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Vloni touto dobou jsme již byli uprostřed letních teplot. Letošní jaro je oproti tomu 
nezvykle chladné a zaplať Pán Bůh i srážkově bohaté. To však nic nemění na tom, že 
zásoby podzemních vod a stav české krajiny jsou v zoufalém stavu na hranici krize. 
Donedávna stabilní lesní porosty, i když povětšinou monokulturní, nezvládly kombinaci 
dlouhotrvajícího sucha a nebývalého ataku lýkožrouta a buď již odumřel,y nebo odumíra-
jí v katastrofálním měřítku. Zodpovědní politici zakládají všemožné komise, které 
obsazují dokola těmi samými „odborníky“ kteří mají celou situaci díky své nečinnosti na 
svědomí. To opravdu není cesta. Je vidět naprostou bezradnost a to nejen u nás, ale i v ce-

losvětovém měřítku. Varování vědců před důsledky nečinnosti jsou po dlouhá léta ignorována pod praporem 
růstu HDP. Celé generace se nechaly ekonomickými jestřáby doslova „zblbnout“ mantrou bezohledného, ničím 
neohraničeného hospodářského růstu. Z této pasti nejsou schopni stávající politici najít cestu ven. Naděje je 
v nastupující generaci, protože ona bude nést důsledky našeho dnešního ignorantství a bezohledné spotřeby.  
V této souvislosti bych vás rád seznámil s reprezentantkou nastupující generace, Gretou Thunberg. Inspiroval 
mě k tomu dopis od MUDr. Šimka, lékaře z Nového Města nad Metují. Najdete ho na našem webu v nezkrácené 
podobě. 
Pokud jste se doposud nesetkali s Gretou Thunberg a jejími aktivitami, které se týkají probíhajících změn  
klimatu, zde je zkrácený text z jejího vystoupení na půdě britského parlamentu:  

Jmenuju se Greta Thunberg. Je mi 16 let. Jsem ze Švédska. A mluvím jménem budoucích generací. Vím,  
že mnozí z vás nám nechtějí naslouchat - říkáte, že jsme jenom děti. Avšak my jenom opakujeme, co vám říká 
sjednocená klimatologická věda. 

V roce 2030 mně bude šestadvacet let. Mé sestřičce Beatě bude 23. Stejně jako mnoha vašim dětem  
a vnukům. To je výborný věk, říká se nám. Doba, kdy před sebou máte celý svůj život. Ale já si nejsem tak jistá, 
že pro nás to bude tak výborné. Měla jsem štěstí, že jsem se narodila v době a na místě, kdy nám všichni říkali, 
že máme mít velké sny, že se můžeme stát, čímkoliv budeme chtít. Lidé jako já měli všechno, co jsme potřebovali, 
a ještě více. Věci, o nichž se našim prarodičům vůbec nesnilo. Měli jsme všechno, co jsme si kdy mohli přát,  
a přesto teď možná nebudeme už mít nic. Teď už pravděpodobně ani nemáme budoucnost. Protože ta budoucnost 
byla prodána, aby malá skupinka lidí mohla vydělat nepředstavitelné množství peněz. …. 

Kolem roku 2030, za 10 let, 252 dní a 10 hodin od této chvíle, budeme v situaci, kdy vyvoláme nezvrati- 
telnou řetězovou reakci, kterou lidi už nezvládnou a  která pravděpodobně povede k ukončení naší civilizace  
v podobě, jak jsme ji znali. Stane se to, pokud se do té doby neuskuteční trvalé a bezprecedentní změny ve všech 
složkách společnosti, včetně omezení emisí CO2 alespoň o 50 procent. A prosím, uvědomte si, že tyto výpočty 
závisejí na vynálezech, které dosud pro použití ve velkém měřítku nebyly vynalezeny, na vynálezech, které mají 
očistit atmosféru od astronomického množství CO2. A dále, tyto výpočty nezahrnují nepředvídatelné body zvratu 
a zvratné smyčky, jako je například nesmírně mocný plyn metan, který začíná unikat z rychle tajícího permafros-
tu. Ani tyto vědecké výpočty nezahrnují už trvale rostoucí oteplování skryté toxickým znečištěním vzduchu. Ani 
rys rovnosti – neboli klimatické spravedlnosti – jasně uvedený v celé pařížské smlouvě, který je naprosto nutný, 
má-li to fungovat v globálním měřítku. Musíme také vzít v úvahu, že to jsou jen výpočty. Odhady. To znamená, 
že tyto "body, odkud není návratu" se mohou vyskytnout trochu dříve nebo trochu později než v roce 2030.  
Nikdo to neví jistě. Můžeme si ale být jisti, že k nim dojde přibližně v tomto časovém období, protože ty výpočty 
nejsou názory nebo jen divoké odhady….. 

….musíme však přestat spalovat fosilní paliva, obnovit přírodu a udělat spoustu dalších věcí, o kterých 
zatím ještě nevíme….…nechcete poslouchat vědce, protože vás zajímají pouze řešení, která vám umožní 
pokračovat dál jako dřív. Jako teď. Ale takové odpovědi už neexistují. Protože jste nejednali včas….….K tomu, 
abychom se vyhnuli klimatickému kolapsu, je třeba myslet jako stavitelé katedrály. Musíme nejdřív položit zá-
klady, ačkoli třeba zatím přesně nevíme, jak vystavět strop. Někdy prostě jen musíme hledat řešení. Ve chvíli, kdy 
se rozhodneme něčeho dosáhnout, dokážeme to. Jsem si jistá, že ve chvíli, kdy se rozhodneme jednat jako ve 
stavu nouze, můžeme odvrátit klimatickou a ekologickou katastrofu. Lidé jsou přizpůsobiví, stále to ještě můžeme 
vyřešit. Tuto šanci však už nebudeme mít dlouho. Musíme začít hned….  
Výsledkem jejího vystoupení bylo, že Britský parlament vyhlásil „Stav klimatické nouze“ a následovala ho řada 
měst ve Velké Británii včetně Londýna. Následoval Parlament Irska. A tato myšlenka se nezadržitelně šíří civi-
lizovaným světem. Proč ne u nás? Zatím se naši mocní zmohli pouze na diskuzi, jestli studentské stávky 
neohrožují vzdělání mládeže, zda není Greta autistka a podobná slabomyslná sdělení. Nepochopili vůbec nic! 
Díky Bohu se i u nás našla skupina vědců, kteří se k této iniciativě připojili. Možná proto, že ztratili víru ve smysl 
svého bádání, jehož výsledky nechce nikdo poslouchat a už vůbec ne se podle nich chovat. Rádi bychom se 
připojili a nabízíme prostor pro myšlenky jak tuto dnes už planetární krizi řešit. Celý život se všichni okolo 
časopisu NIKA věnujeme ochraně přírody a životního prostředí, nyní by naše práce mohla dostat nový smysl. 
Díky Greto! Miloš Gregar
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a odborné doklady a podklady, jako je 
zpracování plánů péče pro nastavení 
pravidel a priorit zásahů, a to na základě 
exaktních odborných zjištění, k vyhodno-
cení péče financuje zpracování přírodo-
vědných průzkumů a monitoringů, geo-
metricky zaměřuje a značí hranice území 
v terénu atd.  

Největší počet nově vyhlášených  
území souvisí s přijetím právních předpisů 
EU do naší legislativy, kdy se Česká 
republika zavázala k zajištění územní 
ochrany většiny evropsky významných 
lokalit prostřednictvím národních kate-
gorií zvláště chráněných území. Za posled-
ní tři roky tak do správy Středočeského 
kraje přibylo, případně bylo z uvedených 
důvodů rozšířeno plošně nebo obsahově, 
35 maloplošných zvláště chráněných 
území. Jejich vyhlášením naplnil krajský 
úřad svoji zákonnou povinnost ve vztahu 
k zajištění ochrany evropsky významných 
lokalit. V současné době krajský úřad 
pracuje na vyhlášení tří zvláště chráně-
ných území. Eviduje dále řadu návrhů na 
vyhlášení s tím, že při současném počtu 
území již bohužel možnosti účelného 
a zejména účinného zajištění ochrany 
těchto území naráží na její pomyslný  
strop a do budoucna je tedy třeba velmi 
dobře zvažovat, která území budou dále 
vyhlášena. Je zjevné, že se bude jednat 
pouze o ta nejhodnotnější, splňující nároč-
ná kritéria reprezentativnosti z pohledu 
soustavy chráněných území.  

sko-Máchův kraj a Český ráj. V pořadí 
podle významu následuje 21 národních 
přírodních rezervací, 6 národních přírod-
ních památek, 188 přírodních památek,  
80 přírodních rezervací, 172 evropsky vý-
znamných lokalit a 5 ptačích oblastí.  

Z tohoto množství je ve správě Stře-
dočeského kraje 174 přírodních památek, 
45 přírodních rezervací a 7 smluvně chrá-
něných ploch. S těmito územími se čás-
tečně překrývá 128 evropsky významných 
lokalit a 3 ptačí oblasti. Celková rozloha 
přírodních rezervací a přírodních památek 
ve správě Středočeského kraje, tedy území 
vyžadující nejaktivnější péči, je asi 7 300 
ha. S výjimkou některých území, která 
nevyžadují kontinuální péči, ale pouze 
občasné zásahy, probíhá aktuálně pravidel-
ná péče k podpoře předmětů ochrany na 
přibližně 165 územích. Ve všech zvláště 
chráněných územích zajišťuje kraj a kraj-
ský úřad další nezbytné administrativní 

J ako doklad významu Středočeské-
ho kraje v ochraně přírody a krajiny 
mohou sloužit následující údaje 

o počtech zvláště chráněných území v jeho 
správním obvodu.  

Na území Středočeského kraje se 
nachází šest chráněných krajinných oblas-
tí, které se zcela nebo zčásti rozkládají na 
jeho území. Jedná se o CHKO Brdy, Kři-
voklátsko, Český kras, Blaník, Kokořín-
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Středočeský kraj je rozlohou, rozmanitostí a bohatstvím přírodních  
hodnot nepochybně jedním z nejvýznamnějších krajů v České republice. 
Přírodní krásy však pod tlakem moderní doby vyžadují stálou a odbornou péči 
tak, aby byly zachovány pro následující generace v prosperující podobě. Tento 
úkol jednak naplňuje zákonnou povinnosti o ochraně přírody a krajiny 
určenou kraji a zároveň se potkává se snahou Středočeského kraje 
o zlepšování kvality životního prostředí. 
O představení rozsahu péče o životní prostředí jsme požádali hejtmanku 
Středočeského kraje Jaroslavu Pokornou Jermanovou ve spolupráci  
s Odborem životního prostředí a zemědělství. 

Středočeský kraj

Středočeský kraj se představuje

TE
XT

: V
E 

SP
O

LU
PR

ÁC
I S

 O
D

BO
RE

M
 Ž

IV
O

TN
ÍH

O
 P

RO
ST

ŘE
D

Í, 
FO

TO
: A

RC
H

IV
 S

TČ
. K

RA
JE



Krajských středisek ekologické výchovy 
a v oblasti školství prostřednictvím škol. 
Krajská střediska EVVO jsou zařízení, 
která se zaměřují především na akce pro 
širokou veřejnost, publikační činnost, na 
realizaci výukových programů pro děti 
a mládež, vzdělávací akce pro pedago-
gické pracovníky, mimoškolní činnost pro 
děti a mládež a případně na další činnosti 
z oblasti EVVO (souběžně při některých 
z nich fungují i stanice pro handicapované 
živočichy, jak již bylo jmenováno výše).  

Ve Středočeském kraji má podpora 
EVVO dlouholetou tradici. V posledních 
osmi letech kraj každoročně vyhlašuje 
Program EVVO na principu žádostí 
o financování konkrétního projektu od jed-
notlivých žadatelů z celého Středočeského 
kraje, kteří se environmentální výchovou 
a osvětou zabývají.  

Dalšími činnostmi Středočeského kra-
je v oblasti EVVO je podpora projektů, 
které mají celorepublikový přesah a pů-
sobnost. Jedná se o pomoc poskytovanou 
Českému svazu včelařů, z.s., na kampaň 
prevence moru včelího plodu (projekt 
pokračuje již druhým rokem), dále projekt 
Evropské Serengeti – přibližujeme původ-
ní krajinu středních Čech, který kraj pod-
poruje již ve čtvrté etapě. Ve spolupráci 
s Klubem ekologické výchovy se na kraj-
ském úřadě pořádá v roce 2019 již 

vychovává nastupující generace k lásce 
a úctě k přírodě, a v budoucnu doufejme, 
že povede také ke snížení odstrašujících 
čísel živočichů přijímaných do stanic. 

Většina legislativních opatření zamě-
řených na zlepšení stavu životního pro-
středí je postavena na zásadě osobní 
odpovědnosti, ke které musí být lidé ve-
deni. Lidé by měli změnit vztah ke svému 
okolí, zajímat se o stav a vývoj životního 
prostředí, změnit své postoje a hodnoty, 
naučit se předpokládat důsledky svého  
jednání a vyvarovat se jich předem. Proto 
je velmi důležité environmentální vzdě-
lávání, výchova a osvěta (EVVO), které by 
měla patřit ke všeobecnému vzdělávání 
všech členů společnosti. Pro ochranu ži-
votního jsou sice legislativní a ekono-
mické nástroje nutné, ale kladný vztah 
společnosti k němu zabezpečit nemohou. 

Prioritou Středočeského kraje je proto 
vytvořit funkční systém EVVO, zaměřující 
se rovnoměrně na všechny skupiny obyva-
tel, oblasti života a celé území kraje. Na 
teoretické úrovni je jeho snaha podložena 
rozhodujícím dokumentem Koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty Středočeského kraje v letech 
2011–2020. 

Po praktické stránce se EVVO ve 
Středočeském kraji uskutečňuje v sou-
časné době prostřednictvím sítě pěti 

4

Další důležitou oblast v ochraně pří-
rody tvoří ochrana volně žijících živočichů 
zajišťovaná prostřednictvím sítě krajských 
záchranných stanic podporovaných Stře-
dočeským krajem. Patří mezi ně záchranné 
stanice ČSOP Rokycany, Huslík při eko-
centru Huslík – ČSOP Poděbrady, Hrachov 
u Sedlčan, Vlašim ZO ČSOP Vlašim 
a záchranná stanice Aves v Kladně. 
Úkolem stanic je zajistit pomoc hendike-
povaným živočichům tak, aby se následně 
mohli vrátit do volné přírody a tím byl 
minimalizován antropogenní dopad na 
početost a genetickou rozmanitost jejich 
populací.  

Do záchranných stanic krajské sítě 
bylo v roce 2018 přijato k péči celkem 
5 588 živočichů. Největší podíl tvořila 
mláďata. Nejčastější skupinu živočichů 
přijímaných do stanic představují ptáci. 
Z málo běžných – chráněných druhů se 
jedná např. o chřástala malého, kvakoše 
nočního, dudka chocholatého nebo orlovce 
říčního a sokola stěhovavého. U savců se 
jedná zpravidla o běžnější druhy, jako jsou 
ježci západní, zajíci polní, lišky obecné 
nebo chráněné veverky a netopýři. Vzhle-
dem k velkému počtu přijatých živočichů 
je o to působivější celkové procento 
živočichů vyléčených a vypuštěných zpět 
do přírody, které dosahuje téměř 60 %. 

V činnosti záchranných stanic tvoří 
nezanedbatelnou, troufáme si říci stejně 
důležitou, roli činnost osvětová, která 5/
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termín ukončení skládkování směsných 
komunálních odpadů, a to v roce 2024, je 
snahou Středočeského kraje zajistit pro 
obce (vlastníky odpadů) možnost zpraco-
vání a následného využití, případně od-
stranění směsných komunálních odpadů. 
Aktivity Středočeského kraje vycházejí 
z platné legislativy a Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje pro 
období 2016 – 2025. Cílem je zavést na 
svém území tzv. RESNO (regionální sys-
tém nakládání s odpady), který by měl řešit 
nakládání s odpady na území Středo-
českého kraje. Projekt ZEVO Mělník je 
optimální variantou pro naplnění cílů 
obsažených v Plánu odpadového hospo-
dářství Středočeského kraje.  

V roce 2018 byly vydány v rámci 
metodické podpory obcím dva metodické 
návody zabývající se budoucností odpa-
dového hospodářství obcí, především pak 
nakládáním s komunálními odpady po 
roce 2024 a možnostmi začlenění a fun-
gování překládacích stanic odpadů v systé-
mu odpadového hospodářství obcí. Byla 
zpracována studie „Možnosti využívání 
a odstraňování SKO“ s cílem aktualizovat 
informace o možnostech zpracování 
a následného využití, případně odstranění 
směsných komunálních odpadů produko-
vaných obcemi a ostatními zdroji na území 
Středočeského kraje. 

Na území Středočeského kraje zasahu-
je pět dílčích povodí  –  Horního a Střed-
ního Labe, horní Vltavy, Berounky, dolní 
Vltavy, Ohře, povodí Dolního Labe 
a ostatních přítoků Labe. Středočeský kraj 
zřídil komisi pro zmírňování negativních 
dopadů sucha a nedostatku vody. Cílem 
její činnosti je naplňování rozhodnutí 
vlády ČR o řešení problémů sucha a jed-
ním z cílů je zmapování problematiky 
sucha ve Středočeském kraji tak, aby 
mohla být navržena efektivní opatření. 
Komise se rovněž zabývá řešením záso-
bování obyvatel pitnou vodou a retence 
vody v krajině. 

Středočeský kraj spolupracuje s Jiho-
českým krajem na projektu zlepšení kvali-
ty vody v nádrži Orlík. Cílem připra-
vované studie má být návrh opatření na 
omezení zdrojů fosforu, které je pro 
dosažení požadované cílové jakosti vody 
ve vodní nádrži třeba uskutečnit v hori-
zontu příštích 10 – 15 let. Studie by měla 
navrhnout opatření ke snížení přísunu  
fosforu do Orlické nádrže zhruba o dvě 
třetiny ve srovnání se současným stavem.

by se čtenáři mohli na pultech knihku-
pectví potkat se zatím posledním titulem 
„Podzemní památky středních Čech“. 

Část environmentálních problémů 
Středočeského kraje se týká i hlavního 
města, neboť emise z dopravy v něm jsou 
jednou z hlavních příčin znečištění ovz -
duší. Ve srovnání s ostatními kraji vykazu-
je Středočeský kraj největší koncentrace 
polétavého prachu, oxidů dusíku a benzo-
(a)pyrenu, a to právě z dopravy. V důsled-
ku své polohy se stal nejen hlavním uzlem 
silniční sítě České republiky, ale i význam-
nou křižovatkou mezinárodní přepravy. 

Velká část hlavních dopravních tahů do 
hlavního města Prahyvede přes Středo-
český kraj. Současná komunikační síť, pře-
devším v blízkosti hlavního města, však 
není schopna tak obrovskou koncentraci 
dopravy pojmout a dochází nejen k její- 
mu přetěžování, ale i k vysoké produkci 
znečišťujících látek. 

Středočeský kraj se snaží omezovat 
emise z dopravy prostřednictvím opatře- 
ní, která jsou uvedena v Programu zlep-
šování kvality ovzduší zóna Střední  
Čechy. Jedná se především o projektovou 
přípravu a následnou výstavbu obchvatů 
měst a obcí. Mezi další kroky k omezení 
emisí z dopravy prováděné Středočeským 
krajem lze zařadit přestavby stávajících 
křižovatek na okružní křižovatky nebo 
rekonstrukce a výstavby nových mostů  
nebo rekonstrukce povrchů sil nic, do 
kterých kraj v posledních letech soustavně 
investuje stále více finančních prostředků  
a pozitivně tak přispívá např. k ome zování 
emisí z otěru pneumatik. 

S ohledem na skutečnost, že legislativa 
v odpadovém hospodářství obsahuje jasný 

jedenácté)setkání koordinátorů EVVO 
a vyhodnocování a oceňování škol, které 
získají titul Škola udržitelného rozvoje.  
Ve spolupráci s Krajskými středisky 
EVVO je pořádána soutěž „Šetřím, šetříš, 
šetříme?“, která se věnuje velmi aktuální-
mu tématu šetření vodou.  

Nezanedbatelnou činností Středo-
českého kraje v oblasti životního prostředí 
a ekologické výchovy a osvěty zůstává 
podpora vydávání publikací s touto te-
matikou. V listopadovém vydání časopisu 
Nika jim byla věnována pozornost a snad 
stojí za to jen dodat, že v červnu 2019  
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Pojďme se podívat, jak na tom sysel 
v Letňanech je, a předešleme, že nepůjde 
o veselé čtení. Výskyt sysla byl na uve-
dené lokalitě popsán Pintířem roku 2000. 
Ještě téhož roku lokalitu navštívili pracov-
níci AOPK ČR, kteří na ní zjistili početnou 
populaci tohoto hlodavce. Od stejného 
data je populace státní ochranou přírody 
sledována. V roce 2005 byla populace 
v Letňanech vyhodnocena jako v ČR je-
diná stabilní. Od roku 2008 až doposud 
probíhá standardizované sledování počet-
nosti v rámci záchranného programu na 
celém území ČR. Na základě pozorování 
jedinců a pobytových stop se odhaduje 
početnost sledované populace, jelikož 
přímým sledováním je zachycena pouze 
část jedinců. Z těchto údajů lze vyvozovat, 
že do roku 2010 byla letňanská populace 
stabilní a v České republice patřila k vůbec 
nejpočetnějším. Od roku 2011 ale dochází 
k výraznému poklesu její početnosti a od 
roku 2013 se zde vyskytuje spíše zbytko-
vá populace: v roce 2017 byl na místě za-
znamenán již jen jeden sysel. Poslední 
jedinec byl na letišti v Letňanech pozo-
rován 4. a 6. dubna 2018 nezávisle dvěma 
pracovníky AOPK ČR. 

Samozřejmě jsme se již v roce 2011 
začali zabývat možnými vlivy, které 
negativně působí na stav syslí populace na 
zmiňované lokalitě. Analyzovali jsme 
možné vlivy na stav biotopu a péči o něj, 
nepřízeň počasí, vliv predátorů, nemocí 
a parazitů, potravní nabídku, izolovanost 
lokality a s ní související demografické 
mechanismy a také vlivy provozu letiště 
včetně konaných veřejných akcí. Náklady 
na pravidelnou péči o travní porosty byly 
hrazeny z programů péče o krajinu: 
můžeme říci, že management lokality se 

Sysla  
obecného 

(Spermophi-
lus citellus) 
chrání jak 

zákonodár-
ství České 
republiky, 

tak 
Evropské 

unie.

obecného. Program vznikal ve spolu- 
práci se zoology z akademické sféry 
i z organizací věnujících se praktické  
péči o přírodu a krajinu. Kromě shrnutí 
stavu vývoje populací a pokusů o jeho 
ochranu stanovuje uvedená aktivita dílčí 
cíle, které by měly vést k záchraně druhu 
v ČR. Mezi opatřeními mají prioritu 
především zásahy přímo v terénu na loka-
litách s výskytem sysla, obnova dalších 
vhodných lokalit, monitorování stavu 
populace, ověření chovu v lidské péči 
a repatriace zpět na plochy poskytující to-
muto hlodavci vhodné prostředí. Program 
dále zahrnuje plánovaný výzkum zamě-
řený na bionomii, genetiku a parazitologii 
zmiňované zemní veverky a na deme-
kologii jejích kolonií.  

Sysel obecný 
STAV A PERSPEKTIVA NA LETIŠTI V LETŇANECH
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Travnaté plochy na letišti v Praze - Letňanech (městská část Praha 18 Letňany) 
se v květnu roku 2005 staly zvláště chráněným územím – byla na nich  
vyhlášena národní přírodní památka Letiště Letňany. Důvod pro její zřízení byl 
jediný – existující kolonie sysla obecného (Spermophilus citellus). Sysel obecný 
je od roku 1992 v České republice zvláště chráněný jako kriticky ohrožený 
druh. Přísnou ochranu mu rovněž poskytuje legislativa Evropské unie, 
jmenovitě směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanoviš�, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, zkracovaná jako směrnice o stanovištích. 
Navíc se nejvhodnější plochy s výskytem sysla stávají součástí známé soustavy 
chráněných území EU Natura 2000. Část Letiště Letňany tak zároveň 
představuje evropsky významnou lokalitu (EVL). 

Sysel obecný se v České republice, která 
v současnosti tvoří nejzápadnější a sou-
časně nejsevernější část jeho areálu roz-
šíření, v 90. letech minulého století vysky-
toval již jen na 37 lokalitách, v málo 
početných a izolovaných koloniích. Frag-
mentace populací zůstává společně s cel-
kově nízkým počtem jedinců důvodem, 
proč se o existenci sysla v našich zemích 
musíme oprávněně obávat. Obdobná situa-
ce nastala i v okolních státech: v Německu 
a Polsku vymizel v 60. až 80. letech mi-
nulého století, v Rakousku se jedná o druh 
ohrožený vymizením a jeho stavy klesají 
i na Slovensku a v Maďarsku. Z těchto 
důvodů byl Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR (AOPK ČR) v roce 2007 
zahájen záchranný program pro sysla 5/
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ohrožené druhy 

Sysel obecný upřednostňuje nízkostébelné 
trávníky, v nichž mívá dobrý rozhled po okolí. 



lém. Nebezpečí izolovaných populací 
spočívá zejména v tom, že jejich vzájem-
né prostorové oddělení umocňuje ne-
gativní vlivy případných jiných ohrožu-
jících faktorů (vlivy počasí, predátoři, 
nemoci, apod.), neboť pokles způsobený 
obdobným činitelem nemůže být kom-
penzován imigrací nových jedinců 
z přilehlé populace. Riziko je samozřej-
mě tím větší, čím menší je početnost dané 
izolované populace. Opomenout nemů-
žeme ani vliv snížené genetické variabili-
ty, která může vést k horší životaschop-
nosti jedinců. Dosavadní genetické studie 
syslích populací v ČR přitom skutečně 
ukazují na jejich sníženou genetickou 
rozmanitost. Dalším problémem izolo-
vaných populací zůstává možné dosa- 
žení nosné kapacity prostředí a následný 
pokles početnosti. Pokud je totiž daná 
lokalita již plně obsazena, nemají mladí 
rozsídlující se jedinci k dispozici žádné 
další vhodné prostředí, které by mohli 
osídlit. Následkem bývá mj. i sociální 
stres v kolonii a následně i pokles počtu 
rozmnožujících se jedinců. V případě 
Letňan bylo nasycení lokality zmiňo-
váno již v roce 2005, přičemž v násle-
dujících několika letech se početnost 
držela na zhruba stejné úrovni a vý-
raznější pokles začal až od roku 2010 (viz. 
graf na str. 8).  

Na lokalitě byly zaznamenány také 
problémy s predací především kočkou 
domácí. Proto byl i po roce 2010 orga-
nizován odchyt zdivočelých koček 
v blízkosti letiště. Z hlediska výskytu 
parazitů byla sledovaná kolonie červy 
a kokcidiemi promořena. Stejně jako 
predace dravými ptáky se ale v tomto 
případě jedná o přirozený vliv, s nímž by 
jinak zdravá populace neměla mít prob-

s přibývajícími roky spíše zlepšoval.  
Vlivy počasí lze jen předpokládat: i když 
žádné konkrétní výsledky sledování úmrt-
nosti jedinců v souvislosti s přívalovými 
dešti nemáme k dispozici, ale pravdě-
podobnost úhynů způsobená jmenovaným 
vnějším faktorem zůstává významná. 
Deštivé jaro 2013 má pravděpodobně na 
svědomí skutečnost, že se syslům ne-
podařilo z těchto důvodů rozmnožit.  

SYSEL OBECNÝ (Spermophilus citellus) 
Ještě krátce po 2. světové válce patřil sysel obecný v Československu mezi druhy běžně 
rozšířené v  zemědělské krajině a byl považován za významného hospodářského škůdce. 
Jedná se o stepní druh, který se na naše území rozšířil pravděpodobně ze stepí jihový-
chodní Evropy a z Malé Asie. Zemědělská krajina, tak jak byla v Čechách 
obhospodařována až do 60. let minulého století, syslům musela vyhovovat. Přesné 
příčiny toho, že z rozšířeného prosperujícího druhu se stal kriticky ohroženým 
živočichem, neznáme. Všeobecně se ale předpokládá, že hlavní roli v tom sehrály 
změny v zemědělské krajině a způsoby hospodaření člověka na zemědělských plochách. 
Jako stepnímu druhu mu pro místo k životu vyhovují plochy, které jsou porostlé 
nízkostébelnými trávníky. Dříve byl v krajině takových ploch dostatek, protože na 
venkově lidé často doma chovali různá hospodářská zvířata, která vypásala trávu na 
pastvinách mezi poli. Vznikala tak pro sysla optimální struktura zemědělské krajiny, 
poskytující dostatek potravy i ploch s nízkou trávou, kde má sysel dostatečný přehled 
po okolí: pokud mu hrozí nebezpečí, překvapivě rychle zmizí v noře. Dnes přežívají 
syslové hlavně na náhradních biotopech, kde lidé z různých důvodů udržují sekáním 
celoročně nízký porost trávy, jako jsou nejrůznější letiště, golfová hřiště či tábořiště.  
Sysel je velkým spáčem – prospí 5-7 měsíců v roce, ze spánku se budí na jaře podle 
počasí v březnu až dubnu, přičemž se k spánku ukládá již na konci léta. Mláďata sysli 
rodí v květnu až červnu.

Letecký 
snímek 
národní 
přírodní 
památky 
Letiště 
Letňany 
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i velké koncerty, ale nutno podotknout, 
že se konaly v době, kdy populace již prak-
ticky přestávala existovat. 

Příčinou postupného kolapsu kolonie 
sysla obecného na lokalitě v Praze-Let-
ňanech je s největší pravděpodobností čás-
tečně souběžné dlouhodobější působení 
hned několika negativních faktorů (syner-
gický efekt). Zhodnotit reálnou míru jejich 
individuálního dopadu se však ukazuje 
jako nemožné. V současné době je již stav 
kolonie natolik kritický, že nelze před-
pokládat samovolné zlepšení situace, 
a v podstatě jsme postaveni před rozhod-
nutí, zda se snažit zdejší kolonii zachránit 
doplňováním sysly z jiných populací, či 

rozhodnutí, ve kterém byly stanoveny pod-
mínky, za jakých se jednotlivé záměry 
mohly uskutečnit. Zároveň byla každá 
z akcí vždy před, v průběhu a po ukonče-
ní sledována. Byť nelze u žádné z nich 
vyloučit vliv na kolonii syslů, získané  
poznatky naznačují, že k významnému 
ovlivnění syslí populace s velkou pravdě-
podobností nedochází. Uvedenou skuteč-
nost dokládají v ČR pozorování i z dalších 
lokalit s výskytem sysla. Naopak často 
můžeme vidět, že si sysli na přítomnost 
lidí dokážou snadno zvyknout. Na lokalitě 
Radouč dnes můžeme běžně vidět, že sysli 
žebrají o potravu, kterou si berou i z rukou 
dětí, jež se na ně chodí dívat. Rovněž 
pozorování uvedených hlodavců po jed-
notlivých akcích nenasvědčovala tomu,  
že by se mělo jednat o zásadní stresor pro 
jednotlivá zvířata i pro celou populaci. 
V posledních letech proběhly na letišti 

Ačkoliv ještě 
po 2. světo-
vé válce byl 

sysel obecný 
téměř v ce-
lém areálu 

rozšíření, 
zahrnujícím 

hlavně 
střední a ji-
hovýchodní 

Evropu, 
považován 
za závažné-
ho škůdce, 
dnes musí 

být hodno-
cen jako 

celosvětově 
ohrožený 

v kategorii 
zranitelný. 

Sysli si vytvářejí nory se šikmým vstupem a obyt-
nou komorou, pro něž je typické několik 
východů. Kromě hlavní nory si ale budují i další, 
sloužící jako úkryt. 
 
Početnost sysla se na letišti v Letňanech začala 
po roce 2010 dramaticky snižovat (sloupce grafu 
ukazují počet jedincův konkrétním roce).

8

V případě lokality v Letňanech se její 
izolovanost může projevovat i sníženou 
potravní nabídkou prostředí: tamějším 
syslům zůstává pouze z jedné strany letiště 
obhospodařované pole. Z hlediska provozu 
letiště a záměrů v okolí je pravděpodobné, 
že tyto vlivy samostatně příliš život kolo-
nie neohrožují, ale ve vzájemném půso-
bení sil může jít o pověstnou kapku ke 
kapce. Letiště se od doby vyhlášení lokali-
ty za zvláště chráněné území změnilo, 
došlo k jeho privatizaci doprovázené 
majetkovými spory, takže do roku 2011  
na něm působilo více subjektů s různými 
zájmy. Po majetkové stabilizaci proběhla 
změna objektu na mezinárodní letiště, což 
vyvolalo požadavek oplocení areálu. 
Z ekonomických důvodů majitelé hle- 
dali vždy další příležitosti, jak areál 
komerčně využít. Pořádání různých akcí 
proto probíhalo vždy na základě vydaného 5/
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Na celém 
území  
národní 
přírodní 
památky 
Letiště 
Letňany 
probíhá 
pravidelná 
péče 
o tamější 
travinné 
porosty.

nikoliv. Domníváme se, že je potřeba tuto 
otázku řešit způsobem, který bude nej-
vhodnější z hlediska stavu celkové popu-
lace sysla v ČR. Vzhledem k izolovanosti 
jednotlivých lokalit a jejich nepříliš 
vysoké početnosti bohužel dochází při- 
rozeně k občasným vyhynutím některé 
z kolonií. Vždyť ze zahraničí známe 
případy zániku i u tisícových ko-lonií 
a v České republice došlo v letech 2004-
2014 k zániku celkem devíti místních po-
pulací. 

Co tedy v této situaci dělat dále? 
AOPK ČR nadále monitoruje lokalitu, 
přičemž počet dní sledování se od roku 
2017 zvýšila. Bohužel v roce 2019 na ní 
nebyl pozorován žádný jedinec. Poslední 
existující nora se zdá být neosídlená. 
Zároveň sledujeme několik dalších lokalit 
s koloniemi sysla. Pro obnovení letňanské 
kolonie sysla by muselo dojít k novému 
vysazení jedinců odchycených jinde ne- 
bo odchovaných v lidské péči. Protože 
v současnosti se v České republice pokus-

ně zakládá kolonie na Písečném vrchu 
v Českém středohoří, nemáme k dispozici 
dostatek syslů, kteří by mohli být vy-
pouštěni v Letňanech. Obdobné vypouš-
tění nebylo doporučeno ani z hlediska 
záchranného programu. Proto bude nadále 
pokračovat snaha udržovat biotop v Let-
ňanech ve stavu, který by odpovídal 
nárokům sysla na prostředí, a repatriaci 
odložit na dobu, kdy se celkově zlepší stav 
celé populace sysla v ČR nebo kdy se 
podaří v lidské péči odchovat nezbytný 
počet jedinců. Současně věnujeme zvýše-
nou pozornost syslím koloniím, které 
dosud nepožívají žádné územní ochrany, 
jako je kupř. populace zmiňovaného hlo-
davce na letišti Velká Dobrá u Kladna. 
Celý příběh kolonie sysla v Letňanech 
názorně ukazuje, jak je obtížné chránit  
jednotlivé druhy volně žijících živočichů, 
pokud z nejrůznějších důvodů přijdou 
o původní prostředí. Současně potvrzuje, 
že péče o dobrý stav přírody a krajiny jako 
celku zůstává pro druhovou ochranu 
zásadní záležitostí. Vymizení určitých 
druhů planě rostoucích rostlin, volně 
žijících živočichu i dalších organismů, 
kupř. hub, indikuje, že naše krajina není 
úplně v pořádku a že bychom se občas 
měli zamyslet, jestli není lepší obětovat 
vlastní pohodlí tomu, abychom si udrželi 
zdravější a pestřejší přírodu.



KDYŽ SE KRAJINA DROBÍ 
Rozdrobování původního prostředí na stále menší části a jejich 
následná izolovanost působí na populace různých druhů planě ros-
toucích rostlin a volně žijících živočichů rozdílným způsobem. 
Nicméně platí, a terénní výzkum tuto zákonitost opakovaně potvr-
dil, že vliv rozpadu biotopů na menší plochy se začíná projevovat 
tehdy, jestliže zmizelo 30 – 70 % původního prostředí. Zmiňovaný 
proces vede k poškozování až úplné ztrátě biotopů a rozděluje 
původní populace organismů do méně početných, a tím geneticky 
méně kvalitních a tudíž zranitelnějších populací. Následně se mění 
druhové složení celých rostlinných a živočišných společenstev 
a snižuje se úspěšnost rozmnožování a zdatnost jedinců. Zejména 
na umělých překážkách v krajině dochází k četným střetům se 
živočichy a rozpad původního souvislého prostředí často odřízne 
organismy od zdrojů, především potravních, úkrytů či míst roz-
množování. Některé studie poukazují na to, že právě rozčlenění 
krajiny podporuje pronikání invazních nepůvodních druhů a mění 
chování živočichů. O negativních důsledcích izolování populací 
sysla obecného (Spermophilus citellus) píše Jaroslav Obermajer 
v tomto čísle na str. 6-9. Abychom ale byli spravedliví, přiznejme, 
že v některých, byť nepříliš běžných situacích může fragmentace 
flóře nebo fauně naopak pomáhat (viz rámeček na str. 11). 

V 70. a 80. letech 20. století se v některých částech světa 
zrodila nezávisle na sobě myšlenka, že nežádoucí vliv rozpadu 
původního prostředí na menší plochy na živou i neživou složku 
ekosystémů by bylo možné snížit vytvořením ekologické sítě.  
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Rozpad (fragmentace) a ničení původního prostředí, vedoucí 
často k jeho úplnému vymizení, představuje 
nejvýznamnějšího činitele ohrožujícího biologickou rozmani-
tost (biodiverzitu) a životadárné procesy probíhající v eko- 
systémech, a to jak v celosvětovém měřítku, tak v Evropě 
a České republice. Přestože předpokládáme, že již v blízké 
budoucnosti mohou mít stále významnější vliv na výskyt 
a početnost druhů a fungování přírody i probíhající 
a očekávané změny podnebí (viz Nika, 37, 1, 3-5, 8-13, 
2016), působení invazních nepůvodních organismů (viz 
Nika, 35, 2, 24-29, 2014) a ukládání dusíku, fosforu 
a dalších živin v prostředí (viz Nika, 38, 1, 26-27, 2017), 
popsaný stav se v nejbližší době s velkou pravděpodobností 
nezmění. Primární biotopy lidé nejčastěji přeměňují na 
zemědělsky využívanou půdu, druhotné lesy včetně 
monokultur a zastavěné plochy. Nejde jen o zmenšení 
původního prostředí, ale i o jeho prostorovou změnu. 
Okamžitou fragmentaci krajiny vyvolává také rozsáhlé 
budování liniových staveb, jako jsou silnice, železnice, ply-
novody, ropovody a linky elektrického vedení, nevyhýbající 
se ani dříve poměrně málo narušeným místům. 

ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY 

Ekologická sí� v teorii a praxi 

Zemědělsky využívané pozemky, tedy orná půda, louky a pastviny, zabírají 
v České republice přibližně polovinu, přesněji řečeno 53,3 %, celkové  
rozlohy, zatímco lesy různé kvality tvoří 33,8 % státního území.  
Vyvážená kulturní krajina na Benešovsku je obhospodařována méně 
intenzivně než v nížinách. 



ROZDROBOVÁNÍ PROSTŘEDÍ  
MŮŽE ORGANISMŮM I POMÁHAT 
Jelikož v přírodě téměř každou zákonitost popírají četné 
výjimky, na určité druhy může mít rozpad prostředí na menší 
části naopak kladný, i když někdy přechodný vliv. 
U některých taxonů nebo ekologických/funkčních skupin totiž 
závisí rychlost a rozsah imigrace jedinců do určité krajinné 
plošky spíše než na celkové rozloze na jejím tvaru. Proto 
bude celková rychlost a rozsah imigrace větší, pokud bude 
krajina tvořena větším počtem malých plošek. Jestliže se 
celková plocha určitého biotopu nemění, potom fragmentace 
může snížit vzdálenost mezi ploškami daného biotopu. 
Některé rostliny a živočichové vyžadují více než jeden typ 
biotopu, zejména v různých vývojových stádiích. Více menších 
plošek s delšími okraji proto může jako nášlapné kameny 
podporovat pohyb organismů mezi různými požadovanými 
typy biotopů. Zdá se, že někdy právě fragmentace omezuje 
kompetici (konkurenci) jak mezi druhy, tak jedinci stejného 
druhu.  
Rozpad původních biotopů na menší plošky kladně ovlivňuje 
kupř. některé hmyzí opylovače, slunéčkovité (Coccinellidae) 
nebo pionýrské druhy planě rostoucích rostlin včetně četných 
dramaticky mizejících plevelů, vázané na raná sukcesní  
stádia ekosystémů se zcela nebo částečně obnaženou půdou 
bez vegetace, jako jsou plochy kolem nových polních cest.  
Rešerše uveřejněné v posledním roce kanadskými,  
americkými, britskými a australskými krajinnými ekology 
a ochranářskými biology naznačují, že pozitivní vliv  
fragmentace na biotu (živou složku ekosystémů) může být 
častější, než jsme až dosud tradičně předpokládali,  
a to možná i zásadně. 

Nejsouvis-
lejší sí� 
přirozených 
lineárních 
biokoridorů 
v kulturní 
krajině 
České 
republiky 
představují 
ekosystémy 
tekoucích 
vod 
s litorálními 
lemy 
a břehovým
i porosty.
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Podle střízlivých odhadů zahyne ročně 
na silnicích v ČR po střetu s automo-

bily více než 50 vyder říčních 
(Lutra lutra): nejedná se jen 

o mladé samce, ale i březí 
samice. Zmiňovaní savci 

přitom využívají pod-
chody pod dopravními 

stavbami. 



v některých případech rostliny a živočichové osídlují plošky 
s nevhodnými podmínkami, kde mohou opakovaně postupně 
vymřít. Pro obdobné lokality se vžil termín biotopové pasti.  

 Nedlouho po vzniku ostrovní biogeografie byla uveřejněna 
teorie metapopulace (populace populací). Nejde o nic jiného než 
o názor, že určitá populace se člení do více či méně oddělených 
místních rozmnožujících se populací. Odtud je jen krůček 
k názoru, že na dynamiku místních populací i celé metapopulace 
má nezanedbatelný vliv právě pohyb jedinců mezi místními popu-
lacemi umožňující výměnu dědičné informace. Východiska pro 

EKOLOGICKÁ SÍŤ JAKO OSOBITÝ PŘÍSTUP 
K PÉČI O PŘÍRODNÍ A KRAJINNÉ DĚDICTVÍ 
Ekologická sítˇ představuje soustavu reprezentativních jádro- 
vých území, koridorů a ochranných pásem navrženou a spravo-
vanou tak, aby zachovávala biologickou rozmanitost, udržovala 
nebo obnovovala ekosystémové služby a umožňovala udrži-  
telné využívání přírodních zdrojů propojováním jejích skladeb-
ných prvků s okolní krajinou. V následujících řádcích se pokusíme 
tuto všeobecně přijímanou, ale poněkud technickou definici 
navrženou Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) 
vysvětlit.  

Jako ekosystémové služby chápeme procesy a podmínky 
přírodních ekosystémů, které podporují činnost člověka a udržují 
existenci lidské civilizace na Zemi. Z vhodných příkladů uveď- 
me alespoň fotosyntézu, udržování poměru chemických prvků 
v atmosféře, půdotvorné procesy nebo opylování.  

Hlavním myšlenkovým zdrojem koncepce ekologické sítě 
zůstává teorie ostrovní biogeografie, vypracovaná v 60. letech  
20. století. Podle ní souvisí jak počet druhů, tak rychlost jejich 
obměny matematickým způsobem na velikosti ostrova, takže malé 
ostrovy osídluje méně druhů, které na nich vymírají rychleji. Počet 
druhů se rovněž zvyšuje se stářím ostrova a klesá se vzdáleností  
od nejbližšího zdroje jedinců schopných jej osídlit, obvykle pev-
niny. Brzy se ukázalo, že alespoň část zmiňovaných zákonitostí 
platí za určitých podmínek i pro izolované plošky určitého biotopu 
na pevnině, a to jak přirozené, kupř. horské hřebeny, tak umělé, 
jako jsou městské parky.  

V důsledku postupující fragmentace krajiny mohou druhy 
chybět na místech nabízejících pro ně příznivé podmínky, protože 
jsou pro ně buď malé, nebo příliš daleko. Naproti tomu 

Interakční 
prvky ÚSES, 

jako jsou 
skupiny 
stromů, 

poskytují 
organismům 

potravní 
zdroje 

a místa  
úkrytu  
a roz-

množování.
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VÝCHODISKA PRO NAVRHOVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ  
EKOLOGICKÉ SÍTĚ 
    (1) Druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, 
které se rovnoměrně vyskytují po celém areálu rozšíření, jsou 
méně náchylné k vymizení (vymření) než druhy, které se 
soustřeďují v určité, rozlohou omezené části areálu rozšíření. 
    (2) Velké krajinné plošky, které hostí početné populace rost-
linných a živočišných druhů, lépe zabezpečí jejich přežití než 
malé plošky s málo početnými populacemi.  
    (3) Umístění krajinných plošek a okolní krajinná matrice 
mají pro přežití druhů klíčový význam. Plošky, které leží blízko 
sebe, umožňují větší výměnu jedinců než ty, které jsou od sebe 
vzdálené. 
    (4) Souvislý biotop podporuje pohyb rostlin a živočichů kra-
jinou více než biotop rozpadlý do několika od sebe vzdálených 
a oddělených částí.  
    (5) Vzájemně propojené plošky podporují průchodnost kra-
jiny pro faunu a flóru více než plošky izolované nevhodnou kra-
jinnou matricí.  



kameny se obvykle vyskytují přirozeně, ale někdy jsou vytvářeny 
uměle, aby zlepšily propojenost krajiny.  

Jak mohou biologické koridory napomáhat fauně a flóře? 
V ideálním případě umožňují stavem prostředí a velikostí pohyb 
organismů prostorem a jejich vzájemné kontakty. Platí, nebo by 
alespoň mělo platit, že koridory bývají pro určité rostliny 
a živočichy průchodnější než okolní krajinná matrice. Mladí samci 
rysa ostrovida (Lynx lynx), šířící se v 90. letech 20. století ze zdro-

13

navrhování a vytváření ekologické sítě a násůlednou péči o ni 
přibližuje rámeček na str. 12. 

 
JAK VYTVOŘIT KRAJINNÉ PUZZLE 
Již z výše uvedeného pojetí ekologické sítě je zřejmé, že ji vytváří 
hned několik typů skladebných prvků. Jádrová území, představu-
jící „uzly“ sítě, bývají plochy významné z hlediska jejich biolo-
gické rozmanitosti, zejména druhové bohatosti (počtu druhů). 
V některých případech se jedná i o lokality, které sice zrovna 
nevynikají druhovou bohatostí či trvalým výskytem z hlediska 
ochrany přírody významných druhů či biotopů, ale které jsou 
umístěním v krajině důležité pro existenci a šíření fauny a flóry.  

Druhý základní typ, biologické koridory, nejčastěji zastupují 
úzké a výrazně protáhlé pruhy určitého biotopu nebo biotopů, 
propojující jádrová území (rámeček nahoře). Jako nášlapné kame-
ny označujeme izolované plošky vhodného biotopu, umístěné 
mezi obdobnými většími ploškami, umožňující živočichům šířit se 
na tyto větší vhodné plošky. Podobají se tak řadě kamenů v potoce, 
po kterých můžeme přeskákat z jednoho břehu na druhý. Nášlapné 

SPOJITOST NENÍ TOTÉŽ CO PROPOJENOST 
V souvislosti s ekologickou sítí se často používají dva obdobně 
znějící termíny - spojitost a propojenost.  
Spojitost, a to nejen krajiny (v angličtině connectedness), 
vychází z předpokladu, že topologický prostor je spojen, jakmile 
je v něm každá dvojice bodů spojena křivkou. Na mapě jí 
docílíme jednoduše tím, že dva body nebo dvě plochy spojíme 
určitou křivkou. Naproti tomu propojenost krajiny (connectivi-
ty) chápeme jako stupeň, v němž určitá struktura krajiny 
pomáhá nebo naopak brání pohybu planě rostoucích rostlin 
a volně žijících živočichů. Krajina je z pohledu organismů 
dobře propojena, pokud se organismy mohou mezi jednotlivými 
krajinnými ploškami snadno dlouhodobě pohybovat. Již delší 
dobu víme, že propojenost krajiny je jak pro různé druhy, tak 
typy krajiny rozdílná. 

Zachovalé remízky mohou v krajině fungovat jako biocentra, biokoridory 
nebo interaktivní prvky ÚSES.  
 
 
 
Podchody pod silniční sítí, jako jsou nejrůznější propustky, podporují 
zejména pohyb menších volně žijících živočichů. Nicméně fotopasti 
potvrzují, že je mohou za určitých podmínek využívat i větší zvířata. Platí 
přitom, že živočichové většinou odmítají procházet úzké a dlouhé pod-
chody tunelového typu.



přizpůsobení se změnám podnebí je vhodnější místo vytváření 
lineárních koridorů mezi jednotlivými chráněnými územími zajis-
tit rozvoj vhodných nášlapných kamenů a zejména zabezpečit 
dostatečnou a přitom účinnou péči o nechráněnou krajinu, 
především o její propojenost a prostupnost pro organismy.  

Některé ekologické sítě zahrnují i ochranná pásma či náraz-
níkové zóny jádrových území nebo koridorů. Jiné berou v úvahu 
i části krajiny, které by se za určitých podmínek mohly stát jádro-
vými územími nebo koridory a které vyžadují šetrnější péči.  

 
OD TEORIE K PRAXI A ZASE ZPÁTKY 
Postupem doby se ve světě objevily dva základní přístupy 
k vytváření ekologických sítí. Ekostabilizační přístup se zabývá 
spíše rostlinnými a živočišnými společenstvy a celými ekosystémy 
a snaží se pečovat o existující přírodu místo její obnovy či 
vytváření nové. Byl rozpracován v 70. a 80. letech 20. století 
v Československu a v bývalém Sovětském svazu, konkrétně 
v dnešním Estonsku. Vychází z představy, že dobře fungující eko-
logická síť může zlepšovat zdraví a životaschopnost krajiny a tím 
i zdraví jejích obyvatel. 

jové populace na Šumavě, „přeskákali“ po vhodných lesních 
porostech kulturní krajinou až do Českého krasu. Tím, že koridory 
usnadňují pohyb jedinců a tím i výměnu dědičného materiálu, 
vylepšují jejich genetickou rozmanitost a alespoň částečně 
zabraňují negativním dopadům příbuzenské plemenitby (inbrídin-
gu), zejména snížení zdatnosti vzájemně příbuzných jedinců. 
Jestliže fungují, tak jak mají, mohou rovněž podpořit nesmírně 
důležité vztahy mezi organismy: máme na mysli kupř. opylování 
nebo šíření semen. 

Probíhající a očekávané změny podnebí se staly nejen v České 
republice bezpochyby nejvíce diskutovanou otázkou, související 
se životním prostředím. Zlepšování propojenosti krajiny 
vytvářením ekologických sítí a následná péče o ně se nejčastěji 
uvádí jako rozumný způsob, jak přizpůsobit přírodu a lidskou 
společnost klimatickým změnám. Druhům, které budou muset 
opustit dosavadní stanoviště, protože se v nich pro ně dramaticky 
změní podmínky, nezbyde nic jiného než hledat v krajině jiné, 
mikroklimaticky přátelské lokality. A právě tehdy mohou přijít 
vhod nejen lineární koridory nebo nášlapné kameny, ale i jádrová 
území. Dosavadní výsledky výzkumu přitom naznačují, že pro 
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Místa, na nichž byl v Praze vymezen územní systém ekologické stability krajiny, mohou být 
využívána pouze jako plochy zeleně a vodní plochy. Stávají se tak důležitou součástí zelené 
a modré infrastruktury naší metropole. Na snímku oblíbený Centrální park v Praze 13



Naproti tomu bioekologický přístup se zaměřuje spíše na péči 
o modelové druhy volně žijících živočichů, pro něž zlepšuje 
průchodnost krajiny. Jedná se obvykle o vlajkové taxony, tedy 
charismatické, oblíbené, nekonfliktní druhy, dostatečně známé 
nejširší veřejnosti a politikům, jejichž prostřednictvím popularizu-

 
Početnost 
vlka (Canis 
lupus) se ve 
většině 
evropských 
zemí, kde 
se vyskytu-
je, zvyšuje. 
Ani Česká 
republika 
není v tom-
to směru 
výjimkou. 
Největší 
evropská 
psovitá 
šelma si 
vytváří 
rozsáhlé 
domovské 
okrsky 
a dokáže se 
skrytě 
pohybovat 
na velké 
vzdálenosti. 
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Liniové stavby často fungující jako 
překážky pro šíření volně žijících 

živočichů současnou krajinou 
nezahrnují jen silnice a železnice, 

ale i elektrovody.  

Polní cesty zlešují průchodnost 
krajiny jak pro člověka, tak pro 

některé organismy. 



je péči o přírodu a získává pro ni nezbytnou a tolik žádoucí pod-
poru (viz Nika, 39, 2, 18-27, 2018). Při bioekologickém přístupu, 
který se uplatnil kupř. v Nizozemsku, se využívají mnohem více 
záchranné programy a akční plány pro ohrožené či jinak 
ochranářsky významné rostlinné nebo živočišné druhy a programy 
na obnovu ekosystémů a celé krajiny.  

 
ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY JAKO 
ČESKOSLOVENSKÁ CESTA K EKOLOGICKÉ SÍTI 
V 70. a 80. letech 20. století vznikla zejména díky úsilí brněnských 
vědců v Československu specifická koncepce územních systémů 
ekologické stability (ÚSES). Bylo to v době, kdy byla spolupráce 
na péči o přírodní a krajinné dědictví mezi Západem a Východem 
značně omezena a odborná literatura byla mnohem hůře dostupná 
než dnes. Nebudeme daleko od pravdy, když připomeneme, že 
myšlenka ekologické sítě v té době nebyla nikde jinde ve světě 
rozpracovaná dokonaleji.  

Po politických, hospodářských a společenských změnách  
na přelomu 80. a 90. let se ÚSES dostal i do legislativy na ochra-

Prokopské 
údolí  

na jiho-
západním 

okraji 
Prahy  

funguje 
jako  

biocentrum 
i interak-

tivní prvek 
místního 

ÚSES.
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nu přírody a krajiny a do stavebního zákona, který rovněž řeší 
i územní plánování. ÚSES, vzájemně propojený soubor  
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které  
udržují přírodní rovnováhu zmiňovaných ekosystémů, předsta-
vuje síť biokoridory prostorově i funkčně propojených území, 
které označujeme jako biocentra. Novinkou, kterou přinesl 
československý model ekologické sítě, se staly interaktivní  
prvky. Uvedenou doplňující část ekologické sítě tvoří lokality 
zlepšující okolní intenzivně využívaná, člověkem silně narušená 
území. Typickými interakčními prvky jsou rozhraní mezi  
lesem a loukou, remízky i solitérní stromy v polích.  

Podle měřítka a koneckonců i významu rozlišujeme nadre-
gionální ÚSES tvořený složkami přinejmenším celostátního výz-
namu, a regionální a místní ÚSES. Měli bychom zdůraznit, že 
územní systémy ekologické stability tvoří především již existující 
prvky doplněné nově vytvářenými skladebnými částmi. Pro 
vymezení ÚSES byla vypracována podrobná metodika stanovující 
pro všechny tři úrovně ÚSES nezbytné parametry biocenter 
a biokoridorů v rozdílném prostředí.  



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, upřesňuje, že ochrana systému ekologické stability je povin-
ností všech vlastníků a nájemců pozemků, tvořících jeho základ, 
a jeho vytváření představuje veřejný zájem, na němž se podílejí 
vlastníci pozemků, obce i stát.  

Až dosud bylo na území ČR jako součást nadregionálního, 
regionálního a místního ÚSES vymezeno 50 000 biocenter 
a 85 000 biokoridorů o celkové rozloze 21 525 km2. 

 
EKOLOGICKÁ SÍŤ POD LUPOU 

Nebudeme zastírat, že koncepce ekologické sítě je od samého 
začátku terčem řady kritických připomínek. K jejímu navrhování 
nesmí být přistupováno naprosto mechanicky, podle šablony 
zajišťující jen čistě formální spojitost krajiny na mapě. V úvahu 
musíme brát konkrétní podmínky daného výseku krajiny a někdy 
k vytvoření nového biocentra nebo biokoridoru raději vůbec 
nepřistoupit. Měli bychom mít proto na paměti, že přírodní, již 
existující koridory podporují pohyb organismů krajinou lépe než 
umělé. Protože ÚSES samotný nedokáže v ČR plnit všechny 
požadované funkce ekologické sítě, měl by mnohem více brát 
v úvahu aktuální stav rozšíření biotopů stejně jako výskyt a nároky 
na prostředí ohrožených a dalších cílových druhů, kupř. velkých 
šelem. Opustit bychom měli i dlouhodobě tradovaný názor, že les 

Jihočeská populace losa (Alces alces), čítající v současnosti nanejvýš dvě desítky zvířat, 
existenčně závisí na pravidelném posilování jedinci ze severovýchodního Polska. Losům při 
přesunu nezbývá nic jiného, než urazit více než 800 km hustě osídlenou krajinou.  
V poslední době však v důsledku rostoucího počtu překážek na území Polska i ČR, jako  
dálnice D1, přestávají tito velcí sudokopytníci přicházet.
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Velkoplošná zvláště chráněná území, tedy národní parky a chráněné krajinné 
oblasti, tvoří biocentra nadregionálního ÚSES. CHKO Litovelské Pomoraví je proslulé 
mimořádně cennými lužními lesy přinejmenším středoevropského významu.



 www.nature.cz/obecna-ochranaprirody a krajiny/uses

notlivých krajů a územních a regulačních plánů. Současně plán 
územního systému ekologické stability zůstává neopominutel- 
ným podkladem pro provádění pozemkových úprav a zpracování 
důležitých lesnických a vodohospodářských dokumentů. Zpraco-
vatelé územního plánu v něm proto určí plochu pro ÚSES, kterou 
tak přidělí pro účely ochrany přírody, stejně jako „zamluví“ 
odpovídající plochy pro lidská sídla nebo liniové stavby. Proto 
územní systém ekologické stability představuje pro státní ochranu 
přírody nejdůležitější nástroj, jak dosáhnout na nechráněnou kra-
jinu. Jeho prostřednictvím se podařilo na některých místech 
zabránit přeměně přírody nebo přírodě blízké krajiny na člověkem 
tvrdě ovlivněné prostředí, s určitou nadsázkou označovanou jako 
kulturní poušť.  

Ostatně i v otázce omezování negativních dopadů fragmentace 
krajiny platí, že prevence bývá obvykle jednodušší a mnohdy 
levnější než odstraňování již existujících důsledků.  

je z pohledu péče o přírodní a krajinné dědictví vždy cennější než 
jakékoli bezlesí. Jen tak zabráníme, aby navržený ÚSES přírodu 
ještě více nepoškodil.  

V současnosti pokrývají plány místního ÚSES většinu re- 
publiky. Abychom byli objektivní, musíme přiznat, že se kvalita 
ÚSES výrazně liší a bohužel mnohdy jde jen o ekologickou síť na 
papíře, nikoli v realitě. Některé obce s vymezením územního sys-
tému ekologické stability vůbec nezačaly, zatímco jiné stav krajiny 
zlepšují i aktivní péčí o skladebné části ÚSES přímo v terénu. 

V 80. a 90. letech 20. století vystoupili především američtí, 
skandinávští a nizozemští ekologové s revolučním názorem na 
fungování ekosystémů. Vžilo se pro něj označení „nové“ ne-
rovnovážné paradigma neboli tok přírody. Příroda je vnímána jako 
překvapivě proměnlivá plynoucí mozaika různých plošek, v níž 
ekosystémy často podléhají vnější regulaci a místo dlouhodobé 
rovnováhy se opakovaně ocitají v řadě krátkodobých rovnováh 
s vnějším prostředím. Proto místo stabilní krajiny hovoříme raději 
o zdravých ekosystémech. Další realizace ÚSES tak není dost 
dobře myslitelná bez citlivé, ale rázné aktualizace jeho teore- 
tických východisek podle současných vědeckých poznatků, na 
prvním místě ekosystémové ekologie a ochranářské biologie,  
a využití až dosud získaných zkušeností. Jednoduše řečeno, eko-
logická síť musí nutně odrážet pohled na krajiny tak, jak ji vnímají 
organismy, a nikolov člověk – a to není vždy právě jednoduché. 

Za největší přínos ÚSES považujeme skutečnost, že se jeho 
vymezení stává závaznou součástí zásad územního rozvoje jed-
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Zdá se, že nadchody, označované někdy jako ekodukty, umožňují pohyb  
krajinou více druhům fauny než podchody. V ČR se stavějí za přinejmenším 
desítky milionů Kč téměř výlučně nad dálnicemi. Aby skutečně byly účinné 
a pomáhaly volně žijícím živočichům, musejí být vhodně umístěné  
a vyhovovat jim i dalšími parametry. 
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H rdlička divoká se tak v posledních letech stala symbo-
lem ochrany evropské přírody. O jejím nahnutém osudu 
již ví každý – od ornitologů a ochranářů po zemědělce 

a myslivce. A protože je stále šance zvrátit její úděl a nenechat ji 
vyhynout, padla volba ptáka roku právě na ni. Může se zdát, že 
současná evropská populace druhu čítající 3,2 až 5,6 milionu párů 
je bezpečně početná. Vzpomeňme si ale na asi nejvarovnější 
příklad vyhubení ptačího druhu člověkem, ke kterému došlo téměř 
raketovou rychlostí. Odehrál se v Severní Americe na přelomu 19. 
a 20. století a jeho nešťastným hrdinou byl příbuzný hrdliček 
holub stěhovavý (Ectopistes migratorius), kdysi pravděpodobně 
vůbec nejpočet-nější pták na světě, jehož populace dosahovala 
miliardy jedinců. Byl však tak intenzivně loven, že v roce 1914 
žila již jen jediná samice jménem Martha a její skon znamenal 
zánik celého druhu. Může ji hrdlička divoká následovat, a co 
udělat, abychom tomu zabránili? 

Hrdlička 
divoká mezi 

našimi 
měkkozobý-
mi vyniká – 

je z nich 
nejmenší 
a táhne  

na nejdelší 
vzdálenosti. 

Foto: 
Martin 

Mecnarow-
ski 

I v roce 2019 zvolila Česká společnost ornitologická ptáka roku, který poukazuje na problémy zemědělské  
krajiny. Stejný vzkaz jako loni sýček obecný (Athene noctua) bude mít letos za úkol předat hrdlička divoká 
(Streptopelia turtur). Také ona byla ještě v polovině minulého století běžným ptákem, jehož příjemný hlas oživoval 
zeleň podél polních cest, louky, remízky a lesíky. Cukrování hrdliček učarovalo i K. H. Máchovi, který v něm slyšel 
vyzývání ku lásce. Ve druhé polovině 20. století však hrdlička divoká začala ubývat a od roku 1980 jsme v celé 
Evropě přišli již o 79 % její populace! Není proto divu, že ji v roce 2015 Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) 
zařadil na seznam druhů celosvětově ohrožených vyhubením.

HRDLIČKA DIVOKÁ
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pták roku 2019

Tokající samec 
hrdličky nadouvá 
hrdlo, vrká a čepýří 
se, vylétá vysoko  
do vzduchu a opět 
se snáší k samičce. 
Foto: Ĺubomír 
Ondráško
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populace hrdliček. V loňském roce proto tým odborníků vypraco-
val Mezinárodní akční plán (Fisher a kol. 2018), který pojmenoval 
čtyři základní příčiny úbytku hrdliček: změny prostředí na 
hnízdištích v Evropě i na afrických zimovištích, ilegální zabíjení 
a neudržitelný legální lov. Na hrdličku tak lidé a důsledky jejich 
činnosti útočí nepřetržitě celý rok. Její odstřel je povolen v deseti 
zemích Evropy, které si vyjednaly legální výjimku ze směrnice 
o ochraně volně žijících ptáků z roku 1979, která v revidovaném 
kodifikovaném znění platí od roku 2009 ve všech 28 členských 
státech Evropské unie, ale například také ve Švýcarsku nebo 
v některých balkánských zemích, které legislativu EU na ochranu 
ptáků převzaly. A tak se hrdlička divoká smí lovit například 
v Řecku, Španělsku, Francii, Itálii nebo na Kypru a na Maltě, ale 
i v sousedním Rakousku, přičemž největší počty zastřelených 
hrdliček tradičně vykazují v jižní Evropě, kde také nejčastěji 
dochází k ilegálnímu lovu. Při něm je ve Středomoří ročně 
zastřeleno okolo 600 000 hrdliček divokých.  

Když se hrdličkám během migrace podaří překonat nebez-
pečné území, přilétají na hnízdiště, která se nacházejí od západ-
ního pobřeží Evropy, na severu po Skotsko a jih Skandinávie až  
po Čínu a Mongolsko. U nás se první hrdličky objevují v druhé 
polovině dubna a potýkají se zde s následky intenzifikace 
zemědělství – nedostatkem potravy, vodních zdrojů a doprovod- 
né zeleně v kulturní krajině. Když se jim povede vyhnízdit,  
vydávají se od konce srpna zpět na nelehkou pouť na africká 
zimoviště, která leží v Sahelu, pásmu travnatých stepí a savan 
podél jižního okraje Sahary. Táhnou převážně v noci a naráz 
dokáží urazit i 500 až 700 km, přičemž dosahují rychlosti až kolem 
60 km/h. Cesta do Afriky jim tak trvá přibližně měsíc. Když 
přestojí i podzimní tah, na němž na ně opět míří tisíce hlavní 
pušek, přilétají na zimoviště, která však také podléhají výrazným 
změnám. Lidská populace se rozšiřuje i tam, a v důsledku toho 
dochází ke kácení původních porostů a úbytku vhodného 
prostředí.  

 

CO TRÁPÍ HRDLIČKU DIVOKOU 
Hrdlička divoká má ráda pestrou krajinu. Vyhledává keře a stromy 
podél polních cest, háje a světlé lesy v blízkosti polí. Živí se seme-
ny plevelných rostlin, která ještě v 60. letech minulého století 
tvořila více než 90 % její potravy. S nástupem dokonalých 
herbicidů však v 90. letech podíl plevelů klesl na pouhých 40 %. 
Zbývající část dohánějí hrdličky semeny kulturních rostlin, zejmé-
na řepky a pšenice. Nutričně nedostatečná potrava ale ovlivňuje 
kondici rodičů a projevuje se například v počtu hnízdění. Hrdličky 
už proto nevyvádějí potomstvo dvakrát až třikrát v roce, ale zvlád-
nou většinou pouze jedno hnízdění, ze kterého průměrně vzejde 
jediné mládě, ačkoli kladou konstantní počet dvou vajec. Problém 
může znamenat i nedostatek vody v krajině. Kvůli melioracím byla 
celá čtvrtina zemědělské půdy v Česku odvodněna, a přítomnost 
vody v krajině tak dnes rozhodně není samozřejmostí. Scelování 
polí došlo u nás dokonce tak daleko, že oproti roku 1948, kdy mělo 
průměrné pole velikost 0,23 ha, se jejich velikost zvýšila stokrát na 
dnešních 20 hektarů. Držíme tak neradostný primát a vlastníme 
největší pole v Evropě. Zemědělská krajina už skutečně 

nepřipomíná dřívější mozaiku polí se střídajícími se plodinami, 
mezí, remízů a polních cest, ve které byl prostor pro biodiverzitu.  

K výraznému úbytku hrdliček začalo docházet nejprve 
v západní Evropě. Nejhůře je na tom Velká Británie, která již 
ztratila více než 90 % své populace hrdliček divokých, v Belgii 
ubylo 70 % za posledních 30 let. U nás je situace podle Jednotného 
programu sčítání ptáků (jpsp.birds.cz) o něco lepší, i když po-
četnost populace stále pomalu klesá a dnes máme zhruba 40 % 
stavu z roku 1982. Varovná je však i rychlost, s jakou ke změnám 
početnosti dochází. Na základě údajů Celoevropského moni-
toringu běžných druhů ptáků, který sleduje výsledky sčítání ptáků 
ve 28 zemích za posledních 37 let a který koordinuje Česká 
společnost ornitologická, přicházíme v Evropě každoročně o 4 % 

NEJEN NA PRVNÍHO MÁJE ZA MÁCHOVOU 
HRDLIČKOU 
Vydejte se od května až do konce léta na procházku do světlých 
lesů a mezi pole, pozorně naslouchejte a pozorujte! Budete-li 
mít štěstí, spatříte či zaslechnete hrdličku divokou. Nahrávky 
hlasů a více podrobností o hrdličce najdete na www.birdlife.cz

Hrdličky jsou ve Středomoří cílem legálního lovu i nezákonného zabíjení. 
Foto: BirdLife Malta 
 
Hrdlička divoká si ve výšce 3–4 metrů staví neuspořádané hnízdo z větviček, 
kterým často prosvítají dvě bílá vejce. Foto: Miroslav Bažant 
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Biopásy 
přinášejí 
do země-
dělské  
krajiny 
pestrou 
nabídku 
potravy 
i úkryt  
pro řadu 
živočichů 
včetně 
hrdličky 
divoké. 
Foto: 
Martin 
Šálek 

ota. Vždyť nejde jen o ptáky, ale i o další živočichy a rostliny, 
o kvalitu vody a půdy a v ní pěstovaných plodin, a tedy o zdraví 
nás všech. Česká společnost ornitologická proto připravila petici 
„Vraťme život do krajiny“ určenou ministru zemědělství ČR, po 
němž požaduje skutečnou reformu SZP. Právě v nadcházejících 
měsících se totiž bude jednat o její nové podobě, která bude platit 
od roku 2021, a rozhodovat o ní budou evropští ministři země-
dělství. V petici požadujeme dotace na takové postupy hospo-
daření, které podporují život v krajině, jako je například agro-
environmentálně-klimatické opatření Biopásy. V těchto pásech 
osázených bylinami nacházejí ptáci i další živočichové úkryt 
a potravu. Přidat svůj podpis k více než 25 000 současných 
podporovatelů můžete i vy na webové stránce 

JAK HRDLIČCE POMOCI 
Můžeme tedy pro hrdličku vůbec něco udělat? Dobrou zprávou je, 
že svým dílem může k ochraně hrdličky přispět každý z nás. 
Hlavní změna musí nastat v hospodaření na zemědělské půdě. Je 
potřeba omezit užívání pesticidů, zmenšit půdní celky a navrátit do 
krajiny i neproduktivní plochy uvnitř polí a na jejich okrajích 
včetně výsadby doprovodné zeleně podél cest či obnovení 
mokřadů na zemědělské půdě. Hlavním nástrojem, který ovlivňuje 
současné hospodaření v Evropě, je Společná zemědělská politika 
(SZP), která ročně rozděluje 58 miliard eur. Mezi její hlavní úkoly 
patří i podpora biodiverzity, ale dosavadní výsledky monitoringu 
běžných druhů ptáků v polní krajině však přesvědčivě ukazují, že 
se tento cíl nedaří naplnit. Právě teď je nejlepší chvíle dát 
politikům najevo, že s takovým stavem naší zemědělské krajiny 
nesouhlasíme a není nám lhostejné, že se z ní stává poušť bez živ-

Hrdličky jsou odedávna  
symbolem lásky  
a partnerské věrnosti, 
což zřejmě pramení 
z jejich bohatého  
kontaktního chování, 
při kterém se k sobě 
partneři tisknou 
a vzájemně si pečují  
o peří. 
Foto: Andy Morffew

 www.birdlife.cz/petice-za-krajinu



účastníků. Ze všech sýkor se vyskytovala 
v největších hejnech. 

Druhým nejpočetnějším druhem se stal 
vrabec polní. Spatřen byl na dvou pětinách 
krmítek. Dobře se mu vedlo v Jihočeském 
kraji, kde v celkových počtech dokonce 
předběhl sýkoru koňadru. Třetí příčku 
obsadil vrabec domácí. Pro oba druhy 
vrabců je typické, že se vyskytovaly sice 
během menšího počtu sčítání než koňadra, 
zato v souhrnu ve větších hejnkách. 

Seznam patnácti nejpočetnějších dru-
hů letošního sčítání vidíme dole v tabulce. 
Nejpočetnější druhy sčítání. Podrobnější 
výsledky jsou k dispozici na webu krmit-
ka.birdlife.cz/vysledky, kde si lze údaje fil-
trovat podle jednotlivých okresů a krajů, 

nebo si spatřené druhy seřadit podle 
celkového počtu, průměrné velikosti hejna 
a jiných ukazatelů. 

 
ČÍM PTÁKY PŘIKRMUJEME 
Údaje z prvního sčítání přinášejí zajímavé 
výsledky nejen o návštěvnících krmítek, 
ale i o nás – lidech, kteří do krmítek po-
travu chystáme. 

Nejčastěji jsme ptákům do krmítek 
sypali slunečnici – ptáci si na ní pochutná-

vých počtech, tak v plošném výskytu. Na 
svém krmítku ji zaznamenalo přes 85 % 

Sýkoru 
koňadru 

jsme během 
prvního 
ročníku 
sčítání  

viděli na 
krmítkách 
nejčastěji. 

Foto: Peter 
Stastnik © 

LBV

Sčítání ptáků na krmítkách
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O prvním lednovém víkendu proběhl po celé České republice první ročník 
sčítání ptáků na krmítkách pořádaný Českou společností ornitologickou (ČSO). 
Pod hlavičkou programu Ptačí krmítka se od pátku 4. ledna do neděle 6. ledna 
2019 vydalo sčítat přezimující opeřence přes 14 000 dobrovolníků, kteří  
odevzdali neuvěřitelných 10 510 hodinových sčítání. Za pouhé tři dny takto 
účastníci sečetli přes čtvrt milionu ptáků, čímž byl tento nový program 
občanské vědy velmi úspěšně zahájen.

JAK SE SČÍTALO 
Díky jednoduché metodice se do sčítání 
mohla zapojit široká veřejnost bez 
předchozích hlubokých znalostí našich 
opeřenců. Stačilo si ve vymezených třech 
dnech najít hodinu času a během ní pro 
každý ptačí druh, který jsme zahlédli, za-
znamenat nejvyšší počet jedinců spat-
řených najednou. Pokud jsme například 
spatřili nejprve tři modřinky, za chvíli pět, 
a potom jednu, zapsali jsme u modřinku 
pětku. Dodržením této metodiky zajistíme, 
že žádného ptáka nezapočteme omylem 
dvakrát. 

Svá pozorování účastníci odesílali do 
ČSO. Kromě základních informací – 
datum, čas a místo sčítání spolu se se-
znamem pozorovaných druhů a jejich 
početností – bylo možné ve webovém 
formuláři doplnit další okolnosti sčítání, 
např. zda sčítání proběhlo na krmítku 
a čím jsme přikrmovali. 

 
VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ 
Jednoznačně nejčastějším hostem našich 
krmítek byla během prvního ročníku 
sčítání sýkora koňadra, a to jak v celko-5/
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Nejpočetnější druhy sčítání 4. – 6. ledna 2019 
 

         počet jedinců   procento krmítek* ( % ) 
sýkora koňadra  57 656 86 
vrabec polní  42 772 41 
vrabec domácí  38 717 37 
sýkora modřinka  23 954 68 
zvonek zelený  17 451 32 
stehlík obecný  14 215 17 
hrdlička zahradní  12 125 29 
kos černý  10 855 48  
pěnkava obecná    8 351 28 
čížek lesní    5 732 11 
straka obecná    5 553 23 
brhlík lesní    5 037 31 
strakapoud velký    3 576 27 
sýkora babka      3 078 15 
drozd kvíčala    3 030   2 
 
celkem pozorovaných ptáků           278 232 97 
 
* Procento krmítek: frekvence výskytu. Udává, jak často byl druh zaznamenán. 
Například četnost 25 % znamená, že druh byl zjištěn na čtvrtině sčítacích míst. 



Čím rozmanitější potravu do krmítek 
sypeme, tím více druhů máme šanci na 
krmítku pozorovat. Ať už ale krmíme 
ptáky jen slunečnicí nebo pestrou stravou, 
Česká společnost ornitologická vyzývá 
k tomu, abychom tak vždy činili zodpo-
vědně. Podrobnosti, jak správně krmit, 
nalezneme na krmitka.birdlife.cz/jak-
krmit-ptaky. 

Tukové koule kupujme bez umělo-
hmotných sítěk (zbytečný obalový mate-
riál) nebo je z nich alespoň před pově-
šením vybalíme. Ptáci by se do nich mohli 
zachytit, poranit se a v nejhorším případě 
uhynout. I malá síťka se může proměnit ve 
smrtelnou past, ze které už se pták nevy-
motá. 

Pokud v našem okolí zůstaly po zimě 
prázdné plastové síťky na keřích, sesbírej-
me je! Popadané síťky lákají svou vůní 
ježky a psy, kteří je mohou sežrat, a při-
vodit si tak vážné zdravotní problémy. 

Chceme-li ptákům na své zahradě 
přilepšit i přes léto, jistě ocení výsadbu 
původních bobulonosných keřů, semen-
ných travin a pítko s čistou vodou. 

 
PŘÍNOS PTAČÍCH KRMÍTEK 
O chování přezimujících ptáků toho zatím 
víme velmi málo, což si Ptačí krmítka 
kladou za cíl změnit. Díky zapojení tak 
velkého množství dobrovolníků jako se 
v pilotním ročníku podařilo (14 333 
účastníků odeslalo přes deset tisíc hodi-
nových sčítání), získáváme velké množství 
dat z území celé České republiky. 

Program je plánován jako dlouhodobý 
– sčítání na krmítkách budeme opakovat 
každý rok. Za pár let tak získáme velmi 
cenné údaje o trendech početnosti pro jed-
notlivé ptačí druhy. 

V neposlední řadě je přínosem samot-
né zapojení širší veřejnosti do smyslu-
plného vědeckého výzkumu. Kromě pocitů 
radosti, kterou pozorování opeřenců 
obvykle přináší, věříme, že účast v podob-
ných projektech posiluje zájem o přírodu 
a aktivní vztah k její ochraně. 

vali v 97 krmítkách ze sta. Druhou nej-
oblíbenější potravinou, na kterou se 
snažíme do krmítka opeřence nalákat, se 
staly tukové koule, těmi přikrmovalo 62 % 
účastníků. Do poloviny krmítek jsme 

dávali i „jiná semena“, dále byly zastoupe-
ny ořechy (43 %), čerstvé ovoce (34 %), 
lůj (30 %), ovesné vločky (19 %) a sušené 
ovoce (4 %). Viz graf Čím přikrmujeme 
ptáky. 

 
ZA ROK SČÍTÁME ZNOVU!  
Termín     10.–12. ledna 2020 
Sledujte     krmitka.birdlife.cz 
 
ČSO děkuje všem pozorovatelům 
a těšíme se na další ročník!
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 www.krmitka.birdlife.cz/krmitka

Čím účastníci přikrmovali během sčítání ptáků na krmítkách 4.–6. ledna 2019. U krmítka sčítalo 97,5 % 
účastníků. Pro jedno krmítko šlo zvolit více možností přikrmování najednou.

Tukové koule bez plastových 
sítěk můžeme ptákům 
servírovat v zakoupeném  
či doma vyrobeném držáku. 
Mlynaříci dlouhoocasí už se 
krmí, modřinka vyčkává.  
Foto: Zuzana Pernicová



esteticky velmi příjemná a prospěšná 
svému okolí, ale také své majitele vybízí, 
pokud je k tomu uzpůsobena, k pobytu 
v zeleni.  

 
VERTIKÁLNÍ ZAHRADA  
NA OBCHODNÍM CENTRU 
FIORDALISO ROZZANO 
Na okraji města se nachází jedna 
z největších exteriérových zelených stěn 
na světě, která byla v roce 2012 ozna-
čována a dokonce zapsána do Guinnes-
sovy knihy rekordů jako největší (roku 
2017 ji svou rozlohou předčila zelená 
stěna v Bogotě). Nachází se na obchodním 
centru Rozzano a obsahuje přibližně 
44000 kusů rostlin na ploše 1263 m2. 
 Systém navrhl architekt Francesco Bollani 
a skládá se z kovových klecí vyplněných 
minerální vatou. Rostliny byly v klecích 
předpěstovány ve sklenících již rok před 
instalací na budovu a složení jednotlivých 
dílců dohromady trvalo 90 dní.  

Kombinace byla v případě spodní části 
stěny volena z těch, které snesou mírné 
přistínění. Horní část je koncipována  
z rostlin vhodných pro slunná stanoviště. 
V průběhu let se ve stěně vyselektovaly 
druhy rostlin, které nejlépe snesly místní 

měst. Redukuje prašnost a znečištění ov-
zduší a zvlhčuje vzduch ve svém okolí. 
V neposlední řadě zlepšuje hospodaření 
s dešťovou vodou, hlavně kvůli zesílení 
retenční schopnosti substrátu oproti 
betonovým a dalším městským plochám, 
kde se voda téměř nevsakuje a odchází 
nevyužitá přímo do kanalizace. Další 
stěžejní funkce této zeleně je i poskytnutí 
přirozeného prostředí pro živočišná a rost-
linná společenstva, jež výstavba také 
zasahuje. U střešních zahrad není také 
v takové míře, díky přítomnosti rostlin 
a substrátu, střešní konstrukce vystavo-
vána škodlivému chemickému a fyzikální-
mu působení okolí. Střešní zahrady si 
v České republice teprve získávají své 
místo a oblíbenost. V Miláně je však oze-
lenění střech častou a téměř přirozenou 
záležitostí. Střecha s rostlinami je nejen 

Výhled  
ze střechy 
katedrály 

přináší 
pohled  

na mnohé 
zelené 

střechy. 
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Miláno je všeobecně známo jako město módy. Každý, kdo přijede  
do Milána je oslněn všudypřítomnými historickými památkami,  
moderní architekturou a přítomnou atmosférou. Uličky města jsou 
úzké a většinou zadlážděné, všude parkují auta a motorky,  
i přesto je ve městě zeleně dostatek. Jak je to možné?  
Obyvatelé města umí bravurně pracovat se zelení na konstrukci. 

Z e střechy Milánské nejznámější 
památky, jíž je katedrála Duomo 
di Milano, je překrásný výhled na 

město. Na první pohled zaujme množstvím 
kostelů, historických budov, kanálů, na 
jejichž navržení se podílel i Leonardo da 
Vinci, a moderních budov. Na druhý po-
hled už je možné si povšimnout, že velké 
množství střech je ozeleněných. Kde není 
zelená střecha, je alespoň terasa osázená 
rostlinami. Není výjimkou, že na terase 
nad vaší hlavou dozrávají citrusové plody. 
Větší pozornosti se ve městě postupně 
dostává i vertikálním zahradám. Nejmo-
dernějším počinem v ozelenění města 
Milána je Bosco Verticale, inovativní pro-
jekt, který spojuje prvky střešních i ver-
tikálních zahrad na jedné budově.  

 Zeleň na konstrukci přispívá ke 
zlepšování problémů s tepelnými ostrovy 
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visuté zahrady

 Milano,  
město zeleně na konstrukci



červený (Taxus baccata), zerav západní 
(Thuja occidentalis) nebo barvínek menší 
(Vinca minor). Trvalky jsou zastoupeny: 
chřest hustokvětý (Asparagus sprengeri), 
bergénie tučnolistá (Bergenia cordifolia), 
zelenec chocholatý (Chlorophytum como-
sum), dlužicha (Heuchera sp.).  

Interiérová část tvoří pozadí k té exte-
riérové a dotváří efekt zelené oázy 
uprostřed města. Proto je tato kavárna 
často navštěvována a přináší velký este-

TRUSSARDI CAFÉ  
A JEJÍ OZELENĚNÍ 
I v Miláně zanechal svou stopu často 
zmiňovaný botanik a propagátor vertikál-
ních zahrad Patrick Blanc. Přímo v centru 
města se nachází jedna z jeho vertikálních 
zahrad, která je instalována na budově ka-
várny Trussardi Café. Tato vertikální za-
hrada byla zbudována v roce 2008 a je 
svým uspořádáním ojedinělá. Je zde doko-
nale propojena exteriérová i interiérová 
performance rostlin. Má velký estetický 
efekt, i když nepatří mezi největší.  

Exteriérová část instalace je tvořena 
pruhem rostlin, které ozeleňují proskle-
nou část budovy ze tří stran ve výšce cca  
3 metrů nad zemí. Jsou zde využity jak 
dřeviny, tak trvalky. Z dřevin můžeme 
najít: břečťan popínavý (Hedera helix), 
jalovec čínský (Juniperus chinensis), tis 

podmínky. Nejčastěji zastoupenými druhy 
v současné době jsou: zběhovec plazivý 
(Ajuga reptans), zvonek poscharkův 
(Campanula poscharskyana), rohovec 
olověncovitý (Ceratostigma plumbagi-
noides), kostřava (Festuca sp.), kakost 
kantabrijský (Geranium x cantabrigiense), 
dlužicha (Heuchera sp.), bohyška (Hos- 
ta sp.), bika lesní (Luzula sylvatica), sva-
tolína cypřišová (Santolina chamaecy-
parissus), barvínek menší (Vinca minor). 

Obchodní centra bývají pouze budova-
mi obklopenými obrovskými plochami 
parkovišť, kde se zeleň nachází často jen 
v omezeném množství. To, že je celá 
přední část budovy pokryta zelení, zlepšu-
je mikroklima daného místa, které by jinak 
bylo pouze holé a vyprahlé, ale také 
pozitivně působí na psychiku návštěvníků 
a snižuje energetickou náročnost budovy.  

 

Pohled  
na část  
vertikální 
zahrady na 
obchodním 
centru 
Fiordaliso 
Rozzano. 
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Celá přední část budovy je pokryta zelení. Ta nejenže zlepšuje 
mikroklima daného místa, které by jinak bylo pouze holé 
a vyprahlé, ale také pozitivně působí na psychiku návštěvníků 
a snižuje energetickou náročnost budovy.

Vertikální zahrada na obchodním 
centru Fiordaliso Rozzano byla 
v roce 2012 označována 
a dokonce zapsána  
do Guinnessovy knihy  
rekordů jako největší  
(roku 2017 ji svou  
rozlohou předčila  
zelená stěna  
v Bogotě). 
 



že na každého obyvatele žijícího v budově 
připadají 2 stromy, 8 keřů a 40 bylin. 
Balkony, na kterých rostou rostliny,  
jsou vyrobeny ze železobetonu silného  
28 cm a přesahují budovu o 3,3 m. Každý 
prostor pro výsadbu je zde samostatně za-
vlažován a je chráněn hydroizolací a pro-
tikořenovovu bariérou. Substrát pro vý-
sadbu byl speciálně připravený pro tento 
účel a skládá se z vulkanického substrátu 
smíchaného s kompostem a ornicí.  

Na celém projektu bylo vysazeno 
celkem 23 druhů stromů, mezi které na-
příklad patří: akácie (Acacia), javor baby-
ka (Acer campestre), líska turecká (Cory-
lus colurna), buk (Fagus), jasan (Fraxi-
nus), třešeň sakura (Prunus sp.), dub 
(Quercus). Z keřů můžeme jmenovat: 
abélie mosanská (Abelia mosanensis), 
temnoplodec černoplodý (Aronia melano-
carpa), hroznovec hroznatý (Exochorda 
racemosa) hortenzie velkolistá (Hydran-
gea macrophylla), lespedézie (Lespedeza), 
vrba (Salix), kalina obecná (Viburnum 
opulus). Nejvyužívanější popínavou rostli-
nou je v tomto případě břečťan popínavý 
(Hedera helix). Největší rozmanitost je 
mezi trvalkami, použity byly kupříkladu: 
krásnoočko přeslenité (Coreopsis verti- 
cillata), kakost (Geranium), bohyška 
(Hosta), kapradiny a mnohé další. 

keřů a 15 000 trvalek. Výška stromů se 
pohybuje od 3 do 9 metrů. Zajímavostí je, 

Trussardi 
Café je 

často 
navštěvo-

váno a díky 
nevšednímu 

ozelenění 
přináší 

velký  
estetický 

zážitek  
pro své 

návštěvníky. 
 

Pohled  
na menší 
z budov 

Bosco  
verticale. 
Rostliny 

byly  
zvoleny tak, 

aby celý 
projekt byl 

esteticky 
působivý 

v každém 
ročním 

období.  
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tický zážitek pro její návštěvníky. Inte- 
riér pak ozeleňuje například eschyantus 
(Aeschynanthus sp.), chřest hustokvětý 
(Asparagus sprengeri), fíkus malolistý 
(Ficus benjamina), rhipsalis (Rhipsalis 
sp.) nebo šeflera dlanitolistá (Schefflera 
arbicola). 

 
BOSCO VERTICALE  
Bosco verticale je projekt, který nemá ve 
své úrovni konkurenci. Jedná se o 2 výš-
kové budovy, jejichž stěny byly již při 
výstavbě přizpůsobeny výsadbě vzrostlých 
dřevin. Je využíváno malých střešních 
zahrad, které jsou součástí nebo úplně 
vyplňují balkony obklopující ze všech 
stran budovu. Rostliny použité v projektu 
byly vybírány botaniky především na 
základě schopnosti snášet extrémní pod-
mínky. Vedle estetického dojmu byly 
použity rostliny, které vytváří co nejvíce 
přírodě podobný les, který obklopuje 
budovu.  

Použité rostliny se liší ve vztahu 
k výšce umístění a orientaci ke světovým 
stranám. Jelikož každá světová strana 
představuje pro rostliny prostor se speci-
fickými podmínkami, byly na jihu, severu, 
východě a západě zvoleny jiné rostlinné 
druhy. Je zde použito 800 stromů, 4 500 5/
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zeleně do města. Tohoto cíle dosahuje 
návrhy ozeleněných bytových domů. 
Výstavba prvního takového projektu, jímž 
bylo právě Bosco Verticale, začala v roce 
2009 a byla dokončena v roce 2014. 

Na závěr je možno říci, že je Miláno 
díky svému příznivému klimatu 
před-určeno nejen pro pěstování 

rostlin kon-venční metodou, ale také pro 
zeleň na 
konstrukci. Pokud se do této pulzující 
metropole vydáte, zaměřte svou pozornost 
nejen na architektonické skvosty a pří-
jemnou atmosféru místa, ale také na 
všudypřítomnou zeleň. Díky rostlinám se 
ve městě budete lépe cítit i v horkých let-
ních dnech, protože zlepšují mikroklima 
daného místa. 
Literatura je k dispozici u autorek. 

Autorem projektu je Stefano Boeri, 
který vystudoval architekturu v Benátkách 
a Miláně, v němž nakonec zůstal a stal se 
profesorem urbanismu na tamní univerzitě. 
Jeho hlavním vědním oborem je urbanis-
mus a jeho spojení se zelení. Založil svou 
architektonickou kancelář, která se zabývá 
klasickou architekturou a bytovým desig-
nem. Jeho hlavním cílem je ale přinesení 

U obou 
budov je 
využíváno 
malých 
střešních 
zahrad, 
které jsou 
součástí 
nebo úplně 
vyplňují 
balkony 
obklopující 
ze všech 
stran 
stavbu. 
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Pohled na dvojici budov Bosco verticale je velmi 
nevšední a dechberoucí. 
 
Na výsadbu bylo použito 800 stromů, 4 500 keřů 
a 15 000 trvalek. Použité rostliny se liší ve 
vztahu k výšce umístění a orientaci ke světovým 
stranám. Celý systém rostlin má schopnost 
absorpce 30 tun oxidu uhličitého za rok a pro-
dukuje 52 kg kyslíku ročně. 

 http://home.czu.cz/cechovak/, http://home.czu.cz/kolarikovad/, http://katedry.czu.cz/kzka/ 



I přes mírně klesající množství chemických přípravků na 
ochranu a ošetřování rostlin jsou hlavním zdrojem znečištění 
prostředí a zejména vod takzvané plošné (převážně zemědělské) 
zdroje, které se na celkovém znečištění podílejí 60 procenty. Naše 
legislativa však řeší zejména snižování znečištění bodovými zdroji 
(města, obce, firmy, čistírny odpadních vod – ČOV) podílející se 
na kontaminaci prostředí „jen“ 40 procenty. Právě ČOV jsou 
předmětem stále se zpřísňujících regulací, ačkoli primárním  
zdrojem kontaminantů je zemědělství, ale také veřejnost 
prostřednictvím nadužívání antibiotik, léků obecně, kosmetiky či 
drog, které v drtivé většině končí ve vodě a na ČOV.  Spotřeba 
chemických přípravků v ČR v zemědělství činí podle aktuálních 
údajů necelé 2 kg na hektar, přičemž v celé řadě zemí je vyšší, 
včetně sousedního Německa, Maďarska a mnoha takzvaných 
vyspělých zemí. Přesto má naše země s kvalitou (kontaminací) 
vody větší problémy než třeba právě Německo, a je tak zřejmé, že 
pouze ve spotřebě zemědělské chemie problém úplně nebude. 

Ten totiž spočívá především ve velkých, nepřerušovaných 
lánech polí, které mají v ČR v průměru výměru 130 hektarů, 
zatímco průměr EU činí 16 hektarů. Ve skutečnosti jsou ale plochy 
českých polí ještě mnohem rozsáhlejší – ze systému elektronické 
evidence uživatelů půdních bloků (LPIS) totiž vyplývá, že zhruba 
polovinu půdy (přes 1,7 milionu hektarů) v ČR obhospodařují pod-
niky s výměrou obhospodařované půdy nad 1 100 hektarů, což je 
mnohem zásadnější údaj, než s jakým se veřejně pracuje. Obvykle 
prezentovaným údajem je přitom teze, podle které je hlavním 
problémem české zemědělské krajiny nedostatek organické hmoty 
v půdě, která pak nedokáže v potřebné míře zadržovat vodu, 
a příliš úzká skladba pěstovaných plodin, kdy je drtivá většina 
ploch polí oseta obilovinami (především pšenicí), kukuřicí 
a řepkou. Obojí je pravda, zvláště zmiňovaný nedostatek organic-
ké hmoty, což je ovšem dáno nejen nízkými stavy hospodářských 

Již několik posledních let, a zejména od loňského 
roku s nedostatkem srážek a vysokými teplotami, 
řeší politici, média i veřejnost téma zajištění 
dostatku kvalitních zdrojů pitné vody do budouc-
nosti. Za tím účelem se formulují nové projekty, 
slibují se a už i vynakládají miliardy korun,  
vymýšlejí nové dotační programy. Skutečné řešení 
je ale mnohem prostší a také mnohem levnější – 
stačí totiž jen změnit dosavadní způsob 
zemědělského hospodaření a krajinu ve větší míře 
osázet stromy.
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NA STAV KRAJINY A ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ VODY MÁ ZÁSADNÍ VLIV  
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pak i to má svůj vliv (zvláště pěstování širokořádkových plodin, 
jejichž symbolem je kukuřice, ale patří sem i brambory), na její 
stav a kvalitu zhruba desetiprocentní. Opět se tak nabízí otázka, co 
je podstatné a co není. 

To nejpodstatnější jsou ale právě „velké, širé rodné lány“ bez 
existence krajinných (terénních) prvků, o něž se může voda 
z dešťů zastavit, akumulovat, vsáknout se a dotovat tak alespoň 
částečně i podzemní zdroje vody. Krajinné prvky (meze, aleje, 
remízky, drobné vodní plochy atd.) ale tvoří jen setiny procenta 
z celkové plochy v ČR obdělávané půdy, a především to je 
příčinou, proč půda v ČR vodu nezadržuje. A mohla by tak činit 

zvířat, jak se obvykle zmiňuje, ale také stále se zpřísňujícími se 
požadavky na využití vodárenských kalů na půdě, bahna z vyba-
grovaných rybníků i hmoty z kompostů. Ve všech případech jde 
přitom o materiál, který má původ na polích, ať už je to biomasa 
nebo splavená zemědělská půda. Zásadní otázkou do budoucnosti 
tak je, za jakých podmínek tento materiál na pole vracet, neboť při 
pokračující vodní i větrné erozi by nám za pár let žádná hmota na 
polích nezbyla. Co se týká skladby plodin na zemědělské půdě, 
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půd. Což by byla směšná částka v porovnání s miliardovými 
sociálními dávkami, ale i miliardovými kompenzacemi za eko-
nomickou újmu, která zemědělcům vzniká propadem úrody 
vlivem nedostatku vláhy v půdě. V současné době sice Generální 
finanční ředitelství uvažuje o slevě na dani za neplodné plochy, 
avšak pouze v případě, že se nejedná o honební pozemek. To je 
ovšem další důkaz skutečnosti, jak je Ministerstvo financí „mimo 
mísu“. Součástí honebních pozemků jsou totiž často plochy 
zařazené tam bez vědomí vlastníka a často takové plochy, které 

v podstatně vyšší míře než dnes. Jak už v roce 2015 spočítal 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP), činí totiž 
teoretická celková retenční kapacita (schopnost zadržovat vodu) 
zemědělských půd v ČR 8,4 miliardy kubíků vody, ve skutečnosti 
ale udrží tato půda jen 5,04 miliardy kubíků. Pokud by se ale 
změnil způsob hospodaření a zemědělci by více využívali takzva-
né půdoochranné technologie, zvýšila by se podle VÚMOP jen 
v průběhu jednoho roku schopnost zemědělských půd zadržovat 
vodu o zhruba miliardu a půl kubíků vody, konkrétně na 6,5 mi-
liardy kubíků, a v průběhu deseti let správného hospodaření by 
mohla půda zadržovat vodu o objemu 7,1 miliardy kubíků. Lze jen 
připomenout, že v ČR ročně spadne v průměru (netýká se loňského 
roku) 55 až 60 miliard kubíků vody prostřednictvím dešťových 
srážek, přičemž celková roční spotřeba vody zahrnující pitnou 
vodu, vodu k průmyslovým účelům i vodu na zavlažování a použí-
vanou v zemědělství je necelých 1,5 miliardy kubíků. 
V zemědělské půdě jsou tak v zásadě ukryty možnosti téměř 
dvouleté veškeré spotřeby vody u nás - kdyby jí ovšem dokázala 
zadržet. 

Přes četná prohlášení politiků o potřebě pečovat o zdroje vody 
hází odpovědným zemědělcům (i přírodě) klacky pod nohy i stát. 
Již zhruba před rokem proběhla v tuzemských médiích informace 
o tom, že hospodařící zemědělci musí z hektaru pozemků, které 
nemohou zemědělsky využít (takzvané neplodné plochy), platit 
několikanásobně vyšší daň z pozemků než z půdy z polí, na níž 
hospodaří. Právě ony neplodné plochy jsou ovšem ony krajinné 
prvky, které pomáhají vodu v krajině zadržovat. Přestože nedávno 
prošel parlamentem „daňový balíček“, v jehož rámci bylo možné 
nesmyslné vyšší zdanění krajinných prvků vyřešit, nestalo se nic. 
V praxi by šlo přitom o propad příjmů do státního rozpočtu 
o maximálně jednotky milionů korun právě proto, že celková 
plocha krajinných prvků tvoří jen zlomek plochy zemědělských 
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proudění 0,1metru za vteřinu vystoupá za jednu hodinu nad metr 
čtvereční plochy do atmosféry 360 kubíků ohřátého vzduchu, 
který tak odnesl  3,6 kilogramu vody, čili za 10 hodin 36 kilogramů 
vody. Ohřáté plochy polí přitom „nasávají“ vzduch z okolí, tedy ze 
sousedního lesa, mokřadu či rybníka a teplý vzduch vynáší do 
výšky vodní páru. Samotný les, mokřad, rybník vypařuje ale pouze 
několik mm vody za den, tedy pouze několik litrů vody ze 
čtverečního metru.  

V zásadě tak platí, že naše pole nejenže vodu z dešťů nezadrží, 
ale dokonce podstatnou měrou přispívají k odvodňování krajiny. 
Kdyby byla struktura naší krajiny pestřejší, s vyšším podílem 
„studenějších“ míst, například prostřednictvím drobných vodních 
ploch nebo právě stromů, byla by vodní bilance ČR (ale i kvalita 
půdy na polích) o poznání lepší. I proto vznikla počátkem 
letošního dubna z iniciativy brněnské Nadace Partnerství společná 
iniciativa řady nevládních organizací, kterou by bylo možné na-

zvat „10 milionů stromů pro ČR“. Pokud by se na území naší země 
takový počet stromů vysadil, výsledkem by mělo být ochlazení 
zhruba 200 čtverečních kilometrů krajiny až o 3 stupně Celsia či 
vytvoření denní zásoby kyslíku pro 30 milionů lidí. Denně by 
takové množství stromů odvedlo stejnou práci jako 40 milionů 
klimatizačních jednotek. Stejně jako program Pestrá krajina je 
přitom takové řešení o několik řádů levnější než složité a ve 
výsledku často méně účelné dotační programy. Takovým dotačním 
programem Dešťovka se například neušetří ani jedno procento 
spotřeby vody v ČR, ale neberte peníze, které stát rozdává, že? 

Dosud téměř prázdná mozaika v úvodu zmíněné nutnosti 
měnit stávající způsob hospodaření se nicméně začíná v poslední 
době plnit prvními kamínky. Od počátku roku začalo platit 
opatření, podle něhož bude od roku 2020 zemědělcům zakázáno 
pěstovat na erozně ohrožených půdách monokultury plodin na 
území větším než 30 hektarů, v novele vodního zákona byla 
schválena výstavba drobných vodních ploch i bez složitého 
stavebního řízení. Zemědělci v ČR už mají také omezeno 
používání  glyfosátu, v realizaci pozemkových úprav dostaly prio-
ritu opatření posilující akumulaci vodních zdrojů v krajině. Jen 
změny zákonů ale samozřejmě nestačí – ty zásadní změny musí 
proběhnout v našich hlavách. 

právě patří mezi plochy neplodné. To by ovšem někdo musel znát 
myslivecký zákona a honební praxi.  

O poznání lepší přístup prezentovalo nedávno Ministerstvo 
zemědělství, které zveřejnilo záměr vybudovat do konce stáva-
jícího volebního období v ČR každý den jeden rybník. Celkem jich 
má být 1215, každoročně hodlá ministerstvo na tyto účely vydat 
500 milionů korun, přičemž neopomnělo zdůraznit, že od roku 
2015 vydalo k omezení následků sucha a k řešení nedostatku vody 
celkem 29 miliard korun a v nejbližších letech to má být dalších  
6 miliard. Jaký to kontrast s projektem Pestrá krajina, který 
v loňském roce vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR 
(AZS) a jehož druhý ročník pro rok 2019 byl vyhlášen nedávno. 
Kontrast proto, že program Pestrá krajina je dobrovolnou aktivitou 
bez vazby na jakékoli dotace, podporující přirozený zájem sedláků 
z rodinných farem zachovat obhospodařované pozemky pro další 
generaci v co nejlepším stavu, včetně potřebných zdrojů vody. 
„Remízky, aleje, drobné vodní nádrže a další opatření v krajině 
jsou jednou z dlouhodobých priorit naší organizace, ačkoliv jejich 
zavádění je často kvůli různým byrokratickým požadavkům a pod-
mínkám velmi nesnadné a mnohdy nepřináší prvoplánový eko-
nomický přínos. Právě proto je ale potřeba dobrovolnou realizaci 
těchto opatření propagovat jako velmi přínosný krok, který 
pomáhá obnovit původní přirozené prvky ve venkovské krajině,“ 
píše ASZ v odůvodnění ke spuštění tohoto programu. Jak je vidět, 
jde to i bez dotací. 

Mokřady, rybníky či meze samozřejmě žádoucím způsobem 
stav krajiny zlepšují, možná vůbec nejdůležitější jsou ale stromy 
v zemědělské krajině – tedy ne jenom ty v lese. Vlivem stromů na 
teplotu prostředí, a tím i vlivem na vodní cyklus a zdroje vody se 
dlouhodobě zabývá tým Jana Pokorného, ředitele ENKI Třeboň, 
o.p.s. Podle jeho opakovaných měření zahřívá sluneční záření za 
jasného dne čtvereční metr plochy polí intenzitou 1 000 W až na 
60 stupňů Celsia, od přehřáté plochy se ohřívá vzduch a stoupá 
vzhůru. Vzduch o teplotě 40 stupňů Celsia a relativní vlhkosti  
20 procent obsahuje 10 gramů vody (ve formě vodní páry) 
v krychlovém metru (kubíku). I při velmi pomalém vzestupném 
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že i za normálního stavu se do podzemních 
zdrojů dostane jen asi 10 – 25% množství 
dešťové vody, vyhlídky pro doplnění stavu 
podzemních vod za již současného deficitu 
vody v půdě jsou nevalné.  

Přímou příčinou je – při konstantní 
množství srážek – především zvýšení 
teploty nad územím ČR (za posledních 
150 let o 1,1 °C), čímž se zvyšuje nejen 
výpar, ale i schopnost teplejšího vzduchu 
pojmout více vodní páry. Voda se pak 
nachází ve větším množství v atmosféře 
a chybí v půdě. Sucha střídají přívalové 
deště, voda se nestačí vsáknout, mnohde 
na to ani nemá podmínky. Po minulém 
režimu jsme mimo jiné dostali dědictví 
dlouhých rozoraných lánů. Podíváte-li se ten, že se v zimě nedosytila vrstva půdy od 

hloubky 40 centimetrů do jednoho metru. 
Hodně sněhu bylo letos na horách, v niž-
ších polohách však ne. Pokud bude panovat 
normální počasí, nebo bude dokonce méně 
srážek, než je dlouhodobý průměr, voda 
v půdě dojde již během května či června, 
uvedl bioklimatolog. Pokud přijdou srážky, 
tak se situace v horní vrstvě upraví, ale ve 
spodní sucho přetrvá. Vegetace už do ní 
vodu nepustí. Mělké podzemní zdroje vody 
se během této zimy nedokázaly doplnit, 
zima nebyla nijak srážkově bohatá, byla 
teplá a rychle skončila. Vzhledem k tomu, 

Bez 
zavlažování 

podzemní 
vodou by 

v úrodných 
kaliforn-

ských 
údolích 

farmáři ne-
vypěstovali 

nic. 
V posled-

ních letech 
kvůli nad-
měrnému 

čerpání 
podzemní 

vody 
v kombinaci 

s roky 
s pod-

průměrnými 
srážkami je 

téma 
čerpání 

"ground-
water" 

v Kalifornii 
velmi  ože-

havé.
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Pořekadlo „co oči nevidí, srdce nebolí“ by se mohlo použít i v případě 
podzemní vody, zdroje, jehož úbytek v posledních letech je více než 
alarmující. Hladina podzemní vody je přímo úměrná množství srážek 
a podléhá i mnoha dalším faktorům, z nichž srážky jsou ovšem ten 
nejpodstatnější. Podzemní voda – někdy též neodborně zvaná voda 
spodní, se nalézá (jak jinak) pod zemským povrchem, zejména 
v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinui-
ta hornin, v nasycené zóně, kde vyplňuje všechny dutiny a je 
ohraničena svým horizontem. Podzemní voda je zpravidla kvalitnější 
než povrchová, protože na své cestě prošla důkladným filtrem půdy 
a propustných hornin v teplotně stálém prostředí nedotčeném  
lidskou činností. 

Novináři vědí, že čtenáře přitahují články 
věštící katastrofy. Pokud by byly vedle 
sebe dva názvy: 1. „Zemědělci mohou být 
klidní, srážky se vracejí k dlouhodobému 
průměru“ a 2. „Sucho je již nyní horší než 
vloni a bude hůř“, počet shlédnutí toho 
druhého bude jistě větší. Smutné ale je, že 
seriózní zdroje a statistiky opravdu pouka-
zují na skutečnost, která je nemilosrdně 
pravdivá, a tak se tyto katastrofické názvy 
a články víceméně zakládají na pravdě. 
Podle bioklimatologa Miroslava Trnky, 
který se spolupodílí na projektu Intersucho, 
je nyní hlavní rozdíl oproti loňskému roku 5/
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PODZEMNÍ VODA 
NEVIDITELNÁ A O TO VÍCE ZRANITELNÁ



s vodou, až se zapojíte do programu 
Dešťovka pro domácnost, udělejte si s dět-
mi či kamarády v tento den výlet tam, kam 
chodili dříve obyčejní lidé, kteří byli na 
studánkách bytostně závislí. V Národním 
registru pramenů a studánek si můžete zjis-
tit nějakou ve vašem okolí, domluvit se 
s vlastníkem pozemku a vyrazit vyčistit 
zanesený pramen, aby ptáci a laně měli zase 
kam chodit pít (a ne abyste si na občerstvení 
sebou vzali balenou vodu vezenou přes 
hory a doly). 

a ještě budou mít dobrý pocit, že nezaléva-
jí vodou z vodovodu/ze studny), co tedy 
mohu dělat?! Již mnohokrát bylo řečeno, 
že pokud máte kvalitní zdroj pitné vody, je 
prakticky zbytečné si kupovat vodu bale-
nou – Mattoni z Karlových Varů je sice 
menší zlo než voda Evian stáčená až ve 
Francii, ale i tak – proč vozit vodu sem 
a tam po Evropě, pokud mám doma stejně 
kvalitní (a čerstvější). Mohu se ale zajímat, 
jak nakládá zastupitelstvo mého měst-
ského úřadu se zelení, s dešťovou vodou, 
podporovat místní iniciativy za šetrnější 
nakládání s životním prostředím, dát pře-
číst synovi/ dceři/ spolužákovi/ tetě/ … 
knihu Jeana Giona Muž, který sázel stro-
my a vyrazit s rýčem a sazenicí stromku  
na příhodné místo (raději nesázejte  
„na černo”, domluvte se s vlastníkem po-
zemku) – a hlavně nenechat se odradit ne-
úspěchem, z vlastní zkušenosti mohu říci, 
že překonat první roky v krajině (ne 
v uzavřené zahradě) dokáže málo sazenic, 
zajíci svými zuby, srnci parohy a sucho 
v létě obvykle zhatí váš dobrý úmysl. 

31. květen byl pro naše předky vý-
znamným dnem v kalendáři, je to to- 
tiž Den studánek, kdy se tradičně čistily 
studánky v okolí. Až tedy budete mít stromy 
vysazené, na úřadě popoženete úřední- 
ky, aby se starali nejen o povolení kácení 
a údržbu zeleně ale i o šetrné zacházení 

na letecké snímky hraničních oblastí ČR 
například s Rakouskem, uvidíte na naší 
straně velké celky „zelené pouště“ obil-
ných/ řepkových/ …..... lánů nepřeruše-
ných mezemi, nestřídající se s jinými plo-
dinami. Sice se již revitalizují zmelio-
rovaná koryta vodních toků v krajině, ale 
to nestačí. Stále ještě je pro ty, kteří 
obhospodařují půdu, jednodušší sít 
a sklízet na velkých plochách, než roz-
členit tyto plochy na malé celky různě 
oseté, případně osázet tyto hranice polí 
stromy a keři tak, aby se retenční schop-
nost krajiny zvýšila. O tomto jevu se hovo-
ří již dlouho a kriticky, nicméně když jako 
obyvatel velkoměsta jedu na výlet a roz-
hlížím se po okolí, mám dojem, že se  
zrovna takový pohled nabízel řidiči před  
30 lety (jen té žluté je nyní více). Ekolo-
gické organizace dělají jistě mnoho zás-
lužných akcí, upozorňují na žhavé prob-
lémy současnosti, klimatické změny, 
lokální problémy – černé ovce v životním 
pro-středí atd, ale tuto konkrétní příčinu 
degradace naší půdy a velmi malou 
retenční schopnost české krajiny si, podle 
mého názoru, za svou ještě nevzaly.  

Zemědělec nejsem, bydlím v bytě bez 
zahrady, květiny na balkóně zalévám pit-
nou vodou (mimochodem pro ty, kdo tu 
zahradu mají, je program SFŽP Dešťovka 
pro domácnost jako stvořený – ušetří 

 Ubývá míst,  
kam chodívala pro vodu, 
má starodávná milá,  
má starodávná milá, 
kde laně tišili žízeň,  
kde žila rosnička 
a poutníci skláněli se  
nad hladinu, 
aby se napili z dlaní.  
Modlitba pro vodu, Hradišťan

Kdo ví, 
jestli  
za 100 let 
ještě vůbec 
někdo bude 
znát tuto 
lidovou  
pranostiku 
jinak než 
z literatury.
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Podle hydrologů sníh vyrobený uměle z větší části neroztaje tak, jako ten 
přírodní, ale vysublimuje, vláha se tedy nedostane zpátky tam, odkud byla 
čerpaná – do vodního toku, do půdy potažmo do podzemních vod.

 www.sfzp.cz, www.mzp.cz, www.intersucho.cz, www.estudanky.eu



pak spalujeme tuny bioodpadu a vypouštíme do vzduchu škod-
liviny. Můžete namítnout: Jaký je toto jiný úhel pohledu? Známé 
argumenty, nic nového… Ano, známé argumenty, ale ten jiný úhel 
pohledu teprve nabereme. 

 
I malé dítě z výše napsaného pochopí tuto jednoduchou sou-
vislost: Že sbírat bioodpad znamená, že nevytvářím odpadky, 
které je třeba složitě a nákladně likvidovat, ale hmotu, která je 
doslova pokladem pro naši zemědělskou půdu, pro naše zahrádky, 
pro naši krajinu.  

V čem je tedy problém? Co by vás motivovalo změnit zvyk 
s odhazováním bioodpadu do odpadu směsného? Nemáte vlastní 
zahrádku! Nebo máte, ale bez kompostu se obejdete…? 

Zkuste se dnes společně s námi podívat na problém kompos-
tování z jiného úhlu pohledu: 

Denně slyšíme z médií o problému, že lidé vyprodukují 
denně obrovské množství odpadu a že musíme co nejdříve najít 
efektivní způsoby jak tyto hory odpadu nehromadit na skládkách, 
třídit, recyklovat, nespalovat ve spalovnách, neodhazovat ve volné 
přírodě, nesypat do moře… Současně nám oficiální údaje ještě 
říkají, že v našem komunálním směsném odpadu tvoří více než  
40  % bioodpad, který by v případě kompostování nebyl „odpa-
dem“ k likvidaci, ale důležitou složkou naší půdy, která je rok 
od roku sušší, méně úrodná a při prvním větším dešti je 
odplavována řekami mimo území České republiky. Vedle toho 

Uzavřený cyklus jídla – organické zbytky putují do kompostéru a kruh se tak 
uzavírá 

Jak se konkrétně vás, milí čtenáři, dotkla dosavadní osvěta 
o prospěšnosti kompostování? Už jste změnili svůj zvyk  
vyhazovat bioodpad do směsného odpadu a tento problém 
neřešíte s pocitem, že to není vaše povinnost, protože  
si platíte směsný odpad, že se vás to netýká, protože pro 
bioodpad nemáte u domu kontejnery, nebo že na vašem 
počínání celý problém nezávisí? A není to třeba i proto,  
že pochybujete o prospěšnosti vašeho třídění? O tom, že 
nijak zásadně situaci s odpadem ve vašem městě nezměníte?  
Že právě těch pár slupek od brambor z vaší kuchyně nespasí 
naši přírodu, když beztak největší škody napáchá necitlivé 
zemědělství? Jistě, máte svým způsobem pravdu. Ale ne  
tak docela…

KOMUNITNÍ ZAHRADY 
ANEB ZNÁTE MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ BIOODPADU A KOMPOSTOVÁNÍ?
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základní či mateřské škole, nemocnici, nebo využít k dalším 
účelům, na kterých se domluvíte. 

Už jste se setkali s pojmem „subsidiarita“? Pravděpodobně ne, 
protože naše politické elity tento pojem nepoužívají  a většinou ani 
neznají. Citujeme tedy z Wikipedie: „…princip subsidiarity je po-
litická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve 
veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni 
veřejné správy, který je nejblíže občanům… Například roz-
hodování o dětských jeslích nebo parku má patřit do kompetence 
obce, kdežto univerzita nebo dálnice má být v kompetenci kraje 
nebo státu. Princip subsidiarity je prohloubením myšlenky 
demokracie, je opakem centralismu a zdůrazňuje decentralizaci 
a úlohu samospráv. Jednodušeji řečeno – opak principu totalitního 
režimu. 

 
Nejčastější reakce na kritiku bývají tyto skeptické argu-
menty: „Co na tom já jediný změním? Vyhazují to všichni…
jeden to nevytrhne.“ nebo: „Já budu klidně bioodpad sbírat, ale 
nemáme na to u domu žádné kontejnery, nemám komu dávat 
suchý chleba, skořápky, dneska už skoro nikdo domácí zvířata 
nechová… a slupky z ovoce a zeleniny? To se kazí a zapáchá 
a kam bychom to nosili…?“ Jó, já to budu třídit a oni to pak stejně 
sesypou dohromady…atp. 

A přitom právě sběr bioodpadu je jednou z mála možností, 
jak se můžeme doslova každý den od rána do večera aktivně 
zapojit do vytváření zdravého prostředí pro život! Když 
založíme kompost, uvidíme za pár let výsledek naší činnosti 
přímo před očima. Úrodnou zahrádku plnou zdravých zelených 
rostlin, která poskytuje estetický zážitek, zadržuje vodu, 
vytváří ve městech lepší klima a případně nám poskytne i vlast-
ní úrodu ovoce, zeleniny, ořechů a semen, na kterých si rádi 
pochutnáme, nebo se na nich přikrmí zpěvní ptáci z okolí. 
Kompost z bioodpadu je prostě poklad! Jenom kdyby ten 
kompost stál u nás na dvorku a někdo ho pravidelně přehazoval 
a staral se o něj, že? 

Ale co znamená vlastní kompost s následným využitím 
humusu v místní zahradě? Místo globálních řešení likvidace 
bioodpadu – naprosto obyčejný, skromný projekt na místní 
úrovni. Pokud by takto uvažovali všichni, rázem nám téměř  
50  % odpadu, který vyprodukujeme a musíme likvidovat, 
ZMIZÍ!  

Tak tedy řešení z jiného úhlu pohledu: I když nemáte vlastní 
zahrádku, můžete pro takové jednoduché řešení vytvořit pod-
mínky! Nenapadá vás jak?  Tím, že se dohodnete se sousedy 
a vytvoříte tzv. „komunitní zahradu“ v těsné blízkosti vašeho 
bydliště, kterou mohou spravovat zástupci vaší členské základny. 
Zároveň se zde v případě vašeho zájmu můžete zapojit i do dal-
šího zpracování kompostu založením květinových a zeleninových 
záhonů, přebytek kompostu pak můžete třeba nabídnout místní 

 Tým  
organizace 
Kokoza  
je pestrý, 
přirozenou 
součástí 
kolektivu 
jsou lidé 
s duševním 
onemocně-
ním. 
 
 

  

 
Integrační 
dílna  
Kokozy 
vyrábí 
zahradní 
kompostéry 
z dřevěných 
prken. 
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zemědělské univerzitě v Praze, svoji závěrečnou práci věnovala 
tématu kompostovacích toalet v Indonésii. V současné době rea-
lizuje ve společnosti Kokoza pomoc veřejnosti, školám i firmám 
s nastavením a tříděním bioodpadu a jeho následným zpracováním 
dle individuálních podmínek a zázemí. 

Soňo, proč má smysl třídit bioodpad a kompostovat? 
Tak především – kompostováním předcházíme vzniku odpadu 

Když mluvíme o bioodpadu v souvislosti s kompostováním, 
máme na mysli organické zbytky rostlinného původu, jako jsou 
zbytky ovoce a zeleniny, čajové lístky, případně čajové sáčky, 
kávová sedlina, zeleň ze zahrady atd. Pro kompostování nejsou 
vhodné organické zbytky živočišného původu – masné či mléčné 
výrobky. Kompostování je jednoduché a intuitivní, tuto techniku 
používaly již prastaré národy na území dnešní Číny a Indie. Díky 
separaci a kompostování bioodpadu můžeme ušetřit místo v popel-
nici na směsný komunální odpad až o 40  %.  

 
Kompost také dodává půdě živiny a pomáhá zadržovat vodu. 

Půda potřebuje naši pomoc. Jak ukazuje graf ze Zprávy o ži-
votním prostředí ČR v roce 2017, bylo vodní erozí, tedy 

A co má princip subsidiarity společného s kompos-
továním?  

Možná už tušíte… a to je právě ten jiný úhel pohledu na prob-
lém s bioodpadem. Pokud půdu, na které žijeme, budeme považo-
vat za svou i v případě, že žijeme v činžovním nebo panelovém 
domě, pak je nakládání s odpadem a péče o půdu také tak trochu 
v našich rukou. 

V současné době tzv. komunitní zahrady již vznikají. 
Fungují na principu členství, jsou svým členům volně přístupné, 
umožňují pravidelné sousedské setkávání, sběr bioodpadu, který 
členové komunitní zahrady vytřídí a do zahrady dopraví. Součástí 
zahrady mohou být i zeleninové a květinové záhony, přebytky 
kompostu pak může komunitní zahrada poskytnout dalším míst-
ním zájemcům, kteří jsou partnery projektu, mají předzahrádku 
v blízkém okolí, která je součástí veřejného prostoru apod.  

Členy komunitních zahrad pak bývají především místní 
obyvatelé, kteří se rádi do sběru bioodpadu v místě svého bydliště 
zapojí, ať už pravidelně či nepravidelně. Někteří členové se mohou 
v zahrádce zapojit do výsadby rostlin, do úprav, péče o zahradu 
a provoz zahrady může být zajišťován i ve spolupráci se školou či 
chráněnou dílnou z blízkého okolí.  

 
Jak a kde takovou zahradu můžete založit? 

Vypátrali jsme obecně prospěšnou společnost Kokoza, která se 
již 7 let zaměřuje na projekty kompostování. Název organizace je 
zkratkou slov KOmunitní KOmpost a ZAhrada. Zakladatelky 
Kokozy se inspirovaly v zahraničí a následně iniciovaly založení 
Komunitní zahrady Vidimova v Praze 11. Téměř 50 rodin, které 
zde žijí, realizují projekt komunitní zahrady tak, že zde kompostují 
bioodpad ze svých domácností a kompostem si následně obohacují 
půdu, na které pěstují vlastní plodiny. 

Požádali jsme konzultantku Soňu Valčíkovou ze společnosti 
Kokoza, zda by se s námi mohla podělit o zkušenosti s kompos-
továním a se zakládáním komunitních zahrad. Soňa se o biood-
pady a kompostování zajímá už od dob svého studia na České 

  
Přij�te se 

inspiro- 
vat do 

Komunitní 
zahrady 

Vidimova, 
Praha 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bioodpad 
není 

odpad,  
ale cenná 
surovina. 

Díky kom-
postování 

získáme 
kvalitní 
hnojivo. 
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životního prostředí. Kokoza se podílela na vývoji českého  
vermikompostéru Urbalive, který vyrábí firma Plastia. Za jeho 
vzhledem stojí přední český návrhář Jiří Pelcl a není tedy divu,  
že Urbalive získal mezinárodní cenu za design Red Dot. Mož- 
ností je také objednat si svoz bioodpadu u obce. Kompostovat  
ve velkém mohou také kavárny, školy, restaurace i firmy pomocí 
elektrických kompostérů. Dobrým příkladem jsou Freshbedýn-
ky.cz nebo Lifefood, které kompostují se sofistikovanou kompos-
tovací technologií Rocket.  

 
Kompostování je rovněž důležité téma při programech envi-
ronmentálního vzdělávání dětí a mládeže! 

Kompostování více a více řeší také školy a školky a zapojují 
toto téma do svých aktivit s dětmi. S městskou částí Praha 4 
spolupracujeme na soutěži kompostů. Do škol vyrážíme také 
s workshopem na výrobu domácího kompostéru, nebo menším 
dětem ukazujeme zabydlené vermikompostéry a pozorujeme 
žížaly, bavíme se o tom, co mají rády. Děti si tak mohou vytvářet 
vztah k půdě. Vědí, že musí o žížaly pečovat, krmit je a následně 

dlouhodobým potenciálním smyvem, ohroženo 56,7 % země-
dělského půdního fondu (ZPF), přičemž v 17,8 % se jednalo 
o extrémní ohrožení. Současně je podle této studie evidován 
dlouhodobý nárůst v používání průmyslových minerálních hnojiv, 
což také souvisí se suchem, které nás v posledních letech trápí. 
Odborníci na kompostování se shodují na jednom cíli, a to dostat 
více organické hmoty – kompostu na pole a do půdy. Součástí 
každé zahrady by měl být kompost, který doplní uzavřený cyklus 
celé zahrady a pomůže vrátit živiny do půdy.  

 
Důležitá je skutečnost, že kompostováním může zlepšovat  
životní prostředí každý z nás! 

Většina obcí v ČR nabízí svým občanům k zapůjčení plastové 
kompostéry, jiné obce přidaly hnědý kontejner na bioodpad jako 
součást tzv. hnízda kontejnerů na tříděný odpad, jinde funguje 
svoz hnědých popelnic. Tam, kde tyto možnosti nebyly zavedeny, 
můžeme vzít zodpovědnost do svých rukou. Vícekomorový kom-
postér z prken si můžete vyrobit svépomocí, nebo si pořídit už 
hotový. Pro ty, kteří nemají zahradu pro umístění kompostéru, jsou 
tu další typy kompostérů.  

Na vydlážděné dvorky a vnitrobloky se hezky hodí otočné 
kompostéry, které jsou na nožičkách a proces kompostování v nich 
probíhá rychle právě díky otáčení, které pomáhá materiál pro-
vzdušnit (kompostování je aerobní proces a na to bychom neměli 
zapomínat).  

Ten, kdo bydlí v bytě si určitě zamiluje interiérový vermikom-
postér. Vermikompostování je kompostování pomocí žížal Eisenia 
Andrei, které jsou známy jako kalifornské žížaly. Dají se pořídit 
např. v mapě www.mapko.cz, kterou Kokoza vytvořila. Jednoduše 
se podíváte do mapy a zjistíte, kdo ve vašem sousedství ver-
mikompostuje, pak už jen stačí ho oslovit a domluvit se na výměně 
násady žížaly za něco dobrého na zub (dobrá čokoláda, káva, láhev 
vína atp.). V mapě naleznete také komunitní kompostéry.  

Vermikompostér si můžete vyrobit s Kokozou na workshopu, 
který pořádají každý měsíc v Praze a nově i v regionech díky  
projektu Třídit BIO je normální podpořeném Státním fondem  

 Sofistikované kompostovací 
zařízení Rocket najdete v Praze ve 
firmách Lifefood a Freshbedýnky. 
 

 Kokoza vyrábí seed bomby, 
díky kterým můžete ozelenit vaše 
město. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V některých obcích funguje 
svoz bioodpadu pomocí hnědé 
nádoby na bioodpad (dole).
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a proto ne všude najdeme zrovna kontejnery na bioodpad. Těmi 
zmíněnými způsoby jsou sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, 
sběrné nádoby, pytlový způsob sběru, dále zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů se souhlasem krajského 
úřadu, malé kompostárny a systém komunitního kompostování. 
Dosud bylo povinností zajistit sběr bioodpadu pouze v sezoně od 
1. dubna do 31. října, to se však nově od 1. ledna 2019 změnilo na 
celoroční sběr BRKO rostlinného původu. Jak je uvedeno na webu 
Ministerstva životního prostředí: „Záměrem předkládaného 
návrhu je zajistit, aby Česká republika splnila cíl daný směrnicí 
Rady č. 1999/31/ES o skládkách odpadů, která stanoví pro rok 
2013 snížení množství biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky odpadů na  
50  % produkce roku 1995 a v cílovém roce 2020 na 35 % produkce 
roku 1995. V současnosti Česká republika tyto cíle neplní.“ 

 
Není u kontejnerů na bioodpad největším problémem 
pronikavý zápach do okolí (zvláště v horkých letních dnech)? 
Už jsou na to nějaká nová inovativní řešení??? 

Moje zkušenost je s využíváním svozu bioodpadu v Praze, kdy 
jsem měla k dispozici hnědou nádobu na bioodpad. Tato nádoba je 
perforovaná ze všech stran, tím je zajištěno proudění vzduchu 
a materiál nehnije a nijak významně nezapáchá. Navíc dno kon-
tejneru je upraveno tak, aby bioodpad nestál ve výluhu – ten 
odtéká do sběrného prostoru vespod nádoby. Ideální je mít tyto 
nádoby na zastíněném místě. Myslím, že je lepší mít vytříděný 
bioodpad ve speciálním kontejneru na bioodpad, než jej mít 
smíchaný v kontejneru na směsný odpad, kde ve spojení s dalšími 
materiály může zapáchat mnohem více. Některé obce využívají 
kontejnery umístěné na ulici, některé zase integrovaný systém 
včetně sběru kuchyňských bioodpadů. Obecně platí, že v hor- 
kých letních dnech zapáchají bioodpady i směsné odpady, pokud 
jsou kontejnery na přímém slunci. Při vysokých teplotách  
pak zapáchají vždy a všude. Situaci je v těchto případech možné 
zlepšit jen častějším vyvážením kontejnerů. 

 

sklidí kompost nebo žížalí čaj, který pak mohou použít na hnojení 
rostlin – celý uzavřený cyklus jídla si tímto přirozeně osvojují 
v praxi. Školy často mají zahrady či prostor pro zahradní kompost, 
pak už jen stačí zavést nádobu na bioodpad na chodbě nebo ve 
třídě, která je na konci dne vynesena na kompost. Žáci pak vědí, že 
slupky se třídí a kompostují. Stejnou osvětu děláme ve firmách pro 
zaměstnance. 

 
Děkujeme, Soňo, za výčet důvodů, proč je kompostování 
důležité a prospěšné. Mám ještě několik otázek souvisejících 
s kompostováním, například: Proč ve většině obcí chybí kon-
tejnery na bioodpad? 

Obce se řídí podle zákona, který jim ukládá povinnost zajistit 
místa pro odkládání biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (BRKO) rostlinného původu od 1. ledna 2015. Vyhláška 
říká, že způsoby odděleného sběru si obec vybere sama z několika 
pevně stanovených konkrétních způsobů nebo jejich kombinace, 

  
Při kompos-

tování 
získáváme 

kvalitní 
hnojivo 

černé barvy 
– kompost. 

 
Žížaly jsou 

skvělými 
pomocníky 

při kompos-
tování. 
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v Praze, ale v poradenství zejména ohledně komunitních zahrad 
vyjíždíme i mimo Prahu. 

 
Co byste poradila zájemcům, kteří nemají zahradu, žijí v pa-
nelákovém nebo činžovním domě – jaké jsou možnosti, pokud 
se rozhodnou bioodpad sbírat pro účel kompostování? Jak ho 
mohou doma ukládat? Kam ho mohou vozit? Máte s těmito 
případy nějaké zkušenosti? Jaké? 

Myslím, že každý z nás může vzít odpovědnost do svých 
rukou a začít třídit bioodpad i v bytě. Na sběr bioodpadu postačí 
např. plastová miska s víkem nebo kbelík. Ideální je mít tuto 
nádobu pěkně po ruce v kuchyni, kde většina organických zbytků 

vzniká při přípravě ovoce a zeleniny. Poté přichází otázka „kam 
s ním?“. Doporučuji mrknout do mapy mapko.cz a zjistit, jestli  
ve vašem okolí není komunitní zahrada či komunitní kompostér, 
kam by se dal bioodpad nosit. Dále můžete navrhnout správci 
vašeho SVJ pořízení kompostéru 
(máme varianty jak pro zatrav-
něné plochy, tak pro vydlážděné 
dvorky), nebo využít svoz bio-
odpadu. Možností je také pořídit 
si do bytu žížaly a vermikom-
postovat – je důležité nezapo-
menout, že tento domácí mazlí-
ček vyžaduje péči, není to stroj. 

 
Děkujeme vám za informace 
a přejeme vaší společnosti 
hodně úspěchu při šíření 
osvěty! 

Jak je možné kontejner na bioodpad dojednat např. v centru 
Prahy? Je to vůbec možné? Má někdo v centru města kontej-
nery na bioodpad? Kdo? 

V Praze je možnost využít celoročního svozu bioodpadu. 
Jednoduše si jej každý objedná na webu Pražských služeb. Svoz 
probíhá jednou za 14 dní. Zvolíte si velikost nádoby 120 l nebo 
240 l. Cena je přívětivá. Kdo třídí bioodpad, pravděpodobně zjistí, 
že se černá popelnice plní mnohem pomaleji a může si tak snížit 
frekvenci svozu směsného odpadu. Svezený bioodpad se zpraco-
vává v kompostárně a následně je využíván na kultivaci veřejné 
zeleně. Jak uvádějí Pražské služby, svoz bioodpadu využívá přes 
8000 domácností a firem. Je potřeba opět myslet na to, že do hnědé 
nádoby na bioodpad patří pouze organické zbytky rostlinného 
původu. Praha má také svoji kompostárnu ve Slivenci, kde můžete 
svůj bioodpad odevzdat a získat za něj kompost. Pražané zde 
mohou odložit až 250 kg bioodpadu měsíčně zdarma. 

 
Umíte poradit na všech úrovních? Fyzické osobě, nájemníkům 
jednoho domu, obci ...  Jak mohou realizovat v místních pod-
mínkách sběr bioodpadu a řešit kompostování v rámci svého 
„území“? Jaké typy konzultací zatím děláte a kde? 

Určitě ano, obracejí se na nás jednotlivci, správci bytových 
domů, firmy, školy, restaurace, které chtějí zavést třídění biood-
padu. Nejdříve se pomocí několika otázek doptávám na informace, 
které nám pak pomohou zvolit to nejlepší řešení z hlediska pod-
mínek prostoru a množství generovaného bioodpadu. K samotné-
mu řešení nabízíme také workshopy, zaškolení pro dané skupiny 
zaměstnanců, obyvatel domu, žáků apod. Dodáváme informace 
a informační cedule, aby i nováček věděl, co má dělat a jsme stále 
k dispozici.  

 S jakýmikoliv dotazy týkajícími se pěstování, kompostování, 
komunitních zahrad se na nás mohou lidé obracet na 
poradime@kokoza.cz. Nejčastěji přicházejí dotazy jak komposto-
vat v rámci SVJ, jak správně vermikompostovat v bytě, co patří/ 
nepatří na kompost. Konzultujeme a realizujeme především 

 
Urbalive je 
první český 
vermikom-
postér. 
Variantu se 
zabydlený-
mi žížalami 
můžete 
pořídit  
na https:// 
eshop. 
kokoza.cz/.
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Jak jste s ilustrováním přírody 
začínala?  

Malovala jsem ráda už od dětství, jen 
intenzita a tématika ilustrací se v průbě- 
hu času měnily. Vždy jsem ale měla blízko  
k přírodě. Pocházím z Vysočiny, kde je 
malebná příroda, a tak jsem často chodila 
na procházky a ráda pozorovala detaily 
kůry stromů, květů, listů i drobné broučky 
a motýly na loukách. Doma jsem pak ma-
lováním trávila dlouhé hodiny. Při studiu 
biologie jsem získala vědomosti týkající se 
morfologie a fyziologie rostlin, což jsem 
později při malování velmi ocenila.  

A) Ilustrování přírodních motivů jsem 
se intenzivněji začala věnovat na vysoké 
škole při studiu zahradní a krajinné 
architektury, kde mě oslovil náš pan profe-
sor, abych malovala květinové záhony do 
časopisu věnovanému zahradám. Mým 
prvním větším projektem pak bylo vyho-
tovení perokreseb léčivých rostlin použí-
vaných původním etnikem Saharaui. Ty 
jsem malovala přímo v terénu, v Západní 

Akvarelové velkoformátové ilustrace jsou veli-
ce detailní. Jejich provedení často zabere několik 
dní až týdnů. Zde je vyobrazeno malování rodo-
dendronu, jehož výsledný formát je 70 x 50 cm. 

Pavlína Kourková
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ilustrátorka přírody

Pavlína Kourková se narodila 14. 10. 1980 v Jihlavě a po absolvo-
vání gymnázia Jana Masaryka vystudovala biologii a výchovu ke 
zdraví na Pedagogické fakultě UK v Praze. Dále pokračovala studiem 
zahradní a krajinné architektury na ČZU, kde využila studijního 
zahraničního pobytu v Holandsku. Během studia se zapojila do 
několika projektů jako ilustrátorka, např. vyhotovení perokreseb 
léčivých rostlin pro knihu Plantas Medicinales Saharaui. Jako zahradní 
architektka následně pracovala dva roky v Anglii a v této profesi 
pokračovala i po návratu do Čech v roce 2011. Současně s tím začala 
také spolupracovat s několika firmami na ilustrátorských zakázkách  
a postupně se ilustrování stalo její hlavní profesí. Naplno se mu 
věnuje od roku 2013. Od té doby spolupracovala s několika naklada-
telstvími pro děti (Modrý Slon, Vydavatelství Rotag) a celou řadou 
firem zabývajících se výrobou bylinných produktů (Diochi spol. s r.o., 
Botanicus spol. s r.o., Mediate, s.r.o., Bylinné kapky s.r.o., Linea 
Nivnice a.s. aj.). Malovala také pro Botanický a Fyzikální ústav 
Akademie věd ČR. Současně se věnuje své volné tvorbě, jejímž 
hlavním tématem je velkoformátová botanická ilustrace. Roku 2018 
byla pozvána na každoroční mezinárodní výstavu botanického umění 
v Moskvě, kde vystavovala a zároveň vedla master-class. V roce 2019 
byla její práce vybrána na výstavu  botanického umění v Londýně 
nazvanou "Plantae". Od roku roku 2019 je také členkou Americké 
asociace botanických umělců.



jejich každoroční výstavu do Moskvy, 
která nesla název „Rostliny, Mýty a Le-
gendy.“ Vystavovala jsem zde několik 
svých prací a také vedla master-class 
velkoformátové botanické ilustrace. To 
byla skvělá zkušenost.  

Co nejraději kreslíte a co Vás na ilus-
trování nejvíc baví? 

Jak už jsem zmínila, témata, kterým se 
věnuji, se v průběhu času mění, spojujícím 

které půvabnými básněmi doplnil můj 
přítel Vojtěch Fajfr.  

C) Po návratu do ČR jsem ilustrovala 
několik dětských knih a začala vytvářet 
ilustrace pro celou řadu firem zabýva-
jících se výrobou bylinných produktů. 
Spolupracovala jsem také s Botanickým 
ústavem Akademie věd ČR.  Malování se 
od roku 2013 stalo mou hlavní profesí.  
Dnes se v největší míře věnuji své vlastní 
tvorbě, kterou v posledních dvou letech 
tvoří zejména velkoformátové botanické 
ilustrace a také ilustrace ptáků. Ráda však 
také spolupracuji na projektech, které  
mě osloví a jsou spjaty s přírodou. Na 
podzim roku 2018 jsem byla pozvána 
Ruskou asociací botanických umělců na 

Sahaře, kam jsem se vydala se skupinou 
italských vědců v letech 2007 a 2008. 
Projekt měl za cíl zachytit a uchovat cenné 
znalosti o tamních rostlinách a jejich 
možném využití. 

B) V následujících letech, při pobytu  
v Anglii, jsem si zamilovala botanické 
umění, které zde má dlouholetou tradici,  
a začala malovat různé rostliny, které  
jsem si nosila domů z procházek. Zde jsem 
také absolvovala kurz malby čínským 
štětcem. Bavilo mě kombinovat rostlinné 
motivy s fantazijními postavičkami, do 
kterých jsem vkládala své pocity prame-
nící z čirého vnímání dané rostliny, nej-
častěji nadšení, radost a zvídavost. Vznikla 
tak série ilustrací tzv. květinových skřítků, 
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Bodlák, divizna a šípek – akvarelové 
ilustrace kombinující pohádkový svět fantazie  
s rostlinnými motivy. Volná tvorba, rok 2013. 

 Š paček obecný (Sturnus vulgaris), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula). Soubor ptáků rozšířený o tematické básně 
Vojtěcha Fajfra vyšel v roce 2018 jako tzv. měsíčník s názvem Ptáček s básničkou na každý měsíc. Ilustrace ptáků jsou 
součástí autorčiny volné tvorby.   



ve větším měřítku, než v jakém je najde-
me ve volné přírodě nebo na zahrádce. 
Miluji detaily a takto jich mohu zachytit  
co nejvíce. Výsledné obrazy pak mají  
i větší vizuální dopad a mohou se stát krás-
ným doplňkem interiéru. Věřím také, že  
v dnešní uspěchané době si rostliny takto 
získají více pozornosti a pomohou nám 
lidem uvědomit si, kolik krásy nám často  
v každodenním shonu uniká a o kolik se 
připravujeme, když přírodní prostředí vě-
domě ničíme.  

Jak se ilustrování snoubí s Vaším 
povoláním?  

Vystudovala jsem přírodní vědy a za-
hradní a krajinnou architekturu. Získala 
jsem tak mnoho poznatků o rostlinách vy-
skytujících se ve volné přírodě a také  
ucelený přehled o okrasných rostlinných 
kultivarech, jejich estetických kvalitách  

ných detailech, ať už je to žilkování listu, 
textura, barevný odstín květu nebo ladná 
křivka stonku. Ráda si také hraji s kom-
pozicí výsledné ilustrace. Momentálně se  
s největší oblibou věnuji malování rostlin 

Velkou část tvorby tvoří ilustrace pro různé firmy 
se zaměřením na výrobu bylinných produktů 
jako jsou čaje, tinktury apod. Zde je ukázka ilus-
trací pro řadu BIO čajů, firma Mediate, s.r.o.,   
rok 2014. 

Topolovka růžová, mák vlčí a kosatec 
´Made of Orange´. Květinové obrazy tvoří 
momentálně největší část volné tvorby autorky. 
Kromě originálů je  možné pořídit si je také jako 
autorské tisky v limitovaných edicích. 
 

42

prvkem je však inspirace přírodou. Ma-
lování je pro mě formou vyjádření obdivu 
a úžasu nad danými přírodními objekty,  
a také formou sdílení mého prožitku  
s ostatními. Krásu často spatřuji v drob-
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Je vždy krásné cítit sounáležitost s lidmi 
podobného zaměření. A vzhledem ke 
vzrůstajícímu zájmu o botanické umění  
a stále častějším dotazům na výuku zva-
žuji, že v budoucnu budu pořádat work-
shopy botanické ilustrace i u nás. V zahra-
ničí je sdílení dovedností mezi bota- 
nickými umělci běžnou praxí, celý obor  
se tak rychleji posouvá a zdokonaluje. No 
a k tomu všemu bych ráda malovala a ma-
lovala poklady, které mi příroda před- 
loží. To je vždy velké dobrodružství.  

Letos plánuji zúčastnit se velké vý-
stavy botanického umění v Londýně, která 
se koná pod záštitou tamní Asociace 
botanických umělců. Na to se moc těším.  

a životních podmínkách. To považuji  při 
malování rostlin za velkou výhodu. 
Výtvarná činnost je v současné době také 
mou profesí, čehož si velmi vážím a jsem 
za to vděčná.  

Máte nějaké ilustrátorské přání nebo 
plány do budoucna? 

Pivoňka čínská a kosatec ´Sultan´s 
Palace´, velkoformátové obrazy, které byly 

prezentovány na moskevské mezinárodní výstavě 
věnované botanickému umění v loňském roce. 

Ilustrace 
vznikají  
technikou 
akvarelu, 
která 
umožňuje 
vytvořit  
lehkou, svěží  
a jemnou 
malbu. 
Akvarelové 
barvy jsou 
transparent-
ní, nanáší  
se ve 
vrstvách  
a bílou 
barvu zde 
nahrazuje 
bílý papír. 
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