
Zaostřeno 
na přírodu

naše téma:

Zpravodaj

Tři oTázky pro...  

režiséra filmu 
Planeta Česko

Marián Polák je autorem prvního 
celovečerního filmu o české přírodě 
Planeta Česko. A ukazuje, že cesta 

nespoutanou přírodou může 
začínat hned za našimi dveřmi. 

4

7x 
o Přírodní zahradě 

Mnoho českých zahrad odpovídá 
v roce 2018 stavu zahrad anglické 

šlechty v 19. století. I tam byly – 
v době viktoriánského rozmachu – 
hitem dokonale posekané zahrady. 

A už tehdy zkušený irský botanik 
a zahradník William Robinson tvrdil, 

že je to chyba. 

InvaZní druhy 
ohrožují původní 

ekosysTémy
Spolu se zvyšujícími se objemy 

a vzdálenostmi dopravovaného zboží 
i lidí roste i množství rostlin a živoči
chů, kteří se dostávají mimo oblasti 
svého původního výskytu. Potíž je, 

když se v nových podmínkách zabydlí 
a stanou se druhy invazními.

6 14
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Máte zájem o odebírání Zpravodaje? Napište na adresu: zpravodaj@mzp.cz.

Úvodní sLovo mInIstra

Tři oTázky pro...  

režisérA Filmu 
plAneTA Česko 

Marián Polák je autorem prvního 
celovečerního filmu o české přírodě 
Planeta Česko. A ukazuje, že cesta 

nespoutanou přírodou může začínat 
hned za našimi dveřmi. 

AnkeTA 

Co považujete 
v naší přírodě 

Za nejCennější? 
Čeho si v naší 

Přírodě nejvíce 
vážíte?

názor  

taneC s vLky

Zamyšlení ředitele Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR 

Františka Pelce nad návratem 
vlka do české krajiny.

rozhovor  

jIří patoka
Původních 

ekosystémů se v Čr 
zachovalo jen velice 

málo

Pokud chceme hledat prapůvodní 
příčiny poklesu evropské biodiver
zity, musíme se vrátit až do neolitu, 

kdy došlo k rozvoji zemědělství a člo
věk začal významně měnit krajinu.

32
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AkTuAliTy  

sLedujete přírodu? 
zaměřte se na 

veverky

U příležitosti Evropského dne 
chráněných území 24. května začíná 

projekt, který by měl přimět co 
největší počet lidí ke sledování naší 

přírody. Pomoci má sympatický 
a hojný druh: veverka obecná.

rozhovor  

tomáš Görner 
naše krajina 

je dosti 
unifikovaná 

Na polích i v lesích převládají 
na velkých plochách mono

kultury. Jednotně a poněkud 
sterilně působí i dnešní za

hrady u domů; dříve to býval 
biotop mnoha původních 

druhů.

ze svěTA  

evropa 
se brání unijním seznamem 

invazních druhů 
Ve státech Evropské unie se ročně na boj s invaz
ními druhy a jimi způsobené škody vynaloží přes 
300 mi liard korun. Přitom až 12 tisíc rostlinných 
a živočišných druhů na území unijních zemí je 

nepůvodních. 

27
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Vážení čtenáři, 

za milý trend naší 
doby mám „zpoma
lování“ (slow food, 
slow money, slow 
cities, slow fashion). 
Je to přirozená touha 
po znovunalezení 

rovnováhy v čase, kdy člověk svou 
spotřebou a svými nároky dávno před
běhl sám sebe i prostředí, v němž žije. 
A zaslepeně dokáže startovat na vysoké 
otáčky paradoxně i v létě, kdy si zároveň 
chce i má užít volných chvil a relaxace 
víc než kdy jindy.

Přitom si stačí jen připustit, že není nut
né se o prázdninách hnát do proflák
nutých turistických destinací po celém 
světě. Tedy do míst, odkud se genius 
loci rychle vytrácí, kde spíše než slávu 
dávných dob nebo panenskou přírodu 
najdete hlavu na hlavě plus nevábné 
stopy těch, kteří vás předběhli.

My jsme se v tomto Zpravodaji MŽP 
rozhodli toulat se a kochat českou příro
dou stejně jako třeba režisér úspěšného 
prvního celovečerního filmu o české 
přírodě Planeta Česko.  A říkáme, že 
skvosty se dají najít i za humny. Učme 
se proto dívat se pozorněji kolem sebe 
a více si vážit toho, co máme. A to i při 
takových detailech, jakými je to, co po 
sobě po naší návštěvě přírody zanechá
váme.

I když vás v tomto Zpravodaji informu
jeme o problémech, které způsobují 
přírodě především zásahy člověka, tedy 
o šířící se invazi zavlečených druhů 
nebo projevech změn klimatu a s nimi 
provázanými zkázami, jako je například 
aktuální kůrovcová kalamita, chtěli jsme 
vás především pozvat do kouzelné čes
ké přírody (můj tip na výlety: ne příliš 
známé a přitom velmi cenné přírodní 
oblasti NATURA 2000).

P. S. Až léto skončí, napište  
na zpravodaj@mzp.cz, kde jste si letošní 
prázdniny užili vy. 

Richard Brabec,  
ministr životního prostředí 

4
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AkTuAliTy

výpravy za 
soustavou  

natura 2000
V České republice je tato soustava 

zastoupena na 14 % území 
1 112 evropsky významnými 

lokalitami a 41 ptačími oblastmi. 
Vybrali jsme pro vás tři, kam stojí  

za to se určitě podívat.
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1|Máte nějaký živočišný 
nebo rostlinný druh, 
kterému jste se ve svých 
filmech nevěnoval, ale 

přesto byste to rád udělal? 
Vztaženo na území České republiky to jsou 
určitě velké šelmy, byť jsme už točili menší 
film o jejich výzkumu. Přestože vlků u nás 
přibývá, tak spolu s rysy a ojedinělými med
vědy jsou to velmi vzácná zvířata s velkým 
teritoriem, která jsou navíc plachá a je velmi 
obtížné je vůbec spatřit, natož natočit. Jsou 
to takoví králové našich lesů, někdy spíše 
přízraky, a byla by to nelehká výzva o nich 
natočit film. Stálo by to hodně času a samo
zřejmě peněz a výsledek by byl i tak velmi 
nejistý. Jsou to pro mě určité symboly divoké 
přírody, která se zachovala uprostřed naší 
civilizované krajiny. 

Tři oTázky pro... |

2| Co považujete za největší před-
nost naší přírody a krajiny? Ja-
kých míst si v ní a proč nejvíce 
ceníte? 

Určitě je to relativně velká pestrost přírody na malém území. 
Od lužních lesů přes sopky, stepi až po hřebeny hor. Z ně
kterých biotopů nám bohužel zbývají už jen zlomky – jako 
třeba přirozené říční nivy nebo lesy dlouhodobě ponechané 
samovolnému vývoji. Takže čeho je málo, toho si asi člověk 
cení nejvíc. Jenže podobně cenná jsou pro mne i místa, 
která nejsou na první pohled tak atraktivní, ale která dříve 
tvořila tu jemnou mozaiku pestré krajiny a de facto nepoží
vají žádnou ochranu. Mám na mysli nejrůznější meze, polní 
cesty, aleje starých ovocných stromů, vrbárny, čisté rybníčky, 
obecní pastviny, polní remízky apod. O to jsme přišli a stále 
bohužel přicházíme.

3| O čem bude váš další přírodopis-
ný film? 
To záleží hlavně na tom, na jaké téma se nám 
podaří sehnat finance. Přírodopisné filmy 
jsou u nás dlouhodobě podfinancované 
a nám tvůrcům chybí i ambice je natočit 

v kvalitě srovnatelné s mezinárodní produkcí. Po Planetě 
Česko, která měla snad poprvé v historii adekvátní rozpo
čet a myslím, že to je na tom filmu vidět, se mi už nechce 
pouštět se do projektů dělaných doslova na koleně v pár 
lidech. Ve spolupráci s CHKO Jeseníky jsme třeba u příle
žitosti blížícího se výročí založení CHKO začali připravovat 
dokumentární film právě o tomto nádherném pohoří. Takže 
věřím, že se podaří sestavit rozpočet tak, že film nakonec 
vznikne v podobě a kvalitě, kterou si Jeseníky zaslouží.

režiséra filmu  
Planeta Česko
marIána poLáka 
Marián Polák je autorem prvního celovečerního filmu o české přírodě Planeta Česko. 
Film prostřednictvím moderních technologií přibližuje dobrodružství zvířat a rostlin 
kolem nás. A ukazuje, že cesta nespoutanou přírodou může začínat hned  
za našimi dveřmi. 

marián polák je režisér, kameraman a producent 
specializující se na přírodopisné a vědecko-populární 
dokumentární filmy. za dokument živý obraz světa získal 
výroční cenu FiTes Trilobit a další ceny pak na festivalech 
ekofilm a naturvision. jako kameraman a producent 
připravil s režisérem janem hoškem například desetidílný 
seriál příběhy zvědavých přírodovědců nebo koprodukční 
filmy netopýři ve tmě či svět podle termitů, za který 
obdrželi velkou cenu na life sciences Film Festivalu.  
je režisérem unikátního snímku planeta Česko.
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NAŠE TÉMA |

Invazní druhy odborníci řadí spo
lečně s fragmentací krajiny, zesilují
cím využíváním přírodních zdrojů, 
znečišťováním životního prostředí 
a změnou klimatu k hlavním 
rizikům pro původní ekosystémy 
a biodiverzitu. Nepůvodní druhy 
jsou na nová území zanášeny často 
záměrně, například jako okrasné 
rostliny. Typickým příkladem je 
bolševník velkolepý, který byl na 
naše území dovezen jako okrasná 
rostlina v 19. století. Mnoho druhů 
se ale ocitne na novém území zcela 
náhodně. Takovým příkladem je 
sršeň asijská, která se do Španělska 
dostala jako černý pasažér s lodní 
dopravou z Číny. 

InvaZní druhy 
ohrožují původní 
ekosysTémy

„Problém je, když nepůvodní druh 
ohrožuje původní druhy, způsobuje 
ekonomické škody a je rizikem pro 
zdraví člověka. Mnoho nepůvod-
ních a invazních rostlin patří mezi 
významné alergeny. Typickým pří-
kladem je obtížně se hojící požahá-
ní bolševníkem velkolepým. A i mezi 
živočichy najdeme přenašeče 
chorob nebezpečných pro člověka. 
Mýval šíří škrkavky, které mohou 
parazitovat i na lidech, nutrie jsou 
přenašečem leptospirózy nebo 
tularémie,“ poznamenává ředitel 
odboru druhové ochrany a imple
mentace mezinárodních závazků 
Ministerstva životního prostředí 
Jan Šíma. 

Nejde ovšem jen o člověka, 
často se jedná i o přežití 
původních druhů. Nepůvodní 
druhy na novém území vyu
žívají různorodé strategie, jak 
ovládnout životní prostor. Je to 
omezení zdrojů potravy nebo 
jiných potřeb „domácích“ dru
hů, přímá predace, vzájemné 
křížení anebo přenos nemocí 
a parazitů. Není výjimkou, že 
invazní druh kombinuje více 
těchto postupů najednou. 

Račí MOR v našiCh 
tOCíCh

Příkladem nebezpečného 
invazního druhu na našem 
území jsou severoamerické 
druhy raků, které přenášejí 
takzvaný račí mor. Zatímco se
veroameričtí raci s ním dokáží 
žít, tuzemští raci ne. Nepů
vodní severoameričtí raci se 
přitom u nás běžně chovají pro 
akvarijní účely… Problémem 

Spolu se zvyšujícími se 
objemy a vzdálenostmi 
dopravovaného zboží i lidí 
roste i množství rostlin 
a živočichů, kteří se 
dostávají mimo oblasti svého 
původního výskytu. Potíž je, 
když se tyto druhy v nových 
podmínkách zabydlí a stanou 
se druhy invazními. 

PaJasan 
a bOlševník

I v případě invazních 
rostlinných druhů najdeme 
mnoho názorných příkladů, 
kdy nepůvodní druh „vytlačí“ 
původní vegetaci. A také 
zde se uplatňují různorodé 
strategie, které invazním 
druhům napomáhají v kon
kurenci nad původními dru
hy, přičemž hlavní strategie 

„Problém je, když 
nepůvodní druh 
ohrožuje původní 
druhy, způsobuje 
ekonomické 
škody a je rizikem 
pro zdraví 
člověka," říká Jan 
Šíma. 

je, že z těl invazních raků (u nás se vysky
tuje rak pruhovaný, signální a mramoro
vý) se do vody uvolňuje velké množství 
odolných infekčních spor, které ulpívají na 
všem, co se ve vodě pohybuje. Pokud se 
tak tito raci dostanou do styku s tuzemský
mi druhy raků, stávají se příčinou úhynu 
celých račích populací. Severoameričtí raci 
mají oproti našim rakům i další „výhodu“. 
Rak mramorovaný je schopný se množit 
partenogeneticky, což znamená, že z jeho 
neoplozených vajíček se líhnou další sami
ce schopné produkovat další potomstvo. 

„Odborníci se shodují v tom, že zamezit šíření 
račího moru je ve vodním prostředí takřka 
nemožné. Nemůžete vyhubit celý tok… 
V tomto případě je nejdůležitější prevence, 
pokračující monitoring a důkladná informo-
vanost veřejnosti. Ministerstvo spolu s Agen-
turou ochrany přírody a krajiny ČR v tomto 
případě úzce spolupracuje se všemi dotčený-
mi subjekty. Velice si přitom ceníme přístupu 
Českého rybářského svazu k celé věci i a jeho 
preventivních opatření,“ dodává Jana Pěkni
cová z oddělení druhové ochrany MŽP. 

pajasan

nutrie

severoamerický rak 

bolševník velkolepý

y
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mýval

8

 „Omezení šíření těchto druhů je 
velmi náročné. Do zatím největ-
šího projektu na likvidaci invaz-
ních rostlin se pustil Karlovarský 
kraj s podporou evropských 
dotací. Nyní probíhá už takzvaná 
udržovací fáze projektu. Projekt 
likvidace nebezpečného plevele 
bolševníku velkolepého a dalších 
druhů přišel na více než 82 milionů 
korun,“ vysvětluje náměstek pro 
řízení sekce ochrany přírody 
a krajiny Vladimír Dolejský.

invaZní dRuhy na 
seZnaMu

Invazní nepůvodní druhy se šíří 
bez ohledu na hranice jednot
livých států. I to je důvodem 
přijetí Nařízení Evropského par
lamentu a Rady EU č. 1143/2014 
o prevenci a regulaci zavlékání 
či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů, z něhož 
vychází společný unijní seznam. 
Invazních nepůvodních druhů 
je na něm v současnosti celkem 
49. V České republice se největší 
pozornost prozatím věnovala 
bolševníku velkolepému a netý
kavce žláznaté, ale na seznamu 
jsou i další rostlinné a živočišné 
druhy. Tak kupříkladu mýval, 

kterého lidé mohli potkat před 
sto lety leda tak v přírodě Severní 
Ameriky, je dnes rozšířený i u nás, 
zejména v západních Čechách 
a na střední Moravě. Loví ptáky, 
obojživelníky a plazy způsobem, 
kterému domácí predátoři neu
mějí konkurovat. Vybírá i hnízda 
v budkách a dutinách a ničí 
celé snůšky ptáků. Invazní jsou 
i některé druhy veverek nebo 
ryb, jako například střevlička 
východní, která se množí o po
znání rychleji než naše původní 
druhy. Anebo u akvaristů tolik 
oblíbená želva nádherná, která 
svým dravým chováním ohrožuje 
populace vodních organismů, 
ale také hnízdící ptactvo v okolí 
vodních toků. Přestože má u nás 
omezené možnosti k rozmno
žování (množí se zřejmě jen 
v nejteplejších letech), je možné 
se s ní setkat prakticky všude 
kvůli neuvědomělému vypouš
tění již nechtěných domácích 
mazlíčků. Nejvíce je rozšířena ve 
středních a východních Čechách 
a na Moravě. 

tomáš Görner 
naše krajina je dost 
unifikovaná

plzák španělský

ambrózie

Na otázku, co v současnosti považuje 
za nejrizikovější invazní rostlinný nebo 
živočišný druh na našem území, odpovídá 
Tomáš Görner. 

Tomáš Görner 
je pracovníkem 

oddělení obecné 
ochrany přírody 

a krajiny v Agentuře 
ochrany přírody 

a krajiny ČR v Praze.

je často spojena s větší vitalitou 
i vzrůstem. Ale nejenom s ním. 
Příkladem může být listnatý strom 
pajasan žláznatý, který se do Evropy 
dostal v 18. století. Ten kolem sebe 
šíří takzvané alelopatické látky, 
jejichž účinky se dají zjednoduše
ně přirovnat k účinkům herbicidů. 
Nepříjemný je pajasan i pro člověka. 
Jeho pyl je alergenní a další části, 
zejména semena a kůra, jsou slabě 
jedovaté. 

„V současné době je pajasan ome-
zen převážně klimaticky, dá se ale 
předpokládat, že s pokračujícím 
globálním oteplováním bude objem 
jeho populace narůstat. Prosazuje 
se zejména ve městech kvůli efektu 
tepelného ostrova. Z měst se však šíří 
i do okolí,“ doplňuje Jan Šíma. 

Typickými příklady a zároveň asi 
u nás nejznámějšími invazními 
druhy jsou bolševník velkolepý, 
křídlatky nebo netýkavka žláznatá. 
Tyto rostliny, dovozené do Evro
py původně jako okrasné byliny 
do zahrad, se adaptovaly na naše 
podmínky (podobné své domovině) 
a oproti našim druhům těží z rych
losti růstu i velikosti, z absence 
nepřátel a navíc mají výborné repro
dukční schopnosti. 

Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku 
nelze dle mého názoru jednoznačně 
odpovědět. Naše území je tvořeno 
řadou různých biotopů, a každý z nich 
je jinak citlivý vůči invazním druhům. 
Také záleží na úhlu pohledu – invazní 
druhy totiž představují riziko v mnoha 
oblastech. Jednou z nich je ohrožení 
původních ekosystémů a druhů; zde 
lze zmínit křídlatky, které zcela vytlačí 
původní vegetaci a velmi těžko se 
likvidují. Ze zvířat lze zmínit norka 
amerického a jako zástupce bezob
ratlých zatím jen dvakrát nalezeného 
raka mramorovaného. Dalším rizikem 
je negativní vliv na lidské zdraví, což 
má prokazatelně bolševník velkolepý 
či silně alergenní ambrózie peřenolis
tá. Třetím negativem jsou ekonomické 
ztráty, tady můžeme uvést kleštíka 
včelího či plzáka španělského. 

Co vnímáte jako nejzásadnější pro ubývání biodiverzity 
v naší přírodě a krajině?
Rozhodně je to úbytek přírodních a přírodě blízkých ploch vlivem nad
měrné výstavby v krajině. A například s výstavbou dopravních liniových 
staveb souvisí i úbytek migračních možností živočichů. Naše krajina je 
dost unifikovaná, na polích i v lesích převládají na velkých plochách 
monokultury. Jednotně a poněkud sterilně působí i dnešní zahrady 
u domů, dříve to býval biotop mnoha původních druhů, dnes jsou ale 
o poznání chudší. 

Typickými příklady 
a zároveň asi u nás 

nejznámějšími 
invazními druhy jsou 
bolševník velkolepý, 

křídlatky nebo 
netýkavka žláznatá.

NAŠE TÉMA | rozHoVor |
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BioLog  
mapuje chráněné i invazní 
druhy: aplikace BioLog slouží 
všem zájemcům o přírodu 
a funguje jako digitální 
zápisník pozorování fauny 
a flóry na českém území. 
Vytvořila ji Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR. Aplikace 
umožňuje lokalizovat a po
psat pozorování druhů pří
mo v terénu, přidat fotografii 
a uložit vše do mobilního 
zařízení. Vybraná pozorová
ní lze odeslat do databáze 
výskytu druhů spravované 
Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR nebo exportovat 
pro vlastní využití a vyhod
nocení. 

Co dělat, aby se račí mor 
nešířil dál z oblasti, kde se 
již vyskytuje:

1| Nesnažte se zachraňovat 
raky přesunem na jiná místa.

2| Předměty, které se dostaly 
do kontaktu s vodou (holínky, 
rybářská výstroj), důkladně 
dezinfikujte horkou vodou, Sa
vem nebo vysušením na slunci.

3| Nepřenášejte kontaminova
nou vodu na jiná místa, třeba 
kvůli zalévání. Voda obsahuje 
spory plísně a může ohrozit 
zdravé raky.

4| Nevypouštějte nepůvodní 
raky z chovu do vodních toků.

Pokud chceme hledat prapůvodní 
příčiny poklesu evropské biodiverzity, 
musíme se vrátit až do neolitu, kdy 
došlo k rozvoji zemědělství a člověk 
začal významně měnit krajinu k ob
razu svému. Odlesňování, vysoušení 
bažin a mokřadů, zakládání polí 
a podobně, to vše změnilo původní 
krajinu v krajinu kulturní tak, jak ji 
známe dnes. Postupně se přidaly další 
faktory, jako je znečištění, eutrofi
zace, destrukce habitatů, zavlečení 
nepůvodních druhů a chorob, to vše 
podpořeno růstem lidské populace. 

Původních ekosystémů se obecně 
v Evropě včetně ČR zachovalo jen 

velice málo a o jejich nedotčenosti 
můžeme oprávněně pochybovat. Ač
koliv se v některých ohledech situace 
zlepšila (např. regulací vypouštěných 
polutantů do ovzduší a vody), úbytek 
citlivějších původních druhů se 
patrně nepodaří zastavit a prostředí 
postupně ovládnou druhy tolerant
ní vůči lidským aktivitám a druhy 
přizpůsobivé. A mezi ně často patří 
právě i druhy invazní. Ačkoliv se zdá, 
že tento boj nelze vyhrát, můžeme 
(a z morálního hlediska bychom to ze 
všech sil měli dělat) se pokusit tento 
proces alespoň zpomalit a snažit se 
předat přírodu dalším generacím v co 
možná nejlepším stavu.

Jaký invazní rostlinný 
nebo živočišný druh na 
našem území považujete 
v současnosti za nejrizi-
kovější?
Vybrat jeden nejrizikovější 
druh není jednoduché. Záleží 
na mnoha faktorech a situace 
se navíc poměrně dynamicky 
mění. Například dříve invazní 
sumeček americký je nyní 
postupně vytlačován ještě in
vaznějším sumečkem černým. 
A takových příkladů bychom 
našli více. 

Zároveň se vymezím vůči 
termínu „naše území“. Živoči
chové a rostliny neberou státní 
hranice příliš v potaz. Pokud 
bychom hovořili o vodním 
prostředí, měla by se zohled
ňovat spíše jednotlivá povodí. 
Z toho tedy plyne, že určitý 
druh může být v rámci jednoho 
státu původním i nepůvodním 
(případně invazním). Takto 

například rybáři vysazovaná ostroretka 
stěhovavá z povodí Dunaje vytlačuje po
doustev říční v povodí Labe. Když se tedy 
máme zaměřovat na politické hranice, pak 
jen z hlediska legislativy platné na daném 
území. 

Z perspektivy Evropské unie má tedy 
smysl hovořit o všech členských státech, 
jelikož se jich týká společná nadnárodní 
legislativa regulující mimo jiné i nepůvod
ní a invazní druhy. Mnoho z nich je jme
nováno v tzv. Unijním seznamu (seznam 
invazních nepůvodních druhů s význam
ným dopadem na EU). 

Zařazení některých druhů, jako je nosál 
červený, muntžak malý či ibis posvátný, 
je poněkud diskutabilní, ovšem u dalších 
není pochyb, že jsou nebezpečné pro 
původní biotu. Z živočichů lze jmenovat 
například severoamerické raky, kteří jsou 
navíc přenašeči velice nebezpečného one

Jiří Patoka je asistentem na 
katedře zoologie a rybářství 
při Fakultě agrobiologie, 
potravinových a přírodních 
zdrojů České zemědělské 
univerzity v Praze.

mocnění zvaného račí mor. Nové 
nepůvodní a potenciálně invazní 
druhy se navíc stále objevují. 

Na seznamu ale paradoxně další 
prokazatelně invazní druhy chybí: 
jmenovat můžeme například 
karase stříbřitého či trnovník akát. 

link pro stažení:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nature.biolog

trnovník akát

rak severoamerický

jIří patoka
Původních ekosystémů se 
v Čr zachovalo jen velice 
málo

Na otázku, jaké jsou hlavní faktory ubývání 
biodiverzity v naší přírodě a krajině, odpovídá  
Jiří Patoka.

  www.biolog.nature.cz

rozHoVor |

http://biolog.nature.cz/
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evropa 

se brání unijním 
seznamem invazních 
druhů

Ve státech Evropské unie se ročně na boj s invazními druhy 
a jimi způsobené škody vynaloží přes 300 miliard korun. 
Přitom až 12 tisíc rostlinných a živočišných druhů na území 
unijních zemí je nepůvodních. A podle odhadů až 15 % z nich 
patří k těm, co se rychle šíří a ohrožují ty původní.

V souvislosti s přijetím Nařízení EU 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci 
zavlékání či vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů byl 
vytvořen seznam druhů, na které se 
nařízení vztahuje, oficiálně nazvaný 
Seznam invazních nepůvodních 
druhů s významným dopadem na 
Unii, zkráceně označovaný jako 
"unijní seznam". K němu se vážou 
zákazy dovozu, prodeje a chovu 

problematických živočichů a rostlin 
a samozřejmě zákaz jejich vypouš
tění do přírody. Z rostlin na unijním 
seznamu na návrh ČR figuruje 
například bolševník velkolepý. 
Podmínkou připsání druhu je jeho 
nepůvodnost na celém území Unie, 
prokazatelná schopnost přežívat 
a šířit se v biogeografické oblasti 
společné alespoň dvěma státům 
a pravděpodobnost jeho závažného 

nepříznivého dopadu na biologic
kou rozmanitost, lidské zdraví či 
hospodářství. K invazním druhům 
se přistupuje podle míry jejich roz
šíření. V místě, kde se objeví prvních 
několik jedinců, je snaha invazní 
druhy eliminovat. U široce rozší
řených druhů je třeba uplatňovat 
kontrolu a snažit se zamezit jejich 
významnému rozšiřování. 

Rostliny suchozemské (12):

batora chilská (Gunnera tinctoria)

bolševník perský (Heracleum persicum)

bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi)

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), rozšíření v ČR

dochan setý (Pennisetum setaceum)

klejicha hedvábná (Asclepias syriaca), rozšíření v ČR

Microstegium vimineum

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), rozšíření v ČR

pomíšenka nepitolistá (Baccharis halimifolia)

puerarie laločnatá (Pueraria montana var. lobata)

rdesno (Persicaria perfoliata)

sambaba obecná (Parthenium hysterophorus)

Rostliny vodní (11):

chebule karolínská (Cabomba caroliniana)

lysichiton americký (Lysichiton americanus)

plevuňka (Alternanthera philoxeroides)

pupečník pryskyřníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)

spirálovka větší (Lagarosiphon major)

stolístek různolistý (Myriophyllum heterophyllum)

stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum)

tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes), rozšíření v ČR

vodní mor americký (Elodea nuttallii), rozšíření v ČR

zakucelka (Ludwigia peploides)

zakucelka velkokvětá (Ludwigia grandiflora)

bezobratlí (7):

krab čínský (Eriocheir sinensis), rozšíření v ČR

rak červený (Procambarus clarkii)

rak mramorový (Procambarus fallax var. virginalis), rozšíření v ČR

rak pruhovaný (Orconectes limosus), rozšíření v ČR

rak (Orconectes virilis)

rak signální (Pacifastacus leniusculus), rozšíření v ČR

sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax)

Ryby (2):

hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)

střevlička východní (Pseudorasbora parva), rozšíření v ČR

Obojživelníci, plazi (2):

skokan volský (Lithobates catesbeianus)

želva nádherná (Trachemys scripta), rozšíření v ČR

Ptáci (4):

husice nilská (Alopochen aegyptiaca), rozšíření v ČR

ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)

kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)

vrána domácí (Corvus splendens)

savci (11):

burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)

muntžak malý (Muntiacus reevesii)

mýval severní (Procyon lotor), rozšíření v ČR

nosál červený (Nasua nasua)

nutrie říční (Myocastor coypus), rozšíření v ČR

ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), rozšíření v ČR

promyka malá (Herpestes javanicus)

psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides), rozšíření v ČR 
(zařazení na seznam od 2. 2. 2019)

veverka liščí (Sciurus niger)

veverka Pallasova (Callosciurus erythraeus)

veverka popelavá (Sciurus carolinensis)

Seznam a popis druhů na unijním seznamu – aktuálně je jich 49

zE SVĚTA |
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Mnoho českých zahrad odpovídá v roce 2018 stavu 
zahrad anglické šlechty v 19. století. I tam byly – v době 
viktoriánského rozmachu – hitem dokonale posekané 
zahrady. A to i navzdory tomu, že už tehdy zkušený irský 
botanik a zahradník William Robinson tvrdil, že je to chyba.

Na úvod si řekněme, že 
upravená zahrada znamená 
i pravidelné sekání trávy, pro
tože v opačném případě, když 
tráva vyroste a nevhodně se 
rozšíří, brání v užívání samotné 
zahrady. Na druhou stranu ale 
smysl také nedává to, co je dnes 
běžnou praxí. Totiž, že zajezdit 
si se sekačkou po celé zahradě 
patří k víkendové povinnosti 
každého správného zahradníka. 
Jako by se zapomínalo na to, že 
zahrada je místo, které posky
tuje (kromě práce) především 
odpočinek a nemusí v ní být 
nutně všechno pod kontrolou. 

Pojem přírodní zahrada je 
v našich končinách pojmem 

stále ještě mlhavým. Přitom platí, že v přírodní zahradě platí přirozená rovno
váha: obývá ji člověk, ale i rostliny, stromy a živočichové. Čím je společenství/
ekosystém pestřejší, tím je stabilnější a odolnější proti vnějším nepříznivým 
vlivům. Každá rostlina a živočich mají v takové zahradě svou roli a každého je v ní 
zapotřebí…

Zahrady v duchu přírody nejsou ničím novým. Byl to právě zkušený irský botanik 
a zahradník William Robinson, který jako první podrobil vědeckému bádání 
ekologické vztahy a provázanost mezi živými a neživými organismy a jejich 
životním prostředím. Vyzdvihoval spolupráci člověka s přírodou a zastával názor, 
že vzhled přírody, který je založen na jejím kompletním ovládání, je trvale neu
držitelný. Důvodem je úbytek biodiverzity a omezený počet „náhod“. V přírodní 
zahradě hledal Robinson život ve všech jeho projevech a náhodnostech. Velmi 
nadčasový přitom byl v přístupu k podrostovým částem stromových vegetač
ních prvků. Prosazoval bylinné a křovinné podrosty kolem stromů, čímž se 
zmírňují náklady nejen na péči, ale i na odstraňování spadaného listí na podzim 
a snižuje se také zaplevelování.

Přírodní zahrada je esteticky krásná, různorodá s množstvím pestrých stanovišť. 
Je místem, které nabízí životní prostor rostlinám i živočichům a člověku může 
poskytovat i čerstvé a zdravé potraviny bez chemických prostředků. Zároveň 
umožňuje aktivní i pasivní odpočinek. 

AkTUALiTy |

přírodní zahrada

katalOgOvá ZahRada

V posledních letech jsme byli svědky velkého 
rozmachu takzvaných okrasných zahrad, které 
jsou také často nazývány jako katalogové zahrady. 
V takové zahradě má každá rostlina a živočich své 
přesně stanovené místo, ze kterého se často do
slova nesmí hnout. Také trávníky jsou v okrasných 
zahradách přísně a nakrátko střižené a jedním 
z největších nepřátel je plevel v jakékoliv podobě. 
Paradoxem zůstává, že tímto plevelem jsou často 
velmi užitečné bylinky, za které pak lidé rádi vydá
vají peníze v lékárnách. 

7x 

o přírodní 
zahradě!

Aneb jen anglický trávník nemá se 
skutečnou zahradou nic společného.
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tady Je někOlik Rad, Jak si takOvOu ZahRadu vytvOřit a udRžOvat: 

Ježek
Hlavní potravou ježka jsou plži 
a hmyz. Loví v noci, proto potřebu
je denní úkryt někde v houští nebo 
pod hromadou větví.

Mšice
Mšice jsou potravou pro škvory, 
slunéčka, zlatoočka, larvy pestře
nek a pro další hmyz. Podle toho, 
kdy se tito predátoři vyskytnou na 
mšicí napadené rostlině, posoudí
me vyváženost naší zahrady.

Netopýr
Loví v noci např. mouchy, komá
ry, obaleče nebo píďalky. V létě 
se ukrývají obvykle na půdě, ve 
starém dřevníku nebo v dutině 
stromu. Při objevení netopýrů je 
nelikvidujeme, ale informujeme 
blízkého pracovníka ochrany 
přírody.

Škvor
Velmi užitečný živočich, jehož ob
líbenou potravou jsou vajíčka plžů 

a mšice. Můžeme přichystat škvoří 
domeček z květináče, do kterého 
nasteleme seno a zavěsíme ho na 
mšicemi napadený strom. Až mšice 
ze stromu zmizí, přeneseme dome
ček na jiný napadený strom.

Užovka hladká
Na zahradě je užovka velkým 
přínosem, protože konzumuje plže, 
menší hlodavce a hmyz. Není třeba 
se jí bát, je velmi plachá.

živOčiChOvé v PříROdní ZahRadě

2

5 Zvířátka na kO-
neC. V zahradě ne
zapomínáme ani na 
živočichy, u kterých je 
stejně jako u rostlin nutné 
dbát na podporu jejich rozmanitos
ti. Měli bychom jim vytvořit vhodné 
podmínky k životu. Připravíme 
úkryty a místa pro jejich rozmnožo
vání, jako jsou ptačí budky, škvorov
níky, broukoviště a hmyzí domečky. 
Vysadíme živý plot z listnatých keřů, 
jako je ptačí zob nebo habr a vybe
reme v zahradě místo, které nebu
deme obhospodařovat, takzvanou 
divočinu. Živočichům v zahradě 
je potřeba zajistit také zdroj vody. 
Vhodná jsou malá jezírka a tůňky. 
Z malého jezírka nebo tůňky přitom 
budou mít radost i děti. 

Při Zakládání PříROdní ZahRa-
dy Platí, že ROZsah Zásahů Je 
OMeZený POuZe na ty neJnut-
něJší. Důležité je nechat v přírodě 
působit přirozené jevy. Je nutné se 
vzdát používání pesticidů a che
mických hnojiv a nahradit je třeba 
uleželým kompostem nebo zeleným 
hnojivem. 

Jak už dávnO víMe, neJlePší Je 
si Z nePřítele udělat Přítele. 
Proto je dobré v zahradě nechat růst 
jitrocel, pampelišky nebo sedmikrás
ky. Stejné je to i s živočichy. Nechej
me jim někde v zákoutí zahrady nebo 
u plotu nevysekaná místa, která 
drobným živočichům poskytnou 
zázemí a úkryt zároveň. 

beZ kOMPOstu tO nePůJde. 
Pro založení kompostu je ideálním 
místem okraj zahrady v blízkosti 
zeleninových záhonků. Veškeré 
organické zbytky ze zahrádky 
i z domácnosti můžeme přidávat 
na hromadu kompostu. Kompost je 
možné založit vrstvením zbytků na 
hromadu nebo si vytvořit bednění, 
nejlépe výsuvné, abychom 
ho mohli v případě 
potřeby i přehazovat, 
čímž se kompost 
výborně provzdušní 
a lépe tleje. Na dno 
kompostu jsou vhod
né hrubší a vzdušné materiály, 
jako například nasekané větvičky 
z prořezaných stromů a keřů, dřevní 
štěpka, hobliny, které umožní 
kompostu odtok vody a provzduš
nění zároveň. Platí zde pravidlo, čím 
pestřejší je skladba kompostu, tím 
lepší. Pro urychlení tlení můžeme 
přimíchat také chlévský hnůj.

v PříROdní 
ZahRadě vytvá-
říMe sMíšené 

skuPiny ROstlin. 
Především aromatické 

rostliny, jako je celer, řeřicha za
hradní, tymián, máta nebo afrikán, 
mají pro sousední rostliny ochran
ný účinek. Je to nejpřirozenější 
a nejlevnější způsob ochrany před 
hmyzími škůdci. 

Plevel kOntROluJeMe, ale 
nebOJuJeMe s níM. Pro někoho 
může být obtížné oprostit se od 
neustálého pletí záhonků. Růst 
plevele je ale naprosto přirozený 
a v zahradě má svou nezastupi
telnou roli. Mnoho býložravého 
hmyzu se raději vrhne na nežádoucí 
plevel než na zeleninu, protože jsou 
na plevel zvyklí. K odstraňování 
plevele se uchylujeme, jen pokud 
utlačuje okolní pěstované rostliny.

dešťOvka Je ideální vOda na 
Zálivku. Dešťová voda je levná 
a účinná a můžeme ji nejjednodu
šeji odchytávat pod okapem. Stačí 
si obstarat staré sudy například ze 
staveniště a zásobárna na vodu je 
připravená. Není vhodné zalévat 
rostliny proudem studené vody 
a ani není dobré je zalévat každý 
den. Rostliny přijdou o svou odol
nost a jen mělce zakoření. Ideální 
je zalévat rostliny jen několikrát 
týdně, vydatněji a přímo ke koře
nům. Zalévání večer je vhodnější, 
ale dopřáváme tím plžům. Pokud 
okolní půdu nekryjí jiné rostliny, je 

dobré ji pokrýt mulčem, 
který udrží půdu déle 
vlhkou a kyprou.

Aksamitník (afrikán)
Okrasná i užitečná rostlina. 
Jeho kořenové výměšky čistí 
půdu od některých druhů há
ďátek. Kompost z nich dobře 
svědčí bramborám a způsobu
je menší výskyt mandelinek.

Měsíček lékařský
Léčivé účinky. Vhodný pro 
výrobu mastí, přidává se do 
potravin jako přírodní barvivo. 
Krásná rostlina.

Kozlíček polní
Léčivé účinky (nervový sys
tém), zdroj vitamínu C, přidává 
se do salátů.

Okrasné zeleniny
I zelenina se dá využít jako 
okrasná květina. Patří sem kve
toucí cibule, kapusta kadeřavá, 
pažitka.

Ptačí zob
Vhodný pro zakládání živého 
plotu, krásné květy, poskytuje 
úkryt a je zdrojem potravy pro 
ptactvo.

Šťovík zahradní
Listy bohaté na vitamíny, 
přidává se do salátů místo octa 
a citrónu. Dekorativní rostlina.

ROstliny v PříROdní 
ZahRadě1

3

4

6

7
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y

výpravy  
za soustavou  

natura 2000
 Nastávají prázdniny, není tedy od věci 

uvažovat o tipech na výlety. Inspiraci 
vám může nabídnout evropská soustava 
chráněných území Natura 2000, největší 
a nejkomplexnější soustava chráněných 

území na světě, která zahrnuje 
přes 27 tisíc přírodně unikátních 
lokalit. V České republice je tato 

soustava zastoupena na 14 % území 
1 112 evropsky významnými lokalitami 
a 41 ptačími oblastmi. Vybrali jsme pro 

vás tři, kam stojí za to se určitě podívat. 

1. Evropsky 
významná lokalita 
Kladruby nad Labem 

v kladrubech nad labem, mezi 
kolínem a Pardubicemi, se nachá-
zí stejnojmenný hřebčín, který 
je národní kulturní památkou 
a usiluje o zapsání na seznam 
světového kulturního a přírod-
ního dědictví unesCO. Území 
bylo v roce 2016 zařazeno do 
evropské soustavy chráněných 
území natura 2000 díky výskytu 
vzácných druhů brouků.

V Kladrubech nad Labem můžete 
obdivovat jeden z nejstarších svě
tových hřebčínů se slavnou tradicí 
chovu starokladrubských koní a při 
tom narazit na ohrožené druhy na 
dřevo vázaných brouků – lesáka 

rumělkového a páchníka hnědého, 
pro které zde byla vyhlášena evrop
sky významná lokalita Kladruby nad 
Labem. 

Hřebčín si zakládá na estetice 
krajiny luk a pastvin, které dokres
lují staré aleje lemující místní cesty. 
Jak lesák, tak páchník osidlují staré, 
zejména v případě lesáka často již 
dožívající, stromy v alejích nebo 
v lesích. Lesák je vázaný na zdejší 
hybridní topoly, páchník zase prefe
ruje osluněné dutinové lípy a duby. 
Lesáka lze pozorovat nejčastěji 
v dubnu a květnu, zatímco u pách
níka je to o trochu těžší, páchníci 
totiž opouští dutiny jen výjimečně. 
A když už vyletí, nebývá to daleko. 

Výzvou pro toto území je zachování 
časové kontinuity výskytu vhod
ných biotopů pro chráněné brouky 
postupnou obnovou alejí a stro
mořadí s ohledem na preferovanou 
krajinnou kompozici a při zajištění 
bezpečnosti pro lidi i koně. Proto 
byla současně s vyhlášením lokality 
uzavřena mezi ministerstvy kultury, 
zemědělství a životního prostředí 
Dohoda o obecných zásadách 
obnovy a dalšího rozvoje areálu 
Národního hřebčína v Kladrubech 
nad Labem. 

„Aktuálně je v oblasti zvané Moš-
nice plánován projekt na uvolnění 
starých dubů z podrostu mladších 
stromů zahrnující jejich odborné 
ošetření, aby byla prodloužena jejich 
životnost; z parku budou s výjim-
kou hybridních topolů odstraněny 
nepůvodní druhy dřevin a na takto 
uvolněné plochy, především po smr-
ku, budou vysazeny vhodné druhy 
stromů, jako jsou duby nebo lípy,“ 
uzavírá Milan Růžička z Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR.

Soustava Natura 2000 se rozkládá na více než 18 % 
rozlohy Evropské unie a zahrnuje 27 000 lokalit. Jejím 
cílem je přispívat k ochraně biodiverzity evropského 
kontinentu prostřednictvím zabezpečení ochrany 
těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních sta
novišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, 
nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem 
jen na určitou oblast. 

Soustava poskytuje patřičnou ochranu druhům 
a přírodním stanovištím, pro které jsou chráněné 
lokality vyhlašovány, přitom většina z nich je přímo 
závislá na lidském hospodaření (např. kosení, pastva 
či udržitelné hospodaření v lese). Díky tomu se zde 

vyvinuly a v šetrné formě je nutné takové hospoda
ření nadále udržovat. V žádném případě tedy není 
primárním cílem soustavy Natura 2000 působení 
člověka z těchto území vyloučit, protože v takovém 
případě by často přírodní stanoviště či druhy, které 
jsou zde chráněny, zanikly. 

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají členským 
státům dva nejdůležitější právní předpisy EU na 
ochranu přírody, směrnice „o ptácích“ a směrnice 
„o stanovištích“. Ale jak sami dále uvidíte, ochrana 
prostřednictvím Natury 2000 neznamená, že na úze
mí není možné něco zajímavého podnikat.
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OO Eva Jetenská, Kladruby nad Labem
O Eva Jetenská, Kladruby nad Labem

OT Eva Jetenská, larva páchníka hnědého
T Milan Růžička, páchník hnědý

14  %
Natura 2000 

pokrývá

území ČR

přírodních 
stanovišť  

v ČR 

60

druhů  
v ČR

153
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si totiž příliš nerozumí a mohou je 
dokonce vážně ohrozit.

Zajímavé na evropsky význam
né lokalitě Raná–Hrádek je i její 
využívání pro potřeby paraglidin
gu a modelového létání. Zejména 
v době útlumu pastvy fanoušci 
těchto sportů dokonce umožnili 
zachování některých chráněných 
druhů rostlin a živočichů, protože 
sešlapáváním půdního povrchu 
dávali méně konkurenčně zdatným 
druhům příležitost prosadit se. 

3. Evropsky 
významná lokalita 
Raná–Hrádek

evropsky významná lokalita 
Raná–hrádek leží v Chráněné 
krajinné oblasti české středohoří. 
Je oblíbeným místem vyznavačů 
paraglidingu i modelového létání. 
Z pohledu soustavy natura 2000 
se ale jedná hlavně o mimořádně 
cenné území s dochovanými step-
ními travinnými společenstvy, 
včetně těch se vzácnými kavyly 
a prosperující populací sysla 
obecného.

Chráněná krajinná oblast České 
středohoří se od roku 1997 zamě
řuje na obnovu stepních trávníků. 
Bez extenzivního obhospodařování 
by totiž v těchto oblastech zůstala 
teplomilná stepní travinná spole
čenstva jen reliktem na miniaturních 
ploškách prudkých skalnatých strání 
na Rané a Oblíku, Milé a některých 
dalších menších kopců. 

„Postupně jsme obnovovali nejcen-
nější plochy na Rané a na Oblíku, ale 
komplexní cílená obnova stepních 
trávníků, kosení a rozvoj bezlesí je 
přímo svázána s projektem LIFE Loun-
ské středohoří,“ vysvětluje Roman 
Hamerský z regionálního pracoviště 
Správy CHKO České středohoří 
a Agentury ochrany přírody a krajiny 
České republiky a dodává, že no
vinkou je i další projekt z programu 
LIFE Lounské středohoří, podpořený 
i Ministerstvem životního prostředí, 
který kromě obnovy přírodních sta
novišť cílí na podporu jednotlivých 
druhů, a to ještěrky zelené, orchi
deje střevíčníku pantoflíčku, kavylu 
olysalého či koniklece otevřeného.

Pro zachování stepních travnatých 
společenstev je podle něj zásadní 
provádět cílenou a dlouhodo
bou péči; v praxi se jedná hlavně 
o pastvu či pravidelné kosení, aby 
nedocházelo k zarůstání cenných 
přírodních stanovišť náletovými 
dřevinami a křovinami a k rozšiřová
ní nežádoucích druhů trav. 

Jedním z ikonických druhů, které 
je možné na Rané a v jejím okolí 
spatřit, je sysel obecný. Pro něj je 
primárně důležitá přítomnost nízko
stébelného travního porostu, který 
zajišťuje syslovi dobrou přehlednost 
v terénu a včasné zpozorování pre
dátorů. Na sysly se dá přitom narazit 
nejen v samotné lokalitě Raná–Hrá
dek, ale i na přibližně 25 m širokém 
pásu mezi vrchem Raná a letištěm 
Raná, který tamějším syslům zajišťu
je ničím nerušený přechod mezi tě
mito dvěma oblíbenými lokalitami. 
Až se ale na Ranou vypravíte, nechte 
své čtyřnohé miláčky doma. Se sysly 

2. Ptačí oblasti 
Krušných hor

Ptačí oblasti východní krušné 
hory a novodomské rašeliniště – 
kovářská představují dvě nejroz-
sáhlejší chráněná území v kruš-
ných horách. čím je toto území 
cenné, že požívá ochranu meziná-
rodního významu v rámci sousta-
vy natura 2000? Je to výskytem 
tetřívka obecného – hrabavého 
ptáka, jehož počty v minulosti 
klesly na kritickou mez. 

Ptačí oblasti východní Krušné hory 
a Novodomské rašeliniště – Kovář
ská zahrnují území, v němž jsou 
stále ještě patrné následky imisní 
kalamity ze 70. a 80. let minulého 
století, kdy došlo k hromadnému 
odumírání lesních porostů. Tato 
z lesnického pohledu nepříznivá 
situace (imisní holiny, řídké porosty 
náhradních dřevin s dominujícím 
smrkem pichlavým a navýšeným 
podílem listnatých dřevin) však měla 
pozitivní dopad na biotop tetřív
ka obecného a zabránila tak jeho 

dalšímu ubývání na území Krušných 
hor. I nadále však zůstává populace 
tohoto ptáka velmi zranitelná. 

„Po imisní kalamitě dochází k po-
stupnému odrůstání lesních porostů, 
mizí tak pro tetřívka vhodné, i když 
sekundárně vytvořené lokality. 
V minulosti využívaná hromadná 
tokaniště na nelesních pozemcích 
zarůstají, či jsou nevhodně intenzivně 
obhospodařována. Dalším problé-
mem je rušení tetřívka nadměrným 
turistickým ruchem,“ vysvětluje Vít 
Tejrovský z Agentury ochrany příro
dy a krajiny České republiky, který 
se monitoringu tetřívků věnuje 
dlouhodobě. 

Podle jeho názoru je v tomto ohle
du nutná zejména úzká spolupráce 
s vlastníky pozemků. Jako prioritní 
uvádí revitalizaci rašelinišť – pů
vodních stanovišť tetřívka na území 
Krušných hor, nastavení vhodného 
lesního hospodaření a zajištění 
potřebné péče o nelesní pozemky 
využívané jako tokaniště. 

V roce 2017 Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci s Agentu
rou ochrany přírody a krajiny ČR 
aktualizovalo tzv. souhrny dopo
ručených opatření, které kromě 
vhodné péče o tetřívka obecného 
v těchto ptačích oblastech slouží 

i jako podklad pro naplňování vlád
ního Programu revitalizace Krušných 
hor. Do řešení ochrany tetřívka jsou 
přitom zapojovány subjekty jak na 
národní úrovni, tak i mezinárodní, 
a to kvůli přesahu výskytu krušno
horské populace tetřívka obecného 
do sousedního Německa. V rámci 
jejich spolupráce již byly realizovány 
záměry na podporu druhu; jedná 
se však zatím o projekty dílčí a pro 
komplexní zajištění ochrany popula
ce tetřívka obecného nedostatečné. 
V současné době je tedy potřebné 
v aktivních opatřeních na podporu 
druhu pokračovat. 
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OT Vít Tejrovský, tetřívek obecný
T Vít Tejrovský, Krušné hory

u Vít Tejrovský, Krušné hory
uu Vít Tejrovský, Krušné hory

T Petra Kolářová, EVL Raná–Hrádek

u Petra Kolářová, EVL Raná–Hrádek
uu Petr Havel, střevíčník pantoflíček

41
ptačích 

oblastí v ČR

1 112
evropsky 

významných 
lokalit
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mInuty 
Z přírody
Ministerstvo životního prostředí a Česká televize 
natočily stovku minutových spotů seznamující 
s unikáty naší přírody, které ČT odvysílala 
v loňském roce. Jedno odvysílání nám nestačí! 
Oblíbené spoty znovu ožívají v novém projektu. 
Minuty z přírody jsou na unikátním webu  
www.minutyzprirody.cz. 

měníme minuty na hodiny zážitků v přírodě
Webové stránky Minuty z přírody nabízejí jednoduché aktivity a hry v přírodě určené převážně rodinám s dětmi. 
Stačí minutová inspirace na těchto stránkách, aby pak rodiče s dětmi zatoužili prožít společně hodiny v přírodě. Kaž
dý týden čeká na děti a jejich rodiče jedno video a nová netradiční hra nebo nápad, jak zažít dobrodružství a zábavu 
venku v přírodě.

Proč? Česká příroda si to zaslouží. Kameramani zachytili krásy, krásky a krasavce – dravce, hmyzáky, vzácné rostliny, 
kouzelná a nedotčená místa. Jedno odvysílání prostě nestačí!

4× více času u obrazovek než v přírodě
České děti tráví denně venku průměrně 1 hodinu 41 minut, oproti tomu u médií tráví 4 hodiny 14 minut, vyplynulo 
z šetření Nadace proměny. A přitom paradoxně právě kontakt s přírodou dětem usnadňuje učení a přispívá k cel
kovému rozvoji jejich osobnosti, kreativity, posiluje jejich fyzické, duševní i sociální zdraví. Proto je vhodné rozvíjet 
vztah k přírodě již od raného věku dětí. Změňme to!

ochutnejte z www.minutyzpřírody.cz

tajemný noční král
Seznamte se s výrem velkým. Spatřit výra nebo jakoukoliv jinou sovu se vám ale poštěstí jen stěží. Staňte se proto 
lesním detektivem – s našimi taháky snadno odhalíte, kdo v lese bydlí.

 https://www.minutyzprirody.cz/detail/cz/tajemnynocnikral

velkolepá vodní bitva
Potěšte se pohledem na zurčící vodu v unikátní Bobří soutěsce a inspirujte se k vodním hrátkám.  
Nabízíme příjemné a zábavné osvěžení v letních vedrech.

 https://www.minutyzprirody.cz/detail/cz/velkolepavodnibitva

Co plánujeme na prázdniny?
v červenci se zaměříme na pískovce 
Poradíme, jak si nejlépe vyšlápnout k Pravčické bráně a odhalit i neznámou Malou Pravčickou  
bránu. U tipu na výlet najdete ke stažení zajímavý pracovní list, který prozradí, co vše dokáže  
s pískovci eroze. Díky němu si zpestříte přípravu na výlet za pískovci nebo svačinu během cesty.

 https://www.minutyzprirody.cz/detail/cz/pravcickabrana

v srpnu se přidáme k oslavě evropské noci netopýrů
Postupně budeme uveřejňovat pozvánky a informace, kde a jak různé organizace připomenou  
netopýry – noční přeborníky. Život netopýrů děti nejen poznají, ale díky hrám na webu se v ně i na čas promění. 
Zjistí, jak netopýři loví, jak se odpočívá hlavou dolů a pobaví se netopýří slepou bábou.

MŽP delší dobu zvažovalo, jak využít natočené spoty Minut z přírody 
v rámci environmentální výchovy. Protože však současným cílem MŽP 
je motivovat k výuce venku a přímému kontaktu s přírodou, rozhodli 
jsme se nakonec využít spoty k nalákání dětí a jejich rodičů přímo 
do přírody. Proto vznikl portál, na kterém se postupně objevují nové 
a nové aktivity pro pobyt s dětmi a žáky v přírodě v každém ročním 
období. Jedná se o aktivity převážně herní a dovednostní, v menší míře 
pak i vědomostní. 

„Naším záměrem je na minimalistickém prostoru představit pestrost 
a zajímavosti naší přírody. Zároveň chceme motivovat děti, aby vstaly od 
počítačů a společně s rodiči se vydaly ji více zkoumat a hrát si v ní,“ vysvět
luje náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž a dodává: „Seriál 
divácky přitažlivých spotů a na ně navazující aktivity nám tak zábavnou 
formou pomůžou především u dětí zvyšovat povědomí o ochraně naší 
přírody a krajiny.“

www.minutyzprirody.cz 
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Kampaň pro MŽP koordinuje agentura 
Green cat a je do ní zapojena řada part
nerů, organizací, iniciativ, zpravodajských 
webů a blogerů. Jedná se o AOPK ČR, or
ganizaci TEREZA, Ukliďme Česko, S dětmi 
v báglu, Hrajeme si jinak, Play everyday aj.

Mezi mediální partnery patří i Česká te
levize a časopis Mateřídouška, ve kterém 
bude až do konce roku 2018 vycházet 
dvoustrana s názvem Minuty z přírody, 
upozorňující děti na aktuální aktivity a zá
roveň jim osvětlí některá důležitá témata, 
jimiž se v současnosti zabývá environ
mentální výchova. V červnovém čísle to 
byla např. problematika sucha a šetření 
s vodou.

Kampaň Minuty z přírody potrvá mini
málně do března 2019 a do té doby se na 
portálu objeví aktivity k 52 spotům.

green cat reklamní agentura, která 
ví, jak dosáhnout chytré a šetrné 
reklamy. Věří, že marketing a ekologie 
se nevylučují, naopak, přirozeně se 
potřebují. Velkým pomáhá snížit jejich 
sloní stopu a zviditelnit aktivity přívě
tivé k planetě. Pomáhá ukázat dobré 
a smysluplné projekty těm pravým 
lidem. Klasickému marketingu dává 
čerstvou šťávu bez éček. Představuje 
nové trendy. A to vše šetrně, s ohledem 
na planetu i rozpočty. 
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Při výletu na břeZník si 
svačinu dO batOhu nebeRte

Nabídka občerstvení se do hájovny Březník vrací 
po třech letech, během kterých musela Správa NP 
Šumava udělat řadu opatření, především ve vztahu 
k vypouštění odpadních vod, aby zabránila jejich sa
movolnému vypouštění do cenné přírody v těsném 
sousedství nejcennějších přírodních zón. 

Projekt na čistírnu odpadních vod a energetické 
zabezpečení provozu nemovitosti je teď stále v pro
cesu povolování, ale Správa NP Šumava chce zajistit 
občerstvení alespoň v rámci letní sezóny. „Dohodli 
jsme se s majitelem Pivovaru Lyer, že zajistí občerst-
vení na Březníku od června do října. Nebude to ale 
jednoduché, omezující bude množství odpadních vod, 
které budou plnit nepropustnou jímku a také možnost 
dodávky elektrické energie, kterou bude stále vyrábět 
dieselagregát, ale nový s nižšími emisemi,“ vysvětluje 
ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. S tím vším 
ale provozovatel počítá, proto bude jídla připravovat 
na Modravě v Pivovaru Lyer a na Březníku je bude 
pouze ohřívat a vydávat. 

Do prostor informačního střediska se chystají také 
novinky pro nejmenší návštěvníky v podobě různých 
skládaček, jednoduchých naučných her, ale také 
třeba výtvarná soutěž k Roku pralesů. V prostorách 
muzea se můžete vrátit do doby Karla Klostermanna, 
začíst se do jeho románů a povídek při pití kávy či 
čaje v malebném šumavském údolí.

Občerstvení na Březníku společně s informačním 
střediskem a muzeem Karla Klostermanna bude 
v provozu od 1. června do 30. září, a to každý den od 
10.00 do 16.30 hod. V říjnu pak o víkendech a stát
ním svátku 28.

sleduJete PříROdu? ZaMěřte se 
na veveRky

U příležitosti Evropského dne chráněných území, který se 
slaví vždy 24. května, zahájila Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR roční projekt, který by měl přimět co nejvíce 
lidí ke sledování naší přírody. Pomoci v tom má sympa
tický a hojný druh: veverka obecná. „Chceme nejen získat 
data, ale také ukázat, že má smysl, aby lidé zaznamenávali 
i běžné druhy zvířat. Když jsme si zanalyzovali záznamy o vý-
skytu veverky v nálezové databázi ochrany přírody, ukázalo 
se, že je řada míst, kde o ní žádná data nemáme,“ vysvětluje 
Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu biodiverzity 
AOPK ČR. „Věříme, že právě veverka je druhem, který může 
k cílenému sledování přírody přitáhnout větší počet lidí. Kaž-
dý ji pozná, má barevné varianty, žije i ve městech. Chceme 
oslovit zejména školy a střediska ekologické výchovy,“ dodá
vá Tomáš Růžička, ředitel samostatného odboru vnějších 
vztahů AOPK ČR. 

Projekt probíhá přes mobilní aplikaci BioLog, která 
umožňuje každému nejen zaznamenávat přímo v teré
nu pozorování rostlin, živočichů a hub, ale zároveň také 
ukazuje, jaké další druhy už byly v okolí spatřeny. Data je 
možné prohlížet pomocí funkce Mé okolí. Jména druhů 
jsou v aplikaci propojena s panely Google, které shrnují 
základní informace a obsahují fotografie každého druhu. 
Pokud tedy nevíte, jaký druh si pod konkrétním jménem 
představit, stačí kliknout na odkaz. Aplikace je propojena 
také s Nálezovou databází ochrany přírody, kde je v tuto 
chvíli více než 22 milionů záznamů. 

AkTUALiTy |

agentuRa Cenia Má 
Od POlOviny dubna 
nOvéhO ředitele

Miroslav Havránek nahradil 16. 4. 
2018 dlouholetého ředitele české 
informační agentury životního pro
středí CENIA Vladimíra Fantu, který 
z funkce odešel na vlastní žádost.

Nový ředitel uspěl ve výběrovém 
řízení, do kterého se přihlásilo 
celkem 9 uchazečů. Komisi zaujal 
jasnou vizí, kam chce agenturu 
CENIA v příštích letech směřovat, 
přesvědčil i svými jazykovými 
schopnostmi a dlouholetými zkuše
nostmi v oblasti životního prostředí.

"Mým cílem je moderní, flexibilní 
informační agentura, která umí data 
sbírat, analyzovat, interpretovat 
a využít pro účely ochrany, hodno-
cení a plánování v oblasti životního 
prostředí a bude je poskytovat nejen 
státní správě, ale srozumitelnou 
formou i laické a odborné veřejnosti," 
říká ředitel Havránek.

Miroslav Havránek je absolventem 
studijního oboru Ochrana a tvorba 
životního prostředí na Přírodově
decké fakultě Univerzity Karlovy, 
specializoval se na odpady a tech
nologie. Během 17 let své pracovní 
kariéry se věnoval základnímu 
a aplikovanému výzkumu v oblasti 
hodnocení životního prostředí 
v Centru pro otázky životního pro
středí Univerzity Karlovy, od roku 
2012 působil současně jako externí 
expert agentury CENIA a je také 
členem několika mezinárodních 
prestižních organizací, jako napří
klad Evropského tematického cent
ra pro odpady a materiály v oblasti 
zelené ekonomiky (ETC/WMGE) 
nebo Mezinárodní společnosti pro 
industriální ekologii (ISIE). 

vlCi u sOudu a v ZeMědělskéM výbORu 
POslaneCké sněMOvny
Několik chovatelů ovcí z Broumovska zažalovalo stát; tito chovatelé na
příklad chtěli, aby stát upravil právní předpisy a umožnil odstřel vlků a tím 
regulaci jejich počtu na našem území. Soud v Praze koncem března žalobu 
v plném rozsahu zamítl, ale chovatelé se odvolali. 

Podobný požadavek jako u soudu zazněl od stejných chovatelů také na 
jednání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Přítomní poslanci 
se věnovali především otázce náhrady škod a shodli se, že současná právní 
úprava vyplácení náhrady za stržená zvířata nereflektuje veškeré náklady, 
které chovateli vzniknou. Ministerstvo životního prostředí na úpravě a rozší
ření současné podpory pro chovatele pracuje.

Nejen pro českou krajinu jsou potřebná jak hospodářská zvířata, která ji 
pomáhají udržovat, tak i vlci, kteří se nyní opět stávají po řadu let chybějící 
součástí našich ekosystémů. Stát proto chovatelům pomáhá. Poskytuje dota
ce na údržbu krajiny, hradí škody, které vlk způsobí na hospodářských zvířa
tech, nebo také preventivní opatření, aby byla stáda dostatečně chráněna. 

V rezortu životního prostředí je možné na prevenci získat dotace z Operační
ho programu Životní prostředí a s přípravou projektů pak pomáhají regionál
ní pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Pro řešení problémů, které s vlky a jejich opětovným výskytem souvisí, je 
klíčové přijmout dlouhodobější koncepci, na jejíž tvorbě se budou podílet 
všechny dotčené subjekty. Potřeba takového přístupu byla také zdůrazně
na během jednání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Z toho 
důvodu se nyní připravuje tzv. managementový plán (Program péče o vlka), 
na kterém v rámci resortu pracuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
Do letošního září by chtěla návrh prodiskutovat s vědeckými institucemi, 
zemědělci a chovateli, myslivci, nevládními organizacemi, Klubem českých 
turistů a dalšími zainteresovanými subjekty. MŽP pak návrh projedná s MZe, 
a to s ohledem na problematiku ochrany hospodářských zvířat i s ohledem 
na společnou gesci, která souvisí se zařazením vlka mezi zvěř podle zákona 
o myslivosti. 

Cílem při přípravě Programu péče bude zejména stanovit kroky k zajištění 
udržitelné přítomnosti vlka v naší krajině, a to i z hlediska chovatelů hos
podářských zvířat a dalších dotčených skupin. Program tak bude zahrnovat 
opatření zaměřená na zjednodušení procesu posuzování, kalkulace a vyplá
cení náhrady škod způsobených vlkem, zavedení administrativně jedno
duchého dotačního titulu na preventivní opatření v oblastech, kde se vlk 
vyskytuje, nebo stanovení jasných podmínek a postupu pro problematické 
situace. Nezbytné také bude mít dostatečné a objektivní informace o vý
skytu vlků a o jejich zapojení do ekosystémů a sdílet je s klíčovými subjekty 
a také je otevřeně poskytovat širší veřejnosti.  O tomto záměru jsme již 
diskutovali se zástupci Asociace soukromých zemědělců, Svazu chovatelů 
masného skotu a Svazu chovatelů ovcí a koz.
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Na jednání s premiérem Andrejem 
Babišem 31. května o řešení součas
né kůrovcové kalamity se zástupci 
rezortu životního prostředí a země
dělství shodli, že je nejdůležitější 
uvolnit všechny kapacity pro těžbu 
dřeva, urychleně zajistit chybějící 
pracovníky příchodem lidí ze za
hraničí, nalézt prostory pro vybu
dování náhradních skladů a navýšit 
přepravní kapacity; společnost ČD 
Cargo by měla do konce letošního 
roku zajistit dalších 500 vagonů. 
Krizový stav se kvůli kůrovci zatím 
zřejmě vyhlašovat nebude. 

„Kůrovcová kalamita, zejména na 
východě republiky, je největší od dob 
Marie Terezie,“ říká ministr životního 
prostředí Richard Brabec. „Pokud 
budou mít lesy jinou skladbu, a to 
jak druhovou, tak i věkovou, nebu-
dou škody tak veliké,“ říká náměstek 
Ministerstva životního prostředí 
pro sekci ochrany přírody a krajiny 
Vladimír Dolejský. „Naše ministerstvo 
na to kolegy z Ministerstva zeměděl-
ství dlouhodobě upozorňovalo, a to 
zejména během přípravy strategic-
kých materiálů (např. Národního 
lesnického programu a nedávno také 
Národního akčního plánu adaptace 
na změnu klimatu),“ dodává náměs
tek MŽP Dolejský.

K hlavním faktorům, způsobujícím 
chřadnutí smrku, patří nepůvod
nost smrkových porostů pěsto
vaných na nevhodných místech 
v nižších polohách, kyselá půda, 
nízký obsah živin v půdě, dlou
hodobý vodní deficit. Kůrovcová 
kalamita, především lýkožrouta 
smrkového, způsobuje odumření 
stromů během několika týdnů od 
začátku jeho náletu. 

K exponenciálnímu rozvoji 
kůrovcové kalamity na severový
chodě České republiky dochází od 
klimaticky extrémního roku 2015, 
kdy zde bylo největší sucho za 
několik posledních desítek let. Vel
mi vysoké teploty urychlily vývoj 
brouka a vedly ke zvýšení počtu 
náletů. Při nedostatečné reakci 
vlastníků a správců lesů (pozdní 
zpracování kůrovcových stromů, 
neúčinná asanace napadeného 
dříví, nedostatek zpracovatelských 
kapacit, přebytek dřeva na trhu, 
pokles jeho cen a špatné odběra
telskododavatelské vztahy) došlo 
ke vzniku kůrovcové kalamity 
apokalyptických rozměrů.

Aktuálně je minimálně 2,5 milionů 
kubických metrů kůrovcem napa
deného dřeva neumístitelných na 
trhu a ani pily nemají dostatečné 
kapacity na jeho zpracování. Dřevo 
tedy bude nutné skladovat. Nyní 
má stát zajištěno asi 200 sklado
vacích míst na půl milionu kubic
kých metrů dřeva v okolí nádraží 
a železnice, zbytek bude na jiných 
skládkách, nebo zůstane po ošet
ření v lese.

Vzhledem ke klimatickým změ
nám, zvyšování teplot a nedo
statku vláhy, je řešení na straně 
pěstitelů a lesních hospodářů, kteří 
by měli druhovou skladbu nově 
zakládaných porostů přizpůsobit 
měnícím se podmínkám. Stát 
jim může vyjít vstříc, především 
poskytnutím dotační a odborné 
pomoci, ale oni musí konat. Stát 
také do budoucna bude muset 
lépe legislativně a kompetenčně 
ošetřit dozorovou a kontrolní čin
nost v lesích. 
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Soňa Herinková, pečovatelka

S přibývajícími lety si uvědomuji věci, které 
by mi v mládí přišly naprosto zbytečné 
a ani se o nich moc nemluvilo jako dnes. 
V přírodě považuji za nejcennější vodu 

a z vlastní zkušenosti vím, že kvalitní vody 
je stále méně. My máme vody dostatek, 
ale neplýtváme jí. A viděla jsem to i na 
chatě u sousedky, když kopala studnu, 

tak ji musela kopat natřikrát, než narazila 
na dostatečné množství vody. Byla z toho 

tehdy pološílená. V tom ohledu mne 
pak mrzí, když třeba vidím kolem Prahy 
v satelitech, jak lidé z vrtů čerpají spodní 
vody a zalévají s ní své miniaturní anglické 

trávníčky. A to nemluvím o bazénu na 
každé druhé zahradě, zatímco v rybnících 

a jezerech kolem, kde jsme se ještě my jako 
malí koupali, se dnes kvůli sinicím nedá 
koupat. Jinak je mým oblíbeným místem 

Český ráj s výborně značenými turistickými 
stezkami, které vedou nádhernou přírodou. 

Zdena Kramperová, 

důchodkyně

Já mám ráda 
v přírodě úplně 
všechno od jara 
do zimy. Všechna 
zvířátka a rostliny 
i stromy. Dříve jsem 
chodila se synem 
dokonce rybařit. Na 
dovolenou nikam 
nejezdím, nemám 
oblíbené místo. Ale 
mám ráda přírodu 
obecně celou. Od 
louky přes rybníky 
k lesům. Z kytek 
mám nejraději 
kopretiny, které 
právě kvetou.

Veronika Podzimková, účetní

V tomto ohledu jsem docela 
vyhraněná, protože v naší přírodě 
si nejvíce užívám pozorování 
a poslouchání ptáků. Mám 

anduláka, kterého jsem naučila 
říkat: „Ahoj, neřáde“. Doma 

mám několik výpravných knih 
o ptácích. Sleduji to. Vím, že 

třeba v některých městech jsou 
problémy nejen s holuby, ale 
i s krkavci nebo vránami. Tak 

jako tak, i když jsem laik, ptactva 
si vážím a těším se z něj. To si 
klidně i na hodinu někam zalezu 
a třeba jen sedím a poslouchám. 
A ještě jedna věc – je vidět, že 

se daří i našim dravcům, protože 
když jedu autem na venkov, jsem 
překvapená, jak velké množství 
káňat a poštolek vysedává na 

stromech u silnic. 

Dušan Din, žák ZŠ

V přírodě mám nejraději zvířata. Nejvíc bych si přál mít jaguára a kolibříka, protože jsou hodně rychlí. A papoušky 
mám taky rád. Doma mám rybičky a krevety v akváriu. S kamarády jezdíme rádi na Konopiště u Benešova, tam mají 
i papoušky. Co nemám rád, jsou hadi. Tuhle naše kočka vlezla pod auto a koukal jí jen ocas u pneumatiky a máma, 

když to viděla, tak si myslela, že je to had, a začala hned vřískat. Takže hadi jsou hustý.

Jana Dostálová, důchodkyně

Pro mě je srdcovou záležitostí Šumava. 
Pokud mám na výběr, kam jet na 

výlet nebo dovolenou, vždycky cestuji 
nejraději na Šumavu. Jezdím tam již 
od mládí a za tu dobu, což je skutečně 

už několik desetiletí, můžu říci, že 
Šumava udělala velký pokrok jak v péči 

o přírodu, tak v turistické nabídce. 
Jsem také velice ráda, že je Šumava 
národním parkem, protože do 90. let 
minulého století tam byl stav krajiny 
často velice katastrofální. Vypadalo 
to, že zachovat toto místo a předat 
ho v pořádku dalším generacím už 
snad ani nebude možné. Naštěstí se 
to zlepšilo. A věřte mi, že vím, o čem 
mluvím, protože můj druhý manžel 
byl lesák, který Šumavu znal jako 

svoje boty, protože tam byl několik let 
pracovně. S ním to bylo vůbec těžké, 
jak jen mohl, zmizel někam do lesa. 

Co považujete v naší přírodě 
Za nejCennější? Čeho si v naší 

Přírodě nejvíce vážíte?
Praha 14. června 2018

Kalamity lýkožrouta smrkového 
se u nás často opakují. K jed
něm z největších patří kalamity 
v Jeseníkách a na Šumavě ve 30. 
letech 19. století a v letech 1868–
1878 opět na Šumavě. I v širším 
okruhu střední Evropy byla velmi 
rozsáhlá kůrovcová kalamita 
v letech 1942–1953. Další kala
mita v letech 1983–1988 postihla 
celé území Česka a mezi její 
hlavní příčiny patřilo podcenění 
možnosti přemnožení brouka, 
rozsáhlé polomy v první polovi
ně 80. let a dlouhodobé sucho 
v letech 1982 a 1983. Kůrovcová 
kalamita z let 1993–1996 se 
připisuje na vrub extrémně su
chým a teplým rokům počátkem 
90. let, společně s působením 
větrných polomů z roku 1991 
a „transformačním" změnám 
v lesním hospodářství. Postižena 
byla celá republika a vytěžilo se 
přibližně 6,75 mil. m3 kůrovcové
ho dříví.

V dřívějších dobách byly kůrovcové 
kalamity soustředěny především 
do horských oblastí, tedy do míst 
původního rozšíření smrku. Avšak 
s rozvojem jeho pěstování v nižších 
polohách dochází k rozšiřování škůd
ců, jako například lýkožrouta smr
kového, kteří zde nalézají příznivější 
podmínky k rozmnožování (rychlejší 
vývoj, více pokolení v roce).

Na přelomu června a července by se 
měla kvůli kůrovci mimořádně sejít 
také Poslanecká sněmovna a hledat 
společné mezirezortní a mezioboro
vé nástroje k řešení této a případně 
zabránění dalším podobným kůrov
covým kalamitám. 

kRiZOvý stav ke kůROvCi se ZatíM vyhlašOvat nebude

AkTUALiTy |
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kRkOnOšský náROdní PaRk  www.krnap.cz

Krkonošský národní park je náš nejstarší, vznikl v roce 1963, má rozlohu 36 300 ha a tvoří ostrov tund
ry uprostřed Evropy. Výjimečný je unikátní mozaikou horských ekosystémů, lesů převážně smrkových 
a bukových, luk a pastvin, na plochých částech hor rostoucí borovicí kleč, alpinskými trávníky i rašelinnými 
společenstvy v místech, kudy „procházely“ ledovce i druhově bohatými karovými oblastmi. V nadmořské 
výšce od 400 do 1 603 m n. m. žije na 400 druhů obratlovců, 280 druhů ptáků, 70 druhů savců; překvapivě 
bohatou faunou jsou netopýři, kterých je 20 druhů, a roste tu přes 1 300 druhů kvetoucích rostlin. Nesmí
me také zapomenout, že na území parku leží i nejvyšší česká hora Sněžka a pramení zde řeka Labe.

čeRveneC

neděle 1. 7.  nás učí příroda 
   Lahrovy Boudy: Obejmuté louky, exkurze po lučních enklávách
pondělí 2. 7.  ve vrchlabí 21. ročník řemeslnického léta 
až neděle 2. 9.  možnost nahlédnout pod ruce mnohým řemeslníkům, pletení, vyšívání, paličkování, výroba loutek, keramiky, šperků 

a nejrůznějších dekorací, malování na textil i sklo, drátování, broušení kamenů
 sobota 7. 7.  horskou pěšinou
  cestou necestou krkonošskými zákoutími, kopci i lesy
neděle 8. 7.  Mikroskopičiny
  výlet do mikrosvěta kolem vás dveřmi, které si sami otevřete
sobota 14. 7.  Fotovycházka
  do méně známých koutů Krkonoš s renomovaným fotografem
sobota 21. 7.  terénní pochůzky pro průvodce
až neděle 22. 7. dvoudenní exkurze pro průvodce a milovníky hor do málo známých míst
sobota 28. 7.  (pra)lesy v Obřím dole 
  vydejte se do krkonošského lesa, kde příroda pracuje za nás

sRPen 

sobota 4. 8. horskou pěšinou 
  cestou necestou krkonošskými zákoutími, kopci i lesy
sobota 18. 8.  Fotovycházka 
  do méně známých koutů Krkonoš s renomovaným fotografem
sobota 25. 8.  (pra)lesy na velké Mumlavě 
  vydejte se do krkonošského lesa, kde příroda pracuje za nás
sobota 25. 8.  terénní pochůzky pro průvodce 
až neděle 26. 8. dvoudenní exkurze pro průvodce a milovníky hor do málo známých míst
  

AkTUALiTy |

chcete o Prázdninách 
zažít něco zajímavého? 
přIjďte do 
národního parku
V současné době existují v České republice 4 národní parky, které se rozkládají 
na 1,5 % rozlohy našeho státu. Je pro ně typické, že se rozkládají na hranicích ČR, 
a proto navazují a spolupracují se sousedními národními parky v Polsku, Německu 
a Rakousku. Jedná se o nejvyšší formu ochrany přírody, a tak mohlo být za národní 
park vybráno pouze území s výjimečnými kvalitami.

Musí mít svůj typický reliéf a geologickou stavbu, převažovat musí přirozené 
nebo člověkem jen málo pozměněné ekosystémy, musí být jedinečné a významné 
v národním měřítku co se týká ekologie, možností vědeckého výzkumu, vzdělávání či 
osvěty. A jeho budoucí užívání může být jen takové, aby se zachovaly původní kvality, 
přirozená biologická rozmanitost a plnily původní cíle spojené s vyhlášením.

Chceme vás seznámit s našimi 4 národními parky a také vás pozvat na některou z akcí, 
které správy parků pořádají o nadcházejících prázdninách. Vítejte ve výjimečné, a proto 
chráněné přírodě. 

y

f POdRObněJší 
inFORMaCe 
O JednOtlivýCh 
akCíCh naJdete 
na stRánkáCh 
každéhO PaRku.
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šuMavský náROdní PaRk

 www.npsumava.cz

Šumavský národní park je náš největší, celková plocha 
je 68 342 ha, vznikl v roce 1991 a je nazýván zelenou 
střechou Evropy pro jeden z největších zachovaných sou
vislých komplexů lesa ve střední Evropě. V rozmezí od 570 
do 1 378 m n. m. jsou zastoupena stanoviště od údolních 
niv až po horské smrčiny, domov tu mají desítky ohrože
ných druhů rostlin a živočichů: nejznámějšími jsou rys, 
kočka divoká, vlk a tetřev hlušec. Některé druhy hmyzu se 
nevyskytují nikde jinde na světě než právě v šumavských 
rašeliništích. Na území parku pramení naše nejdelší a díky 
Bedřichu Smetanovi světoznámá řeka Vltava.

čeRveneC

neděle 1. 7.  vlčí smečka na šumavě
úterý 3. 7.  kolem Pranýře za výhledy; Pstruhová líheň; kam 

se poděl ovčí kožíšek; Jezerní slať – ostrůvek 
severské přírody

středa 4. 7.  Rostliny plané a kulturní; život v pralese
čtvrtek 5. 7.  Záchranářský pes v akci
pátek 6. 7. Ruční výroba skleněných korálků
sobota 7. 7.  vlci s námi žijí; vázání vorů a plavba po vchynicko-

tetovském kanálu
pondělí 9. 7. i plevele mají krásné květy
úterý 10. 7.  Jelen evropský; kolem Pranýře za výhledy; Pstru-

hová líheň; tajemství stožecké kaple
středa 11. 7. krajina od sahary po himálaj
čtvrtek 12. 7.  staročeské hry; kvildské tisícovky; Odpoledne 

s tajemnými nočními letci
sobota 14. 7.  českoslovenští vlčáci; den ChkO a šumavských 

pralesů; tajemní obyvatelé horských luk
neděle 15. 7.  vlčí smečka na šumavě
pondělí 16. 7. tvořivá dílna – antistresové malování
úterý 17. 7.  Pstruhová líheň; Po stopách zlatokopů; Po stopách 

sklářů; život v pralese
středa 18. 7.  knížecí Pláně dříve a dnes; krajina a lidé severního 

vietnamu; den vlka v srní
čtvrtek 19. 7.  tajemný svět rostlin; kam se poděl ovčí kožíšek; 

24 hodin strážcem nosorožců
pátek 20. 7.  letní vycházka za přírodou a historií
pondělí 23. 7. tvořivá dílna z „ovčína“
úterý 24. 7. kolem Pranýře za výhledy; Pstruhová líheň
středa 25. 7.  výprava za lesním hmyzem; netopýři šumavy; Rys 

ostrovid
čtvrtek 26. 7.  tajemný svět rostlin
pátek 27. 7. byliny v mýtech, magii a léčitelství
sobota 28. 7.  Po stopách zálesáků
neděle 29. 7.  vlčí smečka na šumavě; Po stopách rýžování zlata 

na šumavě
úterý 31. 7.  Po stopách zlatokopů; Pstruhová líheň

sRPen

středa 1. 8.   Záchranářský pes v akci; knížecí Pláně dříve 
a dnes

čtvrtek 2. 8.  Mýty a skutečnosti o mravencích; život v pralese; 
Odpoledne s rysem ostrovidem

sobota 4. 8.  vázání vorů a plavba po vchynicko-tetovském 
kanálu; českoslovenští vlčáci

úterý 7. 8.  kolem Pranýře za výhledy; Pstruhová líheň; 
vzkříšení soumarského rašeliniště

středa 8. 8.  Chránění živočichové nP šumava; Jedovaté 
rostliny v přírodě

čtvrtek 9. 8.  výprava za lesním hmyzem; výprava za hořcem 
panonským; kam se poděl ovčí kožíšek

sobota 11. 8.  vlci s námi žijí; Za historií rýžování zlata na 
šumavě

neděle 12. 8. vlčí smečka na šumavě
úterý 14. 8. život v pralese; Pstruhová líheň; Rys ostrovid
čtvrtek 16. 8.  Po stopách zlatokopů; Mýty a skutečnosti o mra-

vencích; staročeské hry 
sobota 18. 8. Rostliny našich babiček
úterý 21. 8.  kolem Pranýře za výhledy; Pstruhová líheň; 

Jezerní slať – ostrůvek severské přírody
středa 22. 8.  letní vycházka za přírodou i historií; den rysa 

ostrovida a jelena evropského; houby boubín-
ského pralesa

sobota 25. 8.   vázání vorů a plavba po vchynicko-tetovském 
kanálu

úterý 28. 8.  kolem Pranýře za výhledy; Pstruhová líheň; 
výstup na vrchol antýgl

středa 29. 8.  knížecí Pláně dříve a dnes; tvořivá dílna z „ovčí-
na“; Jelen evropský

čtvrtek 30. 8.   Odpoledne s tajemnými nočními letci šumavy – 
netopýry

pátek 31. 8.  návštěva domu divočiny a prohlídka zvířecích 
výběhů

náROdní PaRk POdyJí  www.nppodyji.cz

Národní park Podyjí je naším nejmenším, vznikl v roce 1991, má rozlohu 6 300 ha. V místech mezi 207 
a 536 m n. m. se vyskytuje téměř 80 druhů chráněných rostlin, 32 druhů ryb, 65 druhů savců, 152 druhů 
ptáků, 7 druhů plazů a 12 zvláště chráněných druhů motýlů. Vyhlášen byl pro unikátní fenomén řeky Dyje 
s četnými meandry, hluboce zaříznutými údolími, skalními útvary a stěnami, suťovými poli s mechy a lišejní
ky. Nesmíme opomenout ani bohaté mokřadní i suché louky, skalní stepi a v Evropě unikátní plochy suchých 
a teplých vřesovišť. Na jižním svahu Dyje se nachází vinice Šobes, která patří mezi deset nejlepších vinař
ských poloh v Evropě.

čeRveneC

Od 1. do 8. 7.   český týden v národním parku thayatal se speciální nabídkou pro 
české návštěvníky

neděle 1. 7. Mystické údolí potoka kajabach včera a dnes 
sobota 7. 7.   světlušky noci svatojánské 
 poslech nočních živočichů, orientace v temném prostředí
neděle 8. 7.  tajemní obyvatelé hradu hardegg 
  prohlídka, soutěže a kvízy pro děti, hledání zvířat a tajemných obyvatel 

středověkého hradu
neděle 22. 7.  vycházka za jazzem
 večerní závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 2018
neděle 29. 7. v říši orla mořského
 monitoring dravců a čápa černého

sRPen

sobota 11. 8.   skrytá i zjevná krása pavoučí-
ho světa

sobota 25. 8.   Rovnokřídlý hmyz v oblasti 
havranického vřesoviště

náROdní PaRk české švýCaRskO  www.npcs.cz

Národní park České Švýcarsko je naším nejmladším, vznikl v roce 2000 a rozkládá se na 7 900 ha. Vysokou 
mírou zalesnění a minimálním osídlením představuje unikátní pískovcové území. Rozkládá se v nadmořských 
výškách 115–619 m n.m. Hlavním předmětem ochrany jsou pískovcové útvary, jako jsou skalní věže, brány, 
města, bludiště a na ně vázaná společenstva. V parku se vyskytuje 227 druhů ptáků, hnízdí tu čáp černý a so
kol stěhovavý, je tu na 6 druhů plazů, 8 druhů obojživelníků, 45 druhů vážek, 1 000 druhů motýlů. Příhodné 
podmínky jsou také pro výskyt netopýrů, a to až 15 druhů. Symbolem parku je Pravčická brána, která má 
status národní přírodní památky a je největší pískovcovou skalní branou v Evropě. V parku se nachází jediná 
vesnice Mezná a u Hřenska leží nejnižší bod v ČR.

čeRveneC

úterý 3. 7.  se strážcem do kaňonu labe
sobota 7. 7.  se strážcem na Pravčickou bránu
sobota 14. 7. se strážcem na Pravčickou bránu
sobota 14. 7. brigáda na dolském mlýně
  Pomozte nám se záchranou nejstaršího 

dochovaného mlýna na území národního 
parku.

úterý 17. 7.  se strážcem do kyjovského údolí
sobota 21. 7. se strážcem k Pravčické bráně
sobota 28. 7. se strážcem k Pravčické bráně 
neděle 29. 7.   Po stopách loupežníka Raschauera
  vycházka se zaměřením na geologii a les
úterý 31. 7. se strážcem k Pravčické bráně
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sobota 4. 8.  se strážcem k Pravčické bráně
úterý 7. 8.  se strážcem do kyjovského údolí
sobota 11. 8.  se strážcem k Pravčické bráně
sobota 18. 8. se strážcem k Pravčické bráně
sobota 18. 8. brigáda na dolském mlýně
  Pomozte nám se záchranou nejstaršího dochovaného mlýna na 

území národního parku.
neděle 19. 8.  vycházka po platech nad dolním žlebem
 vycházka se zaměřením na geologii
úterý 21. 8.   se strážcem na Jetřichovické vyhlídky
pátek 24. 8.  dny řemesel v českém švýcarsku 
až neděle 26. 8.   Louka u Dolského mlýna – pečení v chlebové peci, tavba 

železné rudy, další zapomenutá řemesla, exkurze, přednášky 
a koncerty.

sobota 25. 8.  se strážcem na Jetřichovické vyhlídky
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taneC s vLky
K diskuzi o soužití vlků a člověka v naší krajině 
přetiskujeme názor ředitele Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR Ing. Františka Pelce, který vyšel 
dne 25. dubna 2018 v deníku Lidové noviny.

Jsou to už čtyři roky a byla to velká 
událost. Do české kotliny se po více 
než sto letech vrátil vlk. Tehdy jsem 
vysvětloval, že na návratu velkých 
šelem není potěšující jen to, že jsou 
krásné. Vlci jsou výborní lovci a mo
hou tak regulovat přemnožená 
divoká prasata, jeleny a srnce, kteří 
nadměrným okusem ničí v lesích 
mladé stromky, nebo škodí na 
polích. Avizoval jsem i to, že jestli 
najdeme způsob vzájemné ko
existence, bude to výpovědí nejen 
o schopnostech této inteligentní 
šelmy, ale i o nás samých.

Za tu dobu se stabilizovalo několik 
smeček v pěti oblastech (Kokořín
sko – Máchův kraj, Broumovsko, 
Beskydy, Šumava a Šluknovský 
výběžek) a jednotliví vlci se 
objevují i jinde, třeba v Krušno
hoří. Množí se i škody na stádech, 
zejména ovcí a jehňat. Rozumím 
tomu, že pro jakéhokoliv člověka 
a chovatele nevyjímaje je těžké 
vidět zabitá a potrhaná zvířata, 
napadená velkou šelmou. Je to 
pohled, kterému jsme odvykli. 
Objevily se tak požadavky farmářů 
či zástupců některých samospráv 
na opětovné vystřílení vlka, který 
podle nich v naší produkční krajině 
nemá co pohledávat. Zdánlivě lo
gický návrh. Nesdílím ho ale z více 
důvodů. Obecně ekologickofilo
zofických, praktických, politických 

i kulturních. Evropská zemědělská 
politika (nechme nyní stranou, do 
jaké míry celkově šťastná) chov ovcí 
ve volné krajině podporuje jako je
den z vhodných postupů uchování 
zemědělské prvovýroby, ale i soci
álněekologických aspektů rozvoje 
hospodářsky marginálních oblastí. 
Ochrana vybraných druhů, včet
ně vlka, je také součástí evropské 
environmentální politiky. Z hlediska 
ochrany prostředí jde obojí správ
ným směrem. Nekritická preference 
pouze prvního přístupu zavání 
vyzobáváním toho, co se zrovna jeví 
jako výhodné a nesdílením toho, 
co může být problematické. To 
samo o sobě samozřejmě nepopí
rá existující problémy. V Evropské 
unii je celá řada zemí, kde žije vlk 
v nesrovnatelně větších populacích 
než u nás, a i tam řeší mnohé potíže 

koexistence. Nám je nejbližší Sas
ko se zhruba 150 zvířaty, plošně 
pokrývající asi čtvrtinu plochy naší 
země a s dvakrát vyšší hustotou 
osídlení. 

A kde že ty hlavní problémy jsou? 
U nás jsme při hledání podmínek 
koexistence lidské společnosti 
a vlka stále spíše na začátku. Naši 
farmáři většinou nejsou na návrat 
vlka vůbec, nebo jen nedostateč
ně, připraveni. Funkční ohrazení 
i vhodní pastevečtí psi jsou spíše 
stále výjimkou. Pro nově operující 
smečky se málo chráněné ovce 
stávají logicky snadnou kořistí. 

Škody způsobené vlkem stát kompenzuje už od 
roku 2000, potíž je v tom, že výše je často ne
adekvátní a nezahrnuje placené služby veterináře 
nebo kafilerií. Platba přichází nevzácně v hori
zontu mnoha měsíců a komfort pro farmáře není 
také závratný. Snažíme se to změnit. Z Operačního 
programu Životní prostředí se výstavba ohradníků 
či nákup pasteveckého psa hradí z 80 % (drátek 
na omezení rozptylu ovcí do krajiny není totéž co 
sofistikovaný plot k ochraně stád před vlky). Ani 
dokonalá preventivní opatření nefungují na 100 %, 
ale pouze účinně omezují rizika a škody. 

Zatím chybí ucelená strategie ochrany vlka v ČR. 
Agentura ochrany přírody a krajiny ji ve spolupráci 
s MŽP a univerzitami připravuje. Stanoví například 
jádrová území, kde ochrana vlka bude dlouhodo
bou prioritou (třeba vybrané národní parky či 
chráněné krajinné oblasti), vhodné koridory pro 
migraci a vymezí místa, kde stabilizace populací 
nebude naopak žádoucí. Nelze také vyloučit, že 
někteří vlci budou muset být v odůvodněných 
případech odloveni. A to v zájmu ochrany majetku 
i ochrany vlků samotných.

Je před námi celá řada výzev. Jejich řešení není 
triviální. Nicméně věřím, že spolu se zemědělci je 
ochrana přírody vyřeší ve prospěch uchování vlka 
i udržitelných forem pastevectví.

František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody 
a krajiny ČR

Názor |
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na návštěvě 
u matky přírody 

desatero

nedělám bordel, celé dětství mě to učili.  
Příroda na svém půvabu neztrácí, když do ní člověk nezasahuje, proto v ní 
nezanechávám stopy. Nejsem ve sběrném dvoře nebo na skládce, 
takže nenechávám nic upadnout od ruky. Nerozložitelné 
obaly navíc vážně ohrožují zvířata i rostliny. A je mi jasné, že 
příroda není ani veřejným záchodkem. Pleny, vložky a další 
nezbytnosti naší hygieny patří do koše, ne do trávy.

Dětinsky na sebe neupozorňuji nápisy na skalách 
nebo kůrách stromů, ani neničím informační tabule, 
lavičky a turistická značení; jsou tu pro všechny. Než se 
rozloučím, ohlédnu se, jestli je vše v pořádku.  

nehulákám, naslouchám. 
i Matka příroda má uši. 
Má to své výhody, když se „přepnu“ do 
tichého režimu, můžu se zaposlouchat 
do spousty cizích jazyků. 

Pozoruju, studuju. 
Vnímám krásu přírody všemi 
smysly. Každý může být 
vizionářem a vynálezcem ve 
stylu Leonarda da Vinciho, stačí 
mít jen oči otevřené a trávit čas 
– místo na internetu – v přírodě.

Respektuji její soukromí. nechodím, kam nemám.  
Pohybuji se jen po značených cestách a pěšinách, zkratky jsou riskantní. Kromě 
toho, že bloudit je příjemné snad jen ve vzpomínkách, vstup mimo vyznačené 
stezky je přímo zakázán v chráněných krajinných oblastech a národních 
parcích. Auto nechám na parkovišti. Pokud potřebuji zážitek „drive thru“, jedu 
do fast foodu, ne do přírody. To samé platí pro hlučné čtyřkolky.
Když potřebuji, v přírodě přespím, ale jen tam, kde je to dovoleno.

nekouřím a nehraju si s ohněm. 
Cigárko? U Matky přírody raději ne. Navíc přísný 
zákaz kouření a rozdělávání ohně není v lese vůbec 
neopodstatněný. Lesní požáry způsobují obrovské 
škody. A při manipulaci s otevřeným ohněm v lese 
nemůže být člověk nikdy dost opatrný, zvlášť 
v obdobích sucha je riziko požáru extrémně vysoké. 
Pro romantiky, kteří si nedají říct, platí pravidlo, že se 
oheň nesmí rozdělávat blíže než 50 metrů od kraje 
lesa a v dostatečné vzdálenosti od všeho, co by se 
mohlo vznítit (suché strniště, vysoká tráva), anebo na 
vyhrazených tábořištích. Než odejdu, ohlédnu se, zda je 
oheň zcela uhašen. 

nejsem tu sám/sama.  
Na značených cestách potkám turisty, milence, 
rodiny s dětmi i bikery, takže je jasné, že se 
bez ohleduplnosti neobejdeme. A i rostliny 
a živočichové mají právo na nikým nerušený 
přirozený vývoj. 

lovím zážitky, ne zvěř. Pytláctví je nelegální lov, 
takže při dopadení může být klasifikováno jako přestupek či 
trestný čin. A nenechám lovit ani svého psa. Až zavelí jeho 
lovecké instinkty k pronásledování divoké zvěře, může se 
zranit nebo ztratit. 

vzácné chráním. 
Chráněné živočichy a rostliny 
mapuji pomocí aplikace BioLog 
– http://biolog.nature.cz/ – tak 
se odborníci dozvědí o jejich 
dalším výskytu a mohou jim 
věnovat více péče a ochrany. 

Myslím na vodu.  
Bez vody není život. 
Čistota pramenů 
a studánek je 
nedotknutelná. 

a mám na paměti, že pokud 
alespoň tohle nenaučím své 
potomky, nečeká mě šťastné stáří.
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dejme 
rysům 
šanCI
Návrat a obnova populace 
rysa ostrovida je snahou 
mnoha evropských států, 
včetně České republiky. 
Rysi potřebují k životu 
velké území, a proto jejich 
populace často přesahují 
hranice více států. 
K zajištění ochrany těchto 
krásných šelem je tedy 
nezbytné mít komplexní 
informace o životě dané 
populace z celého areálu 
výskytu a k tomu sladit 
ochranářské úsilí ve všech 
dotčených územích. České 
Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci 
s dalšími partnery 
z šesti evropských zemí 
připravilo a v roce 2017 
zahájilo projekt 3Lynx. 
Ten má nastavit způsob 
sledování a ochrany rysa 
tří evropských populací 
a připravit mezinárodní 
strategii jeho ochrany.

Projekt 3Lynx se zaměřuje na tři 
evropské populace rysů: česko
bavorskorakouskou populaci 
a dále na populaci obývající Alpy 
a Dinárský kras. Všechny tři mají 
podobnou historii – po vyhynutí 
rysa na přelomu 19. a 20. století 
sem byli rysi v 70. a 80. letech 
znovu vráceni. Tyto tzv. reintro
dukce považujeme za úspěch. 
Dnes se v každé z uvedených 
oblastí vyskytuje samostatná, 
byť malá rysí populace. Pro jejich 
dlouhodobé přežití je ale třeba 
zajistit mnohem více – spojit síly 
k zastavení nelegálního lovu, 
omezit fragmentaci krajiny a sna
žit se její neutěšený stav napravit, 
zajistit lepší spolupráci a komu
nikaci všech významných aktérů 
včetně států, mezi kterými se rysí 
populace pohybují. 

Proto se Česko, Bavorsko a Ra
kousko rozhodly spojit v úsilí 

monitorovat stav rysí populace 
obývající široké okolí Šumavy 
a následně připravit přeshraniční 
strategii jejich ochrany v meziná
rodním projektu 3Lynx. Účastníci 
projektu se sešli 6. června 2018 
na speciální „rysí“ konferenci na 
Šumavě.

V oblasti kolem hranic těchto 
tří států žije v zhruba 60 až 80 
dospělých rysů. "V posledních 
letech je tento stav prakticky 
neměnný. Snahou projektu je 
do budoucna rozšířit přirozenou 
reprodukcí populaci divokých 
šelem až na 250 zvířat. Pokud to
tiž chceme zajistit přežití rysa ve 
střední Evropě, musíme zajistit, 
aby jeho populace byly stabil
nější," doplnil ředitel odboru 
druhové ochrany a imleplemen
tace mezinárodních závazků Jan 
Šíma z Ministerstva životního 
prostředí.

Projekt se snaží ochránit rysa 
ostrovida na území Šumavy před 
nástrahami, se kterými se musí 
potýkat. „Tradičně byl rys vnímán 
jako škůdce. Je to takový přiroze-
ný nepřítel myslivce. V minulosti 
bylo možné ho legálně lovit, je 
to určitá část myslivecké tradice. 
Ono ale stačí pár ulovených zvířat 
ročně a je to ohromný zásah 
do přírody,” připomněla Tereza 
Mináriková z organizace Alka 
Wildlife, která spolupracuje na 
sledování divokých šelem na 
území Česka, Rakouska a Ně
mecka.

Rys je nedílnou součástí ev
ropských lesních ekosystémů. 
"Chtěli bychom veřejnosti tento 
vzácný živočišný druh ještě více 
přiblížit, proto se od letoška stane 
11. červen Mezinárodním dnem 
rysa. Za pár dní se tak v mnoha 
zemích, včetně České republiky, 
Německa, Rakouska, Slovinska 
a Itálie bude oslavovat den rysa 
mnoha událostmi, včetně pre-
miér filmů o německé a dinárské 
populaci rysa, přednášek pro ve-
řejnost a výstav," doplnila Simona 
Poláková z Ministerstva životní
ho prostředí, hlavní manažerka 
projektu.

Rys ostrovid byl na Šumavě 
vyhuben v první polovině 
19. století, vracet se sem začal 
až o víc než 100 let později. 
První zvířata se na Šumavu 
zatoulala v 70. letech 20. století 
ze sousedního Bavorska, kam 
byla uměle vysazena; následně 
bylo vypuštěno několik zvířat 
i v Čechách. V současnosti se již 
populace rozmnožuje naprosto 
nezávisle na člověku. 

Projekt 3Lynx poběží 3 roky a je 
od července 2017 financován 

programem Interreg Central Europe. 
Přímo se jej účastní 11 partnerů z 5 zemí 
(ČR, Německo, Rakousko, Itálie, Slovin
sko). Participují na něm jak státní orgány 
(MŽP, Národní park Šumava, Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Bavorská 
agentura ochrany životního prostředí, 
vláda Horního Rakouska, Slovenia Forest 
Service), tak vědecké instituce (Veteri
nární univerzita ve Vídni). Okrajově se 
díky dlouhodobé spolupráci se Slovinci 
zapojí i univerzita v Záhřebu. Důležitými 
partnery jsou i nevládní organizace jako 
Alka Wildlife, WWF Germany, Italian Lynx 
Project, Green Heart of Europe, okrajově 
se díky dlouhodobé spolupráci se Slovin
ci zapojí i univerzita v Záhřebu.

PRvníhO května 2018 
OdstaRtOval Rysí ROk 

Rysí rok trvá od 1. května do 30. dubna 
následujícího roku. Na začátku rysího 
roku bude možné sledovat samice s mlá
ďaty, která se ke konci tohoto období 
osamostatňují. V dubnu následujícího 
roku pak bude možné spolehlivě vyhod
notit přírůstek populace i celkový počet 
jedinců. Rysi jsou individuálně rozezna
telní díky zbarvení, a díky pravidelnému 
monitoringu pomocí fotopastí se dá 
i analyzovat, kam se daní jednotlivci 
stěhují, s kým mají potomky nebo zda již 
případně neuhynuli. 

„Možnost rozpoznat jednotlivé rysy na fo-
tografiích nám dává příležitost proniknout 
do tajů jejich života lépe než je tomu třeba 
u vlka nebo medvěda. Na druhou stranu to 
znamená mnohem náročnější práci s daty, 
protože rysové nejsou zrovna ochotné 
modelky, a když už, tak před skrytými 
kamerami nepózují zrovna ve standardizo-
vaných postojích,“ říká Simona Poláková 
z Ministerstva životního prostředí, hlavní 
manažerka projektu.

Šumavská populace rysů obývá úze
mí od Slavkovského lesa přes Brdy po 

Novohradské hory v Česku, Horní 
Rakousko po Linz a Bavorsko po 
Regensburg a Würzburg. Těžištěm 
jejich výskytu jsou národní parky 
Šumava a Bavorský les. Odhaduje 
se, že zde žije 60 až 80 samostat
ných zvířat. Z předchozích výzkumů 
je jasné, že skoro žádný rys nežije 
celý život jen v jednom státě. Pro 
spolehlivé vyhodnocení stavu po
pulace je nezbytné mít informace 
z celého území výskytu. 

Například rys Luděk se narodil mezi 
Prachaticemi a Boleticemi, dále se 
přesunul až k Linci a nyní obývá 
území Novohradských hor. V rámci 
projektu 3Lynx ochranáři  
na vhodných místech na celém 
území výskytu šumavské populace 
rysů umístili fotopasti a připravují  
online databáze pro sdílení dat, 
která umožní identifikaci jedinců 
bez ohledu na stát, ve kterém se 
zrovna vyskytují. Tím se mnoho
násobně rozšíří možnost sledování 
životních osudů jednotlivých rysů 
i odhad početnosti populace.

Názor |

Jsem největší  

evropskou
kočkovitou šelmou.
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Co uděláš, když najdeš opuštěné mládě? Odpovídej na otázky 
a postupuj ve směru šipek.

Hrdlička zahradníVlaštovka obecnáRorýs obecnýKalous ušatýČervenka obecná Dlask tlustozobý Rehek zahradní

Nedělej nic.
Šance na záchranu je 
mizivá. Možná se ti to 
bude zdát kruté, ale 

všechna mláďata nikdy 
nepřežijí.

Zavolej na záchrannou 
stanici a popros o radu. 

Pokud nevypadá čile, nech 
ho přírodě.

Nesahej na něj a tiše odejdi. 
I když ji nevidíš, maminka je 

někde blízko a vrátí se k němu. 
Tvůj pach by jí mohl odradit 

a přestala by se o mládě starat.

Tiše vycouvej a volej 
nejbližší paleontologický 

ústav. Bude to objev století!

Opatrně ho přendej 
na bezpečné místo v blízkosti.

Neodnášej ho pryč!

Vrať ptáče 
do hnízda.

Neboj se na něj sáhnout. 
Ptačím rodičům nevadí 

tvůj pach.

Zavolej na 
záchrannou 

stanici a poraď se,  
co máš udělat.

Nedělej 
nic a odejdi! 

Tak mu 
pomůžeš 

nejvíc.

Zažeň nepřítele a kontaktuj nejbližší záchrannou stanici. Najdeš ji na www.zvirevnouzi.cz

Je to chlupatá kulička, 
z níž vyčnívají uši?

Poskakující chomáček peří, 
krátká křídla a ocas

Bez peří, místo zobáku 
řada ostrých zoubků

Vidíš hnízdo?
Vidíš hnízdo?

Bezm
oc

n
é 

p
ís

kl
e

Je to ptáče.  
Má otevřené oči?

Je viditelně zraněné? Chytla ho kočka nebo pes?

   J
en p

ár
 d

n
í s

ta
ré

  p
tá

če

Malá pírka v toulcích 
(jakoby v trubičkách)

V
ylétlé ptáče

M
ládě             ptakoješt

ěr
a

Je v bezprostředním nebezpečí?  
(kočky v okolí, blízko silnice apod.)

Má málo nebo žádné peří? 
Je mu vidět kůže?

Mládě 
sa

vc
e 

(z
aj

íč
ek)

Sedí tiše a tváří se, jako by tam nebylo?

Kos černý

NE

NE

NENE

NE

Má zobák, dvě 
nohy a křidélka

Nedotýkej se jí!

Zmateně pobíhá 
a „pláče“

NE

NE NE

NE

362 x 207 mm,

česká společnost 
ornitologická od roku 
1926 zkoumá a chrání 
ptáky, jejich prostředí 
a přírodu jako celek 
a svou činností k tomu 
motivuje i širokou veřej
nost. Prosazuje ochranu 
přírody založenou na 
vědeckých poznatcích 
a pomáhá rozvoji orni
tologie i ochrany ptáků 
bez ohledu na politické 
hranice. ČSO je českým 
partnerem meziná
rodního sdružení na 
ochranu ptáků BirdLife 
International.

Převzato ze stránek České společnosti ornitologické.


