
4 / 2008 / 48 Kč, 75 Sk, 2,5 €

Vlk – příběh vracející se šelmy
Rozhovor: Fero Fenič

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

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

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

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

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

DARUJTE NÁS!
POTrEBUJEME VaS !
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slovo úvodem
Vážení čtenáři, milé čtenářky

Časopis Naše příroda má za sebou první rok své existence. Poda-

řilo se nám najít své čtenáře a krůček po krůčku si budovat místo na 

trhu, což není vůbec jednoduché. Snad Vás potěší, že příští rok začne 

časopis Naše příroda vycházet jako dvouměsíčník. Děkujeme všem, kte-

ří nás čtete, kupujete a pomáháte nám při tvorbě nebo propagaci ča-

sopisu. Budeme rádi, když se i s Vaší pomocí dostane časopis Naše pří-

roda mezi více a více lidí, neboť jen tak máme šanci se na trhu udržet 

(za přijatelnou cenu) a přinášet Vám i nadále příjemné chvilky. Můžete 

nám pomoci například tím, že na své webové stránky umístíte odkaz 

www.nasepriroda.cz nebo třeba svým blízkým darujete pod stromeček 

dárkový certifi kát s předplatným časopisu Naše příroda.

Rovněž Vám děkujeme za ohromné množství fotografi í, které jste nám 

poslali do fotosoutěže. Nebylo vůbec snadné vybrat ty nejlepší. Snímky 

hodnotili zkušení a výborní fotografové přírody a v porotě nebyl zdale-

ka názor jednotný. Proto i vy, kteří jste se neumístili, foťte s chutí dál, 

snad se zadaří příště…

Krásné a klidné Vánoční svátky 

Vám za celou redakci přeje

Pavla Mládková
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Časopis Naše příroda som zbadal v stánku 
v Prahe, keď som bol na štúdijnom pobyte v Ná-
rodnom múzeu. Ihneď som si ho kúpil a za večer 
som ho prečítal od A po Z. 

Príjmite prosím odo mňa gratulácie, odviedli 
ste skvelú prácu a dúfam, že ďalšie čísla časopisu 
budú držať tento nesmierne vysoký štandard po 
každej stránke (text, obrázky, odborné informá-
cie, úprava). Ešte raz Vám prajem veľa úspechov 
a teším sa na ďalšie vydanie časopisu.

(Csaba Toth)

Především chci pozdravit všechny tvůrce časo-
pisu Naše příroda! Váš časopis odebíráme od prv-
ního čísla a vždy se těším(e) na další číslo. Dětem 
se líbí především fotografi e zvířat, já se více za-
čítám do obsahu… Prostor pro fotografi e je vel-
ký a jejich kvalita je výborná. Nádhera! Obsáhlé 
články o dudkovi, bobrovi… jsou zcela vyčerpá-
vající. To jsem si doslova vychutnal, jelikož patří 
tito živočichové do mých „top ten“ a navíc máme 
tyto tvory doslova za humny. 

(Josef Dufek)

Už dlhšiu dobu sa amatérsky venujem fotogra-
fovaniu prírody a som podpredseda Slovenského 
klubu fotografov prírody. Dnes som sa úplnou ná-
hodou dozvedel o existencii Vášho časopisu. Te-
lefonoval mi člen klubu s tým, že našiel časopis 
o prírode, ktorý je ako stvorený pre nás, ochra-
nársky zameraných fotografov. Preto som začal 
pátrať na internete a zisťovať o Vás informácie. 
Som veľmi rád, že som Vás objavil a ihneď som si 
objednal predplatné spolu so staršími číslami. Že-
lám veľa úspechov vo Vašej práci a ostávam s po-
zdravom.

(Jozef Ivan)

Jsem milovník přírody a amatérský fotograf 
a váš časopis si dovoluji hodnotit jako jedničku 
na trhu. Jedním slovem úžasný.

(Petr Šedý) 

Děkuji Vám mnohokrát za krásný časopis a přeji 
Vám, aby nadšení, elán a vše co je potřeba k tomu, 
aby časopis vycházel, vydrželo co nejdéle. 

(Petr Šafránek)

Dopisy
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Ve zkratce
Podpořte zvířata v nouzi 

Letos na podzim odstartoval již čtvrtý ročník veřejné sbírky „Zvíře v nouzi“ koordinované Čes-
kým svazem ochránců přírody. Svým příspěvkem můžete pomoci všem stanicím provozovaným 
neziskovými organizacemi. Záchranné stanice pro handicapované živočichy pokrývají svojí pů-
sobností území celé ČR a ročně jimi projde mnoho tisíc poraněných živočichů. Nejčastěji jsou 
přijímána zvířata popálená elektrickým proudem, poraněná dopravou nebo nárazem na skle-
něnou plochu či postřelená. Asi 55 % zvířat se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. Při-
spět můžete několika způsoby a svou podporu zacílit zcela konkrétně. Pošlete svůj dar na účet 
číslo: 33553322/0800 u České spořitelny, a.s. Pokud chcete podpořit konkrétní stanici, připište 
ke své platbě variabilní symbol konkrétní stanice. Seznam všech stanic s příslušnými variabil-
ními symboly a další informace najdete na www.zvirevnouzi.cz. Nebo pošlete dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.

Káně lesní patří spolu s poštolkou 
mezi nejčastěji přijímaného dravce 

v záchranných stanicích.
Foto Tomáš Bělka
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Rubriku připravila Pavla Mládková

Ropný pramen 
na Slovensku

Většina z nás to zná – přijedeme k ben-
zínové pumpě, natankujeme, draze za-
platíme a můžeme opět chvíli jezdit. 
Ač se to zdá nemožné, existuje jedno 
místo, kde ropa vyvěrá přímo na po-
vrch, nikdo ji netěží a odtéká si do 
potoka.

Místo, o němž byla v úvodu řeč, se 
nazývá „Korňanský ropný prameň“. 
Tato přírodní památka vyhlášená 
v roce 1973, a poté následně v roce 
1984, se nachází na Slovensku nedaleko osady Muchovci přibližně 18 km jihozápadně od Čadce. 
Vývěr ropy je vázán na pukliny a zlomy ve fl yšových vrstvách v CHKO Kysuce. Pokud se bude-
me držet teorie, že ropa vzniká z organických látek, tak původ zdejší ropy pravděpodobně sahá 
hluboce do minulosti, kdy tady bylo moře, a je zřejmě starší nežli horniny, které se zde vysky-
tují. Vrásněním se vytvořily již zmíněné pukliny a zlomy, kterými se ropa a plyn dostávají na 
povrch. Zdejší ropa je velmi kvalitní, ale ekonomický význam pro těžbu v současné době nemá, 
což potvrdily i vrty. V okolí bylo v minulosti více podobných pramenů, ale ty postupem času za-
nikly. Zůstal pouze jeden jediný. Místní obyvatelé ropu využívali ke svícení, a to hlavně za vál-
ky, k léčení kožních chorob a v neposlední řadě jako mazací prostředek. Kromě ropy s příměsí 
olejů a látek na bázi asfaltu zde vyvěrá i plyn, zejména metan. Jakmile se podíváme do samot-
ného pramene, uvidíme vyvěrající bublinky tohoto plynu. Pojedete-li při svých cestách na seve-
rozápad Slovenska a budete-li mít dostatek času, určitě se na tuto přírodní zajímavost podívej-
te, je to na naše poměry opravdu neobvyklá podívaná. (Edward Chmiel)

Ubývá ptáků zemědělské krajiny

Běžné druhy ptáků ubývají na celém světě. Jsou tak dokladem toho, že stále rychlejší degrada-
ce životního prostředí ovlivňuje kvalitu života na Zemi – včetně života nás lidí. Všechny vlády 
světa se zavázaly zpomalit nebo zastavit pokles druhové rozmanitosti k roku 2010. Avšak dosa-
vadní vývoj již v tuto chvíli naznačuje, že tohoto cíle nebude dosaženo. Tyto a další informace 
lze vyčíst z publikace „State of the Worlds Birds“, představené letos u příležitosti zahájení Svě-
tové konference BirdLife International v argentinské metropoli Buenos Aires, které se zúčastnil 
i delegát České společnosti ornitologické. Zpráva upozorňuje na pokles běžných ptačích druhů 
v Evropě. Analýza vývoje populací 124 druhů ptáků dokládá, že v průběhu uplynulých 26 let do-
šlo ve více než 20 evropských zemích k poklesu početnosti 56 druhů. Pokles se týká především 
ptáků zemědělské krajiny. Běžní ptáci se tak stávají méně běžnými a vzácní ještě vzácnějšími. 
Jednou z možností, jak úbytek ptáků zastavit, je zakládání a podpora stávajících ornitologic-
ky cenných území (ptačích oblastí), kde se ptákům díky přísnějším podmínkám hospodaření 
daří lépe než na jiných místech.

Ropný pramen. Foto E.Chmiel
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Tímto ojedinělým reprezentan-
tem naší rybí fauny je sekavčík 
horský (Sabanejewia balcani-

ca), někdy označovaný i jako balkán-
ský. Jedná se o drobnou rybku do-
růstající maximální délky 14 cm, 
většinou ale mají ulovené exempláře 
velikost 5–7 cm. Celkovým vzhledem 
připomíná tento na dně žijící druh 
běžnějšího sekavce podunajského (Co-
bitis elongatoides). 

Sekavčík horský má podobné zbar-
vení, od svého příbuzného se ale liší 
většími tmavšími hranatými skvrna-
mi na šedohnědých bocích s nazlát-
lým leskem, které jsou uspořádány 
v jedné řadě. Variabilita zbarvení je 
ale značná, takže jen zřídka najdeme 

stejně zbarvené jedince. Za nejlepší 
rozlišovací znak sekavčíka je pova-
žována dvojitá skvrna na bázi ocasní 
ploutve ve tvaru půlměsíců, zatímco 
jeho bratránek má vertikální tma-
vou skvrnu pouze na horní části báze 
této ploutve. 

Ke svému nebezpečně znějícímu 
jménu přišly obě tyto rybky na zákla-
dě specifi ckého způsobu obrany. Po 
uchopení do ruky roztáhnou skřele 
a vztyčí podoční trny, kterými bolesti-
vě seknou nepřítele – člověka, ale tře-
ba i nenasytného tlouště. Na ledňáčka 
tato fi nta ale neplatí. Podle starších 
údajů byl sekavčík pokládán za oby-
vatele podhorských a horských říček 
a potoků, v posledních letech byl zjiš-

Text a foto: Jozef Májsky

RYBÍ KLENOT 
na hranici

Jako klenoty živočišné říše jsou obyčejně označovány pestře zbarvené druhy motýlů, brou-
ků nebo ptáků. Přestože rybka, o které se chci zmínit, svým zbarvením nemůže konkurovat 
křídlům otakárka nebo krovkám krasce, je na území České republiky natolik vzácná, že ji 
bezpochyby za rybí klenot považovat můžeme. 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Skvrny na těle 
pomáhají sekavčíkovi 

při maskování na dně.
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těn i v nížinných tocích s dostateč-
ně rychle proudící vodou. Obvykle 
jej nalezneme ležet na dně, pod ka-
meny a v příbřežních kořenech stro-
mů, kde si hledá svou oblíbenou po-
travu – drobné bentické živočichy 
(druhy žijící na dně vod – pozn. red.), 
jako jsou červi, larvy pakomárů a po-
dobně. Je zajímavé, že do měkkého 
písčitého až bahnitého dna se zarý-
vá pouze v zimě, kdy mu z něj vyční-
vá jen hlava, v létě se do substrátu 
neukrývá. 

Na území ČR, kde sekavčík hor-
ský zasahuje okrajem svého 
areálu od našich východních 

sousedů, byl poprvé zjištěn v Beč-
vě u Lipníku v roce 1944. Bohužel, 
ke konci 20. století byl ale již na našem 
území považován za vyhynulý druh. 
Proč tato situace nastala se přesně 
neví. První rok 21. století připravil 
ichtyologům velikou radost v podobě 
znovuobjevení tohoto druhu. Nestalo 
se tak, jak bychom očekávali, v Bečvě, 
ale v říčce Vláře, kde těsně u hranic se 
Slovenskem chytil několik jedinců se-
kavčíka brněnský ichtyolog Ing. Stani-

slav Lusk. Podrobnější průzkum celého 
toku v roce 2001 i opakovaný monito-
ring v následujících letech ukázal, že 
sekavčík horský obývá tuto říčku od 

Řeka Vlára – jediná lokalita 
výskytu sekavčíka v ČR. 

Bohatý úlovek sekavčíků – rybky byly po změření puštěny zpět do řeky.
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ústí do Váhu směrem proti toku, při-
čemž nejpočetnější populace žije v úse-
ku nad slovenskou obcí Horné Srnie. 
Odtud zasahuje i do moravského úse-
ku Vláry, kde byl při kontrolních od-
chytech zaznamenán každým rokem, 
naposledy v červnu 2008. 

Je celkem přirozené, že tento vzác-
ný druh je v České republice i na Slo-
vensku zařazený mezi chráněné druhy 
živočichů. V ČR, kde se vyskytuje pou-
ze na této jediné lokalitě, je hodnoce-
ný jako kriticky ohrožený druh, zatím-
co v SR, kde jej nacházíme na několika 
lokalitách od západního Slovenska až 
po východoslovenské řeky, byl zařazen 
mezi ohrožené druhy ryb. Protože se-
kavčík patří i mezi druhy evropské-
ho významu, byla část řeky Vláry jak 
na moravské, tak na slovenské straně 
hranice zařazená do soustavy chráně-
ných území Natura 2000. Doufejme, že 
i náš rybí klenot přispěje k tomu, aby 
si tato říčka na moravsko-slovenském 
pomezí zachovala čistou vodu, respek-
tive aby se její kvalita ještě zlepšila. Je 
to totiž jeden z nejdůležitějších exis-
tenčních faktorů pro další přežití se-
kavčíka horského ve Vláře, ale také pro 
celou plejádu dalších organismů obý-
vajících její vody. I když se znečištění 
řeky Vláry v posledních letech proti 
minulosti výrazně snížilo, přesto jsou 
její vody nadmíru zatíženy živinami 
(dusík, fosfor), které především v let-
ním období způsobují enormní růst 
vláknitých řas. Vlající řasy porůstající 
prakticky celé dno tak znesnadňují ži-
vot mnoha bentickým druhům živoči-
chů, včetně sekavčíka horského. 

Přáním nás všech, kteří máme rádi 
Bílé Karpaty, je, aby se vzácné rybce 
ve Vláře dařilo rok od roku lépe. Mezi 
naše tajné sny pak patří představa, že 
se jednou sekavčík horský s přičině-
ním člověka vrátí zpět do Bečvy. 

SEKAVČÍK HORSKÝ / SABANEJEWIA BALCANICA 

(dříve S. aurata)

délka: 5–7 cm (max. 14 cm)

hmotnost: 3 až 10 g (max. 15 g)

dožití: 4 roky

klade 230–1 800 jiker

zákonem chráněný, kriticky ohrožený druh

výskyt v ČR: řeka Vlára

Portrét sekavčíka horského – nahoře samice, pod ní samec.

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

ra
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Sekavčík horský má na bázi ocasní ploutve dvojitou skvrnu ve tvaru půlměsíců. 
Je to jeho základní rozlišovací znak.

Dvojník sekavčíka horského – sekavec podunajský – má na bázi ocasní ploutve jen jednu skvrnu.
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Za všechny předsudky může 
zejména blanité křídlo nata-
žené mezi ocas, zadní kon-

četiny, tělo a přední končetiny – 
s výrazně prodlouženými prsty, 
mezi něž je též tato blána vypnu-
ta. Zmíněné křídlo staví netopý-
ry do naprosto odlišného světla 
v asijských zemích, zejména v Číně. 
Jeho podobnost s křídlem posvát-
ných draků jim připravila napros-
to opačnou pozici a netopýři jsou 
ve zdejších končinách považováni 
za posly štěstí. Jak jsem již zmínil, 
netopýří křídlo je zcela odlišné od 
známého křídla ptačího. A netopý-
rovi tedy poskytuje naprosto jiné 
možnosti v letu, než jaké mají ptá-
ci. Myslím si, že kdyby si ptáci uvě-
domovali, co vše dokáže netopýr 
za letu, jistě by záviděli. 

Netopýři –
zvláštní

tvorové noci
Text a foto: Daniel Horáček

Netopýři jsou zvláštní, naprosto výjimeční živoči-
chové už od pohledu. Jako noční tvorové, se skry-
tým způsobem života, jsou zahaleni rouškou tajem-
na a neznámého. Tato specifi čnost jim ale v Evropě 
moc neprospěla. Lidé si je spojovali s posly zla, vidě-
li v nich ďáblovo znamení. Povětšinou se netopýrů 
báli nebo je občas přibíjeli na vrata, aby odehnali 
zlé síly od svých domovů. Tento po staletí pěstova-
ný odpor zůstává v lidech hluboce zakořeněn a jen 
pozvolna se daří dostat do obecného povědomí sku-
tečnou úlohu netopýrů v přírodě a představit je ta-
kové, jací skutečně jsou. 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Netopýr rezavý 
(Nyctalus noctula) obývá 

běžně stromové dutiny.
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Ptačí křídlo je pevné a ptáci jej mo-
hou ohnout jen v rameni a loktu, pří-
padně nějak natočit či naklonit. Ne-
topýr má ale možnost pomocí nejen 
stejných kloubů jako ptáci, ale zejmé-
na pomocí prstů měnit plochu křídla 
či rozličně jej tvarovat, naklánět, za-
lamovat, řečeno technicky „měnit ge-
ometrii křídel“. Díky schopnosti na-
prosto dokonalého manévrování jsou 
netopýři mezi létajícími tvory v příro-
dě nedostižnými akrobaty s možnost-
mi leteckých fi gur, s nimiž by měli 
problémy i nejzkušenější piloti vrtul-
níků. Z vlastních pozorování vím, že 
netopýr dokáže v letu zastavit, couvat 
nebo kolmo vzlétnout vzhůru a jiné 
podobné kousky. 

Ovšem ani toto není vše, co ne-
topýr s křídlem – létací blá-
nou dokáže. Málokdo asi ví, 

jakým způsobem loví netopýr za letu 
noční létající hmyz. Jak už asi začí-
náte tušit, není to přímo do tlamky. 
Netopýr hmyz zabírá do ocasní léta-
cí blány jako do podběráků nebo jej 
sbírá křídlem, které dovedně naklopí 
a sbalí tak, aby kořist sklouzla po léta-
cí bláně co nejblíže k tělu. Teprve tam 

si ho potom vybírá tlamkou, a to pří-
mo za letu. Menší kořist dokáže i za 
letu sníst, s větší kořistí zalétá na tzv. 
potravní místa, kde ji teprve pak kon-
zumuje. S oblibou tento způsob prak-
tikuje například netopýr ušatý s ulo-
venými můrami. 

Informací o netopýřím křídle bylo 
už docela dost, ale přece si neodpus-
tím ještě pár zvláštností. Holt, křídlo 
je orgán, který netopýra dělá netopý-
rem. A všechna tělesná přizpůsobe-
ní se podvolují právě křídlu – létací 
bláně. Křídlo je důvodem, proč neto-
pýr často odpočívá hlavou dolů zavě-
šen na zadních končetinách, jenž jsou 
v kotníku otočeny o 180°, tedy chodi-
dlem dopředu. Ale není nic neobvyk-
lého, když narazíme na jedince, zej-
ména na zimovištích, spát v leže na 
břichu, především takové, kteří si pro 
zimní spánek vybrali hluboké skalní 
spáry. Ale vraťme se k zavěšeným ne-
topýrům. Aby se náhodou neunavili 
z dlouhého visení, jsou v jejich zad-
ních končetinách šlachy, které stahu-
jí prsty na nohách vahou samotného 
netopýra. Tak se často stává, že i uhy-
nulý netopýr zůstává viset i několik 
let po smrti. 

Někomu třeba vrtá hlavou, jak 
se netopýr může pohybovat – 
lézt, když má přední konče-

tinu zcela přeměněnou v křídlo a na 
zadní má chodidlo otočené dopředu. 
Kupodivu to zvládne velmi dobře. 
Opíraje se na zadních končetinách 
o patu a na předních o zápěstí, kdy 
křídlo má složené podél těla k před-
loktí, leze překvapivě rychle. Navíc 
přední končetina má jeden prst vol-
ný, neprodloužený a opatřený drá-
pem. Díky tomuto drápu dokáže ne-
topýr přistát i na stěně a hned po ní 
lézt vzhůru. 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Necelé dva měsíce staré 
mládě vrápence malého  

(Rhinolophus hipposideros)
je plně vzletné.
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Jak jsem se již výše zmínil, netopý-
ři se živí převážně hmyzem – komá-
ry, pakomáry, můrami, brouky..., ale 
známe ve světě i několik druhů neto-
pýrů specializovaných na jinou potra-
vu. Například někteří afričtí víkonosi 
loví žáby a obojživelníky, jiný druh ne-
topýrů loví i drobné rybky, další sají 
květní nektar. V Latinské Americe naj-
deme i skutečné upíry vylizující z ran 
obětí krev, až po naprosto neuvěřitel-
ného, ošklivého až zrůdného netopý-
ra s neosrstěným svraštělým obliče-
jem a tlamou jako okap. Živí se tak, 
že svůj rozbrázděný obličej zatlačí do 
dužiny ovoce, tímto z něj vymačkává 
šťávu, která ztéká hlubokými vráska-
mi do okapovité tlamy. Dokonalý pří-
rodní odšťavovač. 

Ale vraťme se k našim středo-
evropským hmyzožravým 
netopýrům, kteří mají oprav-

du unikátní postavení, neboť jsou 

jediní predátoři nočního létajícího 
hmyzu. Mají k tomu několik růz-
ných uzpůsobení: krom již popsa-
ného křídla se potřebují nějak ori-
entovat v šeru nebo ve tmě. Ačkoliv 
netopýr vidí dobře, asi tak jako naši 
domácí psi, tedy černobíle, i sebelep-
ší oko je ve tmě dosti nedokonalým 
orgánem. Proto se u netopýrů vyvi-
nula echolokace. Ta funguje podob-
ně jako sonar u ponorek. Netopýři 
tlamou, nebo případně za užití spe-
ciálních blanitých výrůstků (u vrá-
penců), vysílají do krajiny jednotlivé 
výkřiky o vysoké frekvenci, zpravi-
dla mezi 30 až 45 kHz, ale například 
vrápenci používají signál o hodnotě 
110 kHz. Všechny tyto zvuky jsou pro 
nás neslyšitelné, ale netopýr pomocí 
blanitého výrůstku v uchu, tzv. trá-
gu neboli ušní klapky, je schopen sig-
nál vnímat a vyhodnotit. Zajímavé je, 
že každý druh netopýra má naprosto 
specifi cký signál, a po jeho nahrání 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Letní kolonie netopýra 
velkého (Myotis myotis) 
s asi měsíc starými mláďaty, 
která si už protahují 
a zkouší svá křídla.



– 16 –

speciálními přístroji, batdetektory, 
umíme v počítači druh určit. 

Všechny zvláštnosti netopýrů se 
točí kolem jejich potravy, hmyzu. 
Ovšem tato potrava v zimním obdo-
bí není dostupná, a bylo tedy nutné 
nějakým způsobem dokázat přečkat 
zimu v období, kdy není co lovit. Z to-
hoto důvodu netopýři upadají do pra-
vého zimního spánku, tzv. hibernace. 
Pro hibernaci často netopýři vyhledá-
vají místa se stabilní teplotou a vyso-
kou vzdušnou vlhkostí, jakými jsou 
jeskyně, štoly, sklepy, spáry (skalní, 
ale i v panelových domech) či hlubo-
ké stromové dutiny. Při hibernaci do-
chází napřed k prudkému, a pak po-
zvolnému upadání do stavu tělesné 
strnulosti, při níž se snižuje teplota 
organismu na okolní teplotu (2–8 °C), 
taktéž se zpomaluje i dechová a tepo-
vá frekvence na 1–2 tepy za minutu. 
V tomto stavu netopýr setrvává při-
rozeně jeden až tři měsíce, poté se 
probouzí. 

Pokud trvá nepřízeň počasí, ne-
topýr se proletí či přestěhuje na jiné 
zimoviště a opět upadá do hiberna-
ce. Celé zimní období, v našich pod-

mínkách asi 6 měsíců, přežívá z pod-
kožních zásob tuku. Přirozeně se za 
zimu probouzí jednou až třikrát, ale 
je-li rušen, k probuzení dochází čas-
těji, a to mnohdy vede k uhynutí tak-
to rušeného jedince. Při nenadálém 
probuzení dochází ke ztrátě takové-
ho množství živin, které umožňuje 
2 až 3 týdny hibernace. 

Zajímavý je i roční cyklus ne-
topýřího života. Na jaře se ne-
topýři probouzejí z hibernace 

a přeletují nebo táhnou na letní sta-
noviště. Samci většinou jednotlivě, 
zatímco samice sestavují mateřské 
letní kolonie o velikosti 5–2 000 je-
dinců, v nichž rodí jedno, výjimečně 
dvě slepá, neosrstěná mláďata. Naro-
zení netopýři se zprvu drží samice na 
břichu a ta s nimi takto zavěšenými 
létá a loví. Růst mláďat je rychlý. Za 
1 až 1,5 měsíce mají velikost i vzhled 
dospělce. Tehdy samice mláďata od-
stavují, a ty se musí naučit létat a lo-
vit. Mláďata mají zhruba tři měsíce 
na to, aby dokázala nalovit dostatek 
hmyzu a vytvořit si zásoby podkožní-
ho tuku na první zimu. Bohužel i tak 

Letní kolonie vrápence 
malého (Rhinolophus 

hipposideros)
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jich většina nepřežije období osamo-
statňování nebo první zimování. Přes-
tože maximální zjištěný věk netopý-
ra je 37 let, tak průměrný věk dožití, 
zejména kvůli velkému počtu úhy-
nu v prvním roce života, je pouhých 
3 až 5 let.

Na podzim se netopýři opět stě-
hují na zimoviště. V jejich blízkosti se 
střetávají samice a samci na tzv. soci-
álních místech, kde se páří. Pokud by 
ale samice nestihla páření na podzim, 
může to ještě dohnat při probuzení 
v zimě nebo na jaře. To jen díky spe-
ciální formě plánovaného rodičovství. 
Samice dokáže totiž po páření ucho-

vat životaschopné spermie v děloze. 
K ovulaci, oplodnění vajíčka, dochází 
až na jaře, kdy jsou vhodné podmín-
ky. Důvodem tohoto uzpůsobení je 
šetření energie neboli zásob podkož-
ního tuku při hibernaci, jejichž po-
třeba by byla při březosti jistě mno-
honásobně vyšší. 

Snad se mi podařilo poodhalit 
roušku tajemna a neznámého, která 
zahaluje tohoto zvláštního létajícího 
savce. Když při večerní či noční pro-
cházce zahlédnete nad hlavou třepo-
tat se siluetu netopýra, bude již pro 
vás méně záhadným. A třeba se vám 
stane důvěrně známým přítelem. 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Samice netopýra hvízdavého 
(Pipistrellus pipistrellus) 
kojí jedno ze svých dvou 
mláďat, která jsou 
asi 4 dny stará.
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Před 8 000 lety nebylo na souši 
s výjimkou člověka rozšíře-
nějšího savce. I když mnohé 

člověkem domestikované nebo vy-
puštěné druhy zvířat vlky připra-
vily o prvenství, tato inteligentní 
psovitá šelma stále běhá po všech 
kontinentech severní polokoule – 
v Severní Americe, Evropě, Asii 
a částečně i Africe. Kromě Sever-
ní Karolíny, kde se vyskytuje asi 
sto vlků červených (Canis rufus), 
obývá zbývající areál jediný druh 
vlka, vlk obecný (Canis lupus). Na 
tak rozlehlém území je přirozené, 
že se druh rozpadá do více pod-
druhů – v současnosti je rozlišová-
no pět žijících poddruhů v Ameri-
ce a 7–12 v Eurasii. 

V českých zemích byl vlk běž-
ným zvířetem až do konce 17. stole-
tí. Intenzivněji se začal lovit zhru-
ba od poloviny 17. století a jeho 
početnost výrazně klesala asi od 

Vlk – příběh
vracející se šelmy

Text: Miroslav Kutal

Jedno z nejvíce nenáviděných a zároveň nejobdivo-
vanějších zvířat světa bylo v polovině 20. století vy-
hubeno ve 48 státech USA a ve většině států Evro-
py. Díky pozitivnějším postojům veřejnosti, novým 
zákonům na ochranu přírody a také pozoruhodné 
přizpůsobivosti k měnícím se podmínkám se vlci 
vracejí na mnohá místa svého původního výskytu 
i v tak přelidněném kontinentu, jakým je Evropa. 
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 před-
sudků a ideálů.

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Silné hierarchické postavení 
ve smečce můžeme pozorovat 

pouze u vlků v zajetí, neboť 
mladí vlci nemají možnost 

migrace. Tento vlk přišel 
ke zranění zadní končetiny 

v souboji. Foto Petr Šaj
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začátku 18. století, až do okamžiku, 
kdy byla původní populace zcela vyhu-
bena – posledního vlka v Beskydech 
zastřelil 5. března 1914 František Jež 
u Bukovce. Dnes zde, v nejvýchodněj-
ším výběžku ČR, stojí tomuto vlku po-
mník. První věrohodné údaje o návra-
tu vlků do Česka máme až z roku 1994 
z Beskyd. Od té doby jsou vlci v tomto 
západním koutu Karpat zaznamená-
váni každoročně. Příchod vlků do Bes-
kyd souvisel se zvětšováním vlčí po-
pulace na Slovensku. Zde nebyli vlci, 
stejně jako rysi a medvědi, úplně vy-
hubeni nikdy. Bohužel současná slo-
venská právní úprava dovoluje neome-
zený lov vlka 2,5 měsíce v roce, a tak 

je přísun slovenských zvířat značně 
limitován.

Příchod vlků do Beskyd byl neče-
kaný a nebyl tehdy zcela akceptován 
místními obyvateli. Situaci značně 
zkomplikovala média, která začala 
vyvolávat vlnu strachu a přisuzovat 
vlkům vlastnosti, které nemají. V té 
době navíc neexistoval zákon na úhra-
du škod na hospodářském zvířectvu 
způsobených velkými šelmami, pro-
to se obzvláště dotčeni cítili chovate-
lé ovcí. Toho využili někteří mysliv-
ci, kteří chtěli „vzít spravedlnost do 
vlastních rukou“ a začali vlky lovit. 
Zejména v roce 1996 Správa CHKO 
Beskydy dostávala zprávy o upytla-
čených vlcích – jednalo se např. o vy-
střílení celé smečky včetně šesti vlčat. 
Koncem roku 1997 a začátkem roku 
1998 jsme zaznamenali nejnižší počet 
pozorování vlků, hovořilo se o tom, že 
vlci jsou znovu kompletně vybiti. Z té 
doby existují i záznamy krvavých vl-
čích stop. Přesto se v předjaří 1998 
objevila zpráva o pohybu 1–2 vlků na 
našem území. V současnosti odhadu-
jeme, že se na území CHKO Beskydy 
a navazujícím území na Slovensku 
(CHKO Kysuce) pohybují 2–3 smečky 
vlků, což odpovídá 5–15 jedincům.

Vlk je typickým příkladem šel-
my žijící v uzavřených soci-
etách – smečkách, které lze 

nejlépe chápat jako rodiny. Vůdčí, 
plemenný pár je jediný, který se roz-
množuje. Ostatní členové smečky jsou 
zpravidla různě staří potomci tohoto 
hlavního páru. Po dosažení dospělos-
ti mladí vlci většinou smečku opouští, 
vyhledávají partnera a zakládají rodi-
nu. Tradiční představy o silném hie-
rarchickém postavení jsou založeny 
na pozorování vlčích smeček v zaje-
tí, kde vlci nemají možnost migrace 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Dnes se na území 
České republiky pohybuje 

zhruba 5–15 vlků.
Foto Petr Šaj
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po dosažení dospělosti. Pro volně žijí-
cí vlky je však sociální život mnohem 
více podobný klasickým rodinám, jaké 
známe z lidské společnosti.

Život ve smečkách je pro vlky mno-
hostranně výhodný: nejnázorněji je 
to patrné při lovu, kdy vlci štvou ko-
řist – většinou kopytníky několikaná-
sobně těžší než jsou oni sami. Pouze 
10–49 % útoků vlka končí úspěchem, 
proto se nejčastější kořistí šelem logic-
ky stávají zvířata slabá, mladá, nebo 

naopak příliš stará, nemocná nebo 
hůře smyslově vybavená. Neznamená 
to ale, že vlci nejsou schopni ulovit sil-
nou nebo zdravou kořist – například 
v hlubokém sněhu se individuální roz-
díly mezi různě zdatnými jeleny nebo 
srnci stírají.

Výrazný podíl hendikepovaných 
jelenů a mladých divočáků v kořis-
ti vlka byl zjištěn například na Slo-
vensku. V oblastech trvalého výskytu 
vlků byli navíc jeleni méně promořeni 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Přítomnost vlků znepokojuje 
zejména chovatele ovcí. 
Slovensko. Foto Ivan Godál



– 22 –

plicními parazity a z těchto oblastí 
pocházelo také 80 % zlatých trofejí je-
lenů a divočáků. Zkušenosti ze Sloven-
ska také ukázaly, že pokud v horách 
trvale žije vlk, divoká prasata praktic-
ky netrpí morem. Naopak v oblastech, 
kde vlk trvale nežije, se vyskytuje 93 % 
případů tohoto onemocnění. Z uvede-
ného příkladu vyplývá, že funkce vlků 
v ekosystému není jen selektivní, ale 
také sanitární.

Vlk, stejně jako další druhy vel-
kých šelem, stojí na vrcholu 
pomyslné potravní pyramidy – 

loví kopytníky, případně menší šelmy 
nebo hlodavce a sám nemá přiroze-
né nepřátele. Vlkům je přisuzována 
také schopnost regulace, tj. udržová-
ní stavů své kořisti pod únosnou ka-
pacitou prostředí. Jednoduše řečeno, 

BOJ O PŘEŽITÍ – AMERIKA

Ačkoliv původními obyvateli Severní Ameriky byl vlk uctíván 
a respektován, byl to právě Nový svět, kde početnost vlka 
zaznamenala v předchozích staletích největší pokles. Noví 
kolonizátoři Ameriky zahájili válku proti vlkům začátkem 17. 
století, když si přivezli první dobytek. S jeho rozšiřováním 
na úkor bizonů vlci při nedostatku přirozené potravy častěji 
útočili na domácí zvířata. Tento fakt se stal nejdůležitějším 
motivem k pronásledování vlků. Vyplácely se odměny a po-
užívaly otrávené návnady, a tak není divu, že početnost vlků 
rychle klesala. Když už šelem bylo málo a lov se stal obtížným, 
vzala si v roce 1915 hubení vlků na zodpovědnost sama vláda. 
Zřídila zvláštní divizi pro kontrolu predátorů se státem place-
nými lovci, a vlci se lovili dokonce i z letadel. Perzekuce vlků 
se tak stala zcela iracionálním postojem s žádným objektivním 
vztahem k aktuální hrozbě. O 15 let později se vlk dostal na 
list vyhubených druhů téměř ve všech 48 amerických státech 
(vlci přežili jen v Minnesotě, na ostrově Royal na Hořejším 
jezeře a na Aljašce). Striktní ochrana vlka v 70. letech naštěstí 
umožnila jeho opětovné šíření do některých oblastí z Kanady. 
V Yellowstonském národním parku a v Arizoně proběhly v 90. 
letech úspěšné reintrodukce (umělé zavádění živočichů do 
místa jejich původního výskytu – pozn. red.). Dnes žije v sed-
mi amerických státech asi 5 500 vlků, dalších 10 000 zvířat na 
Aljašce a 55 000 v Kanadě. 

Foto Tomáš Pospíšil
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vlci brání přemnožení zvěře, která 
pak může způsobovat značné škody 
na zemědělských plodinách nebo ma-
lých stromcích v lese. Je nutno zmínit, 
že vědecké studie se v tomto tématu 
rozcházejí – vlci svou kořist regulovat 
mohou, ale ne vždy. Nejpravděpodob-
něji se tak děje v obdobích nebo v úze-
mích s malou úživností prostředí, kde 
se vyskytuje také menší množství ko-
řisti. V prostředí s vysokou úživností 
a vysokými stavy zvěře jsou schopnos-
ti vlků k aktivní regulaci značně ome-
zené, protože uloví jen malou část po-
pulace kořisti, jejíž početnost je více 
než predací vlků ovlivňována klima-
tickými faktory nebo vnitrodruhovou 
konkurencí. Novější studie však uka-
zují, že role vlků v přírodních proce-
sech se nemusí týkat jen snižování 
početnosti. 

Ojedinělá možnost sledovat ob-
novu ekosystému se naskytla v ame-
rickém Yellowstonském národním 

BOJ O PŘEŽITÍ – EVROPA

Podobný osud jako v Novém světě neminul vlky ani v Evropě. 
Na Britských ostrovech nebo v Dánsku byli sice vlci vyhubeni 
již v průběhu šestnáctého až osmnáctého století, ve většině stá-
tů k tomu došlo až mnohem později – ve Švýcarsku a Bavorsku 
v 19. století, ve Francii a dalších státech počátkem 20. století 
a ve Skandinávii až v druhé polovině 20. století. Vlčí populace 
nebyly nikdy zcela zlikvidovány ve východní Evropě, v Karpa-
tech, na Balkánu a na Apeninském a Pyrenejském poloostrově. 
Nejméně vlků v Evropě žilo po druhé světové válce. Tradiční 
způsoby venkovského obhospodařování krajiny běžné do 50. 
let však v dalších dekádách doznaly výrazných změn. V hor-
ských oblastech na chudých půdách přestávalo být hospoda-
ření ekonomicky výhodné a docházelo k postupnému vylidňo-
vání venkova. Zmenšilo se tak množství potenciálních i skuteč-
ných konfl iktů a zvyšovalo se i ochranářské cítění Evropanů. 
Vlci z této situace profi tovali: z malých, izolovaných populací 
se postupně začali šířit do dalších oblastí bez nutnosti umělé 
reintrodukce. Dnes odhadujeme početnost vlků v Evropě mimo 
Rusko na 17 000 jedinců.

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Foto Tomáš Pospíšil
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parku, kde byli vlci vyhubeni ve dva-
cátých letech 20. století a opětovně 
reintrodukováni (člověkem vysazeni 
do volné přírody – pozn. red.) v roce 
1995. V letech následujících po vyhu-
bení vlků jeleni silně spásali údol-

ní nivy řek a obnova listnatých dře-
vin – vrb a topolů – se zcela zastavila. 
Ani umělé snižování stavu jelenů ne-
mělo pro obnovu ekosystémů žádný 
efekt. Avšak pouhých sedm let po ná-
vratu vlků bylo znovu, po 70 letech, 
v říčních nivách pozorováno nebývalé 
zmlazení listnatých dřevin.

Nejvýznamnější přínos návratu 
vlků spočíval ve změně chování ko-
pytníků: jeleni už si nemohli dovolit 
trávit dlouhý čas v lokalitách s vyso-
kým rizikem útoku, začali se častě-
ji přemísťovat a využívali jiné, méně 
zranitelné biotopy (místní prostře-
dí čili stanoviště vhodné pro určitý 
druh organismu – pozn. red.). S ob-
novou říčních porostů, klíčových pro 
diverzitu a funkci celých ekosysté-
mů, se vrátili bobři, kořeny vrb sta-
bilizovaly říční koryta, obnovily se 
mokřady, zvýšila se početnost vod-
ních bezobratlých, ptáků i další fau-
ny. Efekt, který znamenal návrat vlků, 
se tak přes predační risk – obavu ko-
řisti vlků z útoku – kaskádově přene-
sl na nižší trofi cké úrovně (úmístění 
v potravinovém řetězci – pozn. red.)
a ukázal, jak může vrcholový predá-
tor pozitivně ovlivnit ekosystém i bez 
toho, že by přímo snižoval početnost 
své kořisti. 

Podobný efekt je možné pozorovat 
i v našich podmínkách: v oblastech 
výskytu velkých šelem zvěř mění své 
návyky, respektive se vrací ke svému 
přirozenému chování – stává se opa-
trnější, mění častěji stanoviště a žije 
skrytějším životem. Z hlediska ochra-
ny přírody jsou nejcennějšími území-
mi zpravidla přírodní rezervace, kte-
ré jsou v důsledku bohaté potravní 
nabídky atraktivní i pro zvěř. V řadě 
z nich je v důsledku lokálního pře-
množení zvěře a nedostatku úživných 
biotopů blokována přirozená obnova. 

Nejdůležitější složkou vlčí potravy je v Karpatech jelení zvěř, méně zastou-
peni bývají zpravidla srnci nebo divočáci. Vše ale záleží na místní potravní 
nabídce, například na východním Slovensku nebo v Itálii je nejčastější ko-
řistí vlků prase divoké, v nově osídlených oblastech v Německu srnec a v se-
verním Bělorusku zajíc. V České republice byl na základě analýz 17 vzorků 
trusu nejčastěji zastoupen zajíc, jelen a prase divoké. Foto Karel Brož

Ž I V Á  P Ř Í R O D A
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Naproti tomu v Beskydech, kde se rysi 
vyskytují pravidelně od 70. let a vlci 
od poloviny 90. let dvacátého století, 
je možné pozorovat nebývalou obno-
vu zejména jedle, která na řadě míst 
vyrůstá zcela bez umělé ochrany.

Představa vlků, jejichž domo-
vem jsou jen nejzachovalejší 
kouty divočiny, je scestná. Jed-

ná se o zvířata velmi přizpůsobivá 
a zejména samci jsou schopni migra-
ce až 800 kilometrů. Současný areál 

rozšíření vlka v Evropě je kombina-
cí oblastí, kde nebyli vlci nikdy vyhu-
beni, a oblastí, které samovolně re-
kolonizovali. Pochopitelně i vlkům 
nejvíce vyhovují oblasti s vysokou 
lesnatostí a nízkou lidskou aktivi-
tou, ale pokud není antropogenní 
tlak příliš vysoký, vlci jsou schopni se 
přizpůsobit časoprostorovou segre-
gací od lidí. V severovýchodním Pol-
sku se vlci vyhýbají otevřené krajině, 
lidským sídlům a cestám více ve dne 
než v noci, kdy je zde lidská aktivita 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Vlk žije v uzavřených 
societách – smečkách, 
které lze nejlépe chápat 
jako rodiny. 
Foto Eduard Žákovic

Foto Karel Brož
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nízká nebo žádná. Ukázkou toho, jak 
přizpůsobiví vlci mohou být, je je-
jich výskyt v hustě osídlených státech 
jižní Evropy – ve vojenském, z velké 
části odlesněném prostoru v Lužici 
v Německu anebo také v Rumunsku. 
Nikoliv pouze v rozlehlých karpat-

ských pohořích, ale také na periferii 
takřka třistatisícového Brašova.

Největší hrozbou pro udržení vlka 
a jeho šíření do dalších oblastí je ile-
gální lov. Ačkoliv je jen velmi těžko 
prokazatelný, jednotlivé svědectví 
o upytlačených vlcích jsou pravděpo-
dobně jen špičkou ledovce. Jak jinak si 
vysvětlit stagnující (nebo klesající) po-
četnost vlka v Beskydech a minimum 
známek o výskytu v dalších vhodných 
oblastech? Jiným problémem, se kte-
rým se potýkají všichni velcí savci, je 
pokračující zástavba a fragmentace 
krajiny. Děje se tak například díky vý-
stavbě nových dálnic nebo průmyslo-
vých zón na zelené louce. Tím dochází 
k přerušování důležitých migračních 
koridorů, čímž se snižuje pravděpo-
dobnost setkání zvířat rozdílného po-
hlaví (a tedy možnost rozmnožování) 
a osidlování dalších oblastí. Velkou 
hrozbou je v současnosti například 

VLK OBECNÝ / CANIS LUPUS

Hmotnost: 35–52 kg

Délka: 140–190 cm

Výška v kohoutku: 65–80 cm

Dožití v přírodě: 6–8 let (max. 13 let)

Zákonem chráněný, kriticky ohrožený druh

Rozšíření: Beskydy 

Ž I V Á  P Ř Í R O D A

Foto Karel Brož
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otvírání automobilky Hyundai na se-
verní Moravě. Následný rapidní nárůst 
dopravy v nedalekém Jablunkovském 
průsmyku může zcela znemožnit mi-
graci všech velkých savců včetně vlků 
mezi Slezskými a Moravskoslezskými 
Beskydami. Hnutí DUHA a další ne-
vládní organizace proto prosazují vy-
budování tzv. zeleného mostu v dané 
lokalitě a brání výstavbě plánované 
průmyslové zóny.

Vlky, obývající domovské okrs-
ky o rozloze stovek kilometrů 
čtverečních, není možné izolo-

vat jen do prostorově omezených re-
zervací nebo národních parků. Bez 
propojení s dalšími oblastmi není žád-
ný park v Evropě sám o sobě scho-
pen udržet byť jen zbytkové populace 
těchto velkých šelem. Proto je důle-
žité pokojné soužití lidí a velkých še-
lem i v dalším vhodném území, pokud 

mají v dlouhodobém horizontu tito 
chránění živočichové v Evropě přežít. 
Jinými slovy – vše závisí na toleranci 
a ochotě lidí připustit i v kulturní kra-
jině s vyšším podílem lesa výskyt di-
vokých vrcholových predátorů, jako 
je rys nebo vlk. 

ODMĚNA ZA DOPADENÍ PYTLÁKA

Dopadení a usvědčení pytláků je velmi komplikované, hlavně 
z důvodu těžko získatelného důkazového materiálu a prak-
ticky žádných svědků. Dalším problémem je všeobecná tole-
rance k pytlačení velkých šelem a nepochopení části myslivců 
kladné úlohy šelem v ekosystému. Proto Hnutí DUHA zahájilo 
v roce 1999 kampaň na ochranu velkých šelem, která vedle 
osvětově-informačních aktivit zahrnuje také terénní monito-
ring prováděný dobrovolníky, tzv. vlčími hlídkami. Smyslem 
je narušit anonymitu pytláků a jejich pocit beztrestnosti, 
s kterým svou nekalou činnost provozují. Dva členové Hnutí 
DUHA darovali 20 000 Kč jako odměnu pro toho, kdo podá 
důkazy vedoucí k usvědčení pytláka vlka, rysa nebo medvěda. 
Následně se připojilo několik dalších dárců včetně Českomo-
ravské myslivecké jednoty, a tak nabízená částka nyní přesa-
huje 50 000 Kč. Více informací o odměně i o vlcích najdete na 
www.selmy.cz.

Na Slovensku je možné 
2,5 měsíce v roce 
neomezeně lovit vlka. 
Foto Ivan Godál
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Pramennou oblastí Moravy je 
Králický Sněžník, což je poho-
ří sice malé rozlohou, ale nad-

mořskou výškou 1 423 m třetí nej-
vyšší – po Krkonoších a Hrubém 

Jeseníku – v celé České republice. 
Jedno z místních rčení praví, že Mo-
rava tu má tolik pramenů, kolik je 
dnů v roce. Hlavní pramen pod vr-
cholkem Sněžníku je podchycen stu-
dánkou ve výšce 1 350 metrů s turis-
tickým odpočívadlem při výstupové 
trase. Odtud bystřina klesá příkrým 
svahem do hlubokého a téměř deset 
kilometrů dlouhého údolí, které od-
děluje dva nejdelší hřbety v naší čás-
ti pohoří – východní a západní (hra-
niční). Z nich stéká k hlavnímu toku 
Moravy celá síť potůčků a mnohé pat-
ří k největším pozoruhodnostem Krá-
lického Sněžníku. 

Významnou pramennou partií je 
například Pětipotočí v poněkud od-
lehlém severovýchodním cípu pohoří. 
Vytváří působivý amfi teátr mezi návr-
šími na východním hřbetu – Stříbrnic-
kou, Černou kupou, Milířem, Sušinou 
a Uhliskem – a vodou ji „vyživují“ zej-
ména vrchovištní rašeliniště na Mok-
rém hřbetu. Většinou bezejmenné bys-
třiny z Pětipotočí se sbíhají pod „ostře 
řezaným“ návrším Koňský hřbet při 
lesním srubu Vilemínka. Tam do Mo-
ravy ústí také vpravdě unikátní zdroj-
nice – podzemní potok, protékající 
jeskyní Tvarožné díry, vzniklé v krys-
talických vápencích, tzv. sněžnických 

Při zdrojnicích
tepny Moravy

Text a foto: Jan Vítek

Řeka Morava sice pramení v severovýchodním cípu Čech a na Slovensku se pod památným 
Děvínem vlévá do Dunaje, mezitím však protne od severu k jihu celou Moravu. Právem je 
proto považována za říční tepnu moravských krajů.

Horní stupeň vodopádu Pod Strašidly – 
největšího na české straně pohoří.

Ž I V Á  P Ř Í R O D A
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mramorech. Tento podzemní tok má 
podle zjištění hydrologů a speleologů 
původ v krasové oblasti na severní, 
tedy polské straně Sněžníku (Śnieżnik 
Kłodzki), kde se v údolí říčky Kleśni-
ce otevírá vstup do hojně navštěvova-
né Medvědí jeskyně.

Tvarožné díry však veřejnosti pří-
stupné nejsou. Vztahují se k nim 
dávné pověsti o podzemních klenot-
nicích, jedinou výzdobou zdejších těs-
ných prostorů je ale jen bělavá vápnitá 
hmota – tzv. nickamínek, pokrývají-
cí zkrasovělé stěny. Ta sice připomíná 
tvaroh, ale zda byla inspirací k pojme-
nování jeskyně, jisté není. Po dešťo-
vých přívalech však kalí vodu nejen 
v Tvarožných děrách, ale také v další 
krasové vyvěračce – Mléčném prame-
ni – dostupné odbočkou z turistické 
trasy poblíž Mramorového lomu. Do-
sud neznámou jeskynní soustavou se 

proplétá ještě další levý přítok Mora-
vy, nesoucí příznačné pojmenování 
Poniklec. Část jeho vody totiž „poni-
ká“, přesněji řečeno, noří se do pod-
zemí, takže balvanité dno rokle bývá 
po většinu roku suché.

Panorama Králického Sněžníku – třetího nejvyššího pohoří v České republice.

Pramenná studánka Moravy

Ž I V Á  P Ř Í R O D A
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Neméně zajímavé jsou i ně-
které další zdrojnice Mora-
vy, například ty, které stéka-

jí pravým svahem údolí z hraničního 
hřbetu. K prvním patří potok v rokli 
Ve srázném s padající soustavou kas-
kád a v partii Pod Strašidly vytvářejí-
cí dvoustupňový vodopád. S celkovou 
výškou 18 metrů je největším vodopá-
dem na naší straně pohoří. Menší vo-
dopádové stupně vznikly i na dalších 
pravých pobočkách Moravy, např. na 
Kopřivníku a Hlubokém potoku. 

Skutečnou hydrografi ckou zvlášt-
ností v oblasti Králického Sněžníku 
je pak návrší Klepý (1 144 m n. m.), vy-
stupující na jižním konci hraničního 
hřbetu. S trochou nadsázky bývá často 
pasován na „střechu Evropy“ a polští 
sousedé jej výstižně nazývají Trójmor-
ski Wierch. Voda z jeho svahů totiž 
odtéká do tří moří, a Klepý tak před-
stavuje jedno z nejvýznamnějších ev-
ropských rozvodí. Z východního svahu 
voda stéká do Moravy, a s ní do Duna-
je a Černého moře. Na jižním temeni 
Klepého vyvěrá Lipkovský potok, což 
je přítok Tiché Orlice v povodí Labe 
a úmoří Severního moře. Polský zá-
padní svah je zase pramennou oblastí 
Kladské Nisy (Nysa Kłodzka) v povodí 
Odry a úmoří Baltského moře.

Údolí horního toku Moravy je 
hlavní přístupovou branou 
k vrcholovým partiím Krá-

lického Sněžníku. Od parkoviště na 
konečné silnice v Dolní Moravě jím 
prochází turisticky značená cesta pro-
vázená informačními tabulemi nauč-
né stezky. Je potěšitelné, že neobyčej-
ně hodnotné a lidskou činností dosud 
jen málo dotčené partie při zdrojnicích 
Moravy jsou součástí chráněných úze-
mí – národní přírodní rezervace a pří-
rodního parku Králický Sněžník. 

Mramor z lomu v údolí Moravy pod Králickým 
Sněžníkem je využíván též k dekoračním účelům.

Koňský hřbet ční z údolí Moravy pod Pětipotočím.
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Do přírody
s Fero Feničem

Text a foto: Tomáš Padevět

Režisér několika celovečerních fi lmů, zejména ale producent vlastní soukromé fi lmové a televiz-
ní společnosti FEBIO, duchovní otec a ředitel mezinárodního fi lmového festivalu FEBIOFEST.

Vyrůstal jsi na malé vesnici Nižná Šebastová 
poblíž Prešova a zřejmě sis užíval přírody pl-
nými doušky…

Samozřejmě, příroda byla nejpřirozenější 
součástí mého života. Za domem velká zahra-
da, před domem říčka, kousek do lesa. Rodiče 
byli zemědělci srostlí s přírodou stejně jako ge-
nerace mých předků.

Byl pro tebe odchod z malebného východní-
ho Slovenska do Bratislavy a posléze do Pra-
hy snadný?

Ze začátku ne. Chyběla mi právě volnost, ten 
prostor, který jsem měl od dětství kolem sebe. 
Stále jsem cítil nějaká omezení, a tak jsem je ig-
noroval a ve městě například chodil na červe-
nou. Městskou hromadnou dopravu jsem téměř 
nepoužíval, protože jsem byl zvyklý všude do-
jít pěšky. I do základní školy jsem kdysi chodil 
pěšky každý den několik kilometrů do sousední 
vesnice. Když jsem se pak v Praze jako student 
FAMU vydal pěšky i na Barrandov (kde se ko-
nala nějaká přednáška), dorazil jsem až po je-
jím skončení. Zkrátka, nedokázal jsem odhad-
nout vzdálenosti. To mě časem přinutilo začít 
respektovat město a používat tramvaje…

Rád cestuješ, zajímá tě víc životní styl v jiných 
koutech světa nebo roztodivnost přírody? Co 
máš na přírodě nejraději?

Cestuji velmi rád a zajímá mě všechno. Nej-
víc však lidé, to je asi už deformace z mé do-

kumentaristické praxe. Na přírodě mám nej-
raději její zvuky. Člověk nikdy neslyší to samé, 
vždy je v ní spousta nového, tajemného a vzru-
šujícího.

Zažil jsi nějaký neobvyklý přírodní jev na 
svých cestách?

Zažil jsem tropické lijáky i místa, kde jsem 
měl problémy s dýcháním, ale asi nejneob-
vyklejší bylo zemětřesení v Chile. Vůbec jsem 

D O  P Ř Í R O D Y  S …
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totiž nevěděl, o co jde, když jsem najednou ztra-
til rovnováhu a zatočila se mi hlava. Až podle 
reakcí okolí, kde vznikl strašný zmatek a hys-
terie, mi došlo, že to není nějaká moje osobní 
slabost z horka, ale že se pohla zem… Naštěs-
tí jsem byl právě v moderní budově, která byla 
konstruována i na těch sedm stupňů, které 
to zemětřesení tehdy mělo. Díky tomu se ni-
komu nic nestalo, i když v okolí pár starých 
domů spadlo!

Uměl by bývalý chlapec z dědiny dnes třeba 
naštípat dříví, vylézt na strom bez žebříku  
nebo zasadit keř?

No, kdybych musel, tak bych asi uměl všech-
no, ale velkou zručnost bych už u štípání nebo 
lezení nepředvedl, nedělal jsem to už pár de-
sítek let.

Mnoho lidí fascinuje tvoje neutuchající ener-
gie, se kterou se pouštíš do nových projektů. 
Kde se v tobě bere?

Vždy jsem byl zvyklý se postarat sám o sebe 
a nespoléhat na pomoc odjinud. To mi asi 
zůstalo.

Kde trávíš volný čas, pokud se nějaký na-
jde?

Pokud si nečtu nebo neodpočívám ve svém 
pražském bytě, tak jezdím na jedno krásné 
místo na břehu jezera, kde jsem si postavil 
vlastní dům. Stojí na skále a je obklopen boro-
vicemi. Dokud jsem ho neměl, tak jsem aspoň 
každý víkend jezdil někam do přírody, rád dě-
lám pěší túry nebo jezdím na kole.

Máš pocit, že se krajina a místa, která jsi znal 
jako kluk, hodně změnila?

Žel, velmi. Možná si některá místa ve svých 
vzpomínkách idealizuji, ale je pravdou, že už 
téměř nic z mého dětství nevypadá tak, jak 
jsem si to zapamatoval.

Prozradíš, co nového nosíš v hlavě?
Stále je to projekt vlastní televize FEBIO TV, 

kterým se zabývám už čtyři roky a kvůli ne-

jasnostem v digitalizačním procesu i právních 
podmínkách ho stále nemohu realizovat. 

Mohl bys inspirovat čtenáře svým tipem na 
výlet v České republice a na Slovensku?

V Čechách mám velmi rád okolí Máchova je-
zera, nabízí spoustu pěších i cyklistických tras 
směrem k Mimoni. Tam je i spousta zapomenu-
tých míst, protože léta byla nepřístupná  z dů-
vodu zabrání ruskými okupanty. Na Slovensku 
mám rád oblast Spiše, která je takovým zapo-
menutým krajem. U Spišského Podhradí sto-
jí největší středověký hrad. Jen skok odtud je 
Levoča s nádherným gotickým oltářem mistra 
Pavla nebo historický Kežmarok obývaný kdy-
si Němci, a to vše na pozadí nedalekých Vyso-
kých Tater. 

D O  P Ř Í R O D Y  S …
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Krajina a osídlení
Krajina Slavkovského lesa vyplňu-

jící pomyslný „lázeňský trojúhelník“ 
na západě Čech vyzařuje osobitou at-
mosféru. Zalesněná, bažinami pose-
tá a minerálními prameny protkaná 
náhorní plošina s chladným a vlhkým 
klimatem zaujme v prvé řadě svou 
neobydleností. Od jednotlivých lid-
ských sídel vás dělí dlouhé kilometry 
putování. Malé poloopuštěné vesnič-
ky, na které narazíte, působí mnohdy 
jakoby z jiného světa – světa, jemuž 
se vyhnuly peníze, reklamy, ekono-

mický růst i shon a spěch dnešní ne-
klidné doby.

Opuštěný ráz vtisknul Slavkovské-
mu lesu hlavně odsun Němců po dru-
hé světové válce. Tak zaniklo mno-
ho obcí jako například Krásná Lípa, 
Litrbachy-Čistá, Smrkovec, Třído-
mí, Vítkov, Vranov... Na území mno-
ha kdysi vzkvétajících vesniček potom 
v letech 1946–1948 vznikl výcvikový 
prostor „Vojenský újezd Prameny“. 

V této souvislosti stojí rozhodně za 
zmínku existence socialistické obce 
Rovná, jež byla postavena v letech 

Slavkovský les
Text a foto: Martin Janoška

Drsná, tajuplná, opuštěná a trochu i pochmurná krajina, oplývající neporušenou příro-
dou, uniká dosud pozornosti velké části české veřejnosti. Najdete ji v západních Čechách 
pod názvem Slavkovský les.

Národní přírodní 
památka Křížky

N A  V Ý L E T Ě … – 39 –

1967–1971 ve snaze znovuosídlit kra-
jinu Slavkovského lesa. Byla vybudová-
na podle sovětského vzoru, jako úče-
lová ves pro pracovníky v zemědělství 
podle hesla: „Společně pracovat, spo-
lečně bydlet, společně se bavit!“ Jak 
celý projekt dopadl a „kde soudruzi 
udělali chybu“ je nejlépe přesvědčit 
se na vlastní oči. Je to rozhodně ne-
méně zajímavé, než překrásná příro-
da kolem.

Botanické vzácnosti
Slavkovský les mezi Mariánskými 

Lázněmi, Karlovými Vary a Františ-
kovými Lázněmi připomíná svými 
pláněmi, bažinami, rašeliništi a lesy 
v mnohém Šumavu. Liší se však jed-
ním osobitým přírodním fenomé-
nem – prameny minerálních vod, či 
chcete-li kyselek. Ty zde vyvěrají na 
mnoha místech z větších či menších 
hloubek a představují vzpomínku na 

dávné doby vulkanické minulosti zá-
padních Čech. V podstatě se dá říci, 
že bažiny Slavkovského lesa živí svou 
vodou proslulé léčivé prameny v Ma-
riánských Lázních.

Od Šumavy se Slavkovský les liší 
také výrazně pestřejším horninovým 
podložím, které má vliv na bohatší 
květenu. Unikátní jsou především os-
trůvkovité lokality hadcových skalek 
tu a tam vystupující v krajině, které 
hostí řadu endemických druhů. Mezi 
kytky, jež zvlášť potěší oko, patří upo-
lín, kosatec a prha arnika, která se 
dokonce dostala do ofi ciálního zna-
ku chráněné krajinné oblasti Slavkov-
ský les.

Dvě asi nejzajímavější botanické 
lokality leží kousek vedle sebe u silni-
ce Prameny – Nová Ves. První z nich 
se jmenuje Křížky a je chráněná v ka-
tegorii národní přírodní památka. 
Hadcový odlesněný hřbítek ozdobený Kladský rybník
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třemi kamennými kříži hostí ojedině-
lé uskupení vzácných rostlin v rámci 
celé České republiky. Vlivem dlouho-
dobé extenzivní pastvy se tu vyvinu-
la specifi cká vřesoviště s výskytem 
velmi vzácného svízele sudetského 
a endemického rožce kuřičkolistého. 

Bohužel lokalita je dnes nepřístup-
ná z důvodu nadměrné návštěvnos-
ti v minulosti, kdy docházelo k po-
škozování vzácné květeny. Na opačné 
straně silnice se rozprostírá další ná-
rodní přírodní památka Upolínová 
louka. Kromě upolínu nejvyššího se 
na podmáčených loukách vyskytují 
například kosatec sibiřský nebo prst-
natec májový.

Na Kladské jako v tajze
K nejnavštěvovanějším místům 

Slavkovského lesa patří osada Kladská, 
přístupná autobusovou linkou z Mari-
ánských Lázní. Nachází se na náhor-
ní planině a tvoří ji k lesu přimknuté 
nádherné dřevěné stavby v alpském 
stylu z druhé poloviny 19. století. Na 
okraji louky u silnice se krčí lovecký 
zámeček a stylová hospoda U tetře-
va, kde je možno si vybrat některou 

POZOR NA BOLŠEVNÍK

Při toulkách Slavkovským lesem se kromě řady běžných i méně 
známých kytek určitě setkáte s bolševníkem velkolepým – cizo-
krajnou, invazní a prudce jedovatou rostlinou, která doslova 
zamořuje nekosené louky, okraje lesů, příkopy u cest a bře-
hy potoků. Více než 2 m vysoká rostlina původem z Kavkazu 
byla v roce 1862 u nás vysazena na okrasu v zámeckém parku 
Lázní Kynžvart. Dnes je pohromou pro ekosystémy v mnoha 
evropských zemích, jedna rostlina vyprodukuje až 27 000 se-
men, jejichž klíčivost se uchovává po dobu 8 až 12 let, kořeno-
vý systém dosahuje až 3 m hloubky! Kde se objeví bolševník, 
přestává růst všechno ostatní. Tekutina z poraněné rostliny 
způsobuje vážná kožní poranění a dlouho se hojící puchýře, 
zvlášť nebezpečné je zasažení sliznice. Silně jedovaté jsou i ne-
zralé plody.

Bolševník velkolepý Prha arnika – symbol Slavkovského lesa
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Část chráněného území Kladské rašeliny nese přiléhavý název Tajga 
 Prameniště Farské kyselky
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z mnoha zvěřinových specialit. Ceny 
však nejsou vzhledem k blízkosti Ma-
riánských Lázní a silně zastoupené ně-
mecké klientele příliš lidové.

Na druhé straně však kupodivu ani 
blízkost vyhlášeného lázeňského cen-
tra nezpůsobuje přelidnění této krás-
né lokality – i v době vrcholné turis-
tické sezóny kolem poledne je tu klid 
a netrousí se tudy žádné davy.

Neodmyslitelnou přírodní kulisu 
Kladské vytváří tmavá hladina Klad-
ského rybníka, jehož břehy zvolna 
přecházejí do močálů a rašelinišť, kte-
ré jsou chráněné v kategorii národní 
přírodní rezervace. Část tohoto území 
si v minulosti získalo příznačný ná-
zev Tajga. Kolem břehu rybníka vede 
okružní, necelé 2 km dlouhá naučná 
stezka po nově zrekonstruovaném 
dřevěném chodníku. Kladský rybník 
byl vybudován ve středověku záro-
veň s umělým, 26 km dlouhým kaná-
lem Dlouhá stoka, který z něj vytéká. 
Dlouhá stoka odváděla vodu až k do-
lům v okolí Horního Slavkova, kde se 
využívala k pohonu strojů. Z příro-
dovědného hlediska jsou nejzajíma-
vější botanické zvláštnosti. Vyskytuje 
se tu například masožravá rosnatka 
okrouhlolistá, hojné zastoupení mají 
mechy a lišejníky. Na některých bří-
zách lze spatřit až 30 cm dlouhé lišej-
níky – provazovku a vousatec.

Kyselky
Z Kladské, kde lze zaparkovat auto, 

se nabízí řada výletů do okolí. V par-
ném létě jistě nejvíce potěší prame-
ny minerálních vod. K těm můžete 
vyrazit například do blízké vesnice 
s výmluvným názvem Prameny. Kdy-
si v této malé obci fungovaly i lázně, 
dnes jsou z nich však jenom ruiny. 
Z několika pramenů je dnes k volné-
mu použití Obecní pramen za mos-

V železničních tunelech v údolí Teplé se hojně vyskytuje můra 
sklepnice obecná a píďalka jeskynní

Údolí řeky Teplé ve Slavkovském lese

ÚDOLÍ TEPLÉ

Říčka Teplá vytváří jedno z nejhezčích krajinných uskupení v celé 
oblasti Slavkovského lesa. Hluboce zaříznuté údolí ozdobené 
strmými zalesněnými svahy a místy i skalními výchozy si možná 
nejlépe prohlédnete z oken železniční lokálky při cestě z Marián-
ských Lázní do Karlových Varů. Trať s několika mosty a tunely 
byla na přelomu 19. a 20. století citlivě vkomponována do okol-
ního překrásného přírodního prostředí. Pokud byste se rozhodli 
pro pěší putování údolím, pak nastává trochu problém, jelikož 
téměř v celé délce probíhá velmi frekventovaná silnice. V nejza-
jímavějších částech lze však putovat po náspech a přes tunely 
železniční trati, které hostí řadu pozoruhodných biotopů.

N A  V Ý L E T Ě …
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tem přes potok naproti horní auto-
busové zastávce. Chutná znamenitě! 
Kdybyste ho náhodou nenašli, pak 
dole ve vesnici narazíte v penzionu 
na pramen poslední záchrany – Gam-
brinus.

Další osvěžující pramen odlišné 
chuti – Farská kyselka – vyvěrá 4 km 
jižně od Kladské a dostanete se k ní 
z Pramenů po modré značce. Přírodní 
vývěr v podobě rezavého kruhového 
bahniště uprostřed lesa je o pár met-
rů vedle podchycen a sveden do jím-
ky v dřevěném altánku.

Po posilnění železitou Farskou ky-
selkou bez problémů zvládnete další 
půlkilometr, jenž vás dělí od přírod-
ní rezervace s nevábně znějícím ná-
zvem Smraďoch. Pojmenování je sku-
tečně zcela na místě, jelikož z jezírka 
v rašeliništi uniká směs plynů s pře-
važujícím sirovodíkem, který nelze 
nezaregistrovat ani při silné rýmě. 

Budete-li se držet dřevěného povalo-
vého chodníku naučné stezky, neměl 
by vám však uškodit ani sirovodík, ani 
masožravé rostliny, které v rezervaci 
čekají na svou kořist… 

Vývěry plynů v přírodní 
rezervaci Smraďoch

Slavkovský les
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Temná minulost
jeskyně Výpustek

Text: Petr Zajíček / Foto: Petr Zajíček, Archiv SJ

Kolik proměn může prodělat rozsáhlý jeskynní systém je vidět na prostorách Výpustku. Kdo 
by při jeho prohlídce očekával podzemní dvorany přeplněné krápníkovou výzdobou, bude 
asi zklamán. V odlehlejších partiích taková místa jsou, ale zatím nebyly zpřístupněny veřej-
nosti. Historie jeskyně v Křtinském údolí v Moravském krasu je pestrá a překotná tak, že 
nemá nikde u nás obdoby. 

Nízká chodba

Hlavní prostory Výpustku
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Před staletími byl Výpustek po-
važován za nejrozsáhlejší jes-
kyni na našem území. Jedná se 

o ponorový dvoupatrový systém vy-
tvořený vodami Křtinského potoka 
a jeho přítoků. První písemné zmín-
ky pocházejí ze 17. století od mastič-
kářů. Z téhož období popisuje jeskyni 
Výpustek M. A. Vigsius, který upozor-
ňuje na nebezpečné hluboké propas-
ti. Roku 1807 zhotovil knížecí inže-
nýr František Lola první mapu, která 
se však nedochovala.

Významnou etapou speleologic-
kých průzkumů byly opakované ná-
vštěvy starohraběte Huga Františka 
Salma, který označil Výpustek za vět-
ší podzemní systém, než byly Sloup-
ské jeskyně. Při průzkumech si zna-
čil cestu plevami a aniž dosáhl konce, 
odhadl délku všech chodeb na 7 kilo-
metrů. Salm popisuje některé části 
jeskyně jako mimořádně nebezpečné 
a údajně sám nechal některé chodby 
zazdít. Salmem popisované prosto-
ry pak byly dlouho hledány a dodnes 
není jasné, zda se je všechny podařilo 
opětovně objevit. Průzkum Výpustku 
prováděl i ve druhé polovině 19. sto-
letí Dr. Jindřich Wankel (děd profe-
sora Absolona). Velký význam měly 
průzkumy Ing. H. Bocka na počátku 
20. století, který sestoupil do propas-
tí a nalezl podzemní tok Křtinské-
ho potoka. 

Ve 20. letech se zjistilo, že usazené 
hlíny v prostorách Výpustku obsahu-
jí vysoké procento fosforu. Podobně 
jako v jiných jeskyních byly tyto fosfá-
tové hlíny těženy. Výsledkem bylo, že 
profi ly chodeb a dómů se snížily o ně-
kolik metrů, zanikly některé skalní 
přepážky a z bludiště chodeb se staly 
mohutné prostory. Přínosem byl nález 
kompletních koster jeskynních med-
vědů a další pravěké zvířeny.

Devastaci prodělala jeskyně Vý-
pustek v roce 1938, kdy zde 
Československá armáda zbu-

dovala muniční sklad. Aby se do pod-
zemních prostor dostaly nákladní au-
tomobily, byly sestříleny překážející 
skalní přepážky. Za druhé světové vál-
ky Výpustek využívala německá ar-
máda, která zde vybudovala továrnu 
na součástky k leteckým motorům. 
Při ústupu Němci zařízení továrny za-
pálili. Dodnes se dochovala podzem-
ní kotelna, která části jeskyně vyhří-
vala až na 20 stupňů. 

Po válce probíhal v dílčích etapách 
další speleologický průzkum odleh-
lých částí Výpustku. Počátkem 60. let 

Pozůstatky německé kotelny, 
která za války vytápěla 
jeskyni.

N A  V Ý L E T Ě …
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liky, která ji po nutných rekonstruk-
cích zpřístupnila veřejnosti.

Během prohlídky se návštěvníci 
podrobně seznámí s bohatou 
historií Výpustku. Ve vstupním 

vestibulu si můžeme prohlédnout pes-
trou fotodokumentaci a expozici zají-
mavým předmětů, mj. i lebek jeskyn-
ních medvědů. Pancéřovými dveřmi 
se dostaneme do krytu, kde uvidíme 
všechny zajímavé části podzemního 
vojenského zařízení. Z krytu prohlíd-
ka pokračuje do Medvědího sálu. Zde je 
již v některých partiích patrný původ-
ní přírodní charakter jeskyně. Med-
vědí sál přechází v Babickou chodbu, 
z níž vybíhá veřejnosti nepřístupné 
pokračování do tzv. Salmova Výpust-
ku. Jeho prostory mají zcela přírodní 
charakter a velmi krásnou a bohatou 
krápníkovou výzdobu.

Návštěvní trasa pokračuje kolem 
pozůstatků německé kotelny do Jin-
dřichova sálu, kde se nachází pamětní 
deska z roku 1883 připomínající ná-
vštěvu Jana Lichtenštejna. Lichtenštej-
nové v těchto a dalších snáze přístup-
ných prostorách provozovali již na 
začátku 19. století veřejné prohlídky – 
jeskynní prostory osvětlovali louče-
mi. V Jindřichově sále je ve stropních 
partiích zachován původní charakter 
jeskynních prostor a narůstá zde mla-
dá brčková krápníková výzdoba ( jed-
ná se o prvotní tenké duté krápníky 
konstantního průměru – pozn. red). 
Nakonec si prohlédneme tzv. strojov-
nu náhradních zdrojů pro podzemní 
kryt a po krátkém úseku návštěvního 
okruhu podzemí opouštíme.

Jeskyně Výpustek má řadu dalších 
částí, které nebyly poznamenány lid-
skou činností a probíhá zde intenziv-
ní speleologický průzkum, veřejnosti 
je nově přístupná od roku 2007. 

Jeskyně ukrývá protiatomový kryt, který zde počátkem 60. let 
vybudovala Československá armáda.

Těžba fosfátových hlín ve Výpustku 
ve 20. letech 20. století.

však jeskyni vhledem k mezinárodní 
politické situaci převzala opět Česko-
slovenská armáda, která v jedné z hlav-
ních chodeb vybudovala protiatomový 
kryt pro záložní velitelské stanoviště 
v případě jaderného konfl iktu. Rozsáh-
lý klimatizovaný objekt spravovala ar-
máda až do roku 2001, kdy byl vyňat 
ze systému bojové pohotovosti a odtaj-
něn. V roce 2005 převzala jeskyni do 
své péče Správa jeskyní České repub-

N A  V Ý L E T Ě …
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Nejkrásnější partie jeskyně, Salmův Výpustek, 
je prozatím veřejnosti nepřístupná.



1. místo – Rosnička zelená, autor: Petr Korelus, Cheb (výhra: Fotoaparát Canon PowerShot S5 IS) 

FOTOSOUTĚŽ – 
vyhodnocení

Do redakce nám dorazilo ohromné množství snímků, z nichž měla osmičlenná porota vybrat 
jen tři nejlepší. Tématem fotosoutěže byla „Naše příroda“, a tak jsme při hodnocení upřed-
nostňovali snímky z volné tuzemské přírody. Ne vždy byla na prvním místě technická doko-
nalost, porota oceňovala i originalitu, zachycení zajímavého okamžiku, náročnost pořízení 
snímku apod. Z velmi rozdílného hodnocení porotců ale nakonec přece jen vykrystalizovalo 
poměrně jednoznačné pořadí. Rozhodli jsme se věnovat odměnu i těm, kteří se nedostali na 
stupně vítězů, ale probojovali se se svou fotografi í do první desítky. Autorům fotografi í, kte-
ré se umístily na 4.–10. místě, věnujeme předplatné časopisu Naše příroda na rok 2009.

Ceny do soutěže věnovali…
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2. místo – Čáp černý, autor: Josef Dufek, Vnorovy (výhra: Fotoaparát Canon PowerShot A470) 

Další pořadí oceněných snímků: 4.–6. místo „Zrcadlo“, autor: Jan Husák, Valašské Meziříčí; „Vodonoš“, autor: Jiří Paťava, Os-

trava; „Podzimní zrcadlo“, autor: Josef Doležal, Babice nad Svitavou. 7. místo „Dravec a Slunce“, autor: Jiří Janoušek, Liberec. 

8.–9. místo „Ježčí láska“, autor: Jozef Májsky, Nemšová (Slovensko); „Pavouk“, autorka: Iveta Perglová, Kladno. 10. místo „Mák“, 

autorka: Zdeňka Sumerauerová, Praha. Fotografi e, které se umístily na 4.–10. místě budou uveřejněny v čísle 1/2009.

3. místo – Perleťovec malý, autorka: Eva Kreutzová, Ostrava (výhra: Fotografi cký batoh) 
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Fotografujeme ptáky 
Text a foto: Jan Miklín

Prvním krokem je příprava kr-
mítka a jeho okolí. Nejprve si 
musíme vyhlídnout správné 

místo, kam návnadu zavěsíme. V zá-
vislosti na našem fotografi ckém vyba-
vení je dále třeba určit místo, odkud 
budeme fotit. Možností je několik – 
nejpohodlnější je focení z tepla domo-
va, nicméně fotit přes zavřené okno 
by nebyl dobrý nápad, protože skla 
výslednou fotografi i rozostřují, ne-
mluvě o nečistotách, zamlžení a po-

dobně. Proto je lepší nechat okno ote-
vřené, to se ale značně projeví na účtu 
za topení. Druhou variantou je foto-
grafování z venkovního krytu. Mně 
se osvědčila tradiční celta, pověšená 
do rohu balkónu, s otvorem na objek-
tiv. Důležité je, aby do krytu nebylo 
vidět (třeba i z boku) nebo neprosví-
tala silueta, jakýkoli pohyb by totiž 
mohl ptáky plašit. Kryt je dobré na-
instalovat několik dní předem a do 
otvoru pro objektiv strčit něco, co jej 

u krmítek

Pro ulovení co nejlepších snímků divoce žijících zvířat je velmi důležité dostat se k nim co 
nejblíže. Proto fotografové budují nejrůznější kryty a snaží se zvířata nalákat právě na vy-
hlédnuté místo. Stejné zásady využijeme i pro fotografování ptáků u krmítek. Tato foto-
grafi cká disciplína je relativně jednoduchá – mnozí ptáci žijící ve městech jsou v podstatě 
napůl ochočení, na krmítko se naučí létat rychle a člověka se příliš nebojí. Tak máme zá-
klad – a zbývá jen důkladná příprava, hodiny čekání a trocha štěstí.

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

 
Čížek lesní 

Olympus C720UZ

 
Zvonek zelený

Olympus C720UZ
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připomíná tvarem a barvou, aby si na 
něj ptáci zvykli. 

Nyní máme vymezený úhel zábě-
ru a můžeme přistoupit k samotné in-
stalaci krmítka nebo jiné návnady. Při 
tom musíme myslet na pozadí, kte-
ré budeme mít na fotkách. Mělo by 
být co nejdále, aby bylo maximálně 
rozostřené, barevně jednolité a nej-
lépe tmavé. Není od věci si udělat ně-
kolik testovacích fotek se zaostřením 
na uvažované místo, nebo se alespoň 
podívat do hledáčku. Samozřejmě ne-
smíme zapomenout na směr světla, 
nejlepší je zezadu, mírně ze strany. 
Úplně ideální je, pokud máme nasví-
cené krmítko, ale už ne pozadí. 

Na výsledných snímcích působí 
rozhodně lépe, pokud je pták vyfo-
cený v přirozeném prostředí, tedy na 
větvičce, kusu kůry nebo slunečnici, 
než na síťce s lojem nebo přímo na kr-
mítku. Proto místo tradičního krmít-
ka se stříškou můžeme použít desku, 
na kterou upevníme slunečnici nebo 
kůru, do které ukryjeme semena. Pro 
strakapoudy nebo datly připravíme 
lůj nebo jiný tuk za kůru stromu tak, 
aby z místa fotografování nešel vidět. 
V blízkém okolí návnady připevníme 
větvičku, kterou ptáci budou využívat 
jako předsunuté stanoviště při přibli-
žování se k potravě.

Máme-li vše připraveno, ne-
zbývá než se obléct, dopl-
nit návnady, dobít baterky, 

vlézt do krytu a čekat. Pokud jsou 
ptáci zvyklí jak na kryt, tak i na trčí-
cí a blýskající se objektiv a chováme-
li se tiše, netrvá většinou dlouho, než 
přiletí první průzkumníci. Zpočátku 
možná budou opatrnější a vylekaní 
zvuky závěrky, časem si ale zvyknou 
i na to a při svém hodování se nene-
chají rušit.

Sýkora koňadra
Pentax Ist D, Tamron 70–300 mm

Stehlík obecný
Olympus C720UZ

F O T O G R A F U J E M E  P Ř Í R O D U
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Běžnými hosty v našich městech 
jsou sýkorky (zejména koňadra a mod-
řinka, méně často babka či parukář-
ka), hejna stehlíků obecných a zvon-
ků zelených, dlask tlustozobý, občas 
se objeví některý ze strakapoudů, da-
tel černý, pěnkava jikavec, hýl obecný 
nebo vrabec polní. Ke smůle fotogra-
fa však ptačí hodování až na výjimky 
neprobíhá nijak důstojně. Dlask nebo 
strakapoud, kteří se usadí, louskají 
jedno zrníčko za druhým a dávají fo-
tografovi spoustu času a možností, 
jak zaostřit a zakomponovat snímek, 
jsou méně častým, ale o to radost-
nějším případem. Sýkorky vydrží na 
jednom místě sedět obvykle necelou 

sekundu a v hejnech zvonků a stehlí-
ků rozhodně není o vzájemné hašte-
ření nouze. 

Klasická poučka fotografů zví-
řat – ostří se na oko – tak do-
stává nový rozměr. Velkou 

výhodou je objektiv s ručním ostře-
ním, a to hned z několika důvodů. 
Na možnosti většiny kompaktů nebo 
levnějších teleobjektivů se prostě ptá-
ci pohybují příliš rychle, a fotoapa-
rát zaostří ve chvíli, kdy už je objekt 
zájmu někde jinde. S rychlejším za-
ostřováním nastává problém s ostří-
cím bodem a komponováním snímku. 
Vlivem velké ohniskové vzdálenosti 

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

Vrabec polní
Olympus C720UZ
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a naopak blízké vzdálenosti zaostřo-
vaného objektu je velmi malá hloubka 
ostrosti. To znamená, že zaostříme-
li na tělo, hlava a ocas už často bu-
dou neostré. V případě, že máme pev-
ně daný ostřící bod (ať už na středu 
nebo někde jinde), musíme se jím při 
ostření trefi t na hlavu. U středového 
ostřícího bodu tak vzniká ve větši-
ně případů ne zcela ideální středová 
kompozice, u jiných bodů jsme svázá-
ni tím, že pták musí mít hlavu zrov-
na na té straně, na které jsme zvolili 
ostřící bod (a nevím sice, jak to zví-
řata poznají, ale v takovém případě si 
zaručeně budou sedat přesně naopak). 
Automatická volba ostřícího bodu je 
většinou příliš pomalá (a fotoaparát 
navíc nepozná, na co chceme ostřit), 
a ruční volba bodu dle okamžité si-
tuace vyžaduje opravdu hodně rych-
lý postřeh a sžití se s ovládáním foto-
aparátu. Pokud náš přístroj manuální 
ostření nemá, je často jedinou mož-
ností naostřit si předem, třeba na vět-
vičku, a s namáčknutou spouští čekat, 
až se pták dostane do této roviny.

Výhodou je i manuální (tedy 
kroužkem na těle objektivu) ovládání 
zoomu. Z důvodu co největšího roz-
lišení výsledných fotografi í je dobré 
nenechávat kolem hlavního objektu 
moc volného prostoru, který bychom 
později ořezali, naopak fotky s „usek-
nutými“ kusy těl také nepůsobí dob-
ře. To vše vyžaduje pohotové a přesné 
ovládání ohniskové vzdálenosti objek-
tivu, což různé zoomovací páčky a ko-
lébky nesplňují.

Nastavení expozičních hodnot 
můžeme nechat na fotoapa-
rátu, lepší řešení je nastavit 

si režim priority času nebo clony. Pro 
„odpíchnuté“ pozadí je potřeba neclo-
nit příliš, naopak při úplně otevřené 

TECHNIKA 

Pro fotografování jakýchkoli zvířat, tedy i ptáků na krmítkách, 
musíme mít fotoaparát s objektivem, který nám objekt co nej-
více přiblíží. Potřebujeme tedy objektiv s ekvivalentní ohnis-
kovou vzdáleností okolo 300 mm a více, a zároveň možností 
zaostření na blízko – při 300 mm objektivu je potřeba být od 
krmítka ve vzdálenosti okolo metru a půl, maximálně dvou. 
V zásadě máme na výběr dvě možnosti – kompakt typu ultra
zoom a zrcadlovku s teleobjektivem. Obě řešení mají své výho-
dy a nevýhody. Kompakt je univerzálnější, vlivem malé skuteč-
né ohniskové vzdálenosti má větší hloubku ostrosti a je menší. 
Naopak zrcadlovka s teleobjektivem většinou mívá lepší kvali-
tu fotek, rychlejší zaostřování a vyšší míru manuální kontroly. 
Neocenitelnou pomůckou je stativ – udržet fotoaparát (zvláště 
jde-li o zrcadlovku s těžkým teleobjektivem) na jednom místě 
delší dobu prostě nejde, navíc tím zamezíme rozmazání vlivem 
chvějících se rukou. Při bočním světle nám pomůže sluneční 
clona, která zamezí vzniku refl exů v optické soustavě objek-
tivu. Výhodou je mít náhradní baterky co nejblíže tělu, aby 
nevychladly, a měnit je po promrznutí aktuálně používaných. 
Stejně tak mít dostatečně velkou (nebo náhradní) paměťovou 
kartu. Každý odchod a příchod do skrýše znamená prodlouže-
ní doby, kdy ptáci budou opatrní a možnosti na fotografování 
jsou tím pádem menší. 

Dlask tlustozobý
Olympus C720UZ

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



– 55 –

cloně by byla hloubka ostrosti příliš 
nízká. Rychlost závěrky záleží na na-
šich tvůrčích úmyslech – krátké časy 
(okolo 1/250 a kratší) zmrazí veškerý 
pohyb, takže nám umožní dosáhnout 
lepší ostrosti. O něco delší časy (ko-
lem 1/40 až 1/100) dovolí pohybové 
rozmazání například mávajících kří-
del nebo padajícího zrnka, ale větši-
na snímku by měla zůstat ostrá. Delší 
časy způsobí rozmazání téměř všeho 
a můžou tak vzniknout zajímavé foto-
grafi e s nádechem abstraktna.

Poněkud rozporuplné je používání 
sériového snímání. Moderní přístro-
je umožňují fotit rychlostí několika 
snímků za vteřinu, takže šance zachy-
cení správného okamžiku je relativ-
ně velká. Může se ale stát, že zajíma-
vé věci se začnou dít právě ve chvíli, 
kdy je fotoaparát zahlcen ukládáním 
předcházející série.

Ideální snímek musí být kromě 
technické stránky (tedy správného 
zaostření, expozice a kompozice) za-
jímavý i zaznamenaným momentem. 
Zkušenosti s pozorováním ptáků mů-
žou napovědět, kdy by se mohlo dít 
něco zajímavého, ale většinou jde 
o souhru náhod a štěstí. A nezapo-
mínejte, štěstí přeje připraveným. 
Při focení zvířat jsou digitální fotoa-
paráty k nezaplacení – odpadu vzni-
ká velké množství. Za pár hodin, kdy 
se na krmítku něco děje, není pro-
blém vyfotit několik stovek snímků. 
Více než polovinu jsem obvykle ma-
zal ve volných chvílích přímo na dis-
pleji – fotky prázdného krmítka, části 
křídla odlétajícího ptáka nebo nao-
pak pěkného ostrého tělíčka, ale bez 
hlavy byly časté. Ze zbytku padly dal-
ší dvě třetiny na monitoru počítače, 
neboť to, co se zdálo ostré v hledáč-
ku nebo displeji, se zvětšeno ukázalo 
nepoužitelným.

Fotografi í, na kterých se něco za-
jímavého dělo, obvykle bylo do desíti, 
a snímky prezentované v článku jsou 
výběrem snad z několika tisíc stisknu-
tí spouště. O to víc pak povedený zá-
běr po hodinách strávených čekáním 
na mraze stojí za to. 

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

Sýkora modřinka
Pentax Ist D, 
Tamron 70–300 mm
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Když před 10 lety v ekopavi-
lonu v Praze na Barrandově 
po vzoru sousedů z Německa 

vypiplávala z roku na rok Liga ekolo-
gických alternativ (LEA) své biojar-
marky – dotáčel se zde i fi lm Čeká-

ní na boom o potížích růstu oboru 
BIO. Dlouholetý předseda svazu na-
šich ekozemědělců tam po povzdechu 
nad odpadlíky, kteří nevydrželi, přece 
jen posledními slovy namlsával: „Přá-
telé ze zahraničí tvrdí, že s ekozemě-
dělstvím je to jako s kečupem – dlou-
ho nic, a pak to jde ráz na ráz. Takže 
věříme, že už to brzy přijde…“ 

Letos v září stál na pódiu biojar-
marku v roli čerstvého náměstka mi-
nistra zemědělství. Že už TO přišlo, 
bylo vidět nejen před ním mezi zá-
plavou stánků na prostranství Toul-
cova dvora, kam za dva dny na jar-
mark a dožínky přišlo bezmála pět 
tisíc lidí, ale také z billboardů s naši-
mi ekosedláky u dálnice i z polic kde-
jakého supermarketu v Horní Dolní. 
Vyznavači kontrolovaných produktů 
označených zelenobíle pruhovaným 
půlkruhem s písmeny BIO zjevně na 
jarmarku jevili nad svými plnícími 
se košíky známky radosti až euforie, 
kasičky prodejců se bankovkami jen 
smály, prodejny a internetové obchody 

Text: Karel Merhaut
Foto: Karel Merhaut, Jiří Dvořák

Pražský biojarmark, náš největší svátek BIO pod širým nebem – vždy vrchol Měsíce ekozemě-
dělství – slavil v září patnáctiny. I zde zákazník velebil boom přírodě přátelských produktů, 
které jsou zdravé a navíc skvěle chutnají. Český biosedlák jakoby ale často byl otráven… 

Z očí do očí se lze na 
biojarmarku nejen seznámit 

se „svým“ farmářem, 
ale domluvit si i zásilky 

produktů, případně 
dovolenou na statku, kde 

můžete všemu nahlédnout 
pod pokličku.

ale…

L E S N I C T V Í  A  Z E M Ě D Ě L S T V Í
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s bioprodukty se vesele množí, a přes-
to … A přesto většina těch, kdo oprav-
du u nás dělají nějaké BIO k jídlu, k pití 
či třeba k mlsání, mají-li komentovat 
dnešní stav, skousne ret, vzdychne 
a třeba i slovně počastuje „svého“ ná-
městka sic přátelským, leč přece jen 
rýpancem… Proč?

Přesilovka latifundistů 
Hlad po produktech „bez chemie“ 

stoupá už pár let, což dokládá nárůst 
obratu v oboru o 30 až 40 % ročně – 
jakoby se čas „láhve kečupu“ naplnil. 
Někdejší zdrženlivost všech řetězců je 
vystřídána situací, kdy bioprodukty 
začíná – pod konkurenčním tlakem 
i s vidinou nového prostoru pro zisk – 
nabízet jeden hyper i supermarket 
za druhým. Roste počet prodejců na 
trhu, šíře nabídky, počet registrova-
ných ekofarem i ploch obhospodařo-
vaných v režimu ekologického země-
dělství – jejich výměru valem zvyšují 
i udělované dotace, které byly ještě 
navýšeny. 

Právě politiku jejich udělování, 
resp. jejich strukturu a nasměrová-
ní, však zasvěcení viní z křiklavého 
nepoměru mezi několika desítkami 
ekostatků, které skutečně produku-
jí biopotraviny, a stovkami těch, kte-
ré – hlavně extenzivní pastvou skotu, 
koní, ovcí a v malé míře i koz – sice 
udržují krajinu, avšak certifi kované 
biopotraviny nenabízejí. Buď prodá-
vají živá zvířata, často do ciziny, nebo 
produkty z nich poskytují ke kon-
venčnímu zpracování, případně je 
udají známým. Takovým, kteří be-
rou, že vlastně jde o biopotraviny, jen 
zkrátka bez certifi kátu. Ten oni nepo-
třebují – „svému“ dodavateli jednak 
věří, že hospodaří ekologicky, jednak 
vědí, že ušetří, protože kdyby prodá-
vající musel absolvovat byrokratic-

kou a investiční anabázi se zpracová-
ním a dalšími kontrolami, aby získal 
certifi kát na biopotravinu, měli by to 
dražší. Ušetří tak oba. Že se tahle nej-
rozšířenější cesta ale většinou neobe-
jde bez „trochy manévrování“ mezi 
předpisy, je jasné všem. A někomu i to, 
že právě v tomto táboře je dost lovců 
dotací, kterým o koncovku v podobě 
bio pochutin pro náš trh nikdy nešlo. 
Hlavně, když se svými i tisícihektaro-
vými latifundiemi „prolezou“ systé-
mem kontrol hospodaření a vybude 
nějaký miliónek na další superauta 
do rodiny. 

Většina zájemců o biopotraviny, 
zejména z velkoměst, ochotných platit 
vyšší cenu, však samozřejmě zmíněné 
přímé napojení na biofarmáře nemá. 
A ani se nezajímá o jejich traumata 
či fi nty. Natož o hlavní neduh české-
ho světa BIO, spočívající právě v oné 
přesilovce farem, kde si s biopotravi-
nami hlavu nelámou, nad těmi, kde 
tuto koncovku i v zájmu logiky svého 
hospodaření vydřou. 

Chuť prvních biomelounů 
z ČR, přesněji z polabského 
Camphillu v Českých 
Kopistech u Terezína, 
ochutnal při jarmarku 
i ministr životního prostředí 
Martin Bursík. Z dalších 
známých osobností  se svátku 
biopotravin zúčastnili např. 
zpěváci Aneta Langerová 
či Václav Koubek.

L E S N I C T V Í  A  Z E M Ě D Ě L S T V Í
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Domácí esa i hluchá místa
Právě za těmi druhými proudily 

i letos v  září zástupy návštěvníků 
bio jarmarku, který v jubilejně obo-
hacené podobě pořádal tým LEA. Bio-
prodejců se poprvé představilo přes 
čtyřicet. Nechyběli přední zelináři, 
producenti výrobků z kravského mlé-
ka, ale ani ti, kdo nabídli šťávy, mošty, 
biovíno, biopečivo, cukrovinky, stu-
dené i teplé vegetariánské či naopak 
masné speciality. Potěšil také přírůs-
tek tzv. suché produkce v pytlících 
na vaření, biocukrovinek, ale i krek-
rů a jiných chuťovek tzv. „na zobání“. 
Přibyly novinky, které dosud v kvalitě 
BIO na českém trhu z domácí proveni-
ence nebyly: mražená kuřata od Pra-
hy, mražené bramborové biohranolky 
z Vysočiny, melouny z Polabí, burčák 
z Kutnohorska… Mnoha hostům le-
tos naopak výrazně chyběly domácí 
kozí sýry. Výrobců kozích biosýrů je 
u nás málo po léta a sotva stačí pokrýt 
zájem stálých odběratelů. Kozy navíc 
v září už moc nedojí. 

Každoroční problém podzimních 
biojarmarků však o sobě letos dal vě-
dět přece jen více, než se čekalo. I on 
souvisí se zmíněným faktem, že jen 
„hrstka statečných“ se odváží budovat 
na farmě třeba mléčnici a sýrárnu (na-
tož porážkové místo) tváří v tvář drs-
ným požadavkům našich i evropských 
předpisů. A obvykle též s drsným úvě-
rem na léta. I proto asi zemědělští no-
vináři stejně jako vytrvalci z tábora 
ekozemědělců, ochotní potravinář-
ský miniprovoz na statku vypiplat, 
občas připomenou novému náměst-
kovi loňská slova jeho ministra Gan-
daloviče. Po rostoucí kritice trochu 
šišatě účinkujících „hektarových“ do-
tací se dal slyšet, že onu početní pro-
past oboru mezi výrobci a nevýrobci 
biopotravin bude chtít snížit podpo-
rou výstavby právě zpracovatelských 
kapacit na farmách... 

Přesilovka importu
To, že zpracoven všeho druhu při-

bývá jen pomálu, ostatně stejně jako 
třeba hospodářství náročných na ruč-
ní práci (zelinářství, vinařství), je pří-
činou i druhého hlavního paradoxu 
tuzemského světa BIO: domácí pro-
dukci válcuje dovoz! Hlavně řetězce, 
když už určitou biopotravinu zařa-
dí do nabídky, trvají na tom, aby byla 
spotřebiteli k dispozici stále. Když 
jí u nás tolik není, nebo by je vyšla 
dráž, dovezou ji třeba z druhé polo-
koule. Klidně tryskáčem či armádou 
kamionů. Že pak vlastně ekoprodukce 
nezatěžující zdraví ani přírodu dává 
cestou těžký direkt zdraví Země i na-
šemu životnímu prostředí? Jistě, ale 
sama za to nemůže.

Chovají se tak už ale i naše velko-
obchody s biopotravinami. Tvrdí, že 
když se neurodí či je „vypeče“ pro-
dukční cyklus zvířat, dovézt musejí. 

Krojovaný průvod s chasou 
je tradičním vrcholem 

sobotních dožínkových 
slavností připravených vždy 

občanskými sdruženími 
z Toulcova dvora.

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



– 59 –

Jinak by přišly o pracně získané (a čas-
to až za ponižujících podmínek udr-
žované) odbytové kontrakty s řetězci. 
A tím by zase tratili ti naši biorolní-
ci, jejichž produkci se díky velkoob-
chodníkově smlouvě daří v hypermar-
ketech prodat. „Další biopotraviny 
importujeme proto, abychom biorol-
níkům či zpracovatelům u nás uká-
zali, že je o dané zboží na trhu zájem 
a jeho produkci by mohli doma zvlád-
nout i oni…“ vysvětluje ředitel společ-
nosti Country Life Otakar Jiránek stej-
ně jako mnozí manažeři řetězců.

Zahraniční produkce byla letos na 
jarmarku zastoupena zase o stupeň 
hojněji než minule: od biošťáv všeho 
druhu přes plody z teplejších krajů 
po luštěniny, kávu, víno, různé lahůd-
ky… A v řetězcích je to ještě markant-
nější. A zájem o takové zboží? Šlo na 
odbyt na jarmarku a jde i v řetězcích. 
Ostatně, kdyby ne, jistě by takový do-
voz ustal. Z toho plyne, že většina zá-
kazníků, a to i skalních příznivců BIO, 
až tak do hloubky ekologické souvis-
losti neřeší. Paradoxy globalizované-
ho světa si k tělu buď nepouští, nebo 
soudí: ať je řeší politici. 

A závěr: má-li české BIO aspoň tro-
chu účinněji čelit tomu zahraničnímu, 
musí se ho prostě vypěstovat a vyro-
bit víc – a jsme zase u potřeby zlep-
šovat podmínky takového podnikání, 
a tedy zpět i u efektivnějšího zacílení 
dotací, třeba právě na ony zpracova-
telské kapacity... 

Komu chybí dobrý part
Přes naťuknutí problematických 

témat v rozhovoru s náměstkem mi-
nistra na pódiu biojarmarku se pu-
blikum samozřejmě o propletenec 
hendikepů českého BIO – na rozdíl 
od farmářů v kuloárech – pranic ne-
zajímalo. Užívalo si krom degustací, 

spotřebitelských rad a všudypřítom-
ných zdravých receptů i letošní přílo-
hy v podobě doprovodného programu 
„Múzy kolem BIO“. V něm hráli a zpí-
vali právě biorolníci a lidé z jejich ro-
din, aby ukázali, že nežijí jen kom-
postem, pletím plevele či ošetřováním 
vemínek koz bylinkovými výtažky. 

Víření hlasů, tónů houslí, dud i kla-
rinetů stejně jako roztočených krojo-
vaných sukní doznívalo v myslích lidí 
s plnými taškami i koši se směsicí bio-
potravin (z domova i ze světa!) urči-
tě příjemně. Asi příjemněji, než vír 
otazníků a obav, jaký někdy hatí ra-
dost z takto úspěšných propagačně-
prodejních akcí a otravuje mysl těm 
našim talentům i „majstrům“ mezi 
ekozemědělci, jimž se v současném 
dějství nechce dělat jen statisty u stá-
le zvučnějšího cizího orchestru. Do-
mácí dirigenti již delší čas totiž nějak 
nejsou schopni pomoci s dobrými no-
tami v ruce na nohy tuzemskému re-
prezentativnějšímu tělesu, které by 
v aktuální hře o český trh BIO neby-
lo předem odsouzeno hrát druhé, ne-
li někdy časem i poslední housle… 

Z fandů potravin v kvalitě BIO  
se na Toulcově dvoře tradičně 
stává i vnímavé  publikum 
doprovodných programů.

L E S N I C T V Í  A  Z E M Ě D Ě L S T V Í
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Zelenou střechou se rozumí 
střešní plocha s vrstvou sub-
strátu, v němž roste vhodná 

vegetace – ve srážkově bohatých se-
verských zemích travní drn, v našich 
podmínkách spíše suchomilné suku-
lentní rostliny. Účelem takové zelené 
střechy však není zdaleka jen pou-
tání srážkové vody. Střecha pokry-
tá zelenými nebo červenými kultiva-
ry rozchodníků a netřesků a osázená 
kameny je prostě pastvou pro oko. 
A když rozkvete, je to radostná udá-
lost nejen pro nás, ale hlavně pro nej-

různější hmyz pochutnávající si na 
nektaru, tedy zejména pro včelu me-
donosnou a samotářské druhy včel, 
ale také pestřenky, motýly, brouky 
atd. I když nekvete, skýtá ovšem ze-
lená střecha úkryt mnoha druhům 
hmyzu, pavouků a dalších členovců.

Zelené střechy mají dávnou tradi-
ci a dokonce i palác krále Šalomouna 
z poloviny 10. století př. n. l. byl prý 
zván „domem libanonských cedrů“ 
proto, že na klenbách paláce byl vy-
sázen cedrový háj. Pověstné jsou me-
zopotámské Semiramidiny zahrady, 

Udělejte si zelenou 
Text: Radomil Hradilstřechu

Stále více ploch je dnes pokrýváno betonem a asfaltem, přibývá silnic, průmyslových zón 
i obytných čtvrtí. A ubývá půdy. S každým úbytkem otevřené půdy se ovšem zmenšuje schop-
nost krajiny pojímat srážkovou vodu; důsledky jsou známé. Voda po dešti steče kanalizací 
do napřímených řek a odtéká z krajiny. Po vydatnějším dešti hrozí záplavy; když opadnou, 
nastává naopak sucho. Jednou z možností, jak v městské či venkovské zástavbě vracet pří-
rodě to, co jí bereme, jsou zelené střechy.

Zelenou střechu si můžeme 
vytvořit kdekoliv. 

Posezení potom bývá 
příjemnější… 

Foto archiv Rozmarýnek

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U
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které se ovšem nedochovaly. Zato se 
dochovala střešní zahrada na pompej-
ské Diomedově vile, pohřbené pod po-
pelem Vesuvu; vila pochází ze 4. století 
př. n. l. Dnes se architektura k zeleným 
střechám začíná vracet. Ozeleňují se 
často střechy celých garážových, prů-
myslových a obytných komplexů nebo 
správních budov, zelenou střechu má 
například i budova dolnorakouské vlá-
dy v St. Pölten nebo Vysoká škola pro 
užité vědy v německém Hamburku. 
Ozelenit však můžeme i docela malé 
střechy kůlen, altánů, garáží, králí-
káren, vodáren, starou nepoužívanou 
studnu zakrytou betonovou deskou, 
nebo i – jak ukazuje náš obrázek – oby-
čejné krmítko pro ptáčky; fantazii se 
meze nekladou.

A jak postupovat? Především 
je nutné střechu dobře izolo-
vat proti pronikání vlhkosti 

pevnou fólií. Plochu ovšem nejprve 

Půvabné květy netřesku pavučinatého 
(Sempervivum arachnoideum). Foto Leif Stridvall

Foto archiv Rozmarýnek

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U



– 62 –

očistíme, a pokud jsou na ní ostré vý-
čnělky, raději fólii podložíme starým 
kobercem nebo fi lcem, aby nedošlo 
k jejímu protržení. Okraje plochy ob-
ložíme kameny, aby substrát ze stře-
chy nepadal, celou plochu pak vysype-
me substrátem. Použijeme směs písku 
a zeminy v poměru 1:1, v síle asi 3 cm. 
Časem substrát sesedne asi na 1 cm. 
Potom plochu osadíme kameny; ty 
působí dekorativně a navíc akumulu-
jí sluneční energii, která pak ve formě 
tepla přijde k duhu teplomilným rost-
linám. A zbývá vysadit rostliny. 

Nabízí se celá řada druhů rozchod-
níků a netřesků, například rozchod-
ník bílý, skalní, šestiřadý, nepravý 
nebo velký a netřesk pavučinatý nebo 
horský. Hezká je kombinace zelenolis-
tých a červenolistých variet. Rostliny 
vysazujeme nejraději ke kamenům, 
aby si zpod nich mohly kořínky vy-
táhnout potřebnou vláhu a sazenice 
nezaschly. Hustota výsadby záleží na 
tom, jak rychle chceme mít střechu 
celou pokrytou rostlinami: čím hus-
těji je vysadíme, tím rychleji se stře-
cha zazelená. Avšak sázet rostliny na 

Přezimování rostlin na zelené střeše nebývá 
problémem. Foto Radomil Hradil

Netřesky a rozchodníky se rychle rozrostou 
a pokryjí celou plochu. Foto Radomil Hradil

Foto Radomil Hradil
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menší vzdálenost než 20 nebo 30 cm 
je zbytečné.

Velmi úspornou formou výsadby 
je ta, kdy substrát předem smícháme 
s nadrobenými rostlinami rozchod-
níku, tedy vlastně s jednotlivými su-
kulentními lístky, které pak zapus-
tí kořeny.

Zpočátku střechu občas pokropí-
me, později již není zalévání nutné. 
V první fázi po založení se střecha 
většinou rychle zazelená plevelem, 
který vyrostl ze zásob semen v zemi-
ně. Nemusíme se však záplavy merlí-
ku nebo pěťouru děsit. Extrémně su-
ché podmínky na střeše přežijí jen 
specia listé, kteří si uchovávají zásoby 
vody přímo v listech. Ostatní rostliny 
záhy zaschnou.

Během jedné sezóny už střecha 
vypadá opravdu k světu; pře-
zimování nebývá problémem 

a druhou sezónu po výsadbě bývá 
většinou už plně zapojená. Postu-
pem času sice některé druhy ustoupí 
a vytratí se, ale jiné je ihned nahradí, 
a střecha se tak postupně proměňu-
je; stále však zůstává nesmírně láka-
vou podívanou. Pokud chceme estetic-
kou hodnotu ještě zvýšit, vyskládáme 
na část plochy kamínkovou mozai-
ku nebo nějaký vzor, třeba manda-
lu, a i stěny objektu můžeme barev-
ně pomalovat tak, aby korespondovaly 
s pestrou, živou střechou.

Inspiraci k zeleným střechám 
v malém najdete třeba v brněnských 
centrech ekologické výchovy Lipka 
a Rozmarýnek. Pokud ale chcete, 
aby se vám zazelenala střecha vaše-
ho obytného domu, bude lepší, když 
se přece jen obrátíte na odbornou fi r-
mu, aby se vám nestalo, že vám do 
vašeho příbytku začne zatékat. Přeji 
vám hodně radosti a nápadů při oze-

leňování stříšek i střech a už teď se 
raduji za hmyz, kterému tím rozšíří-
te jeho stále více omezovaný prostor 
k životu. 

Také kurník či skleník můžeme opatřit zelenou střechou. 
Foto archiv Rozmarýnek

Ozelenit lze i obyčejné ptačí krmítko. Foto Dana Křivánková
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V okamžiku, kdy se začíná tvořit klíček, 
stoupá spolu s objemem semena i obsah vi-
taminů, zvláště skupin B, C, E a A a minerál-
ních látek – hořčíku, vápníku, fosforu a žele-
za. V této fázi dochází k nejvyšší koncentraci 
výživných látek, která se během růstu rostli-
ny již neopakuje. 

Například v pšeničném zrnu vzroste po čty-
řech dnech obsah vitaminu E až o 300 %, u fa-
zole mungo se během klíčení zvýší obsah vita-
minu B2 dokonce pětkrát.

Živiny obsažené v semeni se rozkládají na 
jednodušší složky, což ulehčuje jeho stravitel-

nost. Enzymy v klíčcích nám však pomáhají 
i při zažívání jiných potravin. V klíčcích a vý-
honcích uchovává rostlina i tzv. sekundární lát-
ky, které jí slouží k obraně proti silnému slu-
nečnímu záření či chorobám. Těchto „zbraní“ 
může využít i náš organismus např. v boji proti 
volným radikálům, plísním či bakteriím. Klíč-
ky proto mají posilující vliv na imunitní sys-
tém, pomáhají snižovat hladinu cholesterolu 
a často se hovoří i o jejich preventivnímu účin-
ku proti rakovině. 

Co vše tedy můžeme dát klíčit? Výběr je roz-
manitý. Nejlépe klíčí luštěniny, především fa-
zole mungo, cizrna, sójové boby, hrách, čočka 
či další druhy fazolí, výborné je ovšem i obilí 
jako pšenice, špalda, případně ječmen či oves. 
Pro pěstování mladých výhonků se hodí řeři-
cha, rukola, ředkvičky, vojtěška či konopí. Na-
máčet na několik hodin můžeme i pohanku, 
lněná semínka, sezam, slunečnicová a dýňová 
semena či ořechy – především mandle a lískové 
ořechy. Klíčky je nejlépe jíst syrové. Můžeme je 
přimíchat do rýže, jáhel, zeleninových směsí, 
ale i polévky či je přidat do různých pomazá-
nek. Naklíčené zrní oživí müsli nebo dodá bí-
lému jogurtu na sytosti a vitalitě, výborně do-
chutí i chléb s máslem. Pro tepelnou úpravu 
se hodí zejména luštěniny, přičemž se ztráta 
enzymů a vitaminů nepatrně vyváží ještě lep-
ší stravitelností.

Jedlé dary přírody 

KLÍČENÍ – čerstvá zelenina i v zimě
Klíčky a výhonky luštěnin, obilí a různých semen skrývají navzdory své velikosti obrovskou 
sílu. Vždyť musí budoucí rostlině poskytnout veškeré živiny pro počáteční fázi jejího vývo-
je. Po styku semena s vodou se v něm odehrává nepřeberné množství biochemických reakcí. 
Dokonale fungující „enzymatická továrna“ se tak probouzí k životu. Odběrateli její ener-
gie můžeme být i my. 

Text a foto: Květa Šimková

Naklíčené mungofazole 
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JAK NA TO?

ASIJSKÉ NUDLE S MUNGO VÝHONKY BANÁNOVO – MANDLOVÉ MLÉKO

Na trhu jsou sice k dispozici klíčící misky, 
ale můžeme se do klíčení pustit i bez zvlášt-
ních pomůcek. Stačí nám obyčejná sklenice 
se šroubovým uzávěrem. Plastové víčko hustě 
propícháme velkou horkou jehlou nebo men-
ším hřebíkem a vše důkladně omyjeme. Pak 
už jenom nasypeme semena či zrna, prope-
reme, zalijeme vodou a zašroubujeme. Nikdy 
sklenici neplňte více jak do poloviny. Semena 
necháme namočená 8–12 hodin, poté vodu 
scedíme (přes proděravěné víčko) a skleni-
ci necháme obrácenou na odkapávači. Pozor, 
je třeba zajistit přívod kyslíku a spíše vlhko 

než mokro, proto sklenici nestavíme kolmo 
na plochu. Semenům zajistíme stálou teplotu 
nejlépe 18–25 °C a zpočátku spíše stín. Po cca 
12 hodinách semena propláchneme a opět ne-
cháme odkapat. To opakujeme 2–6 dní, u obilí 
stačí 2–3 dny, u luštěnin nejméně 3 dny, u olej-
natých semen a ořechů stačí první fáze čili 
pouze namočení na 12 hodin, dokud se nevy-
tvoří žádané výhonky. Malá semena, jako je 
řeřicha, klíčíme buď na navlhčeném plátýn-
ku, vatě nebo vrstvě hlíny. Pravidelně je jem-
ně poprašujeme vodou, po 6 dnech můžeme 
sklízet mladé zelené výhonky.

Potřebujeme: asijské nudle, hrnek naklíčených 
fazolí mungo, pórek, sojovou omáčku, tofu 
natural, cibuli, 2 stroužky česneku 
Nudle namočíme na 1–2 hodiny do studené 
vody. Poté propláchneme, scedíme a přelije-
me vařící vodou. Necháme 5–10 minut od-
stát, poté znovu scedíme. Na olivovém oleji 
lehce osmahneme na kostičky nakrájenou 
cibulku a na plátky nasekaný česnek. Přidá-
me na plátky či kostky nakrájené tofu a pó-
rek, pokapeme sójovou omáčkou a dozlatova 
osmahneme. Poté přimícháme fazole mun-
go a necháme 3–5 minut podusit. Nakonec 
přidáme spařené nudle a na mírném plame-
ni promícháváme, až nám nudle zesklovatí. 
Ozdobíme čerstvými mungo výhonky a pod-
le chuti chilli papričkou. 

Naklíčenou (přes noc namočenou) hrst man-
dlí oloupeme, dáme do mixéru, zalijeme při-
bližně 2 dcl vody a mixujeme min. 3 minu-
ty. Můžeme přidat půl čajové lžičky medu. 
Potom přecedíme a získáme tak lahodnou 
bělavou tekutinu podobnou mléku. To nali-
jeme zpět do mixéru, přidáme zralý banán 
a řádně promixujeme. Pijeme po malých 
douškách. Místo banánu můžeme použít 
i jiné sladké ovoce. Tento nápoj je poměrně 
sytý, plný vápníku a díky obsahu přírodní-
ho cukru i zdrojem energie.

V  S O U L A D U  S  P Ř Í R O D O U
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Jeden deštivý den jsem se vypravi-
la do záchranné stanice pro pora-
něná zvířata na okraji města Brna, 

kde pan Zdeněk Machař pečuje o na-
lezené zraněné ptáky. „Asi polovinu 
obyvatel stanice tvoří osiřelá mláďa-
ta, 30  % potom ptáci zmrzačení vlivem 
elektrického vedení a zbytek jedinci, 
jejichž zranění jsou způsobena nára-
zy,“ konstatuje pan Machař a ukazuje 
na labuť s polámanýma nohama, kte-

rá přistála na mokré vozovce v domně-
ní, že se jedná o řeku. V průběhu roku 
se ve stanici nashromáždí kolem 500 
ptáků všech možných druhů. Mnoho 
jich ovšem zahyne v terénu přímo po 
kontaktu s elektrickým vodičem a zů-
stane ležet někde pod vedením, aniž 
bychom znali jejich přesné počty.

Nejvíce ohroženi jsou větší ptáci, 
zejména dravci nebo čápi. Dosedne-
li takto velký pták na běžnou starou 

Smutné osudy 
Text: Pavla Mládkováv ptačím ráji

Podzimní plískanice, mlhy a deštivé počasí mnohým z nás přivodily přinejmenším špatnou 
náladu. Pro dravce a jiné velké ptáky však toto období značně zvýšilo riziko vážného pora-
nění či smrti. Na vině ovšem není samotná příroda, ale naše civilizační vymoženosti. Zcela 
běžné věci, jako je elektrické vedení, prosklené plochy budov, auta jedoucí vysokou rychlos-
tí nebo jen obyčejná mokrá vozovka, se stávají pro ptáky smrtelným nebezpečím. Je na nás 
lidech, abychom hledali nová technologická opatření, která nám dovolí zachovat si vlastní 
pohodlí, aniž bychom přitom ohrožovali a likvidovali jiné „nelidské“ bytosti.

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

 
Jezírko v záchranné stanici 

pana Machaře v Brně. 
Foto Pavla Mládková
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„rovinnou“ konzolu, spojí svými kří-
dly dva sousední dráty, a dojde k po-
pálení nebo usmrcení. I ti šťastlivci, 
kteří zásah elektrickým proudem pře-
žijí, jsou většinou nadosmrti handica-
povaní. Poraněná tkáň uschne, a poté 
se sama amputuje, v lepším případě se 
vytvoří puchýř a tkáň se na postiže-
ném místě postupně regeneruje. 

Prohlížím si poštolku popálenou 
elektrickým proudem, která je v útul-
ku dva dny. Pravá noha jí již odumře-
la a přijde-li i o levé křídlo, bude pro 
ni jediným řešením eutanazie. Pod-
zimní mlhy nezpůsobují ovšem jen 
snadnou vodivost ptačích křídel. Díky 
špatné viditelnosti ptáci často nará-
žejí do elektrických drátů, kde si po-
lámou křídla. 

Problematika rizik spojených 
s elektrickým vedením se v Čes-
ké republice řeší již několik de-

sítek let. Obecné podmínky pro vý-
stavbu elektrického vedení zahrnuje 
zákon o ochraně přírody a krajiny 
114/1992 Sb. Od poloviny devadesá-
tých let minulého století až do roku 
2005 zaváděly energetické společnosti 
pro vedení vysokého napětí (VN) nové 
typy konzol, označované jako „delta“, 
které byly pro ptáky bezpečnější, ne-
boť vodiče již neležely ve stejné rovině. 
Dosednutí dravců ovšem nezabránily. 
Nejnovějším typem je konzola nazý-
vaná „pařát“, který svým tvarem při-
podobňuje. Díky ostrému úhlu mezi 
rameny konzoly je dosednutí ptáků 
téměř vyloučeno. Podle technika spo-
lečnosti E.ON Jiřího Hlacha jde o stan-
dardizovaný prvek, který je možné 
použít na betonové a dřevěné stožá-
ry. Dalším opatřením jsou zábrany, 
tzv. hřebeny, které znemožňují při-
stávání dravců na stávající staré kon-
zoly vedení VN. 

Poštolka si při dosednutí na konzolu elektrického vedení popálila 
levé křídlo a pravou nohu, která jí již odumřela a brzy odpadne. 
Nyní bojuje o záchranu křídla, a tedy i svého života. Foto Pavla Mládková
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V rámci výstavby nových či opra-
vy starých poškozených elektrických 
vedení VN se používají již výhradně 
bezpečnější konzoly nového typu. 
Pro vyhledání nejrizikovějších míst, 
kde jsou stále tzv. „konzoly smrti“ 
(typu rovinná), je ovšem již nutná po-
moc orgánů ochrany přírody a orni-
tologů. „Na zjišťování nejrizikovějších 
míst s nikým přímo nespolupracuje-
me, ale akceptujeme požadavky správ 
CHKO, případně občanských sdruže-
ní zabývajících se ochranou ptáků, 
na přednostní montáž zábran nebo 
případnou náhradu konzol na pod-
pěrné body v úsecích, kde dochází 
k tahu ptáků nebo v blízkosti jejich 
hnízdišť,“ říká Jan Tůma, ekolog spo-
lečnosti E.ON.

Pro ošetření starých sloupů ve vy-
tipovaných rizikových lokalitách se 
používají například plastové kryty 
montované na podpěrné izolátory, 
izolační prvky montované na vodiče 
z obou stran izolátoru a již zmíněné 
mechanické zábrany (plastové hře-
beny) bránící usednutí ptáků. Stále 
se ovšem vyvíjejí nové technologie – 
různé odpínače (úsečníky) a ochran-
né prvky, které elektrické vedení uči-
ní méně nebezpečným. „Každoročně 
E.ON stanovuje plán náhrady distri-
bučních vedení vysokého napětí s ro-
vinnými konzolami vedením s konzo-
lami typu „pařát“. Roční investice na 
rekonstrukci těchto elektrických ve-
dení představují 150–200 milionů Kč,“ 
dodává Jan Tůma.

Problém se tedy – jak vidíte – 
řeší, ale bohužel ne příliš sys-
tematicky. To, co pokládám za 

největší úskalí a co vyplynulo jak z vy-
jádření energetiků, tak ornitologů, je 
nedostatečná spolupráce a komunika-
ce všech složek, kterých se problema-
tika týká, nemluvě o chybějící legisla-
tivě. Zatím nemáme zákon, který by 
rizika elektrického vedení pro ptáky 
detailně řešil. Chybí zpětná vazba na 
zavedené technologie, zda a jak jsou 
účinné, zda se situace v konkrétní lo-
kalitě zlepšila, jak výrazně apod. Ne-
existují statistiky a výzkumy, které by 
monitorovaly situaci v daných lokali-
tách před a po zavedení ochranných 
opatření. Není ani zřejmé, kdo by měl 
tyto výzkumy fi nancovat. Technolo-
gické návrhy jsou sice konzultovány 
s Agenturou ochrany přírody a kraji-
ny, ale jejich praktický účinek statis-
ticky doložen není.

„Naše nabídka zajištění „before-
after monitoringu“ zůstala a zůstává 
nevyslyšena. Přitom by to fi nančně byl 

Nejnovější konzola typu pařát brání díky své 
konstrukci dosedání ptáků na sloupy elektrického 

vedení. Foto Božena Herodesová, E.ON
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ve srovnání s pracemi na zabezpeče-
ní pouhý zlomek nákladů. Takový vý-
zkum je velmi náročný a naše kapa-
cita dobrovolných spolupracovníků 
je již vytížena jinými projekty. Oslo-
vit další potenciální spolupracovníky 
předpokládá, že jim alespoň uhradíte 
cestovní náklady a terénní pomůcky, 
na což naše společnost nemá volné 
prostředky. Žádný velkoplošný moni-
toring neprobíhá, pouze jsou lokálně 
sledovány vytipované úseky linek VN, 
většinou ve spojitosti s monitoringem 
hnízd čápů nebo sokolovitých drav-
ců (např. DESOP v Plzni, jižní Morava 
apod.). Myslím si navíc, že podobný 
výzkum by měli fi nancovat energeti-
kové,“ říká Lukáš Viktora z České spo-
lečnosti ornitologické.

Plastové bodliny se montují jako zábrana na rovinné konzoly, které jsou pro ptáky nejvíce 
nebezpečné. Ostny zamezí ptákům, aby na „konzolu smrti“ dosedli. Foto Božena Herodesová, E.ON

Konzoly typu delta se přestaly používat před třemi 
lety. Foto Božena Herodesová, E.ON
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Jak už jsem zmínila výše, elek-
trické vedení může ohrožovat ptáky 
i tím, že si o dráty zlomí křídla. Ten-
to problém se zatím příliš neřeší a po-
tvrzují to nejen ornitologové, ale i pan 
Machař v brněnské záchranné stani-
ci, podle kterého se počet popálených 
ptáků v okolí sice o něco snížil, ale 
ptáků se zlomenými křídly neubývá. 
„Naše prosba vývoje vizuálních prv-
ků na vodiče, do kterých především 
nad vodními toky a plochami nará-

ží velké množství ptáků, zůstává za-
tím nevyslyšena,“ tvrdí ornitolog Lu-
káš Viktora.

Představitelé společnosti E.ON se 
ovšem k podnětům ochranářů ne-
chtějí stavět zády, takže jistá naděje 
na zlepšení vzájemných vztahů exis-
tuje: „Pokud v budoucnu nějaké návr-
hy od ornitologů přijdou, budou v pra-
xi realizovatelné a nebudou ohroženy 
jiné faktory (zajištění kvalitní dodáv-
ky elektrické energie, bezpečnost pra-
covníků energetiky i osob, bezporu-
chová funkčnost vedení apod.), je 
možné takové návrhy zahrnout do 
naší strategie a promítnout do dlou-
hodobých i střednědobých plánů pro 
rekonstrukce dotčených úseků distri-
bučních vedení,“ říká vedoucí týmu 
Standardizace technologií sítí společ-
nosti E.ON Jiří Hlach. 

Mrtvolky ptáků povalujících 
se kolem nás a tiché utrpe-
ní těch přeživších ve skrom-

ných podmínkách záchranných stanic 
nejsou ovšem jen záležitostí energe-
tických společností a ornitologů. Týká 
se to nás všech. Krajina je často pře-
tvořena tak, že dravec nemá jinou 
možnost v obrovských lánech bez so-
litérních stromů, remízků, alejí a vě-
trolamů usednout jinam než na sloup 
elektrického vedení. Částečným ře-
šením je umístění náhradních bidý-
lek – dřevěných berliček na rozlehlá 
pole, ovšem po konzultaci s místním 
zemědělcem.

Prosklené plochy moderních bu-
dov, zimních zahrad či autobusových 
zastávek můžeme polepit siluetami 
dravců. Nebezpečné výkopy, šachty 
či nádrže lze opatřit poklopy či hus-
tou síťkou. A co se týče otrávených ná-
vnad a nelegálních zástřelů – zde ne-
zbývá než být alespoň více všímaví, 

KONTAKTY – ZÁCHRANNÉ STANICE

Západní Čechy

Plzeň .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 377 460 088, 777 145 960
Rokycany  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371 722 686, 603 239 922
Fr. Lázně (SOOS)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  354 542 033, 737 769 354
Spálené Poříčí   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371 594 842, 728 117 903
Tachov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  608 154 180

Severozápadní Čechy

Dol. Týnec.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  606 280 121, 721 940 170
Chomutov .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .474 629 917, 602 459 526
Mimoň.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  605 130 856 

Střední Čechy

Kladno.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602 336 014, 723 468 462 
Pátek u Poděbrad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  603 864 822 
Praha-Jinonice   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602 205 070 
Vlašim  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  317 845 169, 777 800 460
Votice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  317 813 178, 603 259 902

Jižní Čechy

Makov (Písek).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  382 279 159, 724 090 220 
ZOO Ohrada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  387 002 213, 723 361 181
Doudleby  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  728 916 150, 387 967 697 

Severovýchodní Čechy

Jaroměř  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  605 251 434, 603 847 189
Libštát .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  732 228 801
Pasíčka.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 469 321 396, 603 535 994
Pavlov  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  569 721 293, 724 329 583
Vendolí   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  604 830 851

Jižní Morava

Brno – ZOO Bystrc.  .  .  .  .  .  .  .  .  721 235 232, 546 432 311
Brno (p. Machař)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602 524 228
Buchlovice   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  732 250 240
Němčice nad Hanou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  602 587 638

Severní Morava a Slezsko

Bartošovice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  556 758 675, 723 648 759
Olomouc   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 585 385 348, 585 385 382
Stránské .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 554 291 000, 777 256 577

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



abychom pomohli redukovat tuto 
„ptačí kriminalitu“.

Ale vraťme se ještě do brněnské zá-
chranné stanice. Přes všechny smutné 
osudy, se kterými se pan Machař potý-
ká, se mu podařilo vytvořit malý „pta-
čí ráj“. Nedaleko nás u malebného ryb-
níčku si vyšlapuje zvědavý čáp Rosťa, 
který letos na jaře vyletěl z rodičov-
ského hnízda, uhodil se o větev a upa-
dl na zem. Na zimu odletí do Afriky. 
Žije si tu již zcela volně stejně jako dal-
ší vyléčení ptáci, kteří prošli náročnou 
rehabilitací. Teď už jen čekají na vhod-
ný okamžik k odletu. Největší radost 
pro stanici nastává v březnu, kdy se 
tažní ptáci vracejí, přivítají se se svým 
zachráncem a odlétají na hnízdiště. 
Podle značkovacích kroužků se dají 
snadno identifi kovat.

Opouštím záchrannou stanici, po-
raněné labutě, popálené poštolky, kor-
morána se zlomenou čelistí i krkavce, 
který mi řekne „ahoj“ tak příjemným 
lidským hlasem, že se až leknu. Na 
poli ještě zahlédnu čápa Rosťu a ce-
lou cestu domů za vytrvalého deště 
pozoruji stovky a stovky drátů a slou-
pů elektrického vedení, které jedněm 
přinášejí světlo a jiným smrt. 

Kormorán se zlomenou čelistí se úspěšně zotavuje v brněnské 
záchranné stanici. Foto Pavla Mládková

ZÁCHRANNÉ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY

Mimoň
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Proč? Odpověď je zcela jedno-
duchá. V krajině dnes žijeme 
a hospodaříme zcela odlišným 

způsobem, a tak původní živá příro-
da nemá šanci sama osidlovat nová 
stanoviště. Krajinu proto opanuje 
jednoduchá, druhově chudá vege-
tace složená z rostlin, které se no-
vým podmínkám dokonale přizpů-
sobily. 

Jednou z mála výjimek, kde se po-
dařilo obnovit druhově pestrou živou 
přírodu a znovu vytvořit inspirativ-
ní přírodní prostředí ze zdevastova-
né krajiny, je Růženin lom na severo-
východním okraji Brna. Je to nevelký 
jámový lom vzniklý ve vápencích na 
jižním úbočí kopce Hády. Těžit se tu 
přestalo počátkem šedesátých let mi-
nulého století. Přestože se později sta-
lo jeho dno úložištěm odprašků, suti 
a odpadu, podstatná část lomu obklo-
pená zachovalou přírodou sama za-
rostla do podoby krásného, roman-
tického prostředí. Pramen vyvěrající 
z čelní stěny umožnil vzniknout sou-
stavě jezírek, která je základem dneš-
ní nepřeberné druhové pestrosti této 
lokality. Okraje jezírek velmi záhy za-
čali osidlovat noví živočichové i rost-
liny. Význačnější druhy rostlin sem 
byly zdaleka přinášeny větrem nebo 

Jak se dělá příroda
Text: Lubomír Tichý

V dnešní době jsme bohužel svědky, ale často i spoluviníky zániku původní české krajiny 
a přírody. Ač se její zbytky mnohde pokoušíme zachránit, bezvýsledně. Jakoby krajina a pří-
roda byla dnešní civilizací neuchopitelná, prokluzuje mezi prsty a mizí. Alarmující není ani 
tak zánik různých přírodních stanovišť jako skutečnost, že další takto cenná území téměř 
nikde nově nevznikají. 

Romantické prostředí Růženina lomu u Brna. 
Obě foto Lubomír Tichý

K A U Z A
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do lomu pronikaly z přilehlých step-
ních porostů.

Zdárně se vyvíjející nové pro-
středí ohrozila až plánovaná 
rekultivace lomu koncem 90. 

let minulého století. Zprvu totiž ne-
bylo jasné, zda nebude lom zavezen 
a slibně se obnovující příroda zniče-
na. Díky tomu, že se Růženin lom na-
chází v blízkosti chráněných území, 
zamýšlená rekultivace se nakonec na-
opak stala ukázkovým příkladem ob-
novy přírodních hodnot. U klasických 
rekultivací dochází často k úplnému 
přetvoření vzhledu a funkcí lomu, což 
má za následek zničení většiny stávají-
cích biotopů za vzniku uměle vytvoře-

ných a druhově chudých rostlinných 
společenstev. Zde však obnova příro-
dy postupovala přirozeně a s cílem 
odstranit rušivé vlivy a umožnit dal-
ší pomalé zarůstání lomu. 

V severní části lomu vzniklo nové 
jezírko přiléhající ke stávajícím ná-
držím, v prohlubních zmizely cizo-
rodé odpady a na povrchu popílko-
vého odpadu bez vegetace se objevil 
jemný štěrk překrytý mělkou vrstvou 
zeminy z původních stepních poros-
tů. Předpokládalo se totiž, že přiveze-
ný materiál bude obsahovat semena 
stepních druhů, které umožní nově 
vznikající biotop snadněji osídlit. 
Malá mocnost zeminy měla zabrá-
nit masivnímu šíření synantropních 

K A U Z A

Díky citlivé rekultivaci 
se v lomu vytvořila 
nádherná příroda. 

Foto Lubomír Tichý

Prostředí lomu 
je vhodné i pro 

užovku obojkovou. 
Foto Jiří Bohdal
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druhů bylin a trav (druhy, které se 
šíří především v důsledku činnos-
ti člověka a vyskytující se v blízkos-
ti lidského obydlí – pozn. red.) a její 
proměnlivé množství mozaikovitě 
rozrůznilo rozsáhlou homogenní plo-
chu dna.

A co víc – po dobu čtyř let podpo-
řila technické úpravy i řada šetrných 
zásahů do přírodního prostředí. Z ce-
lého prostoru lomu se odstranily ne-
původní dřeviny a dno lomu zarost-
lo travou a vysetými bylinami, jejichž 
semena pocházela z bezprostředního 
okolí lomu. Některé rostliny, rostou-
cí v blízkém okolí jen ojediněle, byly 
vypěstovány uměle ze semen a ná-
sledně vysazeny v lomu. Pokusně byly 
z okolí přenášeny také drny s živými 
rostlinami.

Výsledek na sebe nenechal dlou-
ho čekat. Po několika letech se 
dno lomu zapojilo řídkou vege-

tací, jejíž druhová pestrost je vyšší než 

K A U Z A

Z Brna je to do lomu 
opravdu jen kousek. 
Foto Lubomír Tichý

Květy vzácného pelyňku 
pontického spatříme 

v lomu ještě v říjnu. 
Foto Ivan Bílek
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v okolních chráněných územích. Dvoj-
násobně vzrostl i počet ohrožených 
druhů rostlin, objevili se noví živoči-
chové, které jsme tu donedávna vůbec 
neznali. Mozaiku přírodního prostře-
dí podporuje kvalita a počet rostlin-
ných i živočišných druhů či kontrast 
vápencových skal a sutí se zelení rost-
lin nad vodní hladinou. 

Dnešní Růženin lom zůstal maleb-
ným a příjemným prostředím v bez-
prostřední blízkosti Brna, kam se 
mnoho lidí rádo vrací. A možná jen 
málokdo si tu plně uvědomí, že tato 
lokalita by nemohla vzniknout, kdy-
by se na ní od prvního do posledního 
okamžiku kromě přirozené síly pří-
rody nepodílela lidská ruka… 

K A U Z A

Nepřehlédnutelná krása 
ohrožené hvězdnice chlumní. 
Foto Ivan Bílek

Růženin lom nalezneme 
na jižním úbočí kopce Hády. 
Foto Lubomír Tichý
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LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ 
Ledňáček říční bývá často považován za symbol nepoškozené, 
zdravé krajiny. Mimo dobu hnízdění můžete tohoto nádher-
ně zbarveného ptáčka zastihnout kdekoli u vody, nejlépe mu 
však vyhovují vodní toky s původními svislými břehy. V jejich 
stěnách a pod obnaženými kořeny stromů si totiž ledňáček 
nejsnáze buduje své hnízdo. Takové přírodní podmínky ovšem splňují obvykle jen in-
ženýrskými zásahy nenarušené a u nás čím dál vzácnější úseky přirozeně tekoucích 
potoků a řek.

Lišejníky  /  Fotografujeme rosničky  /  a další zajímavosti…

Pozvánky
SETKÁNÍ PŘÁTEL PŘÍRODNÍ ZAHRADY / Brno / 9. prosince 2008 
Tradiční setkání s Helenou Vlašínovou, které probíhá každé druhé úterý v měsíci v knihovně 
Domu ochránců přírody na Panské ulici v Brně v 17.00–19.00 hodin. Pořádá Ekologická poradna 
Veronica, www.veronica.cz.

PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ / Kněžice / 12.–14. prosince 2008
Vzpomeneme vánoční zvyky a obyčeje, nebude chybět vánoční hudba se zpěvem a pestré ruko-
dělné činnosti a vycházky do přírody. Pohoda a klid v přírodě, daleko od předvánočního shonu. 
Akci pořádá středisko ekologické výchovy Chaloupky, www.chaloupky.cz.

TÝDEN OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE / Hostětín / 12.–16. ledna 2009
Výukový program pro ZŠ a SŠ zaměřený na obnovitelné zdroje energie, úspory energie a klima-
tické změny. Program se koná v pasivním domě v Hostětíně u Bojkovic. Pořádá: Centrum Veroni-
ca Hostětín, http://hostetin.veronica.cz.

KRKONOŠE VNITŘNÍ – VNĚJŠÍ / Žacléř / 6. únor – 31. březen 2009
Výstava je otevřena denně v Městském muzeu Žacléř. Slavnostní zahájení proběhne 6. února 2009 
od 16.00 hodin. Více informací najdete na www.zacler.cz.

VĚTRNÁ ENERGIE V SR / Bratislava / 19. února 2009 
Větrná energetika je v současné době nejrychleji rostoucím energetickým odvětvím. Potenciál vě-
tru se s novými technologickými možnostmi neustále zvětšuje. Můžeme si za současné sitauce 
blížící se energetické krize dovolit tento obnovitelný zdroj energie nevyužít? Jak se k této šanci 
postaví Slovensko? Pokud máte zájem stát se partnerem této konference, zajímala by Vás aktivní 
účast na konferenci v roli přednášejícího, pokud byste nám chtěli sdělit vaše tipy či náměty pro 
ztvárnění programu konference či informace o zajímavých projektech v oblasti větrné energie na 
Slovensku, v ČR i zahraničí, ozvěte se. Pořádá B.I.D. services s.r.o., http://www.bids.cz

V příštím čísle…
Číslo 1 / 2009 vychází 25. února 2009
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Ztraceny v ledovém království
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Naše zemní veverky
Za tet ívky na Šumavu

9
7
7
1
8
0
3
0
0
9
0
0
2

0
6

S dome kem na zádech
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Tajemní lesní lovci
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Mechy – op vované i proklínané
Duboví ob i jihomoravského luhu
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Výsledky fotosout že
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Když v eském st edoho í mrzne
Výsledky fotosout že 2017

9
7
7
1
8
0
3
0
0
9
0
0
2

1
2 JMÉNA 

NAŠICH ROSTLIN
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Starší čísla časopisu 
Naše příroda 
si můžete objednat… 

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

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

PŘEDPLATNÉ ZAJIŠŤUJE: 
SEND Předplatné

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

Půlroční předplatné: 225 Kč
Roční předplatné: 450 Kč

ČASOPIS NAŠE PŘÍRODA SEŽENETE 
POUZE V PŘEDPLATNÉM !



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

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

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

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

 Podporujeme environmentální výchovu
 a informovanost o ochraně přírody.

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

Pojďte s námi do přírody na 
www.blizprirode.cz

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