá.
Foto Josef Hlásek

P

řemýšlel jsem, co napsat o masožravých rostlinách na závěr.
Na výběr je toho mnoho. Nakonec jsem se rozhodl, že se zmíním
o jejich pěstování. Mnoho masožravých rostlin lze totiž snadno pěstovat v pokojových podmínkách. Hodí
se k tomu ale zejména tropické a subtropické druhy, zatímco ty naše se pěstují jen velmi obtížně. Pokud se vám
masožravé rostliny líbí natolik, že byste si chtěli nějakou pořídit, měli byste navštívit obchod s květinami. Rozhodně nechoďte do přírody. Jak už
bylo zmíněno, většinou jsou to rostliny vzácné a dokonce i chráněné a nelze
je volně sbírat. A navíc jsou tito „zelení
dravci“ obvykle mnohem hezčí v přírodě než v květináči za oknem.
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Rosnatka prostřední.
Foto Jan Ševčík
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Kočka divoká
Text: Jana Pospíšková

Už jste se někdy zamysleli nad tím, odkud se vlastně vzal
váš nenáročný mourovatý mazlíček? Nemyslím tím, pod
kterým plotem vaší zahrady se poprvé protáhl, a protože jste neodolali pronikavému pohledu a nalili mu
mléko, nosí vám od té doby na schody mrtvé myšky.
Myslím tím, jestli jste se zamysleli, zda má také svého
„divokého bratra“, jako má například pes vlka.

P

Kočka vidí i v přítmí,
což jí umožňuje speciální
vrstva buněk, která v oku
znásobí zachycené světlo.
Foto Jan Veber
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rvní důkazy o ochočení koček
jsou z doby před 8 000 lety
z dnešního Turecka. Kočky těžily z lidské přítomnosti díky
myším, které se stahovaly k zásobám
obilí. Z toho měli užitek samozřejmě
i lidé, a tak byly kočky v lidských příbytcích vždy vítány. Mnohem zajímavější postavení měly kočky ve starém
Egyptě před 3 000 lety. Zdejší lidé je
uctívali jako božstvo. Zvláštní oblibě
se těšily černé kočky, které měly za
úkol střežit posvátné chrámy. Opačně na tom byly kočky ve středověké
Evropě, kdy je inkvizice považovala
za spojence ďábla a věšela či upalovala je společně s lidmi obviněnými
z čarodějnictví.
Egyptské a turecké zdomestikované kočky jsou považovány za potomky zde žijících poddruhů kočky divoké evropské Felis silvestris silvestris.
Kočka divoká obývající evropský kontinent je tedy přímým předkem vaší
domácí kočky. Na rozdíl od krotkých
macíků, důmyslně využívajících lidské přízně, zůstává kočka divoká
skrytě žijícím, plachým tvorem, který se lidem spíše vyhýbá. Zajímá vás,
jestli byste ji mohli potkat také v naší
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tí. Od té doby se jen čas od času objeví
zprávy o zástřelech nebo ne vždy spolehlivá pozorování. A tady se dostáváme k naší otázce. Proč tomu tak je ?
Žijí u nás ještě ? Proč jich tolik ubylo ?
Nejpravděpodobnější se zdá tvrzení,
že za tím stojí ztráta vhodného prostředí, ve kterém by mohly prosperovat a silné pronásledování ze strany
člověka. Postupné osidlování pahorkatin a pozdější vysazování smrkových
monokultur připravilo kočku divokou
o nejpříhodnější stanoviště. A přesto,
že hlavní složku potravy koček tvoří
hraboši a jiní hlodavci, byla považována za tzv. škodnou a nemilosrdně
vybíjena.

K
Kočka divoká si dokáže
zvyknout i na lidmi
pozměněnou, ale zároveň
přírodě blízkou krajinu.
U nás je naděje na výskyt
kočky divoké např.
v Bílých Karpatech.
Foto Jan Veber
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přírodě ? Otázka je složitější, než by se
mohlo zdát.
Areál kočky divoké v Evropě je
dnes spíše ostrůvkovitý. Nejsouvislejší areál s nejsilnější populací leží
v oblasti ukrajinských Karpat a zasahuje na území Slovenska, Rumunska
a Moldavska. Poměrně stabilní populace najdeme ještě v Německu, Francii,
Belgii a v Itálii. Kavkazské pohoří pak
představuje asi nejvýchodnější část
areálu. Na Britských ostrovech se po
oddělení ostrovů od pevniny vyvinul
některými znaky speciﬁcký poddruh
Felis silvestris grampiana, který přežívá ve skotských vrchovinách. Populace divokých koček jsou i na Krétě, Korsice, Sardinii a Baleárách.
Z našich lesů se kočky divoké
pomalu vytratily na začátku 19. stole-

očka divoká má v oblibě teplá prosluněná stanoviště
v pahorkatinách, zhruba do
1 000 m n. m., která jsou pásmem
dubohabrových až bukojedlových
lesů. Dává přednost členitému terénu poskytujícímu dostatek úkrytů
v podobě dutých stromů, vývratů,
skalních výchozů a především v podobě přirozeného podrostu. K lovu si
většinou vybírá otevřená stanoviště
jako louky, pastviny, různé světliny,
mýtiny či břehy potůčků, kde číhá na
hlodavce, nebo křovinaté stráně, kde
loví ptáky a vybírá ptačí hnízda.
Současná situace kočkám divokým příliš nepřeje. Poslední přirozené, nebo chceme-li „divoké“ porosty se
zachovaly většinou jen na vrcholcích
vysokých hor např. v Beskydech, Jeseníkách a dalších pohraničních horách.
Tam je však v zimě příliš vysoká dlouhotrvající sněhová pokrývka, která
kočkám zabraňuje dostat se ke kořisti. Nižší nadmořské výšky jsou pak
silně osídlené a pokrývají je povětšinou smrkové plantáže, které kočkám nemohou poskytnout ani úkryt
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Foto Libor Votoček
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��
Ve stáří 10–12 týdnů začínají
koťata chodit s matkou na lov.
Foto Libor Votoček

ani potravní nabídku. Nicméně z některých evropských lokalit je zřejmé,
že si kočka divoká dokáže zvyknout
i na lidmi již pozměněnou krajinu,
pokud jí nabízí dostatek klidu, úkrytů
a kořisti. A tak přírodě blízká zemědělská krajina protkaná většími lesními celky, remízky a „zelenými ploty“
s křovinatými mezemi může kočce
vyhovovat podobně jako dubohabrové háje, které se v těch místech nacházely před příchodem lidí.

Takové podmínky bychom dnes
mohli najít třeba v Bílých Karpatech, Vsetínských vrších nebo na
jižní Moravě. Tyto oblasti mají také
poměrně dobrou návaznost na areály
výskytu koček divokých v sousedních
státech – na Slovensku a v Rakousku. Existuje tedy naděje, že se kočky
začnou šířit zpátky ? Pokud se bude
slovenská, rakouská nebo německá
populace úspěšně rozmnožovat a noví
jedinci si budou hledat nová teritoria,
pak je opravdu možnost, že se podívají i k nám. Otázkou však je, zda se
jim zde zalíbí.
V současné době v České republice
probíhá výzkum, který by měl na tyto
otázky najít odpovědi. Základním
předpokladem k výzkumu je schopnost rozlišit kočku divokou od kočky
domácí, což není tak jednoduché, jak
by se mohlo zdát. Kvůli tomu, že se
kočky divoké mohou křížit s domácími, je jediným stoprocentním důkazem o „čistotě krve“ genetická analýza. Nicméně mnoho jde samozřejmě
odhadnout i tzv. od oka, a proto zde
uvádíme přehlednou tabulku s hlavními znaky, ve kterých se liší.

K

očka divoká vede samotářský život. Aktivní je především za šera, za rozbřesku
a v noci. V létě a v době páření se s ní
však můžeme setkat i ve dne, protože se při hledání partnera toulá na
značné vzdálenosti. Přes den se většinou vyhřívá na slunci. Po odpočinku se protahuje, a až poté jde na lov.
Zpravidla hodinu před západem slunce. Lovecká aktivita se často shoduje
s aktivitou drobných hlodavců. Kočka se ke kořisti plíží nebo na ni čeká.
Nepronásleduje ji. K lovu používá hbité tlapky. Její drápy jsou na rozdíl od
drápů psovitých šelem stále ostré
Ž I VÁ PŘ Í RO DA

– 26 –

díky jejich schopnosti zatáhnout se,
když nejsou používány. Kočka divoká
dokáže vyskočit až jeden metr vysoko
a někdy i 2,5 m daleko. Ulovené myši
konzumuje celé.
Jak už jsme zmínili výše, hlavní složku potravy tvoří nejrůznější
hlodavci. Kočka však s oblibou chytá i ptáky, a v nouzi nepohrdne ani
nějakou tou ještěrkou, žábou, popřípadě to zkusí na zajíce nebo bažanta.
Ojediněle byly v žaludku kočky nalezeny i zbytky srnčího. Šlo však asi
spíše o mršinu než o zadávené srnče. Z kočičí anatomie stojí za zmínku
délka střeva, která je u kočky divoké
cca o 1/3 menší než u kočky domácí.
Je to tím, že zdomestikované kočky
se za tu dobu přizpůsobily rozmanitější stravě, která je však také náročnější na trávení, a proto je třeba delšího střeva.
Kočka má výborný zrak a sluch.
Vidí dobře jak za šera, tak i za ostrého
světla. Jak jste si určitě někdy všimli,
ve dne mají kočičí zorničky štěrbinovitý tvar, zatímco za šera a ve tmě jsou
doširoka roztažené kruhového tvaru.

KOČKA DIVOKÁ

KOČKA DOMÁCÍ

35–45 cm

25–35 cm

zbarvení

pruhování především na hlavě a ocase

výrazné pruhování po celém těle

tvar těla

zavalitý

štíhlý

výrazné pruhy na čele a od očí

menší, protáhlejší

silueta

ocas

výška

hlava
uši

kratší

delší

vousy

delší

kratší

zorničky doširoka rozevřeny. Vidění
v přítmí kočkám umožňuje speciální
vrstva buněk tzv. tapetum lucidum,
která zachycené světelné paprsky
v oku mnohonásobně odrazí, a tím
jakoby zmnoží. Množství světla v oku
je pak téměř stejné jako za normálních světelných podmínek. Díky tomu
kočka bez problémů vidí i v noci a její oči zeleně světélkují, míří-li na ně
silnější zdroj světla. V naprosté tmě
však kočka neuvidí také nic. Čich je
mnohem slabší než u psovitých šelem.
Zato hmatové vousky kolem čumáku
jsou mnohem citlivější a kočka jimi
vnímá tlak, vibrace i teplotu.

T
Rozšíření kočky divoké
na území Evropy

Foto Eduard Žákovic

Rozšiřováním a stahováním zorniček kočka reaguje na množství světla proudícího do oka a umožňujícího
vidění. V noci je potřeba zachytit co
nejvíce zbývajícího světla, a tak jsou

eritorium si značkuje broušením drápů, přičemž na kmeni
zůstává i pachová stopa. Většinou nejde o území větší než několik
kilometrů čtverečních, přičemž teritorium samce z části překrývá teritoria několika samic. Kočkovité šelmy
se ostatně jako téměř všechna zvířata
pohybují po určitých trasách, přičemž
dbají na to, aby si zbytečně nenamočily
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Foto Libor Votoček
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Foto Libor Votoček

Foto Eduard Žákovic

a neumazaly tlapy a kožich. Vodě se
vyhýbají, ale nemají-li zbytí, plavat
dokážou.
Že spokojená kočka přede, to je
poměrně známé, ale že by předení

mohlo mít blahodárné účinky při
zotavování se z různých zranění, to už
je prosím věda. Ne nadarmo se říká,
že kočka má devět životů. Pravidelné vrnění kočky vyluzují při vdechu
i výdechu pomocí stahování hrtanových a bráničních svalů.
Období páření připadá na únor až
březen. Kocour se v té době ozývá pronikavými hlasitými skřeky a mňoukáním. Ozývá se často za sebou a je
ho slyšet velmi daleko. Koťata se rodí
průměrně po 66 dnech v podzemním
brlohu, dutině stromu, pod vývratem,
skalní puklině nebo jiném vhodném
úkrytu. Jsou známy i případy, kdy
kočka úspěšně vyvedla mladé v části
jezevčích podzemních nor. V jednom
vrhu bývá obvykle 2 až 4, výjimečně
až 6 koťat. Vidět začínají po deseti
dnech. Kojení trvá asi 4 měsíce. Samice, až na výjimky, vychovává koťata
bez pomoci kocoura. Ve věku 6 týdnů
jim roste mléčný chrup a pokoušejí se
konzumovat i masitou potravu.
Ve stáří 10–12 týdnů začínají koťata s matkou chodit na lov, ale zpočátku jen v blízkosti brlohu na bezpečná

– 30 –

místa, kde čekají na matku, až jim přinese kořist. Kočka je schopná donést
mláďatům v tlamě i několik drobných
hlodavců. Postupem času, jak koťata rostou, se jejich lovecké výpravy
prodlužují, až se koťata přestanou do
brlohu vracet. Nakonec se rodina rozpadne a matka vyžene mladé ze svého
teritoria. Počet vrhů v roce je menší
než u domácí kočky. Většinou jeden
za rok. Pokud je však toho roku velká
úroda hlodavců, může samice odchovat koťata i dvakrát, třikrát do roka.
Nepřítelem kočky bývá např. liška,
výr, pes a samozřejmě člověk. Kočka
divoká se ve volné přírodě dožívá věku
12 až 14 let, obyčejně ale méně.
Co myslíte, nebyla by škoda, kdyby tento krásný divoký tvor v naší přírodě chyběl ? Abychom mohli chránit
případné zbytky populací nebo migrující jedince, musíme nejprve zjistit, jestli u nás opravdu nějaké kočky

přežívají, popřípadě odkud přicházejí a co jim hrozí. V tom nám můžete
pomoci i vy. Až se budete toulat českými háji a hvozdy a narazíte přitom
na podezřelou kočku jevící známky
„divokosti“ – plachost, mohutnost,
huňatý ocas, na konci rozšířený a pruhovaný, nebo naleznete takovou kočku přejetou někde u silnice, můžete
nám významně pomoci, když nám
napíšete na kocka@selmy.cz. Další
informace o kočce divoké naleznete
na www.felissilvestris.ic.cz.


Kočka divoká je mohutný
zavalitý tvor, samci mohou
dorůst celkové délky
až jeden metr.
Foto Eduard Žákovic

KOČKA DIVOKÁ /FELIS SILVESTRIS SILVESTRIS
hmotnost: 4–9 kg
výška: 35–45 cm
délka (s ocasem): samice 75 cm, samec až 100 cm
dožití: 12 let
zákonem chráněný, kriticky ohrožený druh
výskyt: na území ČR není pro nedostatek spolehlivých důkazů
výskyt kočky divoké zmapován (potvrzen)
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Střípky z dílny
Vulkánovy
Text a foto: Jan Vítek

Podle antických bájí byl Vulkán, jeden ze tří synů Jupiterových, bohem pozemského ohně.
Pro Apolóna a Dianu vyráběl šípy, Achillovi prý vykoval štít a Herkulovi brnění. Sídlil sice
na malém ostrůvku Vulcano v Tyrhénském moři, ale výtvory z jeho dílny – sopky neboli vulkány – jsou rozsety takřka po celém světě…

c
Varhany u Kamenického
Šenova patří k našim
nejnavštěvovanějším
geologickým útvarům.

A

si jen s notnou dávkou fantazie
uvěříme, že i krajinou naší vlasti kdysi zmítaly sopečné exploze, provázené oblaky dusivého dýmu
a proudy žhavé lávy. Nejmladší sopky
už možná znepokojovaly naše „pračlo-

N E Ž I VÁ PŘ Í RO DA

věčí“ předky, většina ostatních však
patří do dávné geologické minulosti,
kdy i tvářnost zdejší krajiny byla nepochybně úplně jiná. Stopy po nejstarších
sopkách v podobě rozličných vyvřelin
pozná jen zkušené oko geologa a také
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mladší sopečná tělesa už do značné
míry poznamenal „zub času“, přesněji řečeno rušivá činnost vnějších činitelů. Přesto i tyto už poněkud skromné „střípky z dílny Vulkánovy“ patří
k významným zajímavostem naší přírody a mnohé jsou i oblíbeným cílem
turistických vycházek.

N

a území České republiky
najdeme celou řadu kopců
a návrší sopečného původu,
ale jen některé z nich byly sopkami
v pravém slova smyslu. V mnoha případech totiž vystupující a postupně
chladnoucí láva utuhla už pod povrchem v podobě „bochníkovitého“ tělesa, odborně zvaného lakolit. Teprve
po odnosu měkčích okolních hornin
se tato tělesa, tvořená převážně čedi-

čovou nebo znělcovou vyvřelinou,
objevila na zemském povrchu, kde
nyní tvoří nápadné krajinné dominanty. V oblasti české křídové pánve
k nim patří například známé hradní vrchy Kunětické hory u Pardubic,
homole Velkého a Malého Bezdězu či
Hamzburk na Klapské tabuli. Spousta pravých i nepravých sopek navršila v severních a západních Čechách
dva samostatné horopisné celky –
České středohoří a Doupovské hory.
Ovšem ani tento působivý soubor kup
a homolí z pevné lávové horniny nebo
z nesourodých vyvrženin (tufů) už
nemá s původní třetihorní sopečnou
krajinou mnoho společného.
K rekordmankám mezi našimi
sopkami nepochybně patří podkrkonošský Kozákov, jehož severní temeno
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Rozličné sopečné horniny
odkrývá stěna pod kostelem
na Uhlířském vrchu
u Bruntálu.

Čedičové věžičky v seskupení
Učitel a žáci na Holém vrchu.

pokrývá rozsáhlý lávový příkrov, který ve třetihorách zasahoval až do hlubokého údolí Jizery. Zdejší čedič je
bohatý na zelené krystalky nerostu
olivínu, ještě známější jsou však drahokamové odrůdy křemene ( jaspis,
chalcedon, achát, ametyst aj.) z vyvřeliny melafyru, kterou vyprodukovala prvohorní „generace“ kozákovského vulkánu. Velice složitou minulost
zřejmě má i naše „národní hora“
Říp, obestřená známou pověstí o praotci Čechovi. Podle některých geologů je toto souměrné kupovité návrší
pozůstatkem kdysi vydatného vulká-

N E Ž I VÁ PŘ Í RO DA

nu obklopeného rozsáhlým jezerem,
podle jiných odborníků zde mohutným sopečným výbuchem nejprve
vznikl hluboký kráter, který později
vyplnila čedičová láva. Zdejší vyvřelina se vyznačuje vysokým obsahem
rozptýleného nerostu magnetitu,
což se projevuje vychylováním střelky kompasu.
Skutečnými mladicemi mezi našimi sopkami jsou dvě hůrky – Komorní a Železná – v nejzápadnějším koutu Čech, které byly vulkanicky aktivní
ještě před 50–60 tisíci let. Pojmenování hůrka prozrazuje, že nejde o návrší mimořádně výrazná, o to zajímavější jsou jejich „útroby“ z rozličných
typů láv a struskovitých vyvrženin.
Na Komorní hůrce u Chebu dokonce
najdeme pomníček slavného německého básníka a nadšeného geologa
J. W. Goetheho, který se v první polovině 19. století významně zasloužil
o poznání tohoto pozoruhodného přírodního výtvoru.
Do rodiny mladých, tedy čtvrtohorních sopek, patří i několik kopců na moravskoslezském pomezí
v Nízkém Jeseníku. Dominuje tam –
ovšem spíše díky baroknímu kostelíku na vrcholku – především Uhlířský
vrch vystupující přímo nad Bruntálem. Východní svah návrší utíná stěna
někdejšího lomu, kde ve vrstvách do
ruda zbarvených vyvrženin zaujmou
až metrové sopečné pumy. Někdejší
těžbou obdobného sopečného materiálu do značné míry utrpěla i sousední Venušina sopka, zatímco nedaleký
Velký Roudný, vyčnívající vysoko nad
hladinu údolní nádrže Slezská Harta,
je považován za jeden z nejzachovalejších stratovulkánů (což je sopka
složená jak z pevných lávových hornin, tak i sypkých vyvrženin) na území naší vlasti.
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Kupy a homole (s Milešovkou v pozadí)
tvoří malebnou krajinu Českého středohoří.
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Členité čedičové skalní útvary vystupují
z Holého vrchu na Litoměřicku.

Krajina Nízkého Jeseníku
pod Venušinou sopkou.

Polštářky, varhany a kamenné postavy – pod těmito a některými dalšími zdánlivě navzájem zcela nesouvisejícími výrazy se skrývají
odborná i zcela nevědecká pojmenování zajímavých přírodních útvarů,
vzniklých odlučností a postupným
rozpadem sopečných hornin. Lávové polštářky neboli polštářové lávy
jsou typické pro podmořské sopky,
kde láva rychle tuhla v oblých, polštářkům podobných tvarech. Setkáme
se s nimi zejména ve výchozech starohorních a prvohorních čedičů (označovaných jako spility a diabasy) v jihozápadním okolí Prahy, např. v údolí
Berounky, Vltavy, vzácněji i jinde.
Zatímco drobnou mozaiku polštářkových láv rozpozná asi jen specialista
vulkanolog, mnohem větší pozornosti širší veřejnosti se těší útvary zvané
kamenné varhany. Říká se tak souboru štíhlých sloupců, připomínajících
píšťaly varhan, vzniklých hranolovitou odlučností sopečné horniny, především čediče. Sloupce jsou obvykle
pěti- nebo šestiúhelníkové a většinu

N E Ž I VÁ PŘ Í RO DA

z nich odkryla postupná těžba kamene. Platí to i pro naše nejznámější Varhany na Panské skále u Kamenického
Šenova. Tato téměř pohádková scenérie svislých nebo mírně skloněných
čedičových sloupců patří k častým
cílům exkurzí i turistických vycházek
a je i nejstarší chráněnou geologickou
památkou (od roku 1895) na území
naší vlasti. Ještě delší (téměř třicetimetrové) sloupce odkrývá někdejší
lomová stěna na Zlatém vrhu v jihozápadním cípu Lužických hor. Z mnoha dalších příkladů zejména na území
Českého středohoří stojí alespoň za
zmínku poněkud neobvyklé varhany s hákovitě ohnutými „sloupky“ na
úpatí Dubí hory u obcí Konojedy.
Nádhernou galerií vějířovitě uspořádaných „píšťal“ se zase vyznačuje
vyhlídkový útvar Vrkoč na údolním
svahu jižně od Ústí nad Labem. Sloupcovitá odlučnost čedičové vyvřeliny
mnohde podpořila také vznik skalních útvarů, z nichž mnohé připomínají pitoreskní postavy. Není proto divu, že se k nim vztahují dávné
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vu na temeni Holého vrchu u obce
Kundratice na Litoměřicku vznikly
působivé skalní sloupce, vystupují ve
věžovitých útvarech a seskupeních,
kterým lidská obrazotvornost dala
pojmenování Učitel a žáci. Podobná
je i skalní scenérie Tři děti z poněkud odlišné sopečné vyvřeliny tefritu, vystupující z vrcholové partie Sedla – nejvyššího kopce východní části
Českého středohoří.

*

pověsti o zkamenělých lidských bytostech. Například součástí atraktivních
útesů Vrkoče je čedičová skalní věž
Jeptiška se závojem, poblíž vystupuje
Vaňovská skála s Milenci a Panenská
skála s věžovitou Joseﬁnkou. Také rozpadem dávného čedičového příkro-

*

*

Rozličné „střípky z dílny Vulkánovy“ nejsou jen dokonalou přírodní
učebnicí geologie, ale na mnoha místech se významně uplatňují na nezaměnitelné modelaci naší krajiny s rozsáhlou škálou turisticky atraktivních
„kamenných hříček“. Je proto potěšitelné, že nejhodnotnější pozůstatky
někdejší sopečné činnosti na území
České republiky jsou součástí chráněných území nebo byly vyhlášeny za
přírodní památky.
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Poněkud kuriózní
„kamenné varhany“
skrývá Dubí hora
v Českém středohoří.

Do přírody
s Marií Drahokoupilovou
Text a foto: Tomáš Padevět

Charismatická herečka, kterou známe mimo jiné z ﬁlmu Flirt se slečnou Stříbrnou,
Král Ubu nebo z televizních kurzů francouzštiny, které několik let moderovala s kolegyní
Irenou Kačírkovou. Její typický hlas dnes slýcháme zejména v dabingu.

Doba je dnes uspěchaná, každý touží rychle
dosáhnout úspěchu, pracuje deset i více hodin
denně… Často lidé zapomínají na přírodu, na
její dary a krásu. Jak to vnímáte vy ?
Příroda je krásná, když se povede. Je jako
lidé. Někdo si buduje a šlechtí svou zahrádku,
ale už je mu jedno, jak vypadá okolí jeho domu.
Já se velice ráda vracím na stálá krásná místa.
Tím jedním je Vyšehrad, jeho park a Slavín.
Nejsem typ na prolézání houštím divoké přírody. Raději zajedu do zámecké zahrady ve Slavkově nebo do Orlických hor. Nebo velice miluji Vídeň, tam je tolik možností na procházky
a hlavně čisto a milí lidé. V Praze je spousta
nervozity a agresivních řidičů !
Mám z vás pocit, že dokážete velice intenzivně
vnímat svět kolem sebe a dostávat se do pohody a souznění právě i díky energii přírody.
Energie přírody, ale také energie tradice.
Jsem spíše konzervativní. Člověk když má něco
rád a má k tomu vztah, neměl by měnit za něco
jiného, třeba i poﬁderního…

Na Vyšehradě u náhrobku herečky Jany Rybářové.

DO PŘ ÍRODY S…

Byla nějaká ﬁlmová nebo televizní role,
kde byste musela překonávat jisté přírodní
nástrahy ?
Například ﬁ lm Veľká noc a veľký deň Štefana Uhera. Tam jsem se musela v jedné scéně brodit potokem a bahnem. No a ten stejný
den jsem pak odehrála večer i s tím bahnem
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na nohou představení v Praze. Zkrátka nebyl
čas na velkou koupel. Nebo ve ﬁlmu Cesta hlubokým lesem, kde jsem hrála ženu z venkova v gumových holínkách a vnímala všechny
vůně venkova…
Co vás v poslední době zaujalo v kulturní
oblasti ?
Divadlo. Úžasné představení Divoká kachna
v pražském Divadle v Dlouhé. Také hra Pavla
Kohouta Psí matka se skvělou Marií Málkovou
v Divadle Na Prádle. A také koncert České ﬁ lharmonie v Rudolﬁ nu. Těším se i na Šanson –
věc veřejná s Janem Petránkem.
Kam ráda chodíte, když je čas na relax ?
Vyšehrad, je to blíž než do Orlických hor.
(smích) A pak občas jezdím do České Skalice,
kde máme rodinný hrob.
Jste velice šarmantní žena, vyzařující vnitřní
krásu, která mě fascinovala už při sledování
vašich ﬁlmových rolí. To máte v genech ?
Já nevím, připadá mi to zcela přirozené.
Je nějaké místo, kam byste se chtěla vypravit
a strávit zde nějaký čas ?
Nejsem velký cestovatel. Miluji Rakousko
a francouzskou Provence. Ráda bych poznala
Sardinii, Elbu, Korsiku.
Myslíte, že se dnešní člověk chová k přírodě dobře ?
Jak kdo. Lidstvo se nikdy nechovalo příliš
šetrně k přírodě, a tak si myslím, že nám to
příroda teď začne pomalu vracet.

A například třídíte doma odpad ?
Jsem sama, takže to není žádný problém
rozdělit odpad na tři druhy.
Dala byste čtenářům svůj tip na výlet v České republice ?
Mohyla míru architekta Josefa Fanty vybudovaná nedaleko Slavkova na Prackém kopci.
Memento všem válkám. Nebo Letohrad a blízká okolní městečka. Určitě bych doporučila i zámek se zahradou ve Slavkově. Vůbec Slavkov mě
nadchl množstvím možností pro aktivní odpočinek – golf, tenis, bazén. Zřejmě tam bude schopný starosta. To by měli Kaunicové radost.


Kaple sv. Vojtěcha.
Foto Petr Zajíček
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Sestup do hlubin
Pacovy hory
Text: Petr Zajíček

Jeskyně, kde nenajdete krápníky. Pestrobarevné skalní stěny jsou však pastvou pro oči. Díky
krkolomným kamenným schodištím lze shlédnout unikátní přírodní památku uvnitř Pacovy
hory nedaleko Chýnova u Tábora. Jeskynní bludiště má i svůj podzemní tok a jezero s podvodními prostorami, které nebyly zcela prozkoumány. Chýnovská jeskyně byla jako první
zpřístupněna veřejnosti a váže se k ní bohatá historie.

V

létě roku 1863 zapadlo při práci ve vápencovém lomu skalníkovi Vojtěchu Rytířovi kladivo
do skalní rozsedliny. Když se jej vydal
hledat, objevil rozšiřující se podzemní chodbu upadající do hloubky. Za
objevitele Chýnovské jeskyně se však
považuje dozorce nad vápnem Jan Strnad, který společně se dvěma skalníky
jako první sestoupil do skalní rozsedliny a jeskyni prozkoumal. Ještě téhož
roku byly dostupné prostory jeskyně
zmapovány a zdokumentovány. Z této doby se zachovaly půvabné rytiny
z průzkumu jeskyně.
Za dva roky po objevu začal v jeskyních pracovat rolník Josef Rothbauer,
který rozšířil některé části a do strmých partií umístil žebříky. V roce
1868 si Chýnovskou jeskyni prohlédli první návštěvníci. Josef Rothbauer
a jeho vnuk Václav se zasloužili o další objevy a úpravy. Žebříky nahradilo
kamenné schodiště a od roku 1952 má
jeskyně elektrické osvětlení.
Chýnovská jeskyně pak prodělala
několik etap rekonstrukcí prohlídkové trasy. Poslední z nich v letech 2006–
2007 dala jeskyním vysokou estetickou úroveň, přičemž byl zachován
původní ráz prohlídkové trasy – dře-

věná zábradlí a kamenná schodiště.
Zároveň byly zpřístupněny její nové
části.
Jeskyně byly vytvořeny ve vrstvách krystalických vápenců (mramorů) a amﬁbolitů korozní a erozní činností vod. Bohatá stavba geologického
podloží dala skalním stěnám v jeskyni
pestrou a barevnou strukturu a celá

– 41 –

Purkyňovo oko.
Foto Petr Zajíček

NA V ÝLETĚ

oblast je významná výskytem řady
zajímavých minerálů – záhněda, opál,
chalcedon, palygorskit, tremolit.
Jeskynní systém pod Pacovou
horou tvoří převážně souběžné chodby v několika výškových úrovních.
Celková délka chodeb je přibližně
1 400 metrů s výškovým rozpětím
74 metrů. Téměř čtvrtina prostor je
pod vodou za tzv. Homolovým jezírkem, které je podzemní vyvěračkou. Rozsáhlé podvodní prostory
byly objeveny v 80. letech 20. století
při speleopotápěčském průzkumu,
kdy se badatelé dostali do hloubky 45 metrů a vzdálenosti 130 metrů proti proudu podzemního toku.
Zatopené prostory zatím nejsou zcela
prozkoumány

U
Typický charakter stěn v Chýnovské jeskyni.
Foto Petr Zajíček

Homolovo jezírko. Foto Petr Zajíček

vchodu do jeskyně upoutá vytesaný letopočet, který
zaznamenává rok objevu. Strmým kamenným schodištěm postupně sestupujeme Vstupní a Schwarzenberskou chodbou. Kolem skalní dutiny
nazývané Chlebová pec přicházíme
k prvnímu zastavení na prohlídkové trase – Žižkově střelbě. Tato prostora dostala název podle sférických
prohlubní ve stěnách, které připomínají otvory po dělových koulích. Dále

– 42 –

Pisolity v Lepivé chodbě – jedná se
o tzv. bradavičnatý sintr.
Foto Archiv SCHJ

pokračujeme do dominanty jeskyně,
Kaple sv. Vojtěcha. Ve stěně kaple je
kovový kříž, který nahradil původní dřevěný kříž umístěný zde kustody Zemského muzea v Praze při jejich
prvním průzkumu jeskyně.
V hloubce 51 metrů pod povrchem,
což je nejnižší místo prohlídky, vidíme aktivní podzemní tok s jezírky
a ve stěně také tzv. Purkyňovo oko,
které je přírodní hříčkou pestrého
horninového složení. Při výstupu procházíme kolem Dračí hlavy a Ohniště čarodějnic do nově zpřístupněných
částí, jimž dominuje pohled do Malé
kaple. Uměle proraženou štolou se
dostaneme zpět na povrch.
Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně je pozoruhodnou jeskyní, kde každoročně přezimuje několik druhů netopýrů. Netopýr řasnatý
zde má největší přirozené zimoviště
v Evropě. Stejně jako dalších 13 zpřístupněných objektů je i Chýnovská
jeskyně v péči Správy jeskyní České
republiky.


Křižák temnostní (Meta menardi).
Foto Archiv SCHJ

Zapomenutý kraj
divokých šelem
Text: Michaela Košťálová

Byl deštivý podzimní den, něco po poledni, když na letišti ve slovenské Sliači přistálo letadlo
s vzácnou návštěvou. Princ waleský Charles přicestoval do Banskobystrického okresu, aby
si – mimo jiné – prohlédl Badínský prales, kde dodnes žijí divocí medvědi a vlci.

V
c
Zvlněná krajina
v okolí Banské Bystrice.
Foto Filip Laureys

NA V ÝLETĚ

lak supí zvrásněnou krajinou,
obtáčí zalesněné vrchy a doprovází zurčivé horské potoky.
Tam, kde se zastaví, je už z Hronu široká řeka a namísto stromů se kolem
tyčí lampy pouličního osvětlení. Jsme
v Banské Bystrici, městě, jež dalo jméno okresu ležícímu docela ve středu
stejnojmenného kraje i celého Slo-

venska. Právě zde dne 29. srpna 1944
vypuklo slavné celonárodní povstání
proti okupaci Slovenska fašisty. Krom
mnoha pomníků v okolí tuto událost
připomíná i jméno centrálního banskobystrického náměstí.
Je to osm let, co na náměstí Slovenského národního povstání stanul
princ Charles. Narozdíl od Bratislavy,
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kde se jeho veličenstvo vydalo na
procházku po pěší zóně za průvodu
ostrých zraků odstřelovačů, vládla
tenkrát v Banské Bystrici spontánní atmosféra. Nás tu dnes sice davy
vřele nevítají, zato nám neprší. A tak
si výlet do okolní krajiny, zvrásněné
jako kus papíru, užijeme snad ještě
více než princ. Nezávidíme mu nakonec ani tu svačinu – lososovou roládu
a hrušky v kaštanovém pyré.

B

anskobystrický kraj je obkroužen prstencem ostrých horských štítů a nižších, malebnějších vrchovin. Na severu se zdvíhají
Nízké Tatry se sítí turistických stezek a atraktivními lanovkami v Donovalech, které línějším výletníkům
ušetří dobrých pět stovek výškových
metrů. Více na východě lemuje hranice okresu Velká Fatra s dominantním vrcholem Križná, na západě pak
pohoří Kremnické vrchy. Z jihu sem
zasahuje Poľana a celý jihozápad okresu vyplňuje zvlněná, zalesněná krajina údolí, kopců, lesů a luk – Zvolenská kotlina.

Tento kraj, zapomínaný ve stínu
horských velikánů na severu, se pyšní ﬂórou tak pestrou, že zatím není
upřesněno, kolik druhů především
cévnatých rostlin zde roste. Zvolenská kotlina, ve které je narozdíl od
hor teplejší a sušší podnebí, se na jaře
mění v rozkvetlou botanickou zahradu. Nacházíme zde i chráněné druhy
jako lilii zlatohlavou, dřín obecný či
kavyl Ivanův.
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Sokol stěhovavý.
Foto Ľubor Čačko

Tlející dřevo
Badínského pralesa.
Foto Filip Laureys

Člověk s sebou nemusí tahat PET-láhev, aby se na procházce okolím Banské Bystrice osvěžil. Ideálním výletním
cílem v letním parnu je národní přírodní památka Mičinské travertiny. Zdánlivě obyčejná zelenavá louka, sevřená
dřevěným plotem a označená cedulí, ukrývá stále živou travertinovou kopu s vrcholovým pramenným jezírkem.
Červenooranžovou hliněnou mozaikou proudí zemito-železitá kyselka, kterou je možné o něco dál pohodlně načepovat z upraveného pramene, vybaveného kovovou trubkou a dřevěným přístřeškem.
Foto Filip Laureys
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Skalní stěny, lemující hluboké údolí řeky Hron, skýtají útočiště dravcům. Kromě vzácného výra velkého či
sokola stěhovavého hnízdí v okolí Zvolena orlové a krkavci. Husté lesy, na
mapě tu a tam sevřené zelenou linií
označující hranice chráněného území, jsou domovem medvěda hnědého,
rysa ostrovida i kočky divoké.

S

tojíce na banskobystrickém
náměstí plném kaváren a hlaholu rozjařených turistů, jen
těžko věřit, že stačí vydat se pár kilometrů na jakoukoli stranu a kolem
člověka se rozprostře panenská příroda. Takřka netknuté lesy a louky začínají tam, kde končí asfaltová silnice.
Zapomenutých rezervací mimo
značené trasy a zájem turistů je tu
bezpočet. Ponická dúbrava je jedním
z vůbec prvních chráněných území na
Slovensku, hranice rezervace Plavno

střeží nepůvodní a přece cenný jedlobukový porost a nepřístupné jeskyně
nedaleko obce Poniky skrývají úchvatnou výzdobu.

S

nídaně v trávě, ovčí sýr na cestu, trocha halušek a svěží vítr –
víc ke štěstí nepotřebujeme. Za
okénkem se míhá zelenavá krajina
a v zrcátku pozoruji mizející Badín.
Tato vesnice, připomínaná už roku
1282 jako „obec služebníků Zvolenského hradu a strážců lesů“, je poslední civilizací před nekompromisní
BADÍNSKÝ PRALES / SR
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Výr velký.
Foto Karel Poprach

Římskokatolický kostel sv. Františka Serafínského v obci Poniky se pyšní interiéry tak cennými, že je při své cestě
po Slovensku neopomenul ani princ Charles. Nevelká vesnička, schovaná mezi kopci Zvolenské kotliny, skrývá
unikát přezdívaný za „galerii sakrálního umění“. Kostelní klenby jsou pokryty freskami, z nichž nejstarší datujeme až do roku 1378.
Foto Filip Laureys

Střední Slovensko
je protkané cestami,
po kterých se můžete
vydat do divočiny.
Foto Filip Laureys

závorou, uzavírající divoký Badínský
prales chraptícím motorovým vozidlům.
Národní přírodní rezervaci, vyhlášenou roku 1913 a obkrouženou naučnou stezkou přístupnou s průvodcem,
navštívil při své čtyřhodinové pouti Banskobystrickým okresem také
princ Charles. Zatímco my se můžeme
v klidu kochat přirozeným ekosystémem, jeho veličenstvo bylo vyrušeno
dvaaosmdesátiletým Jánem Mikušem
ze Zvolena, který se ho rozhodl naučit hrát na fujaru. Princ se prý o neobvyklý hudební nástroj velmi zajímal
a projevil jistý talent, když se mu jej
hned podařilo správně uchopit.

Absence zvuku fujary však tichému, šumícímu pralesu na atmosféře
neubírá, ba naopak. Území je ponecháno svému přirozenému vývoji, takže
tu vedle pučících stromků plných
svěží síly nerušeně leží i zatuchlé,
dávno vyvrácené kořeny mrtvých
dřevin. Mozaiku nerušeného pralesního života tvoří především buk lesní a jedle bělokorá. Krom medvědů,
srn, jelenů a kun obývá Badínský prales i mnohými obávaný vlk. Potkat se
nám ho nepodařilo, nicméně když se
večerním tichem rozlehne hvizd větru v korunách stromů, zdá se, jako by
sám pán zdejší říše svým vytím vyháněl všechny, jež sem nepatří…
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www.

ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA
OD ČÍSLA 5/2019
POUZE V PŘEDPLATNÉM !

Staňte se fanoušky
časopisu Naše příroda,
budeme vám atraktivně
zprostředkovávat
nejrůznější informace
z dění ve světě přírody!
Sdílejte s námi myšlenku,
že i sociální síť může být
významným spojencem
k vytvoření obrovské
komunity přátel přírody!

com/nasepriroda

Fotografování jelenů
Text: Miroslav Pinďák/ Foto: Lydie Gigerichová
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Canon EOS10D, obj. EF100-400L,
Rakousko, Hohe Tauern
(volná příroda, září).

Lydie Gigerichová je skromně vystupující fotogra�a, pro kterou je fotografování přírody
dlouholetou vášní. Mě osobně fascinují její snímky severské krajiny, fotograﬁe zvířat a něžný pohled na čekoslovenskou přírodu. Ostatně, od narození žije přímo na česko-slovenské
hranici v Bílých Karpatech.

Tvoje snímky divokých zvířat a přírody jsou živé, bezprostřední, a navíc
technicky kvalitní. Jakou techniku
pro fotografování používáš ?
Dříve jsem používala kinoﬁ lmový Canon EOS 5, který jsem před pěti
lety začala kombinovat s digitálním
Canonem EOS 10D. Nyní fotografuji
již pouze digitálně, od letošního roku
Canonem EOS 40D. Z objektivů si na
jeleny a na zvěř vůbec beru Canon
EF100–400 L, někdy používám pro
prodloužení ohniska extender. Většinou ale postačí „crop“ faktor snímače fotoaparátu, který mi ohnisko prodlouží sám až na 640 mm. Pro makro
snímky mám EF50/2,5 macro, který je
vynikající nejenom svojí ostrostí, ale
i nízkou hmotností.

čtvrté hodiny, tak abych se stihla
dostat na Javorník nebo Chladný vrch.
Čas východu slunce podle kalendáře
u nás na východě je nutno posunout
o 40 minut dřív, na Fatře je to o dalších

Kdy pro tebe začíná ta pravá sezóna
na fotografování jelenů ?
Nejlépe se jeleni fotografují v říji,
kdy není až tak velký problém je podle jejich troubení najít. Běžně začínají „řvát“ v půlce září. Prvního jelena
v říji jsem loni viděla ve Štěpáně (Svatý Štěpán v Bílých Karpatech – pozn.
red.) 10. září. V Rakousku jsem byla
svědkem troubení a jeleního souboje
i koncem listopadu, kdy měli paroháči sněhu až po břicho. Ve Slovenském
ráji jsem před lety zase naopak slyšela
jelena troubit už v polovině srpna.
Jelen je zvíře s noční aktivitou,
a tak s foťákem máte šanci k večeru, a nebo brzy ráno. Jakmile sluníčko zahřeje vzduch, je po akci. Někdy,
když je mlha a chladno, jsou jeleni slyšet i přes den. Ráno vstávám kolem
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Na některých místech v Rakousku se jeleni odchovají v oboře,
a potom se vypustí do volné přírody.
Canon EOS10D, obj. EF100–400L, Hohe Tauern (volná příroda, září).

FOTOGR AFUJEME PŘÍRODU

10 minut. Ty kalendáře, které uvádějí
dobu východu a západu slunce, jsou
asi pro Prahu…

Jeleni se do sebe zaklesli na delší dobu, tak bylo možné fotografovat
„v klidu“ i se stativem. Canon EOS10D,
obj. EF100–400L, Rakousko, Hohe Tauern (obora, říjen).

Fotografuješ jeleny i jinde, než
v Bílých Karpatech ?
Ano, jezdím na Velkou Fatru na
Slovensko do Rakouska i jinam.
V Rumunsku jsem onehdy zažila
ﬁasko. Na našich známých místech
nebyla po jelenech doslova ani stopa –
všechno tam asi vystříleli. Podobné
to začíná být i u nás. Řekneš myslivci o nějakém jelenovi, a na druhý den
má jeho hlavu s parohy v gazíku. Jsou
to lidé, co chodí normálně do práce,
a nemají až tak velký přehled o tom,
kde se jaký jelen pohybuje. Chtějí si
střelit… V zájmu zdraví jelenů je lepší lhát ! Ukazuji fotky raději až s ročním odstupem. Někdy je to o život,

Termín začátku říje je pro jeleny závislý na počasí a hlavně teplotě.
Musí být chladno; když je teplo, je klid. Kladný vliv má také bezvětří a kupodivu i úplněk.
Canon EOS10D, obj. EF100-400L, Rakousko, Hohe Tauern (volná příroda, září).

FOTOGR AFUJEME PŘÍRODU
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pohybovat se tiše v nočním lese s fotoaparátem. Někteří „myslivci“ pálí po
všem, co se hne. Klidně si tě spletou
s divočákem ! Proto doporučuji při
pohybu v lese v šeru a ve tmě mít vždy
rozsvícenou baterku.
Máš nějaký zajímavý zážitek ?
Jé, těch by bylo ! Největší adrenalin je, když se po několika dnech
snažení dostaneš na patřičnou vzdálenost k nádhernému souboji. Oba
jeleni v té chvíli moc nevnímají okolí,
takže se dá dostat blíž, než normálně.
Jednou mi v nejvypjatějším momentě při natahování závěrky prasknul
ﬁ lm ! Na podobnou příležitost jsem
pak čekala dalších několik let. S digitálem si zase musíš hlídat baterie.
Loni jsem se dostala na třicet metrů
k nádhernému troubícímu jelenovi
a když jsem konečně chtěla zmáčknout spoušť, tak se nic nestalo, protože baterie v ranním chladu předčasně zkolabovala. A náhradní jsem
samozřejmě zapomněla v autě…

Jeleny jsem fotografovala ve volné přírodě v listopadu při výletě na lyžích.
EOS5, Kodak Ektachrome 100SW, obj. EF100–300, Rakousko, Totes Gebirge.

Jaká je ta „patřičná vzdálenost“ na
fotografování ?
Smysluplná vzdálenost je alespoň
50 metrů. To slyšíš, jak jelen dýchá…
Když se dostaneš blíž, napětí je neuvěřitelné. Pocity se pak asi už nedají
popsat. Už se mi párkrát stalo, že jsem
se dostala náhodně až moc blízko. To
pak nezbývá než koukat; do hledáčku
foťáku s teleobjektivem nedostaneš
ani celou hlavu.
Jakou roli hraje při tvém fotografování náhoda ?
Nejvíce jelenů je vyfoceno náhodně. Fotoaparát musí být nachystaný
a zapnutý. Říká se, že náhoda přeje
připraveným. Nejkrásnější okamžiky
se asi nedají naplánovat.
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Nejvíce asi „hlasitost“ jelení říje ovlivňuje koncentrace jelenů.
Kde je malá, nemají důvod se moc ozývat a naopak. Například v oborách
jeleni troubí ještě dlouho poté, co již ve volné přírodě umlkli. Canon EOS10D,
obj. EF100–400L, Rakousko, Hohe Tauern (volná příroda, září).

FOTOGR AFUJEME PŘÍRODU

PAŘEZINY – život
v prosluněném lese
Text: Vladimír Hula

V České republice došlo během posledních desetiletí k drastickému snížení početnosti či úplnému vymření několika desítek či stovek druhů bezobratlých a obratlovců. Jednou z příčin
jsou i změny ve způsobu lesního hospodaření. Tradiční pařezinové hospodaření, populární
u nás do začátku 20. století, se dnes opět po sto letech dostává do popředí zájmu některých
ochranářů i lesníků. Pařeziny vytvářejí zcela speciﬁcké životní prostředí, nezbytné pro mnoho druhů organismů, které by jinde nepřežily.

N
c
Pestrobarevný brouk,
krasec Anthaxia deaurata,
je vázán na zmlazující jilmy.
Foto Stanislav Krejčík

a začátku minulého století
v období výrazného hospodářského rozkvětu bylo nutné řešit problém nedostatku lesa. Společnost les vnímala jako zdroj paliva
a surovin pro mnoho průmyslových
odvětví. Právě kvůli potřebám průmyslu se lesy nejdříve na velkých plochách vymýtily, a posléze mechanizovaně znovu vysázely. Na většině

LESNICT VÍ A ZEMĚDĚLST VÍ

našeho území tak vznikl stejnověký
hospodářský les.
Hospodaření generací našich předků na řadě míst zachovalo bezlesí,
savanový typ lesa či nesourodé pařeziny, které soudobí lesníci proměňovali
v ekonomicky výnosné hospodářské
lesy. Ve srovnání s lesy pěstovanými
hospodářsky byly pařeziny ekonomicky velice nevýhodné – neprodukovaly
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vhodnou kulatinu, po které stále rostla poptávka. Vzhledově se blížily spíše dnešním „pololesním“ stanovištím, takže nevypadaly jako dnešní les
(estetika v tomto smyslu sehrála také
svou roli) a navíc potřeba klestí pro
chudší část obyvatelstva rovněž klesala díky stěhování do měst za prací. Všechny tyto změny ve společnosti vedly k tomu, že tradiční způsoby
hospodaření pomalu zanikaly. Potíž je
v tom, že s nimi i rostliny a živočichové, kteří v takových lesích žili.

Ž

ivot v pařezinových lesích má
v zásadě mnoho společného –
je to zejména vazba na slunce a různé druhy dřevin. Přítomnost
obojího zde zajišťuje řada probíhajících aktivit. Pařezinové hospodaření využívá samovolného zmlazování
stromů z pařezů. V lese tedy nechá-

me vyrůst strom, poté jej pokácíme, a z jeho stále živého pařezu nám
vyroste strom další.
Rozdíl proti „normálnímu lesu“,
jak jej známe dnes, je v době obmýtí,
tedy době od jednoho pokácení k dalšímu pokácení. Pařezinové lesy měly
dobu obmýtí od 5 do 40 let, „normální les“ obnovujeme oproti tomu až
po 80–120 letech. Stromy vyrostlé
v systému pařezinového hospodaření
nemají rovné kmeny – proto se pařezinové hospodaření nehodí na produkci kulatiny. Naopak velkou výhodou je rychlost, jakou dřevo naroste.
V extrémně dobrých podmínkách
může být doba obmýtí pouze 5–7 let.
V pařezinovém lese dále zůstávaly tzv.
výstavky – staré a mohutné stromy
sloužící například jako zdroj tvrdého
a objemného dřeva v případě nutnosti
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Nádherný a vzácný motýl
hnědásek osikový potřebuje
k životu prosvětlený les,
neboť jeho housenky
bez slunce rychle umírají.
Foto Marek Vojtíšek
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Kriticky ohroženou
orchidej, střevičník
pantoﬂíček, najdeme také
v pařezinových lesích.
Foto Jaroslav Malý

f

(požár v obci) či jako zdroj semen
pro obnovu lesa. Ty se mohly zase naopak dožívat řádově až několik set let !
V takových lesích byl dostatek různých druhů dřevin a zároveň slunečního svitu, kterému nebránily koruny
vzrostlých lesních velikánů.
Dalším jevem, který po staletí
výrazně ovlivňoval lesní ekosystémy, bylo pastevectví a hrabání opadanky jako steliva pro hospodářská
zvířata. Docházelo tak k neustálému
rozrušování půdního povrchu, a tím
i k uvolnění místa, které potřebuje
řada rostlin k tomu, aby vůbec vyrostla. Jen velmi málo rostlin nám vyroste v zapojeném porostu travin nebo
pod silnou vrstvou starého listí. Volnou zem potřebuje rovněž celá řada
bezobratlých – někteří blanokřídlí,
motýli, pavouci i různí brouci.

V

současnosti se bývalé pařezinové lesy již poznávají dosti špatně, existují však určité
indicie. Když vidíme výrazně staré
stromy v jinak stejnověkém porostu,
hákovitý růst kmene, staré a jakoby
rozvětvené pařezy nebo přítomnost
některých druhů rostlin, například
třemdavy bílé. Typickými pařezinami či středním lesem (pařezina s delší dobou obmýtí a větším množstvím
výstavků) jsou jedny z našich nejcennějších nížinných lesostepních rezervací – NPP Hádecká planinka, NPR
Pouzdřanská step – Kolby, celý masiv
Pálavy, Milovický les či lesy v Podyjí.
Velký problém těchto chráněných území je v tom, že od dob jejich vyhlášení uteklo již mnoho vody, a tak druhy,
pro které byla tato chráněná území vyhlášena, mizí často nenávratně. Proč ? V přestárlých pařezinách
či pařezinách převedených na vysoký les totiž chybí světlo – osluněné
LESNICT VÍ A ZEMĚDĚLST VÍ
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EXISTUJE ŘEŠENÍ ?
Donedávna nebylo možné pařezinově hospodařit ani
v lesích se statutem ochrany – v národních parcích, rezervacích a dalších místech. Někteří osvícení lesníci společně
s biology nalezli zákonné možnosti tohoto hospodaření
a postupně jej aplikují (CHKO Pálava, CHKO Litovelské Pomoraví), jinde je to stále nemožné (např. CHKO
Český kras). Výrazně jednodušeji se tento způsob hospodaření zavádí na místech, kde les být nemá, tedy na
tzv. nelesní půdě. Na takový les se totiž nevztahuje tzv.
lesní zákon, který určuje celou řadu charakteristik, které musí les splňovat, a lze tedy zavést v podstatě jakékoliv hospodaření po souhlasu vlastníka a příslušného
orgánu ochrany přírody. Na lesních pozemcích lze relativně snadno aplikovat pařezinové hospodaření pouze
na některých omezených místech (pouze v tzv. lesích
zvláštního určení). Na všechny ostatní lesy, i chráněné, se vztahují téměř shodné požadavky (zkamenění,
stejnověkost, druhové složení apod.). Na takových místech, kde se jedná o les (i v pojmu lesní půdy), jsou hospodaření a možné výjimky závislé na lesním správci a na
mnoha místech převést les na pařezinu není reálné. Jako
ve všech odvětvích je i v ochraně přírody vše závislé na
lidech, a vzhledem k množství oborů ovlivňujících tento
problém, situace vůbec není jednoduchá. Můžeme jen
doufat, že mladší generace lesníků budou přístupnější
některým myšlenkám a stejně tak někteří ochránci přírody přestanou dogmaticky trvat na absolutní bezzásahovosti na místech, kde to není vhodné.
dřevo, osluněná volná půda či osluněná lesní vegetace. Díky zapojení korun
neprojde na zem dostatečné množství
slunečního záření. Druhy, které zde
chráníme, jsou na tomto světle životně závislé, a následně vymírají.
Pařezinově se hospodařilo všude,
kde to podmínky dovolily. Vzhledem
k vyšším průměrným teplotám byly
vhodné zejména nížinné oblasti. Zde
dobře rostou tvrdší listnaté dřeviny,
které se na pařezení hodí asi nejlépe. Ale pařezinově se pravděpodobně
hospodařilo i v lesích vyšších poloh –
především v bezprostředním okolí vesnic a stavení. Nemuselo se jednat vždy o plošné pařezení, mohlo se
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tak udržovat jen několik vrb či topolů, ale výsledek byl velmi podobný.
Když se podíváme na mapy výskytu
některých teplomilných druhů bezobratlých vázaných na střední les či
pařeziny, uvidíme, že se vyskytovaly
i vysoko v horách, třeba v Jeseníkách
či Beskydech. V takových oblastech si
dnešní člověk představí pouze smrkové monokultury a světlý les nám sem
nějak nesedí. Smrk je však bohužel
jako dřevina v našich podmínkách
druhem, který se na většině území
nenacházel a byl až druhotně vysazen.

S

pektrum druhů organismů
závislých na pařezinách je velmi široké. Zahrnuje totiž jak
druhy typicky lesní, tak druhy téměř
luční až stepní – díky tomu je takový pařezinový porost až neuvěřitelně bohatý a různorodý. Pařeziny mají
navíc obrovskou výhodu ve fázovitosti hospodaření – v rámci pařeziny najdeme stromy čerstvě smýcené
(tedy obnažené dřevo pařezu), právě
obrůstající (mladé šťavnaté listí) i staré stromy výstavků (osluněné dřevo
starých velikánů, často částečně mrtvé). Samozřejmě že i porost rostlin na
zemi velmi rychle reaguje na změny
v množství světla – ve stínu jsou lesní druhy a na světle luční.
Na jednotlivé fáze jsou vázány
různé druhy živočichů. Na čerstvě
obnažené pařezy některé druhy tesaříků, na odumírající velké pařezy listorozí brouci – roháč obecný, velké
druhy zlatohlávků, páchník hnědý
a celá řada kovaříků. Velmi zajímavá
je například fauna zmlazujících jilmů.
Najdeme zde naše nejkrásnější brouky – například krasce Anthaxia deaurata či kozlíčka Saperda punctata.
Keřovité jilmy však kvůli hospodaření

– 58 –

prakticky neexistují. Stejná situace je
i u některých dalších dřevin a druhů,
které na nich žijí.

Z

cela speciﬁcká situace panuje v případě některých druhů
motýlů. Příkladem může být
jasoň dymnivkový, krásný a velmi
ohrožený otakárkovitý motýl, který je
vázaný na dymnivky. Dymnivky rostou často velmi masově v různých listnatých lesích, a přesto jasoň dymnivkový téměř vyhynul. Vědci si nějaký
čas lámali hlavu nad důvodem. Výsledek byl velmi překvapující. Zastíněné dymnivky obsahují větší množství

toxinů než rostliny osluněné, a jasoň
dymnivkový již není schopný na nich
dokončit svůj vývoj. Zapojení korun
tedy přímo vede k úbytku tohoto překrásného motýla.
Dalším příkladem může být hnědásek osikový, druh vázaný na jasan,
kalinu či ptačí zob. Jasan je velmi
rychle rostoucí a kolonizující dřevina,
kalině a ptačímu zobu také vyhovují
podmínky ve světlých lesích. A nastává opět podobná situace jako v případě jasoně – všech živných rostlin je
v našich lesích dost a dost. Kde je tedy
problém ? Housenky tohoto motýla
se potřebují slunit ! Aktivní slunění
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Osluněné dřevo
je nezbytné rovněž
pro tesaříka obrovského.
Foto Jan Ševčík

Vývoj roháče obecného
je závislý na pařezech
a světlých lesích.
Na snímku vlevo samec,
vpravo samička.
Foto Stanislav Krejčík

totiž vede k potlačení larev parazitických vosiček žijících v jeho housenkách a také k potlačení různých
druhů plísní a bakterií, které by jinak
housenku oslabily. Pokud není dostatek slunce, housenky rychle umírají. Důležitou roli pro život hnědáska
osikového hraje rovněž zapojenost
lesního porostu – pokud je les zapojený, a tedy vysokokmenný, motýli
nemohou mezi jednotlivými mýtinkami a osluněnými ploškami migrovat
a postupně vyhynou díky genetické
degeneraci. Starší z nás si jistě vzpo-
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menou na staré úvozové či průsekové cesty lesy – často s velmi širokým
lemem v okolí. To byla ideální migrační cesta, která dnes již neexistuje !
Řešit současnou situaci nebude
a není jednoduché. Vyžaduje to spolupráci biologů, ochranářů a lesních hospodářů, aby bylo možné v rámci našich
zákonných rámců praktikovat i pařezinový styl hospodaření. Přestože se problematikou zabývá již několik vědeckých pracovišť v České republice, cesta
k cíli je velmi složitá. Doufám, že naše
snažení přinese ovoce.
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Když se ježek
nezahrabal…
Text a foto: Hana Schubertová

Asi se vám již někdy stalo, že jste při procházce po soumraku či v noci zaslechli v trávě cupitání rychlých nožek, hlasité čmuchání a šustění. Pokud jste nebyli dost rychlí, nejspíš se před
vámi toto plaché zvířátko ukrylo nebo zaujalo pro něj typickou obrannou pozici – zůstalo na místě, avšak výhružně vztyčilo bodliny. Ano, řeč je o ježkovi, hmyzožravém živorodém
savci, který na naší planetě žije již 220 milionů let.

V

České republice se můžeme
setkat se dvěma druhy ježků – ježkem západním a ježkem východním. Ježka charakterizují především nám známé bodliny,
jež vznikly přeměnou chlupů. Ježkovi západnímu rostou bodliny v jednom směru, co se týče barvy, jsou
pravidelně tmavohnědě pruhované. Oproti tomu má ježek východní bodliny rostoucí do všech směrů a barevně rozmanitější – mohou
být pruhované nebo jednobarevné,

bílé nebo složené z různých odstínů šedé. Bodliny ježkovi vyrůstají
do délky 2–3 cm a v průměru mívají 1–2 mm. Počet bodlin u obou druhů je asi 7 000, o něco méně jich má
ježek východní. Bodliny uvnitř obsahují duté části. Narovnání a sklápění
bodlin umožňuje podkožní sval. Bodliny se obnovují, vypadávají – ne však
naráz, ale jednotlivě. Dospělý ježek
měří až 30 cm a váží nejvíce 1,5 kg.
Ježek se dožívá v přírodě průměrně
5–7 let, v zajetí do 10 let.
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Ježkovi západnímu rostou
bodliny v jednom směru a má
jich více než ježek východní.

Nalezne-li ježek nějakou
silně aromatickou věc,
snaží se pomocí slin zápach
přenést na své bodliny
a vypadá při tom, jako
by slintal. Jedná se o tzv.
parfémování.

Pokud jde o způsob života, ježka
můžeme charakterizovat jako samotářského nočního tvora, který zimu
přečkává zimním spánkem. Setkáme-li se s ježkem přes den, jde pravděpodobně o kojící samici nebo
o nemocného jedince. Ježci se ze zimního spánku probouzejí v závislosti
na počasí, nejčastěji v březnu. Aktivní bývají až do doby, kdy opět k zimnímu spánku ulehnou, tj. nejčastěji v říjnu.

O

becně lze říci, že ježek žije
v lesích, parcích, loukách
i v zahradách. Ježci jsou
v naprosté většině samotáři; skupinku ježků lze vidět pouze tehdy, jde-li
o samici, která se stará o ještě nesamostatná mláďata. Samec se péče
o rodinu vůbec neúčastní. Mláďata
během prvního měsíce života dvakrát mění bodliny – až třetí bodliny
jsou typem, se kterým se setkáváme
u dospělých jedinců. Je zajímavé, že
ježek dokáže za noc urazit i několik
kilometrů. Teritorium jednoho jedince může mít rozlohu i desítky hektarů
V SOUL ADU S PŘÍRODOU

a ježek většinou část svého teritoria
sdílí s ostatními. V přírodních podmínkách ježci využívají více hnízd –
podle ročního období a podle toho,
zda jde o samici s mláďaty. Hnízda si
staví v keřích, pod hromadami dříví,
pod kameny apod. Pokud chceme, aby
na naší zahradě ježek žil, musíme mu
tam neupravené keře a zákoutí ponechat. Ježek se řídí zejména sluchem
a čichem. V přírodě se ježčí jídelníček
skládá především z brouků, kobylek,
žížal, ale i hadů nebo žab, v malé míře
z ovoce a semen.
Jako zajímavost z ježčího života
můžeme uvést tzv. parfémování. Tento přirozený jev si lidé často pletou
se vzteklinou. Parfémování můžeme
pozorovat jak u ježků žijících v přírodě, tak i u těch v lidské péči. Pokud
se ježek dostane např. ke kusu látky, který vydává silnou aromatickou
vůni, chvíli ji olizuje, a pak si napěněné sliny jazykem nanáší na bodliny
nebo srst, pravděpodobně proto, aby
si tento pach na sobě uchoval. Jednoho z ježků, o kterého jsem se starala,
velice „zaujalo“ staré psí vodítko.
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Na ilustracích pro děti bývá ježek
často zobrazován jako zvířátko, které si na bodliny napichuje jablka
a pochutnává si na mléku. Ani jedno ve skutečnosti však není pravda.
Ježek sice jablko občas také neodmítne, avšak s jablkem napíchnutým na bodliny jej nikdy neuvidíte.
Obyčejné kravské mléko je pro ježka
velmi nebezpečné, může mu způsobit střevní potíže, které často vedou
k uhynutí. Proto nikdy ježkům mléko
nepodávejte !

N

yní si povíme, jak o ježka
s nedostatečnou hmotností pečovat, pokud se rozhodneme ho doma zazimovat, a tím mu
pomoci přežít zimu. Lidskou pomoc
ale ježek potřebuje i v dalších přípa-

dech – a to, pokud je evidentně nemocný, zraněný nebo nalezený v zimě,
takový ježek totiž spotřeboval tukové zásoby. Na ježka na zahradě číhají
i mnohé „pasti“ – ježek se nám například zamotá do pletiva nebo spadne
do jámy, z které se sám nedostane.
Máme-li zahradní jezírko, opatříme
ho raději prknem, po kterém se „chycený“ ježek může vyšplhat ven. Pokud
najdeme osiřelá mláďata, jejichž matka zahynula, je naše pomoc rovněž
na místě. Nalezená mláďata ovšem
zachraňujeme nejdříve po 12 hodinách, až se ujistíme, že se jejich matka skutečně neobjeví.
Jak ale na podzim poznáme, jestli
má ježek dostatečnou hmotnost na to,
aby přečkal zimu? Délka těla v tomto
případě není směrodatná, musíme se
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Nalezenému ježkovi můžeme
přes zimu poskytnout
útočiště. Pochutná si na
konzervách pro psy a kočky,
ale nepohrdne ani oříšky
nebo rozinkami.
Na snímku ježek západní.

Přírůstek na váze nás
informuje o zdravém
vývoji ježka. Až hmotnost
dosáhne 700 g, uložíme
mládě k zimnímu spánku.
Na fotograﬁi vidíme
ježka východního.

orientovat podle hmotnosti a kalendářního měsíce: v září bereme do péče
jen osiřelá mláďata, do poloviny října
jedince vážící do 200 g, v 2. pol. října
ježky vážící do 400 g a v listopadu ježky
s hmotností menší než 600 g. Pokud se
rozhodneme o ježka postarat, musíme
si uvědomit, že bude naši péči potřebovat po dobu asi šesti měsíců.
Nalezeného ježka doma důkladně prohlédneme, zvážíme, pinzetou
odstraníme klíšťata. Většina ježků
má blechy. Na zdravé jedince použijeme sprej proti blechám (není vhodná
značka Frontline), slabé a malé jedince pouze vyčešeme kartáčem. Je dobré
navštívit i veterináře, aby ježek dostal
lék proti vnitřním parazitům. Ježka
každý týden vážíme, je to důležitý
údaj, který nás informuje o zdravotním stavu našeho svěřence. Ježek by
měl přibývat na váze 50 g týdně. Dále
pravidelně zastřihujeme drápky, jako
např. morčatům.
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U

bytování pro větší ježky se
skládá z výběhu a boudičky
na spaní umístěné v klidné
a dobře větratelné místnosti při běžné
pokojové teplotě. V ideálním případě
by měl mít výběh rozměr 1–2 m2, každý ježek by měl mít svůj vlastní. Pouze pokud máme více ježků – sourozenců, mohou být ubytováni pohromadě,
avšak v tomto případě by plocha měla
být také větší. Jako výběh můžeme
použít lepenkovou krabici, dřevěnou
ohrádku nebo klec pro hlodavce. Ježek
umí zdatně šplhat, takže výška ohrádky musí být minimálně 50 cm. Podlahu výběhu pokryjeme novinami nebo
senem a podle potřeby vyměňujeme.
Boudičku na spaní použijeme dřevěnou nebo papírovou a vycpeme natrhanými novinami, senem nebo kousky
látek. Pokud máme více ježků v jednom výběhu, každý musí mít svoji
vlastní misku s potravou. Ježčí kojenci nepotřebují výběh – ty umístíme
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pouze do krabice nebo proutěného
košíku a vycpeme kousky látky, ne
vatou. Kojenci vyžadují teplo, a proto pod hadříky dáme láhev s teplou
vodou či vyhřívací polštářek.
Potrava pro nejmenší ježčí kojence (do 100 g) se skládá ze sušeného
mléka pro koťata a štěňata (čerstvě
připraveného), které jim podáváme
kapátkem, a to vždy po čtyřech hodinách, i v noci. Ježci vážící 100–150 g
se už musí učit jíst sami – krmíme je
kapátkem směsí připraveného sušeného mléka smíchaného s masem z konzervy pro koťata, zároveň jim stejnou směs podáváme do misek. Na pití
dáváme vodu. Ježky těžší než 100 g
krmíme večer – jídla obměňujeme.
Vybírat můžeme z vařených kuřecích
krků, jater, srdcí, konzerv pro kočky a psy – maso smícháme s vařenou
rýží nebo těstovinami. V další misce
by měl mít ježek k dispozici sušenou
směs složenou z piškotů, rozinek, ořechů, burisonů a ovesných vloček; na
pití rovněž vodu. Ježci nesmí kromě
kravského mléka dostávat ani vepřové
a rybí maso a tučná a kořeněná jídla.
Zazimování provádíme v době, kdy
ježek dosáhne 700 g. Přeneseme ho do
chladnější místnosti (teplota kolem

5 °C) a jakmile si ucpe vchod do boudičky, podáváme mu jen sušenou stravu a vodu. Boudičku je nutné zateplit.
Pro probuzení ježka ze zimního
spánku, ke kterému dochází v březnu nebo dubnu, jej opět přeneseme
do teplejší místnosti. Masitou stravou se musí dokrmit do hmotnosti
nejméně 700 g; poté, v dubnu nebo
v květnu, ho můžeme vrátit zpět do
přírody. Ježka vypouštíme, až pokud
v noci nejsou mrazíky, za soumraku,
v den, kdy neprší. Nejlepší je vrátit
ježka na místo, kde jsme ho na podzim našli. Pokud to však bylo pro něj
nevhodné prostředí, vybereme jiné
místo co nejdále od silnic – lesopark,
les, zarostlý sad a ježka vypustíme
nejlépe pod nějaký keř.

P

okud si ovšem na domácí zazimování ježka sami netroufáte,
potom se obraťte s nalezeným
ježkem na kteroukoli stanici pro handicapovaná zvířata. Ježek je v České
republice zákonem chráněný a jeho
početnost u nás pomalu klesá. Poskytneme-li ježkům péči, pomoc nebo alespoň možnost úkrytu na naší zahradě, třeba se nám podaří tento trend
zvrátit.
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Jedlé dary přírody
Text a foto: Květa Šimková

DŘIŠŤÁL OBECNÝ
Dřišťál obecný kvete na jaře žlutými drobnými kvítky uspořádanými do hroznů. Roste na
kamenitých stráních či okrajích lesů. V přírodě už se bohužel nevyskytuje tak často jako dříve, protože byl považován za mezihostitele rzi obilné a v Česku v důsledku vládního nařízení z roku 1939 téměř vyhuben.

Plody dřišťálu obecného
neobsahují jedovaté látky,
a proto je můžeme v klidu
užívat v kuchyni.

Existuje mnoho druhů dřišťálu,
z nichž je většina využívána pro zahradnické účely jako živé ploty. Téměř všechny části těchto trnitých opadavých keřů
obsahují alkaloidy, které mohou ve vyšší dávce způsobit otravu. Známý parkový keř s naﬁalovělými listy, dřišťál
�unbergův, je zahradní nejedlou formou, kterému se v kuchyni vyhneme.
Poznáme ho jednak podle barvy listů
(dřišťál obecný má zelené), ale i podle
jeho květenství – hroznů, a tedy i plodenství. Zatímco dřišťál �unbergův
má v hroznu 2–3 plody, dřišťál obecný
zpravidla 6 a více.
A teď zpátky k naší jedlé variantě, dřišťálu obecnému. V léčitelství se
používá kůra, listy a plody. Významnou úlohu přitom hrají alkaloidy berberin a berbirin, které napomáhají
při léčbě různých zánětů a infekčních

V SOUL ADU S PŘÍRODOU

onemocnění. Bez váhání můžeme
používat pouze plody, abychom se
vyvarovali nebezpečí toxicity.
Zralé plody totiž neobsahují alkaloidy, zato velmi vysoký podíl vitaminu C,
až 150 mg/100 g, kyselinu jablečnou,
citronovou a vinnou, dále především
vitamin E a karoten, čímž se stávají účinným prostředkem pro posílení
imunity a zažívání. Jejich konzumace
podporuje i tvorbu žluči, v neposlední
řadě působí močopudně.
Já jsem na svůj první jedlý dřišťál
narazila v malém parku nedaleko
supermarketu. Po ochutnání jsem se
ujistila, že mám před sebou ten správný. Plody chutnají kysele, podobně
jako citron, a proto se dají i tak využít.
Stačí je rozmačkat ve vodě, nechat
chvilku odstát a získáme výborný
osvěžující nápoj.
Prášek barbaris, známý jako
zakavkazské koření, není nic jiného,
než usušené rozemleté plody dřišťálu. Používá se na přípravu tzv. šašliku (marinovaného masa), ale může
se použít i k ochucení jiných pokrmů.
Čerstvě vylisovanou šťávu z dřišťálu
můžeme užívat po lžičkách na posílení imunity nebo pít zředěnou s vodou
na osvěžení. V ledničce nám vydrží
v uzavřené láhvi až dva týdny.
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DŘIŠŤÁLKOVÝ LIKÉR

KYSELÉ BONBONY

Dřišťálky rozmačkáme ve větší zavařovací sklenici, přidáme celou skořici, hřebíček,
očištěnou citronovou kůru, zalijeme vodkou (500 g plodů na 1 l vodky) a uzavřeme.
Necháme odstát 10 dní, přičemž občas protřepeme, poté scedíme a smícháme s cukrovým roztokem (250 g cukru na 2 dl vody).
Slijeme do láhví.

Svaříme 0,5 kg cukru s 0,5 l vody, počkáme
až začne karamelizovat. Poznáme to podle
toho, když do směsi ponoříme konec vařečky a hned zchladíme proudem studené vody,
začne cukr hned krystalizovat a lámat se.
Poté přidáme čerstvě vymačkanou dřišťálovou šťávu a mícháme, až vznikne hustá
hmota. Poté odléváme do práškového cukru
nebo na pečící papír malá „cukrlata“. Necháme zaschnout a konzumujeme.

DŘIŠŤÁLOVÁ MARMELÁDA
Kilo bobulí smícháme s 30 dkg cukru, necháme hodinu odležet, a poté vaříme do zhoustnutí. Horké plníme do sklenic a pevně
uzavřeme. Kdo má rád spíše sladší marmelády, může dřišťálky použít jen jako přídavek k jinému ovoci na ozvláštnění chuti.
Dřišťálky můžeme konzervovat i bez cukru. Bobule povaříme v hrnci bez přidání
vody do měkka až do zhoustnutí, horké
naplníme do sklenic, uzavřeme, a pak ještě 15 minut zavaříme v páře. Takto získaný
protlak používáme po lžičkách preventivně
proti nachlazení.

DŘIŠŤÁLKOVÝ SIRUP
Vylisovanou šťávu z dřišťálků ohřejeme
a smícháme s cukrem (1 l šťávy na 1,5 kg cukru). Necháme zhoustnout. Velké množství
cukru nám vyváží menší ztráta vitaminů,
protože nemusíme dřišťálky vařit tak dlouho jako na marmeládu. Při tak vysokém
obsahu vitaminu C, jaký má dřišťál, je však
i marmeláda z něho velmi cenným dodavatelem vitaminu C.

DŘIŠŤÁLOVÁ HVĚZDA
Čerstvé dřišťálky krátce svaříme s medem,
ochutíme rumem a vmícháme nastrouhaný
kokos. Můžeme použít jako samotný dezert
nebo na ozdobení různých zákusků.

CHUTNEY S DÝNÍ A DŘIŠŤÁLEM
70 g sušených dřišťálků, 10 g hnědého cukru,
špetka kurkumy, trochu mletého kardamonu, pepř, skořice, 2 hřebíčky, 5 čerstvých čili
papriček nakrájených na kousky, 10 g čerstvého nastrouhaného zázvoru, 1 zelená paprika nakrájená na kostičky, mořská sůl, 500 g
dýně nakrájené na kostky, olivový olej, 150 g
cibule, 1 dcl vinného octa
Cibuli krátce osmažíme na olivovém oleji a přidáme dýni. Zalijeme octem, přidáme papriku, čili a dřišťálky. Ochutíme cukrem, zázvorem, solí a kořením. Podlijeme
vodou a necháme 30 minut vařit. Pokud
chceme mít chutney do zásoby, plníme do
sklenic a ještě 20 minut zavařujeme v hrnci či troubě. Hodí se k masu, rybě či sýru,
ale i k rýži.
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Pasivní dům
Hostětín

Text a foto: Pavla Mládková

Vlak opustil smrkový hvozd, krajina se otevřela a v zatáčce zahvízdly brzdy – uprostřed planiny se krčí stanice Hostětín. Po kamenité cestě se blížím k vesnici ponořené do lůna přírody
Bílých Karpat, která se přes svoji zdánlivou nepatrnost proslavila řadou modelových ekologických projektů. Odstavená zaoblená Karosa jen podtrhuje sentimentální nádech místa,
kde by jen málokdo čekal dům postavený na základě nejmodernějších ekotechnologií. Právě zde, v Hostětíně, stojí první a dlouho jediný „veřejný“ pasivní dům (pozor – nikoli vykřičený !) v České republice.

M
c
Ubytovací část pasivního
domu je izolována slámou
a obložena modřínem.

yšlenka pasivních domů
přišla do České republiky
z Rakouska, kde se o rizicích spojených s výrobou energie
přemýšlelo mnohem dříve a více než
u nás – zejména po černobylské havárii. Nejlepší a nejlevnější energie je
bezesporu ta, kterou vůbec nevyrobíme – to je základní princip pasivního
domu. Pomocí promyšlené kombinace všemožných technologií a princi-

EKOT ECHNOLOGIE

pů dosáhneme toho, že energetická
náročnost provozu obydlí je snížena
na minimum.
Označení „pasivní dům“ ovšem
přísluší jen takovým stavbám, které
splňují přísná kritéria. Celková spotřeba energie na vytápění nesmí přesáhnout více než 15 kWh/m2 za rok
a celková spotřeba energie se musí vejít do 42 kWh/m 2 za rok. V pasivním
domě celkem ročně spotřebujeme
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přibližně ¼ energie oproti běžné
novostavbě, což zní velmi lákavě. Jak
lze tedy tak obrovských energetických úspor dosáhnout ?
První předpoklad je v ýborná,
téměř vzduchotěsná izolace domu,
druhý potom šetrný a důmyslný způsob vytápění a ohřevu vody. Nelze
opomenout ani využití energeticky
úsporných spotřebičů a žárovek, což
se ovšem dnes už pomalu stává standardem i u běžných domácností. Vraťme se ale ke konkrétnímu příkladu
budovy v Hostětíně, která vznikla
díky iniciativě ZO ČSOP Veronica.

uniká okny teplo.) Dnes běžně používaná dvojskla mají sice oproti minulosti už poměrně slušné parametry:
1,1 W/m 2K, ale úskalím jsou rámy,
jejichž tepelná prostupnost je téměř
dvojnásobná.
Dokonale zaizolovat dům je ta
jednodušší část práce – podstatné je
vymyslet takové vytápění a odvětrávání, aby energetická spotřeba byla

D

ům se skládá ze dvou rozdílných propojených částí. Seminární část je konstruována z železobetonu o tloušťce
16–20 cm a zvenčí přidané izolační
vrstvy – minerální vlny – o tloušťce
28 cm. Minerální vlna izoluje i střechu, a to ve vrstvě 40 cm. Ubytovací část je postavena z cihel silných
20 cm a z jedné strany namísto minerální vlny za izolována 40 centimetrovou vrstvou slámy. Při stavbě pasivního domu je nutné pečlivě vyřešit
tzv. tepelné mosty – místa se zvýšeným únikem tepla, na což se často
zapomíná. Zvenčí je budova částečně obložena modřínovými deskami.
Vnitřní omítky hostětínského centra jsou hliněné. Při výběru materiálů muselo dojít ke kompromisu,
zejména kvůli dodržení požárních
standardů.
Důležitým předpokladem je vysoká kvalita oken. Standardem pro
pasivní domy je okno s trojitým izolační sklem s měrnou tepelnou prostupností do 0,8 W/m2 K včetně rámu.
Hostětínská okna se mohou chlubit hodnotou nižší než 0,6 W/m 2K.
(Čím menší hodnota, tím méně nám
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Jednou rourou odchází z místnosti použitý vzduch
a druhou přichází čerstvý, ohřátý vzduch.

V rekuperační jednotce – v bílém bubnu uprostřed –
předává použitý vzduch své teplo čerstvému vzduchu.

EKOT ECHNOLOGIE

V přednáškovém sále
na zdech vidíme pravou
hliněnou omítku.

minimální a pobyt v domě zároveň
příjemný. Čím tedy budovu vyhřejeme ? Zjednodušeně řečeno – v pasivním domě si lidé vytápí vlastními těly.
Teplý „použitý“ vzduch je z místnosti odváděn rourou, která ho přivede
do tzv. rekuperační jednotky. Tam
předává své teplo chladnému čerstvému vzduchu, který je nasáván zvenčí. Nemějte obavu, čerstvý a použitý
vzduch se vzájemně nemísí – každý
proudí ve svých tenkých trubičkách
a teplo si vyměňují jen díky těsné
blízkosti.
Hostětínský dům má celkem třináct těchto rekuperačních jednotek –
deset menších pro jednotlivé pokoje
a dále tři velké pro sál, kuchyň a kancelář. Každá jednotka má své samostatné ovládání, čili, podle potřeby si
teplotu regulujete v každé místnosti zvlášť. Do domu si ovšem můžete
nainstalovat i automatiku, která cirkulaci vzduchu ovládá podle námi
předem nastavené teploty a vzdušné vlhkosti.

EKOT ECHNOLOGIE

C

o dělat, když je lidí málo a místnost nevytopíme ? Samozřejmě
je nezbytné mít v domě i jiný
záložní zdroj tepla. V Hostětíně je
pasivní dům napojen na místní centrální výtopnu na dřevní odpad. Po
celé budově jsou instalovány radiátory, je-li třeba trochu přitopit. Díky
dokonalé izolaci ovšem dům velmi
pomalu vychladá, takže i v případě
dlouhodobé poruchy obyvatelé hned
tak nezmrznou.
Teplá voda se „v našem“ pasivním
domě ohřívá pomocí solárních kolektorů, ale opět je tu i pojistka elektrické spirály, při nedostatku slunečního
tepla. Hostětínský dům umí zužitkovat i dešťovou vodu, kterou zachytává
do velkého zásobníku a odtud proudí
trubkami kam jinam než do splachovacích nádržek u záchodů.
Asi nás napadne, jak se takový
pasivní dům prodraží oproti běžnému. Náklady na výstavbu pasivního
domu jsou 105–110 % „obyčejného“
domu stejných rozměrů. V případě
Hostětína náklady přesáhly 7 % ceny
obdobné novostavby a činily 23 milionů korun. Návratnost zvýšených
nákladů se odhaduje na 16 let. „Rozhodně se vyplatí investovat čas i peníze do výběru kvalitního projektanta“,
tvrdí Věra Pospíšilíková, koordinátorka vzdělávacích programů v Hostětíně. „Aby pasivní dům splňoval dobře
svoji roli, je potřeba vše promyslet,
důkladně propočítat a řešit celou
technologii komplexně.“
Interiér pasivního domu se od
obyčejného nijak zvlášť neliší. Zásadním rozdílem pro život je hlavně to,
že v zimě vůbec neotvíráme okna. Je
pobyt v takovém prostředí příjemný ?
Podle Věry Pospíšilíkové ano. „V domě
pracuji od jeho vzniku a cítím se zde
velmi dobře, máme zajištěn trvalý
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přísun čerstvého vzduchu, a přitom
nám netáhne na nohy. Vzhledem ke
stále rostoucím cenám energií je určitě dobré o pasivním domě uvažovat.“
Dům má ale i své stinné stránky: „Na
můj vkus je to tu trochu přetechnizované. S pasivním domem se musíte naučit souznít – optimálně funguje
jen tehdy, pochopíte-li správně technickou vizi projektanta. Trvá nějakou
dobu než zvládnete všechna zařízení
„naladit“ tak, aby výsledek byl ideální,“ dodává Pospíšilíková.

A

jaké jsou po dvou letech fungování výsledky ? Podle Yvonny
Gaillyové, ředitelky ekologického institutu Veronica, se hostětínský
dům zatím drží na hranici povolené
spotřeby. „Pro nás je důležité hlavně
kritérium celkové energetické náročnosti domu. Náklady na topení jsou
Typ domu

sice minimální, ale je možné ušetřit
ještě na osvětlení – například zavedením samostatných vypínačů pro jednotlivé zářivky, aby zbytečně nesvítila celá velká kancelář, když tam večer
pracuje třeba jen jeden člověk,“ říká
Yvonna Gaillyová, díky které se celý
projekt úspěšně realizoval.
Každý měsíc se v Hostětíně koná
den otevřených dveří, kdy jsou zájemci seznámeni se všemi technickými
detaily této unikátní stavby. V hostětínském domě se pořádají konference, semináře, ale i pobytové programy pro různé věkové kategorie od
dětí po důchodce. V pasivním domě se
můžete i ubytovat jako turista. Kapacita domu je 25 lůžek ve 2–4 lůžkových
pokojích a uvaří vám z biopotravin
z místních zdrojů ! Čili závěrem – čtenáři, buďte aktivní a navštivte dům
pasivní.


Vytápění (kWh/m2rok)

Celková spotřeba (kWh/m2rok)

pasivní

< 15

< 42

nízkoenergetický

< 50

< 130

běžná novostavba

100

170

200–300

280–380

starý dům
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Na fasádu hostětínského
domu ještě zbývá umístit
solární kolektor pro ohřev
teplé vody.

EKOT ECHNOLOGIE

Hříchy proti přírodě
Text: Michal Skalka / Foto: archiv Správy KRNAP

Do Krkonošského národního parku přijíždí ročně kolem 6 milionů návštěvníků. Vzhledem
k tomu, jak neskutečně obrovské to je množství lidí na relativně malé ploše Krkonoš a jak je
krkonošská příroda velmi citlivá, je nutné víc než jinde v přírodě dodržovat určitá pravidla
chování. Každý drobný přestupek, hřích proti přírodě, je v Krkonoších hodně vidět a obtížně se
napravuje. Ochranáři proto v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny sestavili soubor
pravidel chování návštěvníků. Jde o opatření, kterak šetřit přírodu jak to je nejvíc možné.

P
c
Slušní cyklisté do přírody
samozřejmě patří.

K AUZ A

odobně jako v národním parku
by se měli lidé chovat kdekoliv
v přírodě, protože rozplácnutému šneku je jedno, jestli lezl v rezervaci nebo vedle ní. Ve volné krajině,
jak se někdy říká tomu, co není zvláště chráněné území, mohou návštěvní-

ci hřešit také. Jejich hříchy však nebudou tak nápadné.
Opatření uvedená v Návštěvním
řádu vyvolávají někdy nepochopení
a vášnivou diskuzi s laickou veřejností. Ta průměrně vzdělaná návštěvní
řád porušuje, tedy v našem případě
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„hřeší“. Strážce, bdící nad dodržováním této legislativní normy přímo
v terénu, musí umět přesvědčit hřešícího návštěvníka o tom, že by se měl
chovat tak, aby se do rozporu s návštěvním řádem nedostal. Správná
argumentace není ta, která se opírá
o přesné paragrafové znění a vyhrožuje tučnou pokutou mizící ve státní
(děravé) kase. Ta návštěvníka nejspíše naštve a s pocitem, že stejně už za
svůj hřích platil, hřeší dál, když už,
tak už. Správná argumentace nezná
slovo pokuta a zákon. Opírá se o slušnost většině lidí danou, o ohleduplnost, úctu k ostatním i k sobě samému. Mezi námi, opírá se i o ješitnost
danou každému, protože nikdo nechce otevřeně a upřímně přiznat, že se
neumí chovat, a že je hulvát. Většina
lidí je většinou slušná. V přírodě je
jen malá část darebáků, za to je dobře vidět.
HŘÍCH NA SCESTÍ – v naší přírodě většinou můžeme chodit kde chceme. Jen v první zóně národního parku

a v národní přírodní rezervaci mimo
značené cesty nebo tam, kde nám to
zatrhne majitel či správce pozemku,
bychom neměli. Na těchto inkriminovaných místech bývá příroda velmi cenná a vzácná a škody způsobené hrubým desénem vibramových
podrážek pohorek těžké. Příroda si
s nimi poradí, ale za dlouhou dobu.
V Krkonoších bylo v minulosti zavřeno několik cest na hlavním hřebeni,
protože jejich okolí bylo vydupáno
do hloubky několika decimetrů a šíře
několika metrů. I když třeba cesta
Modrým dolem k Památníku obětem
hor byla zrušena před 23 lety, je viditelná i z kopce 7 km vzdáleného.
HŘÍCH V AUTĚ – ty tam jsou doby,
kdy auto bylo výsadou těch nejbohatších. Auto má kde kdo a vždycky je
důvod, proč musí jet a nikoli jít. Je
zbytečné nadávat lesníkům, že si jezdí oﬀ-roadem do lesa. Většinou je to
jejich práce a o les je třeba se starat.
Množí se ale případy, že les slouží jako
dráha pro čtyřkolky nebo motorky.
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Na frekventovaných místech
by měl být pes na vodítku,
aby neohrožoval lidi
a jiná zvířata.

Terénní stroj bývá opatřený mohutnými pneumatikami s velmi hrubým
vzorkem. Na vlhkých cestách způsobuje stejné škody jako lesácký traktor.
Ty si lesáci po sobě odstraní. Pokud by
tak neučinili, hrozí nebezpečí eroze
a odplavení cesty. Proč by to měli dělat
ale za někoho jiného ?
Co je ale neoddiskutovatelným
faktem, je okyselování prostředí oxidy dusíku z výfukových plynů. Ty
produkují motory bez ohledu na to,
jsou-li vybaveny katalyzátory či nikoli.
Zatímco v 80. letech minulého století bylo všude kyselo kvůli obsahu oxidů síry vznikajících spalováním hnědého uhlí, tak nyní se karta obrací.
Elektrárny jsou odsířeny, množství
síry vypouštěné do vzduchu kleslo
na 1/10. Zato ale více jezdíme autem.
Acidiﬁ kace prostředí sice klesá, ale
zdatně nahrazujeme síru dusíkem.
Mimochodem, tím dodáváme živiny
tam, kde jich předtím bylo méně.

Při lyžování v mladém lese
polámeme stromky,
i když je dostatek sněhu.

K AUZ A

Vedle rušení zvěře, která si časem na
řev „vytuněných“ strojů zvykne, je
diskutabilní konﬂikt s pěšími turisty. Obě skupiny se hájí svými zájmy,
jedni nutností adrenalinu v krvi, druzí nárokují klid a pohodu. Dovedeno
do důsledku, pravdu mají oba. Je však
nutné si uvědomit, že jízdu motorovými vozidly zapovídá v lesích všude
v Česku lesní zákon, a tedy není pronásledování divokých jezdců zábavou
pouze ve zvláště chráněných územích.

HŘÍCH NA KOLE – to je velmi
zvláštní hřích, protože se hodně špatně hledá argument, proč to vlastně
hřích je. Na jedné straně na podmáčených cestách poměrně úzké pneumatiky horského kola udělají víc paseky
než pohorky pěšáka. Na strmých cestách opatřených svodnicemi k odvádění srážkové vody z cesty pryč tak,
aby déšť cestu neodplavil kamsi do
lesa, může i nepočetná skupina neopatrných cyklistů tyto svodnice
zahrnout, nebo naopak protrhat. Na
straně druhé, pokud se ale „bikeři“
budou chovat slušně, asi tak jak velmi dobře uvádí Česká mountainbiková asociace ČEMBA ve svém Kodexu
terénního cyklisty ( jezdit tam, kde
to není zakázané, nezanechávat po
sobě stopy a odpadky, neblbnout příliš, dát přednost koňovi i ostatním,
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neplašit zvěř a neničit plodiny), tak
vlastně není důvod, proč cyklistům
nadávat. Nebudou hříšníky.
HŘÍCH NA SNĚHU – je hříchem
velmi těžkým. Jde o lyžování v mladém lese. Tento problém nebude příliš žhavý na Třeboňsku a v Podyjí, o to
víc je žhavější na horách. Když se podíváte na zalesněné paseky v okolí krkonošských sjezdovek, tak zjistíte, že
většina stromků je odřená hranami
lyží nebo snowboardů. Zde nepadne
na úrodnou půdu argument, že snowboard je ekologičtější než lyže, protože má jen dvě hrany, zatímco lyže
čtyři. Pro odřený a nalomený stromek
je jeho poranění stejné jako pro cyklistu jedoucího z kopce bez brzd. Až
padne, tak ho někdo sebere, šrámy
ošetří, obalí sádrou a píchne protitetanovku. Jinak by mohl i umřít. Stromek nemá svého lékaře. Pro stromek

to může být smrtelné zranění. Hloupé je to, že i když je dost sněhu, stejně
lyžaři stromečky lámou tím, jak sníh
pod sebou stlačují.
HŘÍCH S BINCEM – taky hodně
těžký a velmi oblíbený hřích. Návštěvníci naší přírody z nepozornosti nebo
neukázněnosti nechávají za sebou různé pytlíky, krabičky od pitíček nebo
dámy často menstruační vložky (páni
je opravdu po sobě nezanechávají). Je
bláhové argumentovat tím, že z nich
něco vytéká, že smrdí nebo podobně.
Spousta věcí se v přírodě časem rozloží. Ale upřímně, chodí do přírody
někdo proto, aby se díval na nepořádek po někom jiném? Je to opravdu velký problém odnést si sáček od svačiny,
když si ho donesl až na ono místo?
HŘÍCH SE PSEM – dosti častý
i když ne tak zásadní hřích. Přestože

– 75 –

Tak dopadne stromek,
na kterém se v zimě vyřádily
hrany lyží a snowboardů.

K AUZ A

jeden kousne. Může nastat problém,
pokud psík potká malé dítko žužlající lízátko. Psík bude chtít taky líznout
a „lízo“ u svého nosu si vysvětlí jako
nabídnutí. Pak je k problému kousek.
Někteří lidé se prostě psů bojí. Nemají
k tomu důvod, ale bojí se, a volně pobíhající pitbull je k smrti vyděsí (a někdy
i poslintá).

Terénní stroje a motorky
mohou způsobit erozi
a zcela zničit cestu.

K AUZ A

psík normálně poslouchá a lidi neokusuje, měl by být na frekventovaných
místech na vodítku. Většina poslušných psů, když tzv. chytí stopu zvěře, vyrazí po ní bez ohledu na přání
majitele. Pozor na to, myslivecká stráž
může psa honícího nebo pronásledujícího zvěř 200 metrů od nejbližšího
domu beztrestně zastřelit (toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých
a loveckých plemen, na psy slepecké,
zdravotnické, záchranářské a služební. – pozn. red.). Váš slušně vychovaný
psík nemusí sdílet stejné názory na to,
kdo bude pánem v lese s jiným slušně
vychovaným psíkem. Servou se rychle a bez výstrahy. Kdo mezi ně vrazí
ruce, aby je od sebe oddělil, toho aspoň

HŘÍCH V NOCI – i velmi slušný
trempík sbírající po sobě sirky a maskující dokonale ohniště drnem ráno
musí do křovíčka (a nemusí být zrovna prostatik nebo ošetřen laxativem).
Sami zvažte, jak to asi v křovíčku na
oblíbených místech vypadá. Těžko
s tím něco dělat. Ti nejslušnější pamatují i na tento problém a řeší ho zadrnováním „hromádky“ stejně tak jako
ohniště, aby po nich nezbyly skutečně
žádné stopy … ani láhev od rumu ne.
Zde pomineme zřejmé a neoddiskutovatelné nebezpečí založení požáru
(vzpomeňme si na nešťastný případ
českého trekaře, který vypálil část
národního parku v Jižní Americe.
I když to nebyl žádný naivní trouba,
tak se mu to přeci jen povedlo).
HŘÍCH NA VODĚ – je nyní předmětem hádek a medializace. Na Šumavě ochranáři zavřeli kus Vltavy, aby
uchránili to nejcennější, co tam máme.
V televizi jsme pak mohli vidět naříkající majitele půjčoven lodí, že díky
„zelenejm“ zkrachují. Sice křehkých
laminátových lodí už není tolik, jak
bývalo a „plastovky“ jsou téměř nerozbitné, ale ruku na srdce ochranáři, je
opravdu kus kánoe to, co je v řece problémem? Myslím, že není, i kus kánoe
se dá většinou lehce vyndat. Horší je
poškození podvodní vegetace, když
je vody málo. To se škody napravují špatně. Dalším problémem je to,
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co vodáctví provází – stanování, nocování atd. Je to krásný a populární sport
a věnuje se mu čím dál více lidí. Nejen
těch slušných, co po sobě uklidí. Pokud
je moc všech, tak i uklizená louka je
zdupaná a přístup k vodě vypadá jak
po invazi spojenců v Normandii.
HŘÍCH NA SKÁLE – naše země
oplývají mnoha zajímavými terény
pro horolezce nebo spíš skálolezce. Na
pískovcových i nepískovcových skalách je mnoho vyvedených cest, některé skály jsou ale horolezcům zapovězeny. Důvodem je ochrana vegetace na
skále, která je hodně citlivá na smetení do rokle. O kus dál může hnízdit
výr, krkavec nebo sokol. Jedno jediné vyrušení hnízdícího páru může
znamenat konec dovádění, a tedy
i potomstva. Velmi častou otázkou je
používání magnézia na skále. Mag-

nézium zvané také „maglajz“ používají horolezci, když se jim potí ruce,
a díky tomu jim pak kloužou chyty.
Má bílou barvu a na skále zanechává nehezké ﬂeky. Maglajz může změnit chemismus podkladu, ale spíš jde
o estetický dojem z upatlané skály.
Bohužel, pořád je ještě dost horolezců, kteří jsou čuňata a zbude po jejich
pobytu u skály svinčík nebo zaparkují svůj vůz v lese. K některým skálám
není povolený přístup nikoli pro skálu
samotnou, ale pro cestu k ní.
Tento článek by neměl být chápán jako ﬁ lipika proti lidem v přírodě. Slušní lidé do přírody, ať chráněné
či nikoli, patří. Snažil jsem se upozornit na problémy, které mohou i nevědomky způsobit. Byl bych rád, kdyby
pochopili omezení, která ochranáři
vytvoří.
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Pozvánky
ZEMĚDĚLEC 2008 / Lysá nad Labem (Středočeský kraj) / 2.–5. října 2008
29. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků. Cílem
výstavy ZEMĚDĚLEC 2008 je představení ﬁrem, jejich produktů a novinek ze všech oborů spjatých s půdou. Nejširšímu okruhu návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti se představí české
zemědělství, zahradnictví, ale i drobné zahrádkaření. Souběžně s výstavou ZEMĚDĚLEC 2008 se
uskuteční 13. výstava NÁŠ CHOV. Akci pořádá výstaviště Lysá nad Labem. Více na www.vll.cz.
BIOJARMARK BRNO / Brno / 3.–4. října 2008
Tradiční brněnský jarmark s biopotravinami přímo od ekozemědělců a s dalšími bioprodukty –
připravena je ochutnávka, cimbálová muzika Veronica, ale také aktivity pro děti i dospělé. Těšíme se na Vás již po sedmnácté v centru Brna. Pořádá ZO ČSOP Veronica, www.veronica.cz.
TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ – KRAJINA DOMOVA / Praha / 20.–21. října 2008
Téma čtvrté konference Tvář naší země – krajina domova je reﬂexe vývoje našeho vztahu ke krajině v posledních dvaceti letech – reﬂexe vyrovnání se s dědictvím let 1948 až 1989. Kromě toho
se jednotlivými panely budou prolínat související témata: krajina dnes a výzvy, které před námi
a naší krajinou stojí pro následující roky. Konferenci pořádá Společnost pro krajinu a Česká komora
architektů pod záštitou Václava Havla a Petra Pitharta. Více na www.prokrajinu.cz/konference.
PASIVNÍ DOMY 2008 / Brno / 30.–31. října 2008
4. ročník mezinárodní konference Pasivní domy se bude konat střídavě v Česku a na Slovensku.
Konference vznikla ve spolupráci Centra pasivního domu a Inštitútu pre energeticky pasívne
domy se sídlem v Bratislavě. Současně s konferencí proběhne v Brně výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci konference i široká veřejnost seznámí s aktuální nabídkou na trhu. Konference se zaměří na témata, která prohlubují informace o základních principech pasivních domů. Místo konání – Výstaviště Brno – Pavilon A (Rotunda). Více
na www.pasivnidomy.cz.
Číslo 4 / 2008 vychází 5. prosince 2008

V příštím čísle…
VLK – příběh vracející se šelmy
Jedno z nejvíce nenáviděných a zároveň nejobdivovanějších zvířat světa bylo v polovině 20. století vyhubeno ve většině států
Evropy a v 48 státech USA. Díky pozitivnějším postojům veřejnosti, novým zákonům na ochranu přírody a také pozoruhodné přizpůsobivosti k měnícím se podmínkám se i v přelidněné
Evropě vlci vracejí na mnohá místa svého původního výskytu. Vlk není symbolem zla
ani divočiny. Je to zvíře jako každé jiné, a pokud máme s těmito šelmami sdílet stejný
prostor, je nutné na ně pohlížet bez předsudků, ale i bez ideálů.

Netopýři / Zelené střechy / a další zajímavosti…

ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA SEŽENETE
POUZE V PŘEDPLATNÉM !
6 / 2018 / 68 Kč, 3 €

3 / 2017 / 68 Kč, 3 €
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Ztraceny v ledovém království
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Tajemní lesní lovci
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Naše zemní veverky

Za tetāívky na Šumavu

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

JMÉNA
NAŠICH ROSTLIN
Když v oeském stāedohoāí mrzne
Výsledky fotosoutÔže 2017
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S domeËkem na zádech
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Výsledky fotosoutÔže
Mechy – opÔvované i proklínané
Duboví obāi jihomoravského luhu

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

Půlroční předplatné:
Roční předplatné:

225 Kč
450 Kč

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

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

