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Na krajinu se soustfiedila mezinárodní pozornost jiÏ v minulosti.
Washingtonská úmluva o ochranû pfiírody a volnû Ïijících druzích
západní polokoule z 12. fiíjna 1940 vyjádfiila ve své preambuli, Ïe
jejím cílem je chránit a zachovat scenerie mimofiádné krásy. V‰e-
obecnû vzato v‰ak, stávající úmluvy jmenují pouze mimofiádné sce-
nerie, jeÏ jsou hodné zájmu ochrany. To je napfiíklad pfiípad Úmluvy
o ochranû svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO z 16.
listopadu 1972 nebo Apia úmluvy o ochranû pfiírody jiÏního Pacifiku
z 12. ãervna 1976.

Mnohem vzácnûj‰í je, kdyÏ se v mezinárodních textech vyjadfiuje
zájem o krajinu jako takovou, jako Ïivotní prostfiedí a místo po kaÏ-
dodenní Ïivot, vyÏadující pozornost, aÈ je její hodnota jakákoliv. To je
pfiípad Úmluvy o ochranû pfiírody a krajiny Beneluxu, pfiijaté v Bru-
selu 6. srpna 1982, nebo Salzburské úmluvy ze 7. listopadu 1991
o ochranû Alp a jejího protokolu o ochranû pfiírody a krajiny pfiijatého
20. prosince 1994. Odkaz na krajinu nalezneme také v Úmluvû o hod-
nocení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí v pfieshraniãních souvislostech (Esp-
po úmluva) z 25. února 1991 a ve dvou helsinsk˘ch úmluvách ze 17.
bfiezna 1992 - v Úmluvû o ochranû a vyuÏití pfieshraniãních vodních
zdrojÛ a mezinárodních jezer a v Úmluvû o pfieshraniãních vlivech prÛ-
myslov˘ch nehod.

Spolu s tûmito mezinárodními úmluvami vûnuje zvlá‰tní pozornost
krajinû právo Evropského spoleãenství, v ‰esti standardních textech,
jako prvku v zemûdûlské politice a ochranû pfiírody a Ïivotního pro-
stfiedí. „Krajina“ sama o sobû se v závazném textu EU po prvé obje-
vuje pfii pfiíleÏitosti nové spoleãné zemûdûlské politiky a vynûtí orné
pÛdy (nafiízení ã. 797-85 z 12. bfiezna 1985 o zlep‰ování úãinnosti
zemûdûlsk˘ch struktur OJEC L93-1. bfiezen 1985). Toto nafiízení z r.
1985 odkazuje v ãlánku 19 na ochranu krajiny jako na novou zemû-
dûlskou aktivitu. Text byl doplnûn v r. 1987 a 1991. V souãasnosti
nová agro-environmentální politika je zaloÏena na nafiízení ã. 2078-
92 z 30. ãervna 1992 o zemûdûlsk˘ch v˘robních metodách sluãitel-
n˘ch s poÏadavky na ochranu Ïivotního prostfiedí a udrÏování kraji-
ny. Tento systém, uplatÀovan˘ v souãasnosti, v˘slovnû uvádí, Ïe
pomoc Evropského zemûdûlského podpÛrného a garanãního fondu
mÛÏe slouÏit k podpofie zpÛsobÛ vyuÏívání zemûdûlské pÛdy, které
jsou sluãitelné s ochranou a zdokonalováním krajiny nebo jin˘ch
v˘robních metod, které jsou sluãitelné s udrÏo-
váním krajiny. Dva jiné texty EU poÏadují, aby
byla brána v úvahu krajina. Zavádûní harmonizo-
vaného evropského postupu pro studie dopadÛ -
smûrnice ã. 85-337 z 27. ãervna 1985 o ohodnoco-
vání vlivÛ urãit˘ch vefiejn˘ch a soukrom˘ch projektÛ
na Ïivotní prostfiedí, má pfiím˘ odkaz na krajinu ve
dvou úrovních. V urãování projektÛ, které mají b˘t
pfiedkládány k ohodnocování vlivÛ smûrnice poãítá
se „zásahy v pfiírodním okolí“ jin˘mi neÏ jsou sta-
vební práce nebo jiná zafiízení. Dále obsah studie
o vlivech musí zahrnovat hodnocení vlivÛ projek-
tu na nûkolik charakteristik Ïivotního prostfiedí,
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mezi nimÏ je v˘slovnû uvedena krajina. Dále smûr-
nice ã. 92-43 z 21. kvûtna 1992 o ochranû pfiírod-
ních stanovi‰È a volnû Ïijící fauny a planû rostoucí
flóry zaloÏila zvlá‰tní místa ochrany spojená do
sítû Natura 2000. Smûrnice také vyz˘vá státy, aby
pfiijaly opatfiení k fiízené péãi o krajinné charakte-
ristiky, zejména ke zlep‰ení ekologické spojitosti
sítû Natura 2000, které mají hlavní v˘znam pro vol-
nû Ïijící faunu a planou flóru. Pfiirozenû, takové
opatfiení bude dobrovolné a mohlo by b˘t zavedeno
v‰ude v území, podle v‰eho nikoliv pouze v chránû-
n˘ch územích. Na tato zvlá‰tní místa jsou zavádû-
ny pfiísné povinnosti. Dalo by se tedy pfiedpoklá-
dat, Ïe krajina je jedním z faktorÛ, kter˘ má
pravdûpodobnû vliv na pfiírodní stanovi‰tû a vliv na
stav jejich uchování. „Pfiírodní stanovi‰tû“ je defi-
nováno jako oblast vymezená geografick˘mi, abio-
tick˘mi a biotick˘mi charakteristikami, jak v˘luãnû
pfiírodními, tak polopfiírodními. Péãe o krajinu mÛÏe
tudíÏ b˘t uplatÀována jak na místa uznaná jako
místa v˘znamná pro ES, tak na zbytek území; je
v˘slovnû vyjádfieno, Ïe státy mají zakroãit, aby
podpofiily péãi o charakteristiky krajiny - kde to
povaÏují za nezbytné, v územním plánování a roz-
voji. Také jsou zde urãeny rysy krajiny, kter˘m by
se mûlo dostat zvlá‰tní pozornosti: tûm, které pro
svÛj lineární a prÛbûÏn˘ charakter (jako tfieba fieky
a jejich bfiehy nebo tradiãní meze ohraniãující
pozemky) nebo pro svou funkci pfiestupov˘ch míst
jsou zásadní pro migraci, rozptyl a genetickou
v˘mûnu volnû Ïijících ÏivoãichÛ a plan˘ch rostlin.
Nehledû na tento nov˘ v˘znam pfiisouzen˘ krajinû
je jasné, Ïe krajina jako taková, je tu tûsnû sváza-
ná s ochranou pfiírody. 

Vztah k jin˘m nástrojÛm
Evropská úmluva o krajinû pamatuje také na

vztahy k dal‰ím dokumentÛm nebo útvarÛm a to
v ãláncích 7 a 12. To se t˘ká zahrnutí rozmûru kra-
jiny do mezinárodních vazeb a právních vztahÛ
úmluvy k dal‰ím úmluvám. 

Zahrnutí problematiky krajiny do jin˘ch politik
odpovídá cíli trvalé udrÏitelnosti - jak je uvedeno
v ãláncích 5 a 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti.
Strany úmluvy spolupracují v problematice krajiny
na mezinárodním poli pfii pfiijímání mezinárodních
politik, koncepcí nebo programÛ, napfi. za koordina-
ce UNEP a Rady Evropy pfii spolupráci na Celoev-

ropské strategii biologické a krajinné rozmanitosti.
SnaÏí se také zaãlenit problémy krajiny pfii meziná-
rodních akcích a rozhodnutích, aÈ cestou úmluv
nebo, napfi. prostfiednictvím nástrojÛ EU pro zemû-
dûlskou politiku nebo politiky trvale udrÏitelného
turismu.

Evropská úmluva o krajinû obsahuje tradiãní
doloÏky, zamûfiené k ubezpeãení, Ïe strany se
nepovaÏují za definitivnû svázané s úrovní závaz-
kÛ stanoven˘ch úmluvou a tudíÏ pfiedem zamezu-
jí tomu, aby strany byly zavázány k pfiísnûj‰ím
závazkÛm. To samozfiejmû mÛÏe pÛsobit nepfiízni-
vû na snahy o dosaÏení lep‰í úrovnû ochrany pro-
stfiedí. Je zde tudíÏ také doloÏka zdÛrazÀující, Ïe
Florentská úmluva nebrání stranám pfiijmout pfiís-
nûj‰í opatfiení v ochranû krajiny. 

Rozli‰ující znaky
Evropská úmluva o krajinû je jiná, neÏ Úmluva

o ochranû svûtového kulturního a pfiírodního
dûdictví UNESCO z 16. listopadu 1972, jak for-
málnû tak obsahovû. Stejnû tak jako organizace,
pod jejichÏ garancí úmluvy vznikly, tak i obû
úmluvy mají rÛzn˘ úãel. Jedna je zamûfiená regio-
nálnû, druhá celosvûtovû. Úmluva Rady Evropy
pokr˘vá v‰echny krajiny, i ty, které nemají vyni-
kající svûtovou hodnotu, ale net˘ká se historic-
k˘ch památek jako úmluva UNESCO. Podobnû
jejím cílem není sestavit seznam objektÛ mimo-
fiádn˘ch svûtov˘ch hodnot, ale zavést ochranu,
péãi a zásady plánování pro v‰echny krajiny zalo-
Ïené na souboru zásad. TudíÏ kaÏdá úmluva má
své v˘razné znaky. Aby byly akce pod tûmito
úmluvami koordinovány, mûla by se vûnovat
pozornost odborné spolupráci mezi V˘borem pro
svûtové dûdictví UNESCO a v˘borem expertÛ uve-
den˘m v ãlánku 10 Evropské úmluvy o krajinû,
cestou dohody mezi UNESCO a Radou Evropy, pfii
uplatÀování ãlánku 13.7 Úmluvy o ochranû svûto-
vého kulturního a pfiírodního dûdictví a znûní ãlán-
ku 7 Evropské úmluvy o krajinû.

Michel Prieur
¤editel centra 

pro interdisciplinární v˘zkum 
a právo Ïivotního prostfiedí,

rozvoje a urbanismu,
Francie, Limoges, 
Naturopa No. 98
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Území Mohelenské hadcové stepi leÏí v pfiedhÛfií âeskomo-
ravské vrchoviny, jihojihozápadnû-jihozápadnû od obce

Mohelno v zafiíznutém kaÀonu fieky Jihlavy. Rozkládá se z nej-
vût‰í ãásti na pfiíkr˘ch, podélnû v˘raznû rozãlenûn˘ch a k jihu
exponovan˘ch skalnat˘ch svazích údolí nad lev˘m bfiehem
fieky. Území zãásti zabírá i mírné svahy a plo‰inu nad údolím.

Specifické mikroklimatické podmínky - pfievaÏující jiÏní
expozice a specifick˘ geologick˘ podklad - podmiÀují v˘skyt
reliktních rostlinn˘ch spoleãenstev a v˘jimeãn˘ v˘skyt mnoha
druhÛ organismÛ. Území rezervace má mimofiádn˘ v˘znam pro
ochranu genofondu nejen âR, ale i celé stfiední Evropy. V rám-
ci botanického spektra zahrnuje celkov˘ poãet zvlá‰tû chránû-
n˘ch druhÛ 25 zástupcÛ, dále do této skupiny patfií 9 silnû
ohroÏen˘ch druhÛ a 13 ohroÏen˘ch druhÛ. O velké druhové
diverzitû rezervace svûdãí i to, Ïe zde bylo zji‰tûno 76 druhÛ
sinic a fias a 318 druhÛ rostlinn˘ch nanismÛ. Lokalita je
i v˘znamn˘m stanovi‰tûm ÏivoãichÛ. Vlivem specifick˘ch
mikroklimatick˘ch a edafick˘ch podmínek a v˘jimeãného
spektra rostlinn˘ch druhÛ je na území vázán vysok˘ poãet bez-
obratl˘ch, zvlá‰tû zástupcÛ Hymenoptera. Tato rezervace je nej-
bohat‰í na v˘skyt mravencÛ v âR a jedna z nejbohat‰ích
v Evropû. Bylo zde také zji‰tûno 284 druhÛ pavoukÛ, z nichÏ 10
druhÛ a 3 nové rody byly popsány z území rezervace. Obdobnû
druhovû rozmanité jsou i dal‰í skupiny hmyzu (VESEL¯, 2002).

První návrh na ochranu této lokality pochází z roku 1914
(PODPùRA, 1914). První praktick˘ krok ke zfiízení rezervace byl
uãinûn v roce 1924 na pÛdû nejvy‰‰ího orgánu ãeskoslovenské
ochrany pfiírody, na Ministerstvu ‰kolství a národní osvûty.
V roce 1933 bylo pro skalní pustinou step, vyskytující se

v obvodu hadcov˘ch skal u Mohelna, vymezeno ochranné pás-
mo a od tohoto roku byla hadcová step u Mohelna obecnû pova-
Ïována za rezervaci. I kdyÏ statut rezervace nebyl oficiální,
v roce 1944 byl ustanoven první hlídaã stepi - Eduard Adam.
Státní pfiírodní rezervací byla Mohelenská hadcová step vyhlá-
‰ena v roce 1952. Ministerstvo ‰kolství vûd a umûní se 11. pro-
since 1952 obrátilo na redakci vûstníku „Ochrana pfiírody”, aby
otiskla v˘nos o stanovení ochrann˘ch podmínek a v˘mûry
rezervace „Mohelenská hadcová step”. Stanovení ochrann˘ch
podmínek a v˘mûry státní pfiírodní rezervace “Mohelenská had-
cová step” byly uvefiejnûny také v Úfiedním listu republiky âes-
koslovenské, rubr. „Úfiední sdûlení” dne 21.2.1953. 

Pro praktickou ochranu stepi byla urãit˘m handicapem její
poloha v bezprostfiední blízkosti vesnice. V podstatû to vyjádfiil
jiÏ KRATOCHVÍL (1944). „Mohelenská reservace je velmi
ne‰Èastnû poloÏena: pfiímo pfii lidském sídli‰ti - obci Mohelnû. Její
sev. kraj je vzdálen od nejbliÏ‰ího stavení jen asi 150 m a kromû
toho, jsouc pfii svém jiÏním kraji lemována fiekou, kde byly posta-
veny v její blízkosti tfii splavy, z nichÏ jeden (patfiící k mohelen-
skému ml˘nu) sousedí dokonce s reservací, je územím, které je
ze v‰ech pozemkÛ mohelenského katastru nejvíce nav‰tûvováno.
Náv‰tûvy ty lákají i bisarní tvary amfiteátru, jeÏ pfiímo vyz˘vají
tamní, ne dosti informovanou mládeÏ, k nepromy‰len˘m kous-
kÛm (válet balvany dolÛ se strání, lámat borovice, trhat vzácné
tamní rostliny), stejnû jako tamní odrostlej‰í osoby a cizince…….
Jak˘ vliv to má na zmûny pfiirozeného rázu reservace lze vidûti
témûfi na kaÏdém kroku právû ve stfiední a v˘chodní ãásti náhor-
ní roviny, pfii stezkách, jeÏ nyní probíhají tudy, pozdûji zase jinu-
dy, dole pfii fiece, kde pfii splavu je zvlá‰È Ïivo ap. Je litovati, Ïe

Ochrana národní pfiírodní rezervace Mohelenská
hadcová step z pohledu mladé generace

Pavel Vesel˘

Po‰kozená tabule 
na vyhlídce – 
20.10.1999

Po‰kozená informaãní 
tabule na nauãné stezce – 

29. 4. 2000



pro udrÏení pfiirozeného pÛvodního stavu území mohelenské
reservace, kraje tak jedineãné kulturní ceny i pro pfií‰tí pokolení
nemají pochopení ani její dosavadní majitelé, i kdyÏ se tu a tam
najdou mezi nimi lidé prozíraví, ktefií dovedou odhadnouti újmy,
vznikající na‰i kultufie z po‰kozování této pfiírodní vzácné památ-
ky.”

Prosazování ochrany této lokality navíc jiÏ od poãátku ãasto
naráÏelo na nepochopení a negativní reakce místních obyvatel.
Tak napfiíklad v roce 1928 v rubrice „Z na‰ich krajÛ” novin
„Obrana a rozhledy venkova” vy‰el anonymní ãlánek, ve kterém
bylo mimo jiné uvedeno: „ ...Nám, obãanÛm zde usazen˘m, jest
toto náhlé volání po ochranû na‰í kvûteny velmi divné. Rostliny
ony se zde vyskytují od nepamûti bez ochrany na tûchto stepích.
Zde se pásávalo aÏ 15.000 ovcí místních obãanÛ a velkostatku
a rostlinky ty se pfies to uchovaly dodnes.” A dále: „Po stránce
hospodáfiské mají ona loÏiska hadce pro obec a na‰e obãany
ohromn˘ v˘znam, neboÈ hadec zde uloÏen˘ a nakupen˘ jest
kvality nejlep‰í v Evropû a jeho zpracování znamená pro nás
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a dûlnictvo miliardov˘ kapitál. Proti tomu kvûtena zde se nachá-
zející jest pouhá hrstka kvítek, kter˘mi by se koza ani t˘den neu-
Ïivila.” V˘mluvn˘ je i dopis mlynáfie Josefa Tkaného, kter˘m se
8.8.1943 obrátil na ministra (pravdûpodobnû ‰kolství): „Co se
t˘ãe na‰í ne‰Èastné reservace, kteráÏ od roku 1924 brzdí ve‰ke-
ré dûní místního lidu a jest hotov˘m útiskem zvlá‰tû té místní
znaãné chudiny, která je poãtem asi dvou tfietin Mohelna.”
A dále: „Já Vám dûkuji pfiedem pane ministfie, Ïe celku neschvá-
lením této reservace poslouÏíte. NeboÈ kdo je pro reservaci je
nepfiítelem v‰eho místního lidu.”

Situaci na stepi v roce 1944 dokumentují i zápisky Eduarda
Adama: „Velké potíÏe byly s lidmi, co chodili na reservaci sbírat
houby májovky. Nechtûli tomu nijak rozumût, Ïe se to nesmí sbí-
rat a vÛbec, Ïe nikdo nesmí bez povolení na reservaci chodit. To
bylo nadávání a kfiiku ….. Je‰tû pofiád se nemohli Mohel‰tí obãa-
né s tím smífiit, Ïe tam nesmí chodit a Ïádné byliny trhat. AÏ pr˘
pfiijdou bol‰evici, tak pr˘ stejnû to v‰echno zanikne a bude pr˘
po reservaci…. Zato se pou‰tûli do trhání tabulek a nûkolik jich
veãerama po‰kodili. NejhÛfie dûlali z kozí hory, kdyÏ se ‰li veãer
koupat. To bûÏel kaÏd˘ jak si namífiil. To pr˘ není dosud Ïádná
reservace a nikdo pr˘ jim nesmí nic zakazovat…. Nejhor‰í ze
v‰ech náv‰tûvníkÛ byla paní z Brna. Její muÏ byl totiÏ v Brnû ve

1) „Pro mû osobnû ne, ale pro vesnici ano.“
2) Zb˘vajícím osmi otázka nebyla poloÏena.
3) Tfietímu a pátému roãníku nebyla otázka poloÏena.
4) „Pro step kladnû, osobnû to hodnotím zápornû.“
5) „Ovce jsou lep‰í neÏ sekaãka.“
6) „Nevím, ale hodnotím to kladnû“.

Tabulka ã. 1

Tabulka ã. 2

Hodnocen˘ projev Tfiída
3 5 7 9

âetnost odpovûdí
Osobní vztah ke stepi (ve 100 % se t˘ká náv‰tûvy stepi)

Sám 2 4
S kamarády 3 4 7 6
S rodiãi 3 3 4 1
S prarodiãi 1
Se ‰kolou 4 2 1
PrÛchod pfies step k vodû 2 1
Zájmová ãinnost (malování) 1
Îádn˘ 1 1

V˘znam stepi pro Mohelno
Má – obecnû 3 1 2 2
Má – turistika 1 21) 5
Má – zviditelnûní obce 1 2
Má – ve vztahu 
s okolím obce – pfiírodou 2 4

Nemá 1 1
Neví 5 5 2

Vûdomosti o stepi získal  
Od rodiãÛ 6 3
Od prarodiãÛ 2
Od kamarádÛ 1 5
Ve ‰kole 5 1
Z tisku 1 12)

Z informaãních materiálÛ 
na stepi 1 2 1

Nevyjádfiil se 8 3 4
Zaregistrování zmûn, ke kter˘m v posledních letech na stepi do‰lo

Kácení -3) - 5 7
Pastva ovcí - - 3 5
Nezaregistroval - - 1 1

Hodnocení zásahÛ na stepi
Kladnû - - 34) 55)

Zápornû - - 1
Neví - - 6 46)

1) Tfietímu roãníku nebyla otázka poloÏena.
2) 4 odpovûdi byly buì v rozporu s realitou (ãernozem

s vysok˘m obsahem Ïivin), resp. nevûdûli proã podklad
ovlivÀuje flóru a faunu stepi.

3) V jediné odpovûdi byla zmínka o nauãn˘ch stezkách.
4) V duchu – „Celkem ano.“ -  „Asi jo.“ -  „Spí‰ ano.“
5) Pokud mimo cesty -  tak „cizí, domácí pfiíkazy dodrÏu-

jí“.
6) „Moc ne“.
7) „Nûktefií ne, spí‰ cizí.“ - „ZáleÏí na charakteru ãlovû-

ka.“ -  „Ti bez zájmu o step.“

Hodnocen˘ projev Tfiída
3 5 7 9

âetnost odpovûdí
Znalosti o stepi

Nesmí se po‰kozovat 1 2
Podklad 1 2
Klima 2
Flóra – obecnû 3 7 4 8
Nanismy 1 6 1
Fauna – obecnû 4 5 2 2
Mravenci 2 6 2
Nemá 4 1

Konkrétní znalost nûjakého chránûného druhu
Flóra -1) 1 1
Fauna - 1 2
Nemá - 8 8 8

DÛvod ochrany stepi
Podklad 4 72)

Klima 5 1
Nezná 9 10 5 1
Antropogenní ãinnost 1

Forma ochrany stepi
Zákaz trhání rostlin 6 6 2 4
Zákaz lámání vûtví, 
resp. kácení 1 2
Zákaz odchytu zvífiat 1
Pohyb jen po 
znaãen˘ch cestách 3 6 7 73)

Chovat se nehluãnû 1 2 1
Zákaz zakládání ohnû 3 2 3
Zákaz odhazování odpadu 1 5 7 5

DodrÏování zásad ochrany stepi
Ano 24) 15) 24)

Ne 1 1 16) 2
Ano / ne 6 87) 5
Neví 8 1
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‰kolní radû nûjak˘m funkcionáfiem a ta paní si myslela, Ïe je tak
mocná, Ïe si mÛÏe s dûtmi tady v Mohelnû dûlat co chce. Proto se
moc divila, kdyÏ jsem ji zakázal vstup na reservaci. Zato jsem
byl ten nejvût‰í sprosÈák na svûtû….. Z kozí hory a ze hlinka
zaãali louãafii fiezat vûtve z borovic. Ukázali se i nûjací sáÀkafii
a lyÏafii na reservaci, ale museli toho hned nechat a odtáhnout.
Teì ãlovûk nic nesly‰í jenom aÏ pfiijdou bol‰evici, tak pr˘ bude
po reservaci a bude pr˘ se tam pást zase jen dobytek jako dfií-
ve.“ (VESEL¯, 2002).

V roce 1985 ·miták (VESEL¯, 2002) upozorÀoval, Ïe speci-
fick˘m nebezpeãím, které mÛÏe ohroÏovat step byla její znaãná
náv‰tûvnost bez moÏnosti regulace. Konstatoval, Ïe stálá stráÏ-
ní sluÏba prezentovaná jedním dÛchodcem nemÛÏe situaci
zvládnout, a to pfiedev‰ím o víkendech a o prázdninách. Z hod-
nocení úãinnosti ochranného reÏimu vyplynulo, Ïe tento je
naru‰ován jak místními obyvateli z Mohelna (chozením pfies
území reservace mimo cesty, sbûrem hub), tak i náv‰tûvníky

(vy‰lapávání stezek mimo nauãnou stezku, slunûní na hranû
rezervace v porostu kavylÛ a pod.). I v plánu péãe o NPR Mohe-
lenská hadcová step na období 1995-2005 byly mezi negativní
faktory ohroÏující rezervaci zafiazeny vlivy související s náv‰tûv-
ností (olamování jmelí a ochmetu, sbûr rostlin a odchyt Ïivoãi-
chÛ, eroze pÛdy po naru‰ování chodníkÛ se‰lapem, tábofiení
naãerno, odhazování odpadkÛ apod.).

V souvislosti s ochranou v˘jimeãn˘ch lokalit má vÏdy nej-
vy‰‰í v˘znam osvûta. Pokud se jedná o území, které leÏí v tûsné
blízkosti lidského osídlení, tak by mûla b˘t zamûfiena v prvé
fiadû na místní obyvatele. Jejich vliv na dan˘ biotop b˘vá zpra-
vidla velice v˘znamn˘ a pokud pfiijmou za svou ochranu tûchto
území, mohou navíc usmûrÀovat i pfiípadné negativní pÛsobení
náv‰tûvníkÛ. Pfiitom je tfieba vycházet ze skuteãnosti, Ïe vztah
místních obyvatel ke svému okolí se vytváfií v dlouhém ãasovém
horizontu a jeho základ se formuje pfiedev‰ím v dûtství. ProtoÏe
Mohelenská hadcová step patfií mezi na‰e nejv˘znamnûj‰í chrá-

âerná cesta na území
rezervace – 19.10.1998

âerná cesta na území
rezervace – 20.9.1999 

V‰echny snímky 
P. Vesel˘
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nûná území, zajímalo mû jaké vûdomosti o stepi a jaké povûdo-
mí o její ochranû mají Ïáci místní základní ‰koly. Otázky uve-
dené v tabulce ã. 1 a ã. 2 jsem poloÏil místním ÏákÛm z tfietí,
páté, sedmé a deváté tfiídy. Do tfietí a deváté tfiídy chodilo 9 a do
páté a sedmé 10 místních ÏákÛ. 

Z pfiehledu znalostí o stepi (tabulka ã. 1) vyplynulo, Ïe
nejmen‰í znalosti mûly Ïáci tfietí tfiídy. U ostatních roãníkÛ byla
v˘jimeãnost stepi ponejvíce spojována s flórou a faunou. Zará-
Ïející je skuteãnost, Ïe niÏ‰í roãníky vÛbec neznali dÛvod ochra-
ny tohoto biotopu a vy‰‰í roãníky si v podstatû nedaly do sou-
vislosti v˘jimeãnost flóry a fauny na stepi s vlivem podloÏí
a klimatick˘ch podmínek (návaznost znalostí o stepi s dÛvody
ochrany stepi). Pfiekvapivá byla i vysoká neznalost konkrétních
chránûn˘ch druhÛ.

Z forem ochrany stepi v‰em tázan˘m, v podstatû bez ohledu
na vûk, nejvíc utkvûl v povûdomí zákaz po‰kozování flóry
a zákaz pohybu mimo vyznaãené cesty. Jako perliãku z páté tfií-
dy je moÏno uvést – „Smí se dívat na krajinu“, resp. „Dívat pod
nohy, abychom neza‰lapali zvífiata.“ Opût pfiekvapivé bylo, Ïe
odchyt fauny pfiipomnûl jen jeden Ïák ze tfietí tfiídy. Pomûrnû
vysok˘ podíl odpovûdí související s ochranou stepi smûfioval do
oblasti obecn˘ch zásad chování se v pfiírodû (hluk, odpady,
zakládání ohnû). Ve vztahu k dodrÏování zásad ochrany bylo
zajímavé zji‰tûní, Ïe nejmlad‰í dûti (tfietí tfiída) je‰tû chování
ostatních neregistrovaly. U ostatních pfievládal realistick˘
pohled na dodrÏování zásad ochrany – nûkdo je dodrÏuje,
nûkdo ne.

Osobní vztah ke stepi (tabulka ã. 2) byl u drtivé vût‰iny táza-
n˘ch prezentován ve formû její náv‰tûvy, resp. prÛchodu pfies
step. Potenciálního vûdce jsem prozatím v tomto souboru neob-
jevil. Motivací náv‰tûvy stepi byli v pfieváÏné mífie kamarádi
a rodiãe. Patrn˘ byl klesající vliv ‰koly. V dané souvislosti do
znaãné míry urãitû rozhodovalo i to, ve které ãást obce dotyãn˘
bydlel – jak daleko od stepi. Zajímav˘ byl i posun v hodnocení
v˘znamu stepi pro obec Mohelno. Frekvence kladného hodno-
cení se zvy‰ovala s vûkem ÏákÛ. Tak napfiíklad názor Ïáka tfie-
tí tfiídy – „Pro mû spí‰ negativní, nebudu moci chodit kde chci.“
V sedmé tfiídû je‰tû pfievaÏovalo kladné hodnocení stepi jako
krajinotvorného prvku („Îe se tam mÛÏu podívat do pfiírody“,
resp. „Od stepi jde dobr˘ vzduch.“) a v deváté naopak jiÏ její
praktick˘ v˘znam (turistika, zviditelnûní obce).

Podstatná je informace o zdroji vûdomostí o stepi. U nej-
mlad‰ích ÏákÛ (tfietí tfiída) bylo patrné, Ïe nebyli schopni speci-
fikovat zdroj informací. U star‰ích roãníkÛ (pátá a sedmá tfiída)
byl patrn˘ v˘znam rodiny a ‰koly („Babiãka si to pfieãte v novi-
nách a pak mi to fiekne“), ale v obou pfiípadech s klesající ten-
dencí. Naopak se zvy‰oval v˘znam vzájemné informovanosti.
Pfiekvapivá byla pomûrnû nízká úãinnost informaãních materiá-

lÛ na stepi. Pozitivní je, Ïe v jedné odpovûdi figuroval jako zdroj
informací i hlídaã stepi. Mojí chybou je, Ïe jsem zapomnûl polo-
Ïit tuto otázku zb˘vajícím osmi ÏákÛm deváté tfiídy. TakÏe
u nich pfiesun k tisku je moÏno jen pfiedpokládat. 

Dotaz na registraci zmûn, ke kter˘m na stepi dochází a na
jejich hodnocení jsem pokládal za funkãní poloÏit jen star‰ím
ÏákÛm (ze sedmé a deváté tfiídy). Z odpovûdí bylo patrné, Ïe
zmûny zaregistrovali skoro v‰ichni. Povzbudivé je, Ïe pfii jejich
hodnocení v rovinû pozitivnû – negativnû se vût‰ina vyjádfiila
kladnû. Napfiíklad: „Tfieba se potfiebovalo dfievo a byly (kácené
stromy) staré. Je to dobré, protoÏe je vidût na step. Pokud se
nevykácí tak jsou vidût jen stromy, ale teì je vidût jak ta step
vypadá.“ Za negativní je v‰ak moÏno povaÏovat skuteãnost, Ïe
zhruba polovina nedovedla k této problematice zaujmout sta-
novisko. To svûdãí o tom, Ïe zásahy provázené na stepi, které
vût‰ina místních obyvatel vnímá velmi citlivû, nebyly doprová-
zeny patfiiãnou osvûtou. 

V souvislosti s pfiedkládan˘m hodnocením si uvûdomuji, Ïe
má vypovídací hodnotu odpovídající rozsahu 38 tázan˘ch.
Nechci hodnotit jestli je to moc, nebo málo a také nechci hod-
notit zda to, co jsem zjistil je dÛvod k uspokojení, nebo naopak
ke skepsi. Domnívám se, Ïe prÛzkum urãitû mÛÏe b˘t podnû-
tem k zamy‰lení jak pracovníkÛ ãinn˘ch v ochranû pfiírody, tak
i pro pedagogy a to pochopitelnû nejen v Mohelnû. Rozhodnû
jsem v‰ak pfiesvûdãen, Ïe v˘chovu vefiejnosti k ochranû pfiírody
- a to bez ohledu na vûk - je tfieba pfiijatelnou formou provádût
nepfietrÏitû. Lidé totiÏ jednak zapomínají a jednak vyrÛstají
(na‰tûstí) noví. Pro Mohelenskou hadcovou step nab˘vá uvede-
ná osvûtová ãinnost na v˘znamu obzvlá‰È v souãasné dobû, kdy
pfiímo na hranici rezervace vzniká rozsáhl˘ rekreaãní areál, kte-
r˘ mnohonásobnû zv˘‰í migraci náv‰tûvníkÛ stepi. I z tohoto
dÛvodu je bude nutno pfiesvûdãit o tom, Ïe pokud budou Ïít
v souladu s pfiírodou, tak je to jistû obohatí víc, neÏ kdyÏ ji
budou niãit.
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Protection of the Mohelenská Hadcová
Step National Nature Reserve from the
View of Young Generation

The area of Mohelenská hadcová step is
located in foothills of the âeskomoravská
vrchovina highland near the local community
of Mohelno. Specific microclimatic conditions –
prevailing southern exposition and specific
geological basis – condition relict plant com-
munities occurring and exceptional occurring
of many different species of organisms. The
reserve is extraordinarily important for the
gene pool preservation not only in the CR but
in the whole Central Europe. The first proposal
to protect this site has come since 1914 and
the first step for the reserve proclamation was
done in 1924. In 1933 a buffer zone for this
steppe was defined and since this year the ser-
pentine steppe near Mohelno has been regar-
ded as a reserve. In 1952 the site was procla-
med the State Nature Reserve of Mohelenská
hadcová step. The area was for the practical
conservation handicaped by its location in the

close distance of the village. Putting the site
conservation across from the very beginning
often has collided with lack of understanding
and negative reactions of local inhabitants. In
connection with protection of exceptional loca-
lities always has the highest importance envi-
ronmental education. In case of site situating
in the close distance of human settlements, it
should be focus above all on the local inhabi-
tants. Therefore knowledge about steppe and
its protection were evaluated by a form of pub-
lic inquiry among the local pupils in elementa-
ry school (from the third /9/, fifth /10/,
seventh /10/ and ninth /9/ classes).

From the view of knowledge survey on a
steppe results that the poorest knowledge had
the pupils from the third class. The others lin-
ked steppe exceptionality mainly with its flora
and fauna. Also a high ignorance of entire pro-
tected species was surprising. As for the ways
of steppe protection the most pupils remem-
bered that it is not allowed to damage flora
and to move off the deliniated path. While the
youngest children did not register behaviour

of other people as for complying with princip-
les of protection, the others had mostly realis-
tic view on complying protection principles –
somebody complies, somebody does not. The
majority of persons addressed presented their
attitude towards steppe through their visit or
crossing the steppe. Their motivation to visit
site were largely friends and parents. Noticab-
le was descending influence of the school. Fre-
quency of positive evaluation of steppe impor-
tance for the Mohelno local community
increased along with the children’s age.
Regarding source of knowledge on steppe, the
youngest did not specify it, the older ones
were mostly influenced by family and by scho-
ol. Surprisingly low importance meant infor-
mation documents. Majority appreciated
management on steppe in a positive way. As a
negative feature it is possible to regard the
fact, that roughly a half of children was not
able to take up an attitude to this issue. It
means that management activity being done
on steppe were not committed by proper envi-
ronmental education.

SUMMARY
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Úvod
Palynologick˘m v˘zkumem niv jsem se zaãala zab˘vat jiÏ

dávno pfied katastrofálními povodnûmi, které byly na Moravû
a následnû v minulém roce v âechách (BOHÁâOVÁ, B¤ÍZOVÁ
et al. 2000; B¤ÍZOVÁ 1994, 1995, 1997a, 1997b, 1999a,
1999b, 1999c, 2001a, 2001b). 

Po povodních na Moravû koncem 90. let 20. století jsem paly-
nologicky analyzovala organické sedimenty na vybran˘ch loka-
litách témûfi celého vodního toku fieky Moravy (B¤ÍZOVÁ
2001a, 2001b. Na dolním toku fieky jsou získány zatím bodové
informace náhodnû vybran˘ch vzorkÛ. U nûkter˘ch z nich je
palynologické zji‰tûní stratigrafické situace potvrzeno i radio-
karbonovû (B¤ÍZOVÁ et al. 2002). Detailnûj‰í pozorování bylo
provádûno v Litovelském Pomoraví (B¤ÍZOVÁ 2002). Právû zde
je úsek fieky Moravy jedním z nejzachovalej‰ích tím, Ïe je tu
snaha o záchranu neregulovaného toku. ¤eka ve své nivû
vytváfií odstavená ramena, pofiíãní tÛnû a dal‰í mokfiiny. Mok-
fiady v nivû vznikají odfiezáváním meandrÛ a vymílací ãinností
pfii povodni se vytváfiejí tÛnû. Lesní tÛnû, které se na Hané
naz˘vají smuhy, jsou vázány na luÏní lesy a jsou obvykle nej-
hlub‰ími ãástmi povodÀov˘ch koryt. Po opadu povodnû
v nûkter˘ch z nich zÛstává voda del‰í dobu. Právû sedimenty na
takov˘chto lokalitách byly vyhodnocovány pyloanalyticky.
Nacházejí se s. od Olomouce jz. od obce ·tûpánov v CHKO Lito-
velské Pomoraví (obr. 1).

V˘zkum byl hrazen finanãní podporou MÎP âR na projektu
âGS Praha (6322, vedoucí úkolu J. Vít: Dynamika sedimenta-
ce v fiece Moravû pfii záplavách/ Dynamika povodÀov˘ch sedi-
mentÛ v aluviu Moravy).

Metodika 
Pro získání vzorkÛ na pylovou anal˘zu bylo provedeno 4-5

návrtÛ na lokalitách ·tûpánovská smuha (SSMO), Hraniãní
Morava, Panensk˘ les (PAL) a Kladniãí (KLAD) a byly odebrány
nezpevnûné sedimenty charakteru hnilokalÛ s pfiedpokláda-
n˘m kvartérním stáfiím metodou freeze-core. Vzorky byly labo-
ratornû zpracovány obvyklou metodikou pouÏívanou pro sepa-
raci sporomorf klasick˘m zpÛsobem (Erdtmanova acetol˘za),
jako je tomu u vût‰iny podobn˘ch sedimentÛ, v palynologické
laboratofii âGS Praha.

Palynologické urãení stáfií je zhodnoceno podle Firbasova
schématu v˘voje vegetace ve stfiední Evropû (FIRBAS 1949,
1952), které se obvykle pouÏívá pro vyhodnocování palynolo-
gick˘ch spekter na na‰em území. 

Popis sedimentÛ
Detailnû byl zpracován vrt z boãního ramene fieky Moravy na

lokalitû ·tûpánovská smuha (SSMO): 
● 0-0,25 m: svûtle okrovû hnûdá povodÀová hlína s recentními

dfievy,
● 0,75 m: tmavû hnûd˘ aÏ ãern˘ hnilokal, 
● 1,20 m: organick˘ ‰ed˘ jíl s valouny kfiemene. 

Tyto z ãásti organické sedimenty ostfie nasedají na písky, kte-
ré jsou na jejich bázi.

V˘sledky paleoekologického a stratigrafického v˘zkumu
Z hlediska tohoto v˘zkumu se jedná o recentní záleÏitost,

k ukládání materiálu docházelo v nedávné dobû. Podle v˘voje
vegetaãního pokryvu rekonstruovaného na uveden˘ch lokali-
tách lze fiíci, Ïe k zaná‰ení ramen mohlo zaãít docházet pfied
150 lety. Nejprve se ukládaly na písãitém materiálu nepropust-
né jílovité vrstviãky, které bránily prÛsaku vody do spodních
vrstev, tím docházelo k zachycování vody a do ní splavování

anorganického materiálu a potom ve velké mífie k tvorbû orga-
nického sedimentu pro vût‰inu profilu. Ve svrchní ãásti (v moc-
nosti 0,10-0,25 m) byly zaznamenány povodÀové hlíny, jejichÏ
tvorba by mohla spadat snad do 2. poloviny 20. století. Vût‰í
ukládání anorganické sloÏky sedimentu je dÛsledkem poru‰ení
rovnováhy mezi rostlinnou sloÏkou ekosystému a ãinností ãlo-
vûka, aÈ uÏ nedaleko analyzovaného místa nebo na pfiedchozí
ãásti toku. 

Zmûny vegetace a klimatu
v sedimentech fieky Moravy v CHKO

Litovelské Pomoraví
Eva Bfiízová

Obr. 1.  Mapka horního toku fieky Moravy
s vyznaãením studovan˘ch lokalit

Fig. 1. Map of the Morava River upstream
with marking of studied localities (x)
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Palynologick˘ v˘zkum 
Sedimenty lokality ·tûpánovské smuhy (mocnost odebra-

ného profilu ca 1,20 m; pro palynologii bylo vhodn˘ch 0,90 m)
jsou historick˘mi archivy uchovávající v sobû pylová zrna cha-
rakterizující minulá období v˘voje luÏního lesa v bezprostfied-
ním okolí i na samotné lokalitû. V souãasnosti byla vût‰ina luÏ-
ních lesÛ postupnû mûnûna na pole, protoÏe pÛda v nich je
mimofiádnû úrodná. V této oblasti v‰ak jsou zachovány pomûr-
nû rozsáhlé a hodnotné porosty po oblasti nejjiÏnûj‰í Moravy
na soutoku Moravy a Dyje. LuÏní lesy jsou lesy níÏinn˘ch
poloh v nivách vût‰ích fiek, jejichÏ existence a v˘voj je závisl˘
na pfiítomnosti vodního toku a na jeho dynamice. Dynamikou
se rozumí pohyb vodní hladiny, kdy na jafie dochází zpravidla
pfii povodni k rozlivu vody po lese, potom voda postupnû opa-
dává a v létû je jiÏ hluboko pod povrchem. LuÏní lesy se dále
ãlení podle zastoupení jednotliv˘ch rostlinn˘ch ekosystémÛ,
a to hlavnû dfievinné sloÏky. Mozaika rostlinn˘ch spoleãenstev
v nivû a bezprostfiedním okolí je velmi bohatá pfies ol‰iny, jak
název napovídá, hlavní dfievinou jsou zde ol‰e (Alnus), mok-
fiadní a vlhké louky aÏ po slatini‰tû, rybníky a ostatní fiíãní
systémy.

Lokalita ·tûpánovská smuha patfií do nejvût‰ího mokfiad-
ního území stfiední Moravy Litovelského Pomoraví, jsou zde
zahrnuty prakticky v‰echny zmínûné biotopy. Litovelské
Pomoraví je od r. 1993 zafiazeno mezi mezinárodnû v˘znam-
né mokfiady. Je to je‰tû stále pfiirozen˘ ostrov níÏinné mok-
fiadní vegetace v silnû naru‰ené kulturní zemûdûlské krajinû

(foto 1). Je ukázkou toho, jak vypadala krajina v nivû Mora-
vy dfiíve. 

V celém profilu, jak ukazuje totální pylov˘ diagram (obr. 2),
lze vegetaci charakterizovat rÛzn˘mi spoleãenstvy luÏních lesÛ,
jejichÏ stfiídání je v závislosti na typu sedimentu, na lidské ãin-
nosti a na klimatick˘ch podmínkách. V‰echny tyto faktory
dohromady jsou ukazatelem v˘voje pfiírody v Litovelském
Pomoraví. Vegetaãní zmûny jsou do urãité míry shodné s uloÏe-
n˘mi typy sedimentÛ v profilu. Podle typu usazeniny je moÏné
vysledovat i urãit˘ typ spoleãenstva: 0,80-0,90 m - spoleãen-
stva, kde pfievaÏují dfieviny mûkkého luhu; 0,45 (0,40)-0,80 m -
spoleãenstva s pfievahou dfievin tvrdého luhu; 0-0,45 (0,40) m -
opût spoleãenstva luÏních lesÛ s pfievahou dfievin mûkkého
luhu.

Spoleãenstva mûkkého luhu pfievaÏují v sedimentech spí‰e
anorganického charakteru tzn. na bázi a ve svrchní ãásti profi-
lu, stfiedová ãást, která je oznaãena jako hnilokaly obsahovala
pylová zrna charakterizující v pfievaze spoleãenstva tvrdého
luhu. Rozdíl mezi tvrd˘m (TL, niÏ‰í hladina podzemní vody, dále
od toku, ménû zaplavován) a mûkk˘m luhem je pfiednû v cha-
rakteru vegetace, která je ovlivnûna jednak podzemní vodou
(mûkk˘ luh /ML/ vy‰‰í hladina) a jednak povodnûmi (ML více,
je blíÏe fiece, je více a ãastûji zaplavovan˘). LuÏní spoleãenstva
lze charakterizovat tímto pfiibliÏn˘m schématem. V urãité dané
hloubce pfievaÏují: 0,05 m: ol‰ov˘ luh s jasanem, pobfieÏní
rákosiny; 0,20 m: ol‰ov˘ luh s jasanem; 0,25-0,40 m: topolov˘
luh; 0,40-0,45 m: jilmodubov˘ luh; 0,50 m: jilmojasanov˘ luh;
0,55 m: dubolipov˘ luh; 0,60 m: jilmodubov˘ luh; 0,55-0,70 m:
jilmodubov˘ luh; 0,70 m: ol‰ov˘ luh s jasanem; 0,80-0,90 m:
topolov˘ luh. 

V pylovém spektru byla nejvíce zastoupena pylová zrna dubu
(Quercus, obr. 3). V profilu se vyskytují také pylová zrna dfievin,

Obr. 2.  Pomûr pylov˘ch zrn dfievin (AP) a bylin (NAP) v profilu
·tûpánovská smuha

Fig. 2. Ratio of woods (AP) and herbs (NAP) pollen grains in the
·tûpánovská smuha profile

Foto 1. Litovelské Pomoraví – vrty, odbûr vzorkÛ pro pylovou
anal˘zu Foto E. Bfiízová

Photo 1. Litovelské Pomoraví – boreholes, samples drawing for
pollen analysis 

Foto 2. Litovelské Pomoraví – lokalita Panensk˘ les – luÏní les se
zazemnûn˘m slep˘m ramenem fieky Moravy Foto E. Bfiízová

Photo 2. Litovelské Pomoraví – alluvial forest and a filled up
blind valley of the Morava River

AP/NAP
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které rostou mimo luÏní lesy, jsou to borovice (Pinus), smrk
(Picea), jedle (Abies), buk (Fagus). Jejich pylová zrna jsou sem
zaná‰ena ze vzdálenûj‰ího okolí neovlivnûného nivou. Celkem
bohaté bylo i kefiové patro, hlavnû v hloubce 0,35-0,50 m a 0,05
aÏ 0,10 m (Sambucus nigra, Prunus-typ, Ligustrum, Hedera,
Viburnum, Prunus padus-typ, Cotoneaster). Zajímav˘m nálezem
byla pylová zrna révy (Vitis-typ), o kter˘ch pfiedpokládám, Ïe by
snad mohla souviset s pûstováním vína, ale zároveÀ není vylou-
ãeno, Ïe se jednalo o divoce rostoucí typ. 

DÛleÏit˘mi indikátory pro urãení stáfií zazemÀování slepé-
ho ramene byly nûkteré byliny. Pestrost nalezen˘ch taxonÛ je
ve shodû se stáfiím analyzovaného sedimentu, kter˘ je zafia-
zen do mlad‰í fáze mlad‰ího subatlantika (Xb, 1200 l. n. l. -
dne‰ek) ve smyslu Firbasova schématu. V˘skytem pylov˘ch
zrn r. Ambrosia (obr. 4), kukufiice (Zea mays) a Impatiens par-
viflora (obr. 5)  je moÏné doloÏit poãátek ukládání sedimentu
zhruba pfied 150 lety. Jsou to rostliny, které k nám byly
zavleãeny v pomûrnû nedávné dobû z Ameriky (JEHLÍK et al.

Obr. 7.  Pylová kfiivka Centaurea cyanus (chrpa modrák)

Fig. 7. Pollen curve Centaurea cyanus (blue knapweed)

Obr. 8. Pylová kfiivka r. Urtica (kopfiiva)

Fig. 8. Pollen curve g. Urtica (nettle)

Obr. 4.  Pylová kfiivka r. Ambrosia

Fig. 4. Pollen curve g. Ambrosia

Obr. 6.  Pylová kfiivka Cerealia (obilí) 

Fig. 6. Pollen curve Cerealia (corn) 

Obr. 3.  Pylová kfiivka r. Quercus (dub)

Fig. 3. Pollen curve g. Quercus (oak)

Obr. 5.  Pylová kfiivka Impatiens parviflora (net˘kavka)

Fig. 5. Pollen curve Impatiens parviflora (snapweed)

Quercus

Ambrosia-typ

Centaurea cyanus

Cerealia

Urtica

Impatient parviflora
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1998). Net˘kavka (I. parviflora) je pÛvodnû sibifisk˘m dru-
hem. V˘skyt pylov˘ch zrn obilí (obr. 6, Cerealia) a plevelÛ
(Agrostemma githago, Centaurea cyanus, aj., obr. 7) v prÛbû-
hu celého profilu dokládá intenzivní zemûdûlskou ãinnost
v dané oblasti. To potvrzují i dal‰í indikátory vlivu ãlovûka
jako kopfiiva (Urtica, obr. 8), jejíÏ pylová zrna se masovû
vyskytovala ve svrchní ãásti profilu (hlavnû v hloubce 0,15
m), kdy uÏ zemûdûlská ãinnost znaãnû zeslábla nejen v této
oblasti, ale obecnû na celém území âR (viz obr. 6 - 8). Tento
jev ukazuje na v˘razné obohacení splavovan˘ch sedimentÛ
do tokÛ dusíkem pfiedchozím intenzivním hnojením pfii zemû-
dûlském obhospodafiování polí a spoleãenstvo rostlin se mûní
na základû této skuteãnosti.

Co se t˘ká ostatních palynomorf nevyskytují se ve velké mífie,
ale i tak byly nalezeny fiasy r. Pediastrum a Botryococcus, v˘tru-
sy nûkter˘ch hub (Fungi). Pozoruhodné byly nálezy obalÛ vají-
ãek ‰krkavek (Ascaris cf. lumbricoides), jejichÏ v˘skyty jsou bûÏ-
né v sedimentech na archeologick˘ch lokalitách stfiedovûk˘ch
mûst (B¤ÍZOVÁ 1998, 1999a, 1999b, 1999c, B¤ÍZOVÁ et BAR-
TO·KOVÁ 1994). Jsou jedním z ukazatelÛ pfiítomnosti ãlovûka
v bezprostfiední blízkosti toku. Spory kapraìorostÛ (Pteridophy-
ta) jsou zastoupeny plavunûmi (Lycopodium, L. annotinum, L.
clavatum), pfiesliãkou (Equisetum) a ostatními typy ã. Polypodia-
ceae, Polypodium vulgare a Pteridium aquilinum. Spory mecho-
rostÛ (Bryophyta) jsou reprezentovány typy, které indikují obna-
Ïenou pÛdu, jsou to Anthoceros punctata a A. laevis. Mokfiadní
spoleãenstva zastupuje celkem málo r. Sphagnum (ra‰eliník).

Závûr
1. Palynologické studium v˘voje vegetace v nivách jsem zaãa-

la uskuteãÀovat dávno pfied aktuální hrozbou niãiv˘ch povod-
ní, a to v rámci geologického mapování v âeské geologické sluÏ-
bû Praha. Byly to zpoãátku anal˘zy na drobn˘ch tocích jako
Kobefiick˘ potok (B¤ÍZOVÁ 1994) na severní Moravû a Útersk˘
potok (B¤ÍZOVÁ 1999a, 1999b) na PlzeÀsku, kde se nacházely
sedimenty zachycující témûfi cel˘ holocén (Kobefiick˘ potok)
nebo jen náhodnû nalezené zbytky po dávném v˘voji pfiírody
(Útersk˘ potok).

2. Spoleãnû s archeologick˘m v˘zkumem jsme se zab˘valy
studiem niv velk˘ch fiek, hlavnû Labe ve stfiedních âechách
(BOHÁâOVÁ et al. 2000, B¤ÍZOVÁ 1995, 1997a, 1997b,
1999a, 1999b, 1999c, 2001a). 

Pro pylovou anal˘zu byly odebrány profily z organick˘ch
v˘plní paleomeandrÛ Labe v území mezi Nymburkem a Mûlní-
kem na lokalitách Chrást, Kozly a Stará Boleslav. Detailnû byly
palynologicky vyhodnoceny ty, které zachycovaly co nejdel‰í
ãasové období. Zji‰tûné v˘sledky byly porovnány s radiokarbo-
nov˘m urãením stáfií (14C) a tak se spoleãnû ukázaly velmi slo-
Ïité podmínky pfii zazemÀování zkouman˘ch slep˘ch ramen. 

Meandry v tzv. vy‰‰í nivní terasové úrovni mají dvojí v˘plÀ:
v mnoha pfiípadech je situace komplikovaná, protoÏe jedna
z v˘plní mÛÏe chybût. V profilu Chrást se na základû pylové
anal˘zy a radiokarbonového datování zjistilo, Ïe chybí svrchní
mlad‰í ãást a naopak v profilu Stará Boleslav a na lokalitû
Kozly nebyla nalezena spodní organická v˘plÀ. 1. spodní v˘plÀ
ramene se tvofiila v období pozdního glaciálu (I-III,
15000/13000-10250 B.P.) asi od allerödu, II, 11800-10700
B.P.) aÏ po zaãátek star‰ího atlantiku (VI, 7700-6000 B.P.). 
2. mlad‰í svrchní v˘plÀ sedimentovala od star‰ího subatlanti-
ku (IX, 2800/2300 B.P.-500/650/700 l. n. l.) po star‰í fázi
mlad‰ího subatlantiku (Xa, 500/650/700 l. n. l.). Organické
sedimenty v paleomeandrech v této ãásti nivy zachycovaly v˘voj
vegetace od pozdního glaciálu (I-III, 15000/13000-10250 B.P.)
po cel˘ holocén (IV-Xb, 10250 B.P. - dne‰ek). 

Vegetace niv v okolí vût‰ích fiek byla rekonstruována jako
vysokostébelné porosty s roztrou‰en˘m v˘skytem dfievin. Nej-
roz‰ífienûj‰í jednotkou jsou travnatá a kfiovinatá lesostep, na
ostatním území bfiezoborové lesy. V období preboreálu (IV,
10250-9100 B.P.) se charakter fiíãních údolních niv dolních
a stfiedních tokÛ velk˘ch fiek podstatnû nezmûnil oproti pfied-
chozímu období. Pfii celkové charakteristice jde o vy‰‰í stupeÀ
zalesnûní. S iniciálními stadii pozdûj‰ího tzv. tvrdého luhu (s jil-
mem Ulmus) se setkáváme v boreálu (V, 9100-7700 B.P.), kdy
je ráz vegetace moÏné charakterizovat nástupem klimaticky
nároãnûj‰ích listnat˘ch dfievin napfi. lípy (Tilia) a dubu (Quer-
cus). Druhové sloÏení vegetace niv zÛstalo proti preboreálu
témûfi nezmûnûno. V odfiíznut˘ch meandrech docházelo
k zazemÀování a tvorbû slatin. V ‰ir‰ím okolí nivy Labe se roz-
‰ífiily borové porosty nahrazující bylinnou psamofytní vegetaci.
V níÏinn˘ch jezerech s vy‰‰ím obsahem vápníku zanikají spole-
ãenstva planktonních fias, dochází k intenzivní tvorbû jezerní

kfiídy a rozvoji makrofytní vegetace. K nejvût‰ímu rozvoji lesní
vegetace do‰lo v atlantiku (VI, 7700-6000 B.P., VII, 6000-
5100/4500 B.P.). Bylo to pravdûpodobnû poslední období v his-
torii pfiírody, kdy byla vegetace v pfiirozeném stavu, aniÏ by byla
ovlivnûna ãinností ãlovûka. Podnebí bylo vlhké a teplé, a proto
docházelo k pomûrnû rychlému rÛstu ra‰elin a slatin. Vût‰ina
krajiny byla pokryta smí‰en˘mi listnat˘mi lesy. Zaãíná se for-
movat dne‰ní v˘‰ková vegetaãní stupÀovitost. Smí‰ené doubra-
vy jsou ke konci atlantiku zatlaãovány ojedinûl˘m pronikáním
buku (Fagus) a jedle (Abies) do su‰‰ích okrskÛ a odtud vytla-
ãují smrk (Picea) do horsk˘ch poloh. Teplomilné doubravy jsou
na na‰em území 1. vegetaãním typem, kter˘ byl pfiemûÀován
následkem neolitické zemûdûlské revoluce. JiÏ koncem této
doby, pokud do‰lo k osídlení území, se zaãíná projevovat vliv
ãlovûka na vegetaci. V fiíãních nivách velk˘ch fiek se formoval
tzv. tvrd˘ luh s vÛdãími dfievinami: dubem (Q. robur), jilmem
(Ulmus laevis), jasanem (Fraxinus excelsior), ol‰í (Alnus), révou
(Vitis cf. sylvestris), chmelem (Humulus lupulus), koncem obdo-
bí s habrem (Carpinus). Hydrofilní bylinná vegetace byla hlavnû
vázána na soustavy slep˘ch ramen a opu‰tûná fieãi‰tû. Slepá
ramena postupnû zarÛstala a akumulovala slatinnou ra‰elinu.
V období subboreálu docházelo jiÏ ke zmûnám vegetace kombi-
nací vlivÛ antropick˘ch a klimatick˘ch, jejichÏ vzájemn˘ pomûr
byl rÛzn˘ podle typu území a stupnû jeho osídlení. Velk˘ tlak
ãlovûka na zbytky pÛvodní vegetace zaãíná hlavnû ve star˘ch
sídelních oblastech na‰eho státu (napfi. Polabí, j. Morava). Jako
vÛdãí klimazonální vegetaãní typ byly na vlhãích stanovi‰tích
mezofilní listnaté lesy s dominancí dubu v nejniÏ‰ích polohách.
Na písãit˘ch substrátech zÛstaly borodubové lesy. V˘razné bylo
plo‰né zmen‰ení v˘skytu smí‰en˘ch listnat˘ch lesÛ pod tlakem
bukojedlov˘ch, jedlobukov˘ch a smrkov˘ch porostÛ. Expanzi
smrku (Picea), buku (Fagus) a jedle (Abies) na jejich dfiívûj‰í
plochy podpofiily pro nû vhodné klimatické pomûry, postupné
ochlazování, zvy‰ování vzdu‰né a pÛdní vlhkosti. Vegetace niv
velk˘ch tokÛ se udrÏela z atlantiku v prÛbûhu celého subbore-
álu (VIII, 5100-2800/2300 B.P.), ale postupnû docházelo
k redukci pÛvodního rozsahu luÏních lesÛ s postupujícím
odlesÀováním. ZazemÀování otevfien˘ch vodních nádrÏí pokra-
ãovalo postupn˘m zarÛstáním spoleãenstvy vysok˘ch ostfiic (r.
Carex) a rákosu (Phragmites). Star‰í subatlantikum (IX,
2800/2300 B.P. - 500/650/700 l. n. l.) je posledním obdobím,
kdy je‰tû témûfi v‰ude pfievládal vliv pfiírodních faktorÛ nad vli-
vem ãlovûka, kter˘ je hlavním ãinitelem formujícím rostlinn˘
kryt asi od poãátku mlad‰ího subatlantika (X, 500/650/700 l.
n. l. - dnes). LuÏní lesy byly nahrazovány habrov˘mi doubrava-
mi v nejniÏ‰ích polohách (napfi. Polabí), byly silnû naru‰ovány
pfii osídlení odlesnûním a pastvou. V pylov˘ch spektrech se více
ãi ménû objevují rostliny kulturní a je doprovázející plevele, kte-
ré indikují pfiítomnost ãlovûka. Stále více ustupuje podíl lesa.
Podle písemn˘ch pramenÛ v posledních asi 200 letech dochází
k introdukci cizokrajn˘ch dfievin, zde v Polabí napfi. akátu
(Robinia). Polabské bory se udrÏely hlavnû díky jejich vysazová-
ní na písãit˘ch nezpevnûn˘ch podkladech (kde pak tvofií mono-
kultury, podobnû jako jinde smrk). Borovice je také vyuÏívána
jako nejnenároãnûj‰í dfievina na substrát.

V˘znam pylové anal˘zy je v tom, Ïe podle nalezen˘ch pylo-
v˘ch zrn se pozná, v jaké ãásti nivy se nachází daná lokalita,
toto nedokáÏe odli‰it radiokarbonové datování (14C). 

ProtoÏe paleomeandr (druhé mlad‰í rameno Labe u Staré
Boleslavi) v tzv. niÏ‰í nivní terasové úrovni se zazemÀoval mno-
hem pozdûji, od star‰ího subatlantika (zhruba na pfielomu
na‰eho letopoãtu) do 14. - 15. století n. l. (moÏná i pozdûji).
Charakter v˘voje vegetace je jin˘ neÏ je tomu na vy‰‰í nivní
terasové úrovni. Více se také projevuje pfiítomnost a ãinnost
ãlovûka v území. Pylová anal˘za zaznamenala na základû
rekonstrukce vegetace pfiímé osídlení zde v polabské krajinû
v dobû fiímské (0-400 l. n. l.), stûhování národÛ (400-600 l. n.
l.), raného (600-1100 l. n. l.) a vrcholného (1100-1500 l. n. l.)
stfiedovûku.

Jedná se o oblast velmi brzy osídlenou, snad se dá na zákla-
dû mála údajÛ fiíci, Ïe od star‰ího atlantiku ãlovûk Ïil ve shodû
s pfiírodou, spí‰e ji vyuÏíval neÏ niãil. V˘raznûj‰í zásahy zaãína-
jí aÏ zaãátkem 2. poloviny star‰ího subatlantiku. Nejdfiíve je to
patrnû pastevectví, ke konci období poãátky obilnáfiství, které
se znatelnû rozvíjelo ve star‰í fázi mlad‰ího subatlantika asi uÏ
v 6. - 8. st. n. l., coÏ je podstatnû dfiíve neÏ ve vy‰‰ích nadmofi-
sk˘ch v˘‰kách a chladnûj‰ích oblastech (zde asi aÏ ve 13. st. n.
l., nûkde i pozdûji). Hlavními dfievinami na vy‰‰í nivní terasové
úrovni byla hlavnû borovice (Pinus), ménû ostatní dfieviny jako
ol‰e (Alnus), dub (Quercus), vrba (Salix); na niÏ‰ím nivním stup-
ni borovice spí‰e ustupuje do pozadí a uplatÀují se ol‰e, vrba,
dub a dal‰í rostlinné indikátory luÏního lesa.
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Pozoruhodn˘mi jsou nálezy obalÛ vajíãek parazitick˘ch ãervÛ
Trichuris trichiura (tenkohlavec biãíkov˘ - stfievní parazit ãlovûka
a prasat) a Ascaris cf. lumbricoides (‰krkavka dûtská), které se
objevují hlavnû v antropogenních sedimentech stfiedovûkého
osídlení (mûsta – B¤ÍZOVÁ 1998 a napfi. ranû stfiedovûké hra-
di‰tû Budeã - B¤ÍZOVÁ et BARTO·KOVÁ 1994).

3. V souvislosti s povodnûmi na území Moravy koncem 90. let
20. století jsem mûla moÏnost palynologicky studovat organic-
ké sedimenty na vybran˘ch místech témûfi celého vodního toku
fieky Moravy (B¤ÍZOVÁ 2001b, B¤ÍZOVÁ et al. 2002) nûkteré jiÏ
dávno pfied katastrofálními povodnûmi, které v posledních
letech zasáhly âeskou republiku (B¤ÍZOVÁ 2001a, 2001b). 

Hlavnû na dolním toku fieky, jde zatím pouze o bodové infor-
mace náhodnû vybran˘ch a urãen˘ch vzorkÛ. U nûkter˘ch
z nich je palynologické zji‰tûní stratigrafické situace potvrzeno
i radiokarbonovû (14C). Souvislej‰í pozorování bylo provádûno
v Litovelském Pomoraví (B¤ÍZOVÁ 2001b, 2002) na lokalitách
·tûpánovská smuha, Hraniãní Morava, Panensk˘ les, Kladniãí
(viz obr. 1). 

Z hlediska paleoekologického v˘voje se jedná o recentní zále-
Ïitost, ukládání materiálu v odstaven˘ch ramenech Moravy se
dûlo v nedávné dobû. Podle v˘voje vegetaãního pokryvu rekon-
struovaného na uveden˘ch lokalitách lze fiíci, Ïe k zaná‰ení
ramen mohlo docházet ne dfiíve neÏ pfied 150 lety. Tyto lesní
tÛnû jsou vázány na luÏní lesy a jsou obvykle nejhlub‰í ãástí
povodÀov˘ch koryt, které se na Hané naz˘vají smuhy (foto 1).
Odbûr v˘‰e popsan˘ch profilÛ probíhal ve spolupráci s pracov-
níky Olomoucké univerzity a Geoniky AV âR Brno.

Spoleãenstva luÏních lesÛ lze charakterizovat 
tímto pfiibliÏn˘m schématem:

0,05 m: ol‰ov˘ luh s jasanem, pobfieÏní rákosiny; 0,20 m:
ol‰ov˘ luh s jasanem; 0,25-0,40 m: topolov˘ luh; 0,40-0,45 m:
jilmodubov˘ luh; 0,50 m: jilmojasanov˘ luh; 0,55 m: dubolipo-
v˘ luh; 0,60 m: jilmodubov˘ luh; 0,55-0,70 m: jilmodubov˘ luh;
0,70 m: ol‰ov˘ luh s jasanem; 0,80-0,90 m: topolov˘ luh.
Rekonstrukce v˘voje vegetace je zachycena a uvedena na nûko-
lika pylov˘ch kfiivkách (obr. 2-8).

Spoleãenstva mûkkého luhu pfievaÏují v sedimentech spí‰e
anorganického charakteru tzn. na bázi a ve svrchní ãásti profi-
lu, stfiedová ãást (hnilokaly) obsahovala pylová zrna charakte-
rizující v pfievaze spoleãenstva tvrdého luhu. Rozdíl mezi tvr-
d˘m a mûkk˘m luhem je v charakteru vegetace, která je
ovlivnûna jednak podzemní vodou a jednak povodnûmi.
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Changes of Vegetation and Climate in
Sediments of the Morava River in the
Protected Landscape Area Litovelské
Pomoraví 

I had been engaged in the palynological rese-
arch of floodplains long before the catastrophic
floods, which affected Moravia in the late nine-
ties of the 20th century and consequently Bohe-
mia last year (Boháãová, Bfiízová et al. 2000;
Bfiízová 1994, 1995, 1997a, 1997b, 1999a,
1999b, 1999c, 2001a, 2001b). 

After the catastrophic floods in Moravia in
the late nineties of the 20th century I analysed
palynologically organic sediments in the chosen
localities of nearly the whole Morava River
watercourse (Bfiízová  2001b,  Bfiízová et al.
2002). The point information of random sam-
ples has been taken out in the downstream. The
palynological determination of the stratigraphic
situation in some of them (Bfiízová et al. 2002)
has been also proved by the radiocarbon dating.
The more detailed observation has been carried
out in Litovelské Pomoraví (Bfiízová 2001b).
A section of the Morava River is one of the most
preserved particularly here, because there is an
effort to preserve an unregulated stream. The

river in its floodplain creates cut-off stream
branches (oxbow lakes), stream pools and other
wetlands. Wetlands in the floodplain come into
being by cutting of meanders and pools are
being created by the scouring activity. Forest
pools, which are called “smuhy” in Haná (Pho-
to 1), are related to alluvial forests and are usu-
ally the deepest parts of flood channels. The
water in some pools remains after the flood dec-
line longer. Particularly sediments in these loca-
lities have been evaluated from the pollen ana-
lytical point of view (Fig. 2-8). They occur
northerly of Olomouc, not far southwesterly of
the village ·tûpánov in the Protected Landscape
Area Litovelské Pomoraví (Fig. 1).

Results of paleoecological and stratigraphic
research: from this research point of view it con-
cerns the recent matter, because the material
has been deposited only recently. According to
the vegetation cover development reconstructed
in the stated localities we can say that the silting
of stream branches (oxbow lakes) may have
begun 150 years ago. First, impermeable clay
beds, which prevent water seeping into the lower
layers, deposited on the sandy material. Thus the
water has been caught and inorganic material
has been washed down into it. Then the organic

sediments have originated in a great extent in the
most of the profile. In the upper part (in the
thickness of 0.10-0.25 m) the flood loams, whose
origin might have fallen into the 2nd part of the
20th century, have been recorded. The bigger
deposition of an inorganic component of the sedi-
ment is a result of the equilibrium upset betwe-
en a plant component of the ecosystem and
a human activity, whether near the analysed
location or in the previous part of the stream. 

The alluvial softwood forest  communities
prevail in sediments of rather inorganic charac-
ter, i.e. on the basis and in the upper part of the
profile; a middle part (sapropels) contained pol-
len grains characterizing in prevalence the allu-
vial hardwood forest communities. The differen-
ce between the alluvial hardwood and the
alluvial softwood forest is in the vegetation cha-
racter, which is influenced on one hand by
groundwater and on the other by floods.

The research has been financially supported
by the Ministry of the Environment of the Czech
Republic within the project of the Czech Geolo-
gical Survey Prague (6322, the principal resear-
cher J. Vít: Dynamics of sedimentation in the
Morava River during floods/ Dynamics of flood
sediments in the Morava River floodplain).

SUMMARY
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Neb˘vá zvykem, Ïe za památn˘ strom je navrÏen a posléze
vyhlá‰en jedinec spojen˘ s entomologickou tradicí –

s v˘znamn˘mi sbûry i v˘znamn˘mi osobnostmi, odborníky
v tomto oboru. Takov˘ památn˘ strom je v nûkolikatisícovém
souboru vyhlá‰en˘ch památn˘ch stromÛ âR jen jeden – Was-
mannÛv smrk rostoucí na území pfiírodní památky Zvolská
homole. 

Tento jiÏ, dle tradice více neÏ 200 let star˘ strom, byl zcela
unikátní památkou na poãátky praÏské entomologie. Zde se
scházeli praÏ‰tí koleopterologové a myrmekologové na pfielomu
19. a 20. století. Dle dfiívûj‰ích popisÛ lokality byla náhorní plo-
‰ina Zvolské homole mírnû se svaÏující od polí pfiiléhajících
k obci Zvole aÏ ke skalní hranû – skalnat˘m srázÛm k Vltavû
z vût‰í ãásti holou pastvinou, pouze se soliterními dfievinami –
duby a habry. Mezi nimi byl zcela osamocen, jiÏ koncem deva-
tenáctého století oznaãovan˘ jako statn˘, jedin˘ exempláfi smr-
ku ztepilého Picea excelsa.V dostupné literatufie je tento jedinec
povaÏován za pÛvodní ekotyp smrku, kter˘ nepochází z v˘sadeb
provádûn˘ch masovûji od poãátkÛ 19. století v ãesk˘ch lesích.
Pastvina porostlá travnat˘m porostem s ostrÛvky vfiesu, místy
s vystupujícím skalnat˘m podloÏím, byla zfiejmû v minulosti
vyuÏívaná skuteãnû ke svému pÛvodnímu úãelu, tj. pastvû.
Odsud jsou zmiÀována proslavená mraveni‰tû zemních druhÛ,
tvofiící v˘raznûj‰í zemité kopeãky, a pod plo‰‰ími volnû leÏícími
kameny, hnízda dal‰ích druhÛ mravencÛ. Myrmekofilní fauna
– tj. druhy, které jsou na mravenãí kolonie vázány zde – byla
druhovû mimofiádnû bohatá. Na lokalitû byly v 19. i 20. století
opakovanû sbírány a pozorovány druhy velmi vzácné a jen
lokálnû se vyskytující. Proto toto pomûrnû rozlehlé území, vãet-
nû nedaleké Závisti a Chlumíku nad Skochovicemi, které bylo
na tehdej‰í pomûry z Prahy dobfie dostupné tehdy novû vybu-
dovanou Ïeleznicí, pfiilákalo praÏské entomology. Entomologic-
k˘ v˘zkum této lokality je spojen se jmény v˘znaãn˘ch star‰ích
ãesk˘ch entomologÛ jako byli F. K. Prach, E. Lokay a MUDr. E.
Lokay, K. G. Laube, E. Schiffner, JUDr. K. Skalitzk˘, T. Krása,
MUDr. F. A. Nickerl, MUDr. O. Nickerl,
J. Maloch, J. Srdínko, J. Roubal, 
B. ·tícha a fiada dal‰ích. Z dal‰ích,
aktivnû se zde angaÏujícících entomo-
logÛ 20. století jmenujme F. J. Ram-
bouska, Ing. V. Machulku, RNDr. 
J. Strejãka a RNDr. P. Pecinu.

Jedním z nich byl i Erich Wasmann,
svûtovû v˘znamn˘ entomolog, kter˘
studoval v 90. letech 19. stol. na praÏ-
ské nûmecké univerzitû pfiírodní vûdy
a za svÛj Ïivot popsal mnoÏství nov˘ch
druhÛ myrmekofilního a termitofilního
hmyzu. Ve spoleãnosti nûkolika praÏ-
sk˘ch koleopterologÛ, mj. pana Theo-
dora Krásy, po‰tovního úfiedníka
a entomologa z Vraného n. Vltavou
nav‰tívil nûkolikrát Zvolskou homoli,
kde sbíral a studoval zejména mraven-
ce, myrmekofilní hmyz a roztoãe.
V rÛzn˘ch písemn˘ch zpracováních je
zaznamenána historka, zfiejmû zcela
autentická, jak páter E. Wasmann,
ãlen fiádu tovary‰stva JeÏí‰ova dûkoval
svatému Franti‰ku pod mohutn˘m
smrkem za ‰tûstí, kterého se mu dosta-
lo tím, Ïe zde mohl pozorovat a sbírat
myrmekofilní drabãíky Zyras plicatus
a Z. confragosus. Variant rekonstrukce
této pfiíhody dle zápiskÛ Dr. E. Mícha-
la, J. Roubala a T. Krásy je více… Páter
Wasmann pozdûji pÛsobil v Holand-

sku; na Zvolskou homoli se vrátil sbírat za svého Ïivota je‰tû
nûkolikrát. 

Dal‰í zajímavostí, která se váÏe k lokalitû, je i sepsání diva-
delní hry. Nálezy myrmekofilního hmyzu z konce 19. století na
Závisti a na Zvolské homoli inspirovaly dramatika A. Lokaye,
bratra entomologa MUDr. E. Lokaye, k sepsání divadelní vese-
lohry „Brouãek“, která parodovala entomologickou „módu“ teh-
dej‰í doby vyvolanou zmínûn˘mi unikátními nálezy – sbûry
myrmekofilních broukÛ. Hra byla uvedena v r. 1882 v praÏ-
ském ·vandovû divadle na Smíchovû. Snad zde byl zrod komic-
ké figurky entomologa se síÈkou v ruce a plechovou zelenou tor-
biãkou po boku, která dokázala rozesmát dal‰í generace divákÛ
a která se objevila pozdûji nesãetnûkrát i na filmov˘ch plátnech.

Proslulost lokality se stala po ãase i pfiíãinou jejího vlastní-
ho ohroÏení. V roce 1923 publikoval v˘bor âs. entomologické
spoleãnosti v˘zvu sv˘m ãlenÛm k pfiijetí opatfiení k ochranû
stanovi‰È mravencÛ (citace): „Vzácné druhy teplomiln˘ch myr-
mekofilních broukÛ, hlavnû Myrmoecia, Chennium, Centrotoma
aj. jsou uÏ také skoro vyhubeny, hlavnû proto, Ïe jsou odná‰e-
na mraveni‰tû i s cel˘m obsahem v pytlích domÛ, kde po pro-
hlédnutí se prostû vyhazují do smetí, místo aby byla prohlíÏena
na místû a mravenci tak zachováni. Bude nutno také peãovati
o to, aby na uveden˘ch lokalitách bylo ponecháno dostatek
kamení, které b˘vá sná‰eno na hromady, ãímÏ trpí hlavnû mra-
venci Tapinoma eratium a Tetramorium ceaspitum. Proto usnesl
se v˘bor spoleãnosti podniknouti potfiebné kroky, aby Homole
u Vraného a téÏ Chlumek nad Skochovicemi byly prohlá‰eny za
totální reservaci“.

Snahy k vyhlá‰ení Zvolské homole za území zasluhující si
ochranu trvaly prakticky celé dvacáté století…..napfi. J. Roubal
apeloval roku 1954 na podporu zámûru územní ochrany a záro-
veÀ kritizoval zpÛsoby ne‰etrného sbûru myrmekofilÛ samot-
n˘mi entomology - sbírkafii, i zpÛsoby hospodafiení, rozvoj cha-
tafiení, turistiky, vybudování silnice spojující Vrané n. Vlt. se
Zvolí, kdy bylo jako stavebního materiálu pouÏito kamenÛ

z tamních strání, kácení star˘ch stro-
mÛ, stejnû jako zavádûní akátu do zdej-
‰ích porostÛ. O nûkolika druzích mra-
vencÛ a myrmekofilních broukÛ se jiÏ
v té dobû zmiÀuje jako o vyhuben˘ch. 

V˘znam lokality z entomologického
hlediska je shrnut soubornû v práci
Pavla Peciny „Pfiíspûvek k poznání zví-
fieny navrhované státní pfiírodní rezer-
vace Zvolská homole se zvlá‰tním zfie-
telem k entomologickému v˘znamu
lokality a nûkter˘m historick˘m aspek-
tÛm“ (SSPPOP 1979). Pecina koncem
sedmdesát˘ch let 20. století konstato-
val, Ïe na nezalesnûné pastvinû, pozdû-
ji na místech stepních refugií se zacho-
valy nûkteré v˘znamné stepní druhy
bylin i ÏivoãichÛ, vãetnû fiady mraven-
cÛ, u nichÏ se vyskytovaly vzácné myr-
mekofilní druhy hmyzu, pfiedev‰ím
broukÛ. 

Na lokalitû byla zji‰tûna celá fiada
rÛzn˘ch druhÛ hmyzu ze sedmi fiádÛ.
Nejpoãetnûj‰í sbûry jsou z fiádÛ Coleo-
ptera (celkem více neÏ 270 druhÛ z 31
ãeledí, z nich nejpoãetnûj‰í jsou zastou-
peny ãeledi Staphylinidae, Chrysomeli-
dae a Curculionidae) a z fiádu Lepido-
ptera (16 druhÛ). Hodnocení v˘znamu
lokality Zvolské homole z hlediska
v˘skytu dal‰ích ÏivoãichÛ se vûnovali
ve sv˘ch inventarizaãních zprávách 

Památn˘ strom WasmannÛv smrk 
(PP Zvolská homole) je po smrti

Anna ·vecová

Odumfielá spodní patra koruny
Wasmannova smrku, 16.1. 2003

Foto B. Re‰
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V. LoÏek, (malakofauna), z hlediska lesnického F. Okáã, z hle-
diska botanického M. Pivniãková. Tyto práce spolu s podrob-
n˘m entomologick˘m a dal‰ím zoologick˘m hodnocením P.
Peciny (hmyz, pavouci, plazi, ptáci a savci) vytvofiily podklad
pro vyhlá‰ení Zvolské homole Okresním národním v˘borem
Praha západ v roce 1989 podle zákona ã. 40/1956 Sb. jako
chránûn˘ pfiírodní v˘tvor. Nyní je dle zákona ã. 114/1992 Sb.
registrována v kategorii pfiírodní památka. 

WasmannÛv smrk byl vyhlá‰en za památn˘ strom dfiíve
neÏ celé území Zvolské homole, tj. v roce 1983. Z povûdomí
dne‰ních, mlad‰ích entomologÛ se jeho existence prakticky
vytratila – stanovi‰tû v˘sadbami dubu ãerveného v 70t˘ch
letech a vytvofiením ‰irokého prÛseku pro elektrovod zmûnilo
svÛj charakter natolik, Ïe nebyl jiÏ dÛvod chodit sem hledat
kolonie mravencÛ, které lokalitu proslavily nejvíce. Pfii jedné
z dfiívûj‰ích kontrol zdravotního stavu památn˘ch stromÛ
nebyl WasmannÛv smrk pro nedostateãnost mapového pod-
kladu v terénu nalezen. To se podafiilo aÏ v létû roku 2002
autorce pfiíspûvku dle podrobnûj‰ích mapov˘ch podkladÛ
(ãísel porostÛ) AOPK âR. Strom nebyl oznaãen tak, jak
památn˘ strom má b˘t, tabulí se státním znakem. Rostl
vpravo od paseky elektrovodu vysokého napûtí vedoucího od
Zvole k Cukráku (pohled od Zvole smûrem k Vltavû). Expozi-
ce porostní stûny je cca jihozápadní, velmi oslunûná, otevfie-
ná západním i severním vûtrÛm. Strom mírnû pfievy‰oval
okolní porost (odhadem o 3-5 m) a byl viditeln˘ z dálky. Na
stromû bylo instalováno myslivecké zafiízení – dfievûn˘ posed.
Lesní porost v bezprostfiedním okolí stromu je tyãovina (stáfií
cca 25-35 let), tvofiená smûsí dubu letního, dubu ãerveného,
ojedinûle je vtrou‰ená borovice lesní, jefiáb ptaãí a bfiíza.
V ‰ir‰ím okolí stromu jsou v lesním porostu vtrou‰eny v˘raz-
nû star‰í v˘mladkové (vícekmenné) habry a mohutnûj‰í jedin-
ci dubu letního. Vzdálenost smrku, resp. obvodu koruny od
porostní stûny (okraje paseky s elektrovodem) byla cca 4 m.
Dfieviny pod elektrovodem jsou vysekávány, vãetnû kefiového
patra, místy – pfiedev‰ím pfii okrajích paseky, je holá pÛda aÏ
k podloÏí, s velmi fiídk˘m bylinn˘m patrem. Nápadnou byli-
nou je zde divizna velkokvûtá. Obvod kmene Wasmannova
smrku byl cca 205 cm, v˘‰ka nasazení koruny cca ve
3 m s tím, Ïe spodní patra koruny (od nasazení do v˘‰ky pfii-
bliÏnû 3 m) byla zcela suchá. ·ífika koruny byla pfiibliÏnû 
7,5-8 m. Kmen byl sukovit˘, místy na nûm byly v jeho prÛ-
bûhu v˘rony mízy. Od paty kmene aÏ do vrcholu koruny se
táhlo velké podélné poranûní s obnaÏen˘m dfievem, po okraji
ãásteãnû zavalené, vzniklé v minulosti zfiejmû po úderu bles-
ku. Na obnaÏeném dfievû nebyly v dobû ‰etfiení dfievokazné
houby, dfievo bylo tvrdé, bez zjevného po‰kození hnilobami.
Báze kmene byla mírnû lahvicovitá. Kofienové nábûhy byly na
povrchu terénu viditelné jen zãásti. U paty kmene bylo nûko-
lik star˘ch otvorÛ vznikl˘ch ãinností broukÛ ãeledi Anobii-
dae. Asimilaãní plocha byla po‰kozená, jehliãí ãásteãnû opa-
dávalo; nápadné bylo pfiehu‰tûní koncov˘ch vûtviãek. Na
v‰ech Ïiv˘ch i odumfiel˘ch koncov˘ch vûtviãkách byly zji‰tû-
ny staré hálky m‰ice - korovnice smrkové Sacchiphantes
abietis. Z napaden˘ch pupenÛ ra‰ily zmnoÏené nové vûtviã-
ky, nûkteré staré pupenové hálky vytrvávaly na odumfiel˘ch
vûtviãkách. Koncové vûtviãky byly pÛsobením tohoto ‰kÛdce
pfiehu‰tûné, tenké a spl˘valy dolÛ. Jednotlivé pfiesleny byly
nápadnû blízko od sebe, jednotlivá patra nebyla témûfi od
sebe oddûlena, vûtve byly uspofiádány po ‰roubovici. Tvar
koruny nebyl pro smrk typick˘, byl kuÏelovitû zaoblen˘.
Strom plodil, na zemi byly ‰i‰ky v rÛzném stupni rozkladu.

Pracovníky AOPK âR, dendrology B. Re‰em a A. ·vecovou
a následnû je‰tû entomologem Z. ·vecem, byl stav smrku kon-
trolován v lednu 2003. Smrk byl vyvrácen˘, kmen leÏel zavût-
ven v okolním porostu, rovnobûÏnû s pasekou s elektrovodem.
Poloha v˘vratu byla urãena systémem GPS (soufiadnice GPS:
49° 56´ 16,8´´ a 14° 24´ 1,5´´). âást kofienÛ byla obnaÏena, ale ne
zcela pfietrhána. Kmen byl rozlomen˘ a praskl˘ aÏ k Ïivé ãásti
koruny. V kofienov˘ch nábûzích, uvnitfi báze kmene aÏ do jeho
nitra - cca do v˘‰ky 4-5 m bylo dfievo zcela ztefielé s velk˘mi,
v dobû kontroly jiÏ opu‰tûn˘mi chodbami (o prÛmûru cca 1 cm),
které vznikly ãinností dfievokazn˘ch mravencÛ Camponotus lig-
niperda. Na obnaÏen˘ch kofienech byly nalezeny rhizomorfy
parazitické dfievokazné houby václavky obecné Armillariella
mellea s.l. Tuto houbu lze povaÏovat za pÛvodce hniloby
destruující kmen prakticky po celé jeho délce. Pevná a zdánlivû
nepo‰kozená byla jen povrchová vrstva bûli. V ãásti dfieva kme-
ne a vûtví byly pfiíznaky napadení tesafiíky Leptura rubra, Stran-

galia maculata a dále krascem Anthaxia quadripunctata. V bûli
silnûj‰ích vûtví byly patrné plo‰né poÏerky a hloubûji ve dfievû
kukelní komÛrky tesafiíka Callidium violaceum, z imaga byl
nalezen pouze star˘ zbytek krovky. Na slab‰ích vûtvích byly
patrné poÏerky a v˘letové otvory tesafiíka Molorchus minor. Dal-
‰í poÏerky byly zpÛsobeny (ovûfieno dochováním jednoho ima-
ga) tesafiíkem Pronocera angusta, kter˘ je v‰eobecnû povaÏován
za velmi sporadicky se vyskytující druh. Na nûkter˘ch odumfie-
l˘ch vûtvích byla ojedinûle pod odchlipující se kÛrou na holém
dfievû nalezena saprofytická houba kropilka rosolovitá Dacry-
myces stillatus. V opadan˘ch ‰i‰kách byly Ïivé larvy ãervotoãe
Ernobius abietis. 

Jako zajímavost uvádíme nález ãerstv˘ch plodnic bfiichat-
kovité houby hvûzdáku vláhojevného Astraeus hygrometricus -
na pasece pod elektrovodem na holé pÛdû s vysekan˘mi aká-
ty, cca ve vzdálenosti 6-8 m od smrku. Tento druh byl v PP
Zvolská homole v minulosti sbírán v mal˘ch enklávách zakrs-
l˘ch doubrav (s fiídkou vegetací a s vystupující mateãní horni-
nou), které lemují horní okraje skalnat˘ch srázÛ pfiiléhajících
k Vltavû. 

Zásadní oslabení stromu, destrukci dfieva, následn˘ pád
a zkázu stromu zpÛsobilo více abiotick˘ch i biotick˘ch ãinitelÛ:
lokalita nevhodná pro smrk ztepil˘, negativní pÛsobení pûsteb-
ních zásahÛ v okolí stromu (otevfiení prostoru vym˘cením poro-
stu pro elektrovod), sav˘ hmyz na jehliãí a vûtviãkách (m‰ice),
kofienov˘ parazit dfievokazná houba Armillariella mellea, která
zpÛsobila hnilobu kofienÛ a kmene a následnû mravenci rodu
Camponotus. Naproti tomu ostatní hmyzí ‰kÛdci - tesafiíkovití,
ãervotoãovití a krascovití mûli na konec stromu vliv jen mal˘
a nikoli zásadní.

I kdyÏ v torzu nebyly nalezeny chránûné druhy hmyzu (dle
Vyhlá‰ky MÎP âR ã. 395/1992 Sb.), bylo správci lokality -
Mûstskému úfiadu âerno‰ice, doporuãeno, aby v˘vrat zÛstal
leÏet na místû – bez zásahu. Je‰tû nûkolik let by se v nûm moh-
ly vyvíjet zajímavé druhy hmyzu vázaného sv˘m Ïivotním cyk-
lem na smrk, kter˘ v lesních porostech v nejbliÏ‰ím okolí Was-
mannova smrku není zastoupen, a roz‰ifiující tak druhové
spektrum hmyzu v PP Zvolská homole. 

V˘vrat Wasmannova smrku (PP Zvolská homole) 
16.1. 2003 Foto B. Re‰
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v pÛdních prostorách, mezi
okny, v chodbách apod., kdy byl
majiteli nemovitosti povaÏován
za ‰kodliv˘ bytov˘ dfievokazn˘
druh, po‰kozující dfievûné ãásti
budov.

Jednalo se o brouky z ãeledi
stfievlíkovit˘ch /Coleoptera –
Carabidae/, druh Pseudophonus
rufipes (De Geer). Celkov˘ habi-
tus brouka - viz barevn˘ obrázek
(podle Reittera, 1908), skuteãná
velikost je 12-14 mm. Larvy
i imága tohoto druhu se Ïiví rost-
linn˘m materiálem, pfiedev‰ím
rÛzn˘mi semeny. Jako ‰kÛdce je
tento druh udáván z lesních ‰ko-
lek, kde oÏírá vysetá semena les-
ních dfievin a klíãící rostlinky. Do
budov se dostává druhotnû –
nalétává veãer na svûtlo. Zde
ne‰kodí, spí‰e z nedostatku
potravy a nemoÏnosti návratu do
pfiírody uhyne. Z hlediska jeho
v˘skytu jinde neÏ v lesních ‰kol-
kách se tedy jedná o uÏiteãn˘
druh, kter˘ pomáhá pfii rozkladu
organické hmoty a svojí pfiítom-
ností zvy‰uje biodiverzitu Ïivotní-
ho prostfiedí v ãlovûkem ãasto sil-
nû ovlivnûn˘ch lokalitách. 

Masov˘ v˘skyt tohoto druhu
b˘vá ãas od ãasu zaznamenán.
V posledních letech to byla právû
sezona roku 2003, kdy byl jeho
v˘skyt znaãn˘. Zaznamenali

Stfievlík 
Pseudophonus 
rufipes (De Geer) –
masov˘ v˘skyt 
v r. 2003

V prÛbûhu léta a podzimu roku
2003 jsme z rÛzn˘ch zdrojÛ
dostali k urãení více vzorkÛ
exempláfiÛ stfievlíka, které
pocházely pfiedev‰ím z chat
a chalup nasbíran˘ch napfi.

ní zajímav˘ch proÏitkÛ v pfiírodû.
Národní parky mají mít fiízenou
péãi sledující tyto hlavní cíle:
ochrana pfiírody, ponechání pfii-
rozené sukcese a trvale udrÏitel-
né vyuÏívání pÛdy. CílÛ má b˘t
dosahováno pfiedev‰ím na zákla-
dû dobrovoln˘ch dohod s klíãov˘-
mi podílníky.

Pilotní fáze má probíhat dva
roky. Teprve potom bude defini-
tivnû rozhodnuto, zda v Dánsku
vÛbec národní parky zfiídit –
a které by to mûly b˘t. Hlavními
nositeli projektu v jeho první fázi
jsou správní okresy, místní obce,
orgány lesní správy, místní
zájmové skupiny, podnikatelé,
zemûdûlci a ‰iroké vrstvy obãanÛ.
Z jejich zástupcÛ bude pro kaÏ-
dou oblast, navrhovanou na pfií‰-
tí národní park, ustaven místní
fiídící v˘bor, fiízen˘ okresní státní
lesní správou ve funkci jeho
sekretariátu. Celostátní koordina-
ci pfievezme národní poradní
komitét. Pro realizaci pilotní fáze
vyãlenila dánská vláda ve státním
rozpoãtu ãástku 5,4 milionu euro.

V souãasnosti se uvaÏuje o pfií-
pravû sedmi národních parkÛ.
Jde o subatlantská vfiesovi‰tû na
pobfieÏních dunách Thy na seve-
rozápadním pobfieÏí Jutského
poloostrova; vrchovi‰tû Lille Vild-
mose a lesnatou pahorkatinu (po
137 m n. m., jiÏ dnes se statutem
chránûné krajinné oblasti – kate-
gorie IUCN V) Mols Bjerge pfii
v˘chodním pobfieÏí Jutska. Dal-
‰ím kandidátem je soustava vfie-
sovi‰È, mokfiadÛ, fjordÛ a vodních
tokÛ Skjern A° jiÏnû od mûsta
Ringkoebing v Západním Jutsku.
Na nejvût‰ím ostrovû Sjaeland
pfiichází v úvahu historická kul-
turní krajina Roskildde Fjord pfii
zálivu u nûkdej‰í dánské metro-
pole – a dále Gribskov/Esrum
Soe, druh˘ nejvût‰í lesní komplex
v Dánsku s pfiírodním jezerem (jiÏ
dnes pfiírodní rezervace – katego-
rie IUCN IV) nedaleko souãasné-
ho hlavního mûsta Kodanû. Na
prvním seznamu samozfiejmû
nesmûjí chybût proslulé kfiídové
útesy s pfiirozen˘mi pobaltsk˘mi
buãinami na v˘chodním pobfieÏí
ostrova Moen (Moens Klint, 
143 m n. m., dnes pfiírodní
památka – kategorie IUCN III
„Hoeje Moen“).

-nã-

Durbachitov˘ tor
Obfií hlava 
na Tfiebíãsku

Pro regionálnû geologickou jed-
notku tfiebíãsk˘ masiv v jiÏní ãás-
ti âeskomoravské vrchoviny jsou

jsme ho napfi. z Havlíãkobrod-
ska, Pelhfiimovska, Broumovska,
ale také z Prahy – na Letné nale-
toval veãer na svûtlo ze zahrady
pfiímo do oken na‰eho bytu. Dal-
‰í zajímav˘ masov˘ v˘skyt Ïiv˘ch
exempláfiÛ byl pfied vchodov˘mi
prostorami jednoho z nákupních
center v Praze na âerném Mostû,
kde zdrojem byly zfiejmû novû
zaloÏené záhonky a kofienové
mísy nov˘ch v˘sadeb na pfiileh-
lém parkovi‰ti. 

Anna ·vecová, 
Zdenûk ·vec

Dánsk˘ projekt
národních parkÛ

I kdyÏ se to zdá b˘t témûfi neu-
vûfiitelné, Dánsko dosud nemá
v systému sv˘ch chránûn˘ch
území kategorii národních par-
kÛ. Teprve v nedávné dobû
vyhlásilo ministerstvo Ïivotního
prostfiedí – jeho Dánská agentu-
ra pro lesy a pfiírodu – pilotní fázi
projektu národních parkÛ. Pfii
jejich pfiípravû Dánsko hodlá
vycházet pfiedev‰ím zásadnû
z direktiv EU, t˘kajících se pfiíro-
dy a její ochrany.

Národními parky se mají stát
„velké, souvislé pfiírodní oblasti,
zahrnující jak pfiírodní, tak i pfií-
rodû blízká území“. Hlavním
posláním národních parkÛ bude
ochrana a obohacování pfiírody,
na prvním místû biodiverzity,
krajinn˘ch krás i kulturního
dûdictví a zpfiístupÀování tûchto
míst vhodn˘m formám rekreace
vefiejnosti a tím také umoÏÀová-

Kfiídové útesy na ostrovû Moen,
velmi pfiipomínající Jasmund na
nûmecké Rujanû, jsou také
kandidátem do projektovaného
systému národních parkÛ
v Dánsku  Foto J. âefiovsk˘
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charakteristické drobné pahorky
(tzv. ruwary) pokryté obl˘mi blo-
ky a balvany z tmavé hlubinné
vyvfieliny. Ta je souhrnnû ozna-
ãována jako durbachit a zahrnu-
je tmav‰í typy Ïul a syenitÛ
(obvykle kfiemenn˘ch syenitÛ)
s nápadnou porfyrickou struktu-
rou. Nejznámûj‰í lokalitou je pfií-
rodní památka Syenitové skály
asi 1 km západnû od obce Pocou-
cov na Tfiebíãsku. Je souãástí
levého svahu údolí potoka Lubí,
kde krajinnou scenérii nevytváfií
skalisko mimofiádn˘ch rozmûrÛ,
ale seskupení balvanÛ aÏ blokÛ.
Jejich obl˘ tvar nasvûdãuje
tomu, Ïe jde – podobnû jako
u mnoh˘ch Ïulov˘ch útvarÛ –
o pevnûj‰í „jádra“ horniny, pfied-
stavující v˘sledek podpovrchové-
ho tropického zvûtrávání, zde
odkrytá erozí potoka.

Z mnoha dal‰ích pfiíkladÛ dur-
bachitov˘ch v˘chozÛ a balvanÛ
v oblasti tfiebíãského masivu stojí
za pozornost skalní útvar typu tor,
pfiiléhavû zvan˘ Obfií hlava, vystu-
pující v poli asi 200 m vlevo od sil-
nice (nedaleko odboãky do used-
losti Holeje) spojující obce Budi‰ov
a Py‰el. Obl˘ blokovit˘ tor ãní
z malého pahorku (pfiibliÏnû

je vzácn˘ mot˘lí druh, jehoÏ hou-
senky se vyvíjejí v listov˘ch hypo-
nomách ohroÏené tolije bahenní
(Parnassia palustris). Rozpûtí kfií-
del tohoto mot˘la je 7 aÏ 8 mm.
Tento druh je podle dosavadních
znalostí monofágní (Ïivná rostlina

je jiÏ zmínûná tolije bahenní) a je
monovoltinní (jedna generace
v roce). Dosud je známá pouze
jediná lokalita s v˘skytem druhu,
která se nachází v Mnichovicích
ve stfiedních âechách a jedná se
o podmáãenou louku v inverzním
údolí. Na této lokalitû byl mot˘l
zji‰tûn v roce 1982, v roce 1994
byl popsán jako nov˘ druh.

Kfiídla prvního páru mají
základní zbarvení bûlavé. Ve
‰piãce kfiídla vyãnívá skupinka
ãern˘ch ‰upinek, ‰piãka kfiídla je
ãerná. Dal‰í dvû skvrnky na kfiíd-
lech jsou svûtle hnûdé. Kfiídla
druhého páru jsou tmavo‰edá.
Hlava dospûlce je pokryta bíl˘mi

‰upinkami, tykadla jsou rovnûÏ
bílá, pouze bazální ãlánek je
tmavû ‰ed˘. Hruì je bílá, stejnû
jako zadeãek. Na nûm je – ve
stfiední ãásti hfibetní strany –
úzk˘, ãern˘ prouÏek. Housenky
se vyvíjejí v listov˘ch hypono-
mách. Dosud byly pozorovány
v˘hradnû na listech na  kvûtní
lodyze tolije. Zbarvení housenek
je bûlavû Ïluté.

Stadium vajíãka trvá ãtyfii t˘d-
ny a období jeho v˘skytu spadá
do mûsíce ãervna. Housenky se
vyvíjejí ‰est t˘dnÛ v ãervenci
a první polovinû srpna. Pfiezimu-

v 480 m n.m.) a je 3,5-4,5 m vyso-
k˘, rozmûry úpatí dosahují 2,5
x 3,5 m. Hornina je prostoupena
‰ikm˘mi a slupkovitû prohnut˘mi
puklinami, podle nichÏ je útvar
modelován do tvaru lidské hlavy,
coÏ bylo inspirací k místnímu
pojmenování. Jde o dÛsledek pro-
cesu exfoliace, tj. oddûlování povr-
chov˘ch „slupek“ horniny. Také
na okolních balvanech jsou zfietel-
né stopy po exfoliaãních proce-
sech zvûtrávání a odnosu. 

Obfií hlava – jeden z nejdoko-
naleji vyvinut˘ch torÛ v durba-
chitech tfiebíãského masivu –
zasluhuje pozornost i z hlediska
ochrany pfiírody. Domnívám se,
Ïe by mûl b˘t vyhlá‰en pfiírodní
památkou nebo alespoÀ evido-
ván jako v˘znamn˘ krajinn˘
prvek.

J. Vítek

Podkopníãek 
tolijov˘

Podkopníãek tolijov˘ (Lyonetia
mariae ZÁRUBA, 1994) z ãeledi
podkopniãkovit˘ch (Lyonetiidae)

List s hyponomou

Podkopníãek tolijov˘

Skalní v˘choz (tor) Obfií hlava Foto J. Vítek
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je tmavû hnûdá kukla – její stadi-
um trvá 8 mûsícÛ. Dospûlci létají
v prÛbûhu mûsíce kvûtna.

Podkopníãek tolijov˘ je ohroÏe-
n˘m druhem (vazba na ohroÏenou,
ustupující toliji, jediná zatím zná-
má lokalita v˘skytu, riziko po‰ko-
zení ãi likvidace jediné souãasnû
známé lokality, která je souãasnû
locus typicus druhu). Lokalita byla
jiÏ pfied osmi lety navrÏena
k územní ochranû (více motivÛ
ochrany), ale bohuÏel dosud nedo-
‰lo k projednání návrhu. 

Petr Záruba

Péãe o pfiírodu 
farmáfiÛ 
v Holandsku

Holandské centrum pro zemû-
dûlství a Ïivotní prostfiedí (CLM)
dûlalo prÛzkum zamûfien˘ na
dosaÏen˘ pokrok v péãi o pfiírodu
holandsk˘mi zemûdûlci. Mnoho
sice bylo vykonáno, ale je tu stá-
le dost potenciálu pro zlep‰ení.

Rostoucí mnoÏství holand-
sk˘ch zemûdûlcÛ je zapojeno do
péãe o krajinu a divokou pfiírodu
aÈ individuálnû, nebo v kolektiv-
ních organizacích zamûfien˘ch na
péãi o pfiírodu. Nyní je takov˘ch
organizací asi stovka a je v nich
na 4700 zemûdûlcÛ jako ãlenÛ
a dále 1700 ãlenÛ z vefiejnosti.
Smlouvy na péãi o pfiírodu zahr-
novaly v roce 1990 asi 16 000
hektarÛ, ale toto ãíslo bylo do
roku 2000 zv˘‰eno na 64 000 ha.
Zemûdûlci poãítají s pomocí dob-
rovolníkÛ. Dohromady lokalizo-
vali a chrání pfies 200 000 hnízd.

Úspû‰ná je spolupráce zemû-
dûlcÛ s vefiejností. âinnosti v péãi
o pfiírodu ze strany zemûdûlcÛ
mají mnoho pozitivních v˘sledkÛ,
aãkoliv ne v‰echna opatfiení byla
úãinná. Zatímco péãí o hnízda
bylo dosaÏeno nárÛstu odchova-
n˘ch mláìat v zemûdûlské kraji-
nû a poãty ústfiiãníka velkého

s nimi pomocí pfiístrojÛ umístû-
n˘ch na druÏicích ãi letadlech,
nám proto mÛÏe poslouÏit jako
cenná metoda monitorování, vyu-
Ïitelná pro hodnocení zamofiení
prostfiedí radioaktivním záfiením.

jpl

Evropská unie
napomáhá 
záchranû 
severoamerického
medvûda

Povûstn˘ medvûd grizzly (Ursus
arctos horribilis) je nejpomaleji se
rozmnoÏujícím suchozemsk˘m
savcem v Severní Americe. JiÏnû
od hranic USA s Kanadou byl jiÏ
vytlaãen z 99 % sv˘ch nûkdej‰ích
lokalit. V kanadské ãásti areálu je
grizzly klasifikován jako ohroÏen˘,
a to podle regionálních pomûrÛ
v nûkolika rÛzn˘ch kategoriích.
Navzdory tomu je v jádrové oblasti
tamního roz‰ífiení – provincii Brit-
ská Kolumbie – lov medvûdÛ grizz-
ly dovolen. KaÏdoroãnû jsou v této
provincii zabity stovky zvífiat: vyso-
k˘ poãet zastfielen˘ch jedincÛ spo-
lu s probíhající stanovi‰tní de-
strukcí ãiní lov pro medvûdí
populaci trvale neudrÏiteln˘m.

Kolem 40 % úlovkÛ je sloÏeno
zahraniãními lovci, kupujícími si
pfiíslu‰né licence. Vût‰ina stfielcÛ
pfiijíÏdí ze státÛ Evropské unie
a z USA. Z tûchto dÛvodÛ se do
vûci vloÏila EU: z britské iniciati-
vy byl projednáván návrh zakázat
dovoz grizzlích loveck˘ch trofejí
do státÛ EU, pokud Kanaìané
nepodniknou úãinná opatfiení na
ochranu medvûda grizzly.

Dne 1. ãervence 2003 pfiedsta-
vitelé v‰ech 15 ãlensk˘ch státÛ
na zasedání V˘boru EU o obcho-
du divokou faunou a flórou pod-
mínili povolení dal‰ího importu
sporn˘ch trofejí dÛvûryhodnou
zárukou zv˘‰ené ochrany medvû-
da grizzly. NejdÛleÏitûj‰ím opat-
fiením v Britské Kolumbii má b˘t
zfiízení 14 rezervací, v nichÏ bude
lov zakázán. Má k tomu dojít jiÏ
k 1. prosinci 2003.

PÛvodnû chtûla EU zakázat
dovoz trofejí jiÏ v listopadu 2001.
Nakonec v‰ak vyãkala dobrozdání
nezávislého vûdeckého panelu.
Ten doporuãil právû vyhlá‰ení roz-
lehl˘ch pfiírodních území s úpln˘m
zákazem lovu medvûdÛ. Podle
tohoto doporuãení má b˘t taková
rezervace v kaÏdém z bioklimatic-
k˘ch regionÛ Britské Kolumbie
a navíc mají b˘t zaji‰tûny spojova-
cí biologické koridory mezi jednot-
liv˘mi grizzlími populacemi.

-ovs-

(Haematopus ostralegus) a ãejky
chocholaté (Vanellus vanellus) se
stabilizovaly, populace bfiehou‰e
ãernoocasého (Limosa limosa)
váÏnû poklesla v dÛsledku reÏi-
mu sekání, kter˘ zanechává pfií-
li‰ mal˘ pokryv a tím
i málo potravy pro mladé ptáky
a zvy‰uje se predace. Poãty hus
se rychle zvedly, stejnû jako sovy
pálené. Celková délka ekologicky
obhospodafiovan˘ch kanálÛ se
zv˘‰ila aÏ k 5000 kilometrÛ.

Péãe o pfiírodu provádûná
zemûdûlci se mÛÏe dále zv˘‰it.
Vût‰í roli by mûly sehrát místní
pfiedstavitelé a mûly by b˘t posí-
leny místní agro-environmentál-
ní organizace.
Farming with nature         

ku

Dálkov˘ prÛzkum
pomáhá urãit stres
vegetace v okolí
ãernobylské 
elektrárny

Havárie jaderného reaktoru,
k níÏ do‰lo v dubnu 1986
v ukrajinském âernobylu, zamo-
fiila radioaktivitou ‰iroké okolí
elektrárny. Tragédie v˘znamnû
ovlivnila mj. poãetnost a roz‰ífie-
ní stromÛ v havarijní zónû kolem
elektrárny. Vysoká intenzita
radioaktivního záfiení zahubila
na 400 hektarech porosty boro-
vice lesní (Pinus sylvestris). Uve-
denou plochu po té osídlila bfiíza
bûlokorá (Betula pendula). Pfied-
cházející v˘zkum doloÏil, Ïe zmû-
ny listov˘ch barviv (chlorofyl a,
chlorofyl b, karotenoidy) a bio-
masy v dÛsledku nedostatku
vody a Ïivin a dal‰ích vlivÛ pro-
stfiedí je moÏné rozli‰it pomocí
charakteristik spektrální odrazi-
vosti listÛ. Spektrální odrazivost
charakterizujeme jako pomûr
odraÏeného a pfiijatého svûtelné-
ho toku: jde tedy o schopnost
urãitého povrchu odráÏet svûtlo.

Brit‰tí badatelé C. DAVIDS a A.
N. TYLER nedávno prokázali, Ïe
mûfiení spektrální odrazivosti
mÛÏeme vyuÏít pro urãení vlivu
kontaminace prostfiedí radionuk-
leotidy na vegetaci v ãernobylské
havarijní zónû (Rem. Sens. Envi-
ron., 85, 30 – 38, 2003). Spektro-
radiometrií borovice lesní a bfiízy
bûlokoré v laboratofii a v terénu
potvrdili, Ïe urãité spektrální
charakteristiky dfievin odpovídají
specifick˘m aktivitám radioizoto-
pÛ stroncia a cesia v listech
a v pfiípadû cesia i v pÛdû. Dálko-
v˘ prÛzkum Zemû, tedy shro-
maÏìování údajÛ o urãit˘ch
objektech bez fyzického kontaktu

Îivná rostlina – tolije bahenní
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Pát˘ svûtov˘ kongres o chránûn˘ch územích – 
Vth WPC, World Parks Congress (tento titul nepfieklá-
dám doslovnû, aby u ménû zasvûcen˘ch nevyvolal myl-
nou pfiedstavu, Ïe snad ‰lo o mezinárodní setkání v obo-
ru okrasného sadovnictví) – mûl své hlavní heslo
„Benefits Beyond Boundaries“. To by se tedy pfiesnû
dalo pfieloÏit jako „Dobrodiní pfiesahující hranice“. Lze
tomu rozumût hned v nûkolikerém kontextu, jak se také
zfietelnû projevilo v kongresov˘ch jednáních: „Dobrodiní“
– prospûch, kter˘ chránûná území poskytují, pfiekraãuje
hranice jejich vymezení na mapû, hranice mezi národy
a státy, ale i rozpory mezi spoleãnostmi, rozdíly mezi
muÏi a Ïenami, pfiedûly mezi generacemi a meze rÛzn˘ch
oborÛ. Pokraãuje a prohlubuje se jiÏ zapoãat˘ proces
integrace chránûn˘ch území do ‰ir‰ích ekonomick˘ch,
sociálních a environmentálních programÛ.

V posledních letech se Jihoafrická republika stala hos-
titelem nûkolika velk˘ch celosvûtov˘ch setkání klíãového
v˘znamu pro ochranu pfiírody. Pfieshraniãní spolupráci
byl vûnován kongres „Parky pro mír“, Somerset West
u Kapského mûsta 1997, o rok pozdûji – 1998 – se ochra-
nou rostlin zab˘val Mezinárodní kongres botanick˘ch
zahrad v kapské Kirstenbosch. V roce 2002 hostil Johan-
nesburg druh˘ summit OSN o Ïivotním prostfiedí a rozvo-
ji. Proto také byl pát˘ ze svûtov˘ch kongresÛ o chránû-
n˘ch územích (konají se od roku 1962 kaÏd˘ch deset let
v roce s datem konãícím dvojkou) posunut o jeden rok.
Konal se v tfietím nejvût‰ím mûstû JAR Durbanu ve dnech
8. aÏ 17. záfií 2003 (8.-10. 9. plenární zasedání a sympo-
zia, 11.-13. 9. semináfie, 14. a 15. 9. exkurze, pfiípadnû
krátké odborné kurzy, 16.–17. 9. závûreãná pléna).

Místo konání samozfiejmû ovlivÀuje obsah jednání kon-
gresÛ – a naopak. Je pochopitelné, Ïe na celosvûtovém
rokování o chránûn˘ch územích, které se poprvé konalo
na „ãerném kontinentu“, byl vysok˘ poãet úãastníkÛ
z Afriky a v˘razné tematické zamûfiení na její problémy.

Ostatnû moÏná by se dnes tûÏko hledal svûtadíl s proble-
matikou tak vyhranûnou právû vzhledem k ústfiednímu
heslu kongresu. Zejména zahraniãní úãastníci, ktefií nav-
‰tívili Jihoafrickou republiku znovu po více neÏ deseti
letech, zaznamenávali kdysi neuvûfiitelnou politicko-soci-
ální zmûnu po pádu apartheidu. Zasedání zahajoval ãer-
n˘ prezident JAR Thabo Mbeki; vystoupil i charismatick˘
Nelson Mandela (spolu s jordánskou královnou Noor
patroni kongresu). Jihoafrická spoleãnost musí samozfiej-
mû fie‰it naléhavé problémy ekonomické, které v perspek-
tivû nebezpeãnû komplikuje zhor‰ující se situace zdravot-
ní: epidemií AIDS je postiÏeno jiÏ více neÏ 25 % obyvatel
v produktivním vûku (existují i pesimistiãtûj‰í údaje), den-
nû v JAR pfiichází na svût 250 HIV pozitivních novorozen-
cÛ. K ekonomick˘m problémÛm patfií i správné zafiazení
chránûn˘ch území, právû ve smyslu „beyond boundaries“.

Vzpomínám si tu na dokumentární film o Ïivotû Kfio-
vákÛ (nevím uÏ pfiesnû, zda v Botswanû ãi Namibii), kte-
r˘ mû velmi zaujal na jednom z nedávn˘ch environmen-
tálních filmov˘ch festivalÛ. Lovec ‰tve hodiny trvajícím
bûhem vyhlédnutou antilopu, ta uÏ ztrácí síly, ale nako-
nec je‰tû staãí vbûhnout za ohradu na hranici pfiírodní
rezervace. Teì klesá lovec: únavou a spí‰ je‰tû zklamá-
ním. Do rezervace si za kofiistí netroufne, riskoval by
dlouh˘ pobyt ve vûzení, ale rodina bude mít hlad… Jed-
na ze situací charakterizujících mnohá africká chránûná
území. Pfiitom v pamûti nebo spí‰e uÏ jen v podání star-
‰ích generací je‰tû vytrvávají pravé vraÏedné orgie trofej-
ních stfielcÛ viktoriánsk˘ch dob (vzpomnûl jsem si na
Konopi‰tû!), komerãních lovcÛ a obchodníkÛ se slonovi-
nou. Situace se na‰tûstí zlep‰uje: do jedné z prvních
africk˘ch oblastí pfiírodního Svûtového dûdictví UNESCO
– Santa Lucia byl symbolicky pfied zahájením kongresu
repatriován gepard. Brzy dojde na lva – a tak se oãeká-
vá, Ïe v chránûném území brzy zase bude celá „velká
pûtka“: lev, leopard, slon, nosoroÏec a buvolec. Velká

CHRÁNùNÁ  ÚZEMÍ  P¤EKRAâUJÍ  HRANICE
ZPRÁVA  Z 5. SVùTOVÉHO KONGRESU  O CHRÁNùN¯CH  ÚZEMÍCH

Jan âefiovsk˘
„Pfiíroda potfiebuje na‰i lásku a péãi“

Nelson Mandela
pfii projevu na zahájení 5. WPC, 8.9.2003

Tfietí nejvût‰í mûsto Jihoafrické republiky Durban leÏí 
na pobfieÏí Indického oceánu

Pát˘ svûtov˘ kongres o chránûn˘ch územích se konal
v Durbanu v moderním mezinárodním kongresovém
centru, otevfieném v roce 1997
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volnû Ïijící zvífiata, pozorovatelná z pfiímo dÛvûrné blíz-
kosti, jsou magnetem pro rychle se rozvíjející meziná-
rodní turismus. Ten pfiedstavuje zatím nejdÛleÏitûj‰í
ekonomick˘ „benefit“. Masajsk˘ pfiedák z Tanzánie ve
své pfiípadové studii uvedl, Ïe z jeho etnika cestovní ruch
plnû zamûstnává 1300 lidí a více neÏ 10 000 dal‰ích na
nûm existenãnû závisí.

Po vnitfiních politick˘ch zmûnách pfiistoupila Jihoafrická
republika k zlep‰ování vzájemn˘ch vztahÛ se sousedními
státy i cestou vytváfiení rozlehl˘ch pfieshraniãních chránû-
n˘ch území. Ta by mûla nahrazovat nevraÏivost aÏ nepfiá-
telství spoluprací i zv˘‰en˘m ekonomick˘m ziskem
z cestovního ruchu. Pfiíkladem by mûl b˘t projekt Limpo-
po/Shashe na vytvofiení rozlehlé chránûné oblasti v povodí
tûchto dvou fiek, trilaterální – sdílené státy Botswana, JAR
a Zimbabwe. Pfiedpokládá partnerskou spolupráci mezi
vládami, soukrom˘mi vlastníky pÛdy a místními obcemi.
Má nejlep‰í perspektivu stát se jednou z turisticky nej-
atraktivnûj‰ích destinací v jiÏní Africe: zatím pomûrnû mal˘
poãet privátních kempÛ v Botswanû pfiijímá roãnû kolem
20 000 turistÛ, men‰í je jejich poãet v JAR; Zimbabwe
povoluje i extenzivní kontrolovan˘ lov zvûfie. V prosinci
2002 byla podepsána smlouva mezi tfiemi státy. Podle ní
v jiÏní Africe vznikne nejvût‰í a nejbohat‰í chránûn˘ pfiírod-
ní komplex na celém kontinentu. Jihoafrická republika do
nûj vloÏí témûfi 2 miliony hektarÛ Krügerova národního par-
ku, Mosambik 1,1 milionu ha své pfiírodní chránûné oblas-
ti (kategorie IUCN VI) Limpopo Valley, Zimbabwe 0,5 milio-
nu ha Národního parku Gonarezhou.

S tûmito nadûjn˘mi zprávami otfiesnû na kongresu
kontrastovaly su‰e, vûcnû pfiedná‰ené údaje ze severnûji
poloÏeného pohraniãí v kraji vysok˘ch vulkánÛ pfii hra-
nicích Konga, Burundi, Rwandy a Ugandy. Jde o pfiírod-
nû vynikající oblast s fiadou národních parkÛ (snad nej-
známûj‰í je Virunga) i jin˘ch chránûn˘ch území, která je
po léta zmítaná krut˘mi bojov˘mi stfiety, v nichÏ se ode-
hrávaly genocidy vyvraÏdiv‰í statisíce a snad dokonce
miliony lidí. V prostfiedí jednacího sálku nasloucháte
klidnému pfiednesu lidí vzhledem se neli‰ících od poslu-
chaãÛ: pfiijeli v‰ak a budou se zase za pár dní vracet do
konãin, kde jde kaÏd˘ den, ãasto dokonce kaÏdou hodi-
nu doslova o Ïivot. Ti stateãní lidé – aÈ uÏ domorodci nebo
pomocníci z bohatého svûta – usilují o záchranu dosud
je‰tû bohaté biodiverzity. A usilují v pevném pfiesvûdãení,
Ïe právû prostfiednictvím ochrany pfiírody se jim nakonec
podafií pfiivést ke smíru znepfiátelené kmeny a zprostfied-
kovat jim i budoucnost v lep‰ích ekonomick˘ch a sociál-
ních pomûrech – „Benefits Beyond Boundaries“!

Durbansk˘ kongres byl z rodu tûch, kter˘m je moÏné
fiíkat „mamutí“. Pfiesn˘ seznam úãastníkÛ nebyl dosud
zvefiejnûn, lidé pfiijíÏdûli – vãas i opoÏdûnû – a odjíÏdûli po
skonãení i pfiedãasnû. Maximum této úãastnické kfiivky
bylo odhadnuto na tfii tisícovky osob. Takov˘ kongres
s oficiálním programem i desítkami ãi spí‰e stovkami pfii-
praven˘ch i improvizovan˘ch „side meetings“ – vedlej‰ích
setkání – má své v˘hody i nev˘hody. K v˘hodám patfií
‰iroká tematická nabídka i moÏnost setkávání i navazo-
vání nov˘ch kontaktÛ. Nev˘hodou je – struãnû fieãeno –
to, Ïe nelze v‰echno stihnout. Rozhodnû v‰ak takov˘ kon-
gres svût upozorní na projednávaná témata, jejich aktuál-
nost a závaÏnost. O tom svûdãí napfiíklad skuteãnost, Ïe
na kongresu bylo akreditováno kolem 250 novináfiÛ.
Konaly se pravidelné tiskové konference i bezpoãet indivi-
duálních interview, ãasto pfiicházely natáãet televize.
Pokud mohl autor ãlánku sledovat, ohlas v médiích byl
velmi Ïiv˘ a pravideln˘. (Reakci ãesk˘ch medií nezjistil.)

Nûkterá zvlá‰È zajímavá fakta o úãasti a organizaci sto-
jí za to uvést. Tak zaprvé, kongres byl v˘bûrov˘. Jeho fiídí-
cí v˘bor dohlíÏel na to, aby do Durbanu pfiijeli takoví
zájemci i hosté, ktefií by mohli co nejvíce pfiispût ke zdaru
jednání i realizaci závûrÛ a doporuãení. Poslednû zmínûné
oãekávání asi trochu oslabuje ta skuteãnost, Ïe vybraní
úãastníci byli pozvání v jejich individuální kapacitû, jako
jednotlivci, nikoliv oficiální reprezentanti vlád, vládních ãi
nevládních organizací, podnikatelsk˘ch spoleãností –
i kdyÏ ãasto ‰lo o jejich v˘znamné ãinitele. Od vût‰iny
z nich se oãekávalo, Ïe si úãast uhradí z vlastních (pfies-
nûji asi fieãeno vlastními cestami a silami získan˘ch) zdro-
jÛ, ãást úãastníkÛ obdrÏela podporu. (Nezaruãená infor-

mace ze zákulisních kuloárÛ hovofiila o tom, Ïe se pfiitom
dostalo na jednoho z tisíce zájemcÛ!) Zcela jasnû to v‰ak
bylo setkání – v tom smûru asi nejv˘raznûj‰í svého druhu,
kterého se autor ãlánku za svého dlouholetého pÛsobení
v mezinárodní ochranû pfiírody mohl zúãastnit, kde díky
velmi ‰irokému profesnímu spektru úãastníkÛ rozhodnû
ne‰lo o akci, kde pfiesvûdãení pfiesvûdãují pfiesvûdãené. To
snad dokáÏe i níÏe uvedená struãná anal˘za pozoruhod-
n˘ch kongresov˘ch témat a trendÛ. Ze Spolkové republi-
ky Nûmecko bylo na kongresu kolem 100 úãastníkÛ,
v‰ichni rozhodnû s kompetentním zájmem o vûc, - a mezi
nimi pouze dva profesionálové ze správ národních parkÛ.
Úpln˘ seznam sponzorÛ kongresu obsahuje celkem 130
poloÏek: z toho nejménû 50 lze oznaãit za vyloÏenû envi-
ronmentální mezinárodní, národní i místní orgány a orga-
nizace a nejménû dal‰ích 20 jsou vyloÏenû komerãní pod-
nikatelské spoleãnosti. Hlavním organizátorem kongresu
byla IUCN – Svûtov˘ svaz ochrany pfiírody.

Z âeské republiky se kongresu úãastnilo 6 osob,
v‰echny podílející se vût‰í ãi men‰í mûrou na péãi
o chránûná území: 2 profesionálové vyslaní Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí; 3 ãelní ãlenové nevládních
ekologick˘ch organizací, sponzorovaní pofiadateli; 1
pozvan˘ ãestn˘ ãlen IUCN. Mezi prioritami pofiadatelÛ
kongresu bylo prosazovat mladé lidi – zde ãeská skupi-
na byla nûkde na stfiedu – a Ïeny – tam to bylo hor‰í,

„Zelené pahorky africké“ v pozdnû zimním (ãi ãasnû
pfiedjarním) aspektu (a navíc v de‰ti). Nejstar‰í africká
pfiírodní rezervace Hluhluwe Umfolozi

Na fotosafari v oblasti nejpoãetnûj‰ího v˘skytu africk˘ch
nosoroÏcÛ (rezervace Hluhluwe Umfolozi). NosoroÏec
zvan˘ „bíl˘“ je ve skuteãnosti ãern˘, ale to by zas byla
jiná historie…
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âe‰ka byla pouze jedna. ·koda, Ïe nevy‰la
snaha ãeského národního komitétu pro IUCN
získat pro úãast jistou politiãku z nejvy‰‰ího
ústavodárného shromáÏdûní. Vezmeme-li
onûch odhadnut˘ch 3000 úãastníkÛ za
základ, pak âe‰i pfiedstavovali 2 promile. Byla
to úãast nízká? UváÏíme-li, Ïe se âeská repub-
lika sv˘mi chránûn˘mi územími na celosvûto-
vém systému podílí pouh˘mi 0,33 promile,
pak docela slu‰ná. (Od na‰ich v˘chodních
sousedÛ – ze Slovenska – pfiijeli úãastníci dva,
od severních – z Polska – tfii; pfiitom z onûch
pûti jsou dva ãleny Rady IUCN!) MoÏná v‰ak
tento zdánliv˘ nepomûr poukazuje na jinou
skuteãnost: vyspûlou ochranu pfiírody, jejíÏ
mezinárodní uznání je nûkolikrát vy‰‰í neÏ
onen zlomek promile.

Na 5. svûtovém kongresu o chránûn˘ch úze-
mích bylo hrdû oznámeno vysoké pfiekroãení
poÏadavku akãního plánu kongresu pfiedchá-
zejícího (Caracas, Venezuela, 1992): Celková
rozloha chránûn˘ch území na na‰í planetû se
v mezidobí více neÏ zdvojnásobila. Dnes zaují-
má více neÏ 12 % zemské sou‰e a navíc je‰tû
10 % pfiísnû chránûné Antarktidy, praví se
v úvodu Durbanského akãního plánu. Nov˘
seznam OSN chránûn˘ch území z roku 2003,
pfiedloÏen˘ právû na Durbanském kongresu,
registruje 102 102 území o rozloze 18,8 milio-
nÛ km2. Oproti poslednímu vydání seznamu
z roku 1997 (obsahoval údaje o 12 754 úze-
mích) je nov˘ seznam natolik novátorsk˘, Ïe se
jeho rozbor vymyká rozsahu tohoto ãlánku.
ZaslouÏil by si, aby mu v nûkterém z nejbliÏ-
‰ích ãísel ãasopisu Ochrana pfiírody byl vûno-
ván souborn˘ referující ãlánek nebo alespoÀ
obsáhlej‰í recenze.

Nebylo by podle mého soudu úãelné ani
zatûÏovat ãtenáfie této zprávy popisem struk-
tury a v˘ãtem témat jednotliv˘ch pracovních
semináfiÛ a jejich dal‰ích dílãích zasedání, do
nichÏ byla práce kongresu rozãlenûna. Za uÏi-
teãnûj‰í povaÏuji v následujících nûkolika
odstavcích pfiiblíÏit urãité silné, z velké ãásti
pfiinejmen‰ím v jejich intenzitû i otevfienosti
názorové diskuse novátorské trendy, v nichÏ
jako pfiím˘ úãastník jiÏ tfietího svûtového kon-
gresu spatfiuji v˘znamn˘ posun vpfied.

Jednání kongresu dokázalo, Ïe se jiÏ v sou-
ãasnosti hlavní zfietel chránûn˘ch území pfie-
souvá z pouhé ochrany pfiírody na ochranu
pfiírody s ohledem na lidi, ktefií v chránû-
n˘ch územích a jejich okolí Ïijí. Pozornost
plná pochopení se více neÏ na kterémkoliv pfie-
de‰lém mezinárodním jednání zamûfiovala na
domorodé obyvatele a na plné uznávání práv na
jejich území a pfiírodní zdroje a tomu odpovída-
jící podíl na rozhodování ve vûcech ochrany pfií-
rody, péãi o chránûná území zejména. Tomu
odpovídala relativnû vysoká, vesmûs sponzoro-
vaná, úãast reprezentantÛ rÛzn˘ch domoro-
d˘ch etnick˘ch skupin, ponejvíce na úrovni
kmenov˘ch náãelníkÛ, kter˘m bylo plnû umoÏ-
nûno vystupovat s jejich názory a poÏadavky.
Ke koneãnému pozitivnímu fie‰ení musí je‰tû
zapoãatá cesta pokraãovat. ÚãastníkÛm kon-
gresu bylo napfiíklad rozdáváno prohlá‰ení
podepsané sedmi domorod˘mi náãelníky
a star‰ími a také fieditelem Mezinárodního pod-
pÛrného centra pro udrÏiteln˘ turismus. Doku-
ment konstatuje, Ïe se dosavadní praxe turis-
mu v chránûn˘ch územích nevyvíjí v dostateãné
souãinnosti s domorod˘m obyvatelstvem a je
zde tfieba zjednat nápravu.

V˘‰e krátce citovan˘ dokument také zvlá‰tû
zdÛrazÀuje ve svém kontextu nedostateãné
dohody ve vztahu udrÏitelného turismu
a principÛ kulturní trvalé udrÏitelnosti. To sou-
visí s dal‰ím v˘znamn˘m aspektem prostupu-
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● Nejvelkorysej‰í projekt pfieshraniãní spolupráce v územní
ochranû pfiírody, kter˘ byl prezentován na 5. svûtovém kongresu
o chránûn˘ch územích, pfiipravila ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2002
mezinárodní pracovní porada u Mrtvého mofie. Mûl by vzniknout –
po urãit˘ch etapách – obrovsk˘ územní pruh se statutem zvlá‰tní
péãe o biodiverzitu, geodiverzitu, archeologické a kulturní památ-
ky i Ïivé lidi – etnické skupiny a národy – od Mrtvého mofie aÏ po
mosambické pobfieÏí Indického oceánu. Pruh zvan˘ Velké riftové
údolí by mûl zahrnout ãásti území celkem 22 státÛ a v koneãné
fázi vyhlá‰en multinárodním Svûtov˘m dûdictvím UNESCO. Pojí-
cím symbolem by mûla b˘t ptaãí migrace, jíÏ je Rift v˘znamn˘m
koridorem – proto logo v podobû ãápa.

● Zástupce nûmeck˘ch velkopivovarÛ Krombacher hrdû oznámil
ekonomické zapojení své firmy do podpory územní ochranû pfiíro-
dy. Akce se koná ve spolupráci s Celosvûtov˘m fondem na ochra-
nu pfiírody – WWF. Je zamûfiena na záchranu jednoho z nejkritiã-
tûji ohroÏen˘ch biomÛ, jak hlásá její název KampaÀ za de‰tné
pralesy. Pfievedeno do názorné fieãi konkrétních ãísel: kaÏdá pro-
daná „basa“ piva znaãky Krombacher pomáhá zachránit 1 m2 tro-
pického lesa. Realizaci v terénu zaji‰Èuje WWF. Program má i svou
efektní mediální prezentaci, kterou obstarává – jako „velvyslanky-
nû WWF“ – populární Stefi Grafová.

● Ani jiÏní Afrika nezÛstává u‰etfiena klimatick˘ch v˘kyvÛ. Úãastníci
5. WPC mohli sami pfii terénních exkurzích pozorovat hrozivû vyschlá
koryta fiek v provincii KwaZulu Natal. Letos se oãekávají v˘nosy skliz-
nû kukufiice niÏ‰í o 30 – 85 %, banánÛ o 30 %. Obvykl˘ kaÏdoroãní
tah sardinek v Indickém oceánu nebyl letos vÛbec zaznamenán. Pre-
torii postihlo tornádo a v oblasti hlavního mûsta JAR i nedalekého
Johannesburgu spadly tûÏké letní lijáky. Aridní Malé Karru nelákalo
letos sv˘mi proslul˘mi koberci pestr˘ch kvûtÛ, protoÏe bylo postiÏeno
záplavami. Suchem podmínûné lesní poÏáry v provinciích JAR pfii
Indickém oceánu zniãily 30 176 hektarÛ komerãních lesních mono-
kultur. Poji‰Èovny odmítají takové porosty nadále poji‰Èovat.

● Hodnû se mluvilo o mohutném rozvoji chránûn˘ch území na
Balkánû. Regionální evropsk˘ úfiad UNESCO (ROSTE) pfiipravuje
projekt reaktivace biosférick˘ch rezervací v této ãásti Evropy.
Zejména v Bulharsku se silnû angaÏuje ·v˘carská rozvojová agen-
tura. Desetilet˘ „Bulharsko-‰v˘carsk˘ program ochrany biodiver-
zity je nyní dále rozvíjen Bulharskou nadací pro biodiverzitu. Dûní
v Bulharsku se také zapojuje do souãasné nûmecké iniciativy
Spolkového úfiadu pro ochranu pfiírody (BfN) Evropsk˘ zelen˘
pás usilující o pfieklenutí „nové Ïelezné opony“, která pr˘ vzniká
mezi ãlensk˘mi a neãlensk˘mi státy Evropské Unie. Jak bylo sdû-
leno na jednom dílãím pracovním zasedání v Durbanu, koordinaã-
ní úlohu v Evropském zeleném pásu má pfievzít IUCN/EUROPE,
SRN slibuje finanãní pomoc.

● Biokulturní diverzita – rozmanitost spojitosti pfiírody s kulturou
– je pfiedmûtem zájmu mezinárodní neziskové organizace Terra-
lingua, zaloÏené v roce 1996 a sdruÏující antropology, lingvisty
a ekology. ZdÛrazÀují se vztahy mezi jazyky, vûdûním a Ïivotním
prostfiedím jako faktor v˘znamn˘ pro ochranu pfiírody. V pouh˘ch
16 zemích se pouÏívá 60 % v‰ech znám˘ch jazykÛ (nejvíce jich má
Papua-Nová Guinea – 795, na druhém místû je Indonésie – 708,
i z USA je známo 157 rÛzn˘ch jazykÛ). Polovinou takov˘ch jazykÛ
se hovofií v biomech tropick˘ch a subtropick˘ch lesÛ. Napfiíklad
domorod˘ kmen Kuna v Panamû ponechává více neÏ polovinu své-
ho území zalesnûnou. V jeho stále Ïiv˘ch tradiãních písních
a vyprávûních má dÛleÏité místo úcta k pfiírodû a její ochrana.

● Jedno z „vedlej‰ích setkání“ na 5. svûtovém kongresu o chránû-
n˘ch územích, zamûfiené na plnûní cíle 5. Globální strategie ochra-
ny rostlin, bylo vûnováno projektu IPA – botanicky v˘znamná
území (pravidelnû o nich referuje i ãasopis Ochrana pfiírody).
Zúãastnilo se kolem 100 kompetentních zájemcÛ z celého svûta.
Na poradû se také hovofiilo o moÏnosti roz‰ífiit identifikaci
a následnou vhodnou ochranu botanicky v˘znamn˘ch území
(obdobû IBA – v˘znamn˘m ptaãím územím) celosvûtovû. âesk˘
úãastník kongresu referoval o plánech i zku‰enostech v plnûní
projektu v âR.

● Generální fieditel IUCN Achim Steiner byl pfii moderování zahajo-
vacího zasedání 5. svûtového kongresu o chránûn˘ch územích vel-
mi zaskoãen (a málem poraÏen) stádem pakoní, které se pfiehnalo
pfies pfiedsednické pódium k napojení v nedaleké tÛni. I jiná afric-
ká zvífiena se objevila v sále, nevyjímaje ani zelenou mambu. Ne-
‰lo v‰ak o zvífiata skuteãná, ale napodobovaná velmi zdafiilou pan-
tomimou. Tou pfii zahájení i v prÛbûhu dal‰ích zasedání
zpestfiovala program skupina hercÛ souboru Theatre for Africa. 
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jícím jednání kongresu: vût‰í pozornost kulturním
a spirituálním hodnotám chránûn˘ch území. Ve vel-
mi ãetn˘ch krajinách lidská ãinnost zanechala své sto-
py: nûkde byly pfiekryty postupem pfiírody (ale nezanik-
ly), jinde (jistû ve vût‰í ãásti Evropy) krajinu v˘znamn˘m
zpÛsobem spolu s pfiírodními procesy spoluvytváfiela.
Kulturní památky – od archeologick˘ch aÏ po relativnû
témûfi recentní – je tfieba i v chránûn˘ch územích pfiijí-
mat jako jejich souãást, nikoliv ru‰ivé prvky. Jednotliv-
ci i celá spoleãenství lidí ãasto vyhledávají chránûná úze-
mí pro inspiraci, pokoj léãivû pÛsobící na du‰i
a vytváfiející spojení lidské bytosti s pfiírodou. Zejména
domorodé a tradiãní spoleãnosti povaÏovaly a stále pova-
Ïují mnohé ãásti chránûn˘ch pfiírodních území za svaté,
posvátné spojení pfiírody s kulturou, a usilují o to, aby
jako takové byly respektovány. I pfies zdÛraznûní v˘‰e
uvedeného typu spoleãností domorod˘ch a tradiãních:
nemáme i v Evropû – a konkrétnû u nás v âechách kul-
turní krajinné celky prodchnuté svojí tradiãní spirituali-
tou – a nemáme dokonce správy chránûn˘ch území, kte-
ré toto aktivnû plnû chápou? (âtenáfi asi rychle pochopí,
Ïe tu myslím zejména na CHKO Broumovsko!)

Oblíben˘m typem „vedlej‰ích setkání“ na kongresu byla
prezentace nov˘ch knih, pfiípadnû v˘znamn˘ch zpráv
a studií – podle u nás nyní vÏit˘ch postupÛ bychom moh-
li fiíci jejich „kfiest“ (ãasto byly také spojovány s následn˘-

mi recepcemi). Snad nejvût‰í pozornosti se tû‰ilo uvedení
spoleãné studie organizací UNEP a Conservation Interna-
tional „Tourism and Biodiversity“, pfiedloÏené formou pub-
likace i CD ROM. JiÏ z informací v pfiede‰lém textu lze
odvodit, jak v˘znamn˘m ãinitelem pro chránûná území se
stal turismus (coÏ je ãe‰tinû zatím je‰tû trochu cizí ter-
mín, spojující ãinnosti, jimÏ jsme u nás byli zvyklí fiíkat
turistika a cestovní ruch.) Mezinárodní turismus zazname-
nal v letech 1950 – 1990 rÛst o 1700 %. V souãasné dobû
zaujímá jednu z pûti hlavních poloÏek „exportu“ pro 83 %
v‰ech zemí svûta a pro 38 % je hlavním zdrojem pfiíjmu
zahraniãních valut. V souãasné dobû zamûstnává ve svû-
tû 200 milionÛ lidí a roãnû uvádí do pohybu 700 milionÛ
mezinárodních pasaÏérÛ. Oãekává se, Ïe do roku 2020 se
toto ãíslo zdvojnásobí. Stále víc a více se prioritní cíle
zamûfiují na „horká místa“ (hotspots) globální biodiverzity.
Je pozorován jist˘ posun od kdysi klasick˘ch míst
(památky ve Stfiedomofií) smûrem k exotick˘m pfiírodním
ekosystémÛm: turismus do Laosu a Vietnamu vzrostl za
posledních 10 let o 1000 % : pfiíãinou je touha spatfiit na
vlastní oãi tropickou dÏungli. Stoupá v‰ak i turismus
domácí, tj. vnitrostátní, kter˘ v nûkolika v˘‰e uveden˘ch
datech zahrnut není, coÏ jeho souvislost s chránûn˘mi
územími samozfiejmû nijak nepopírá. Otázky turismu
a chránûn˘ch území jsou tak dÛleÏité, Ïe se na kongresu
staly dokonce pfiedmûtem jednoho závûreãného plenární-
ho zasedání. Závûr byl uãinûn asi v tomto smyslu: Turis-
mus se musí stát podporou ochranû pfiírody, nikoliv
klackem na ni!

Jin˘m dÛleÏit˘m tématem, prolínajícím cel˘m jedná-
ním kongresu, byla pfieshraniãní spolupráce v ochranû
pfiírody, projevující se ve stále intenzivnûji rozvíjen˘ch
bilaterálních aÏ multilaterárních chránûn˘ch úze-
mích. Ta jsou vytváfiena po obou stranách státních (pfií-
padnû zemsk˘ch, provinãních apod.) hranic. V˘znam
a pfiíklady byly jiÏ nadhozeny v nûkter˘ch pfiedcházejí-
cích odstavcích ãi v rámeãku. âasto se dnes také hovofií
o mírov˘ch parcích (peace parks) vzhledem k jejich jiÏ
prokázanému v˘znamu pro uklidÀování ãasto i otevfienû
nepfiátelsk˘ch vztahÛ v „hork˘ch místech“ nejen pro glo-
bální biodiverzitu, ale i pro globální mír. Samozfiejmû,
v nûkter˘ch oblastech jsou pomûry znaãnû vyostfiené.
Nicménû, mírové parky mohou mít i svÛj urãit˘ pfiínos
k urovnávání star˘ch sporÛ a kfiivd minulosti, jak se sna-
Ïil ukázat v diskusi ãesk˘ úãastník na pfiíkladu ãesko-
nûmecké spolupráce v stále choulostivé oblasti Sudet.

DÛleÏit˘m tématem pro jednání byla i kompletizace
systému chránûn˘ch území tak, aby v nûm nechybûla
reprezentace Ïádného ekosystému. Snad nejÏhavûj‰í
otázkou jsou zde mofiská chránûná území. Oficiální sta-

V nadmofisk˘ch v˘‰kách pfies 2000 m toho na such˘ch
travnat˘ch vjeldech Draãích hor v ãasném záfiijovém
pfiedjafií je‰tû mnoho nekvetlo. Pouze v˘znamn˘ kefi aÏ
stromek z ãeledi rÛÏovit˘ch Leucosidea sericea byl jiÏ
obalen hrozny bûloÏlut˘ch kvûtÛ.

V‰echny snímky Jan âefiovsk˘

Tradiãní spiritualita a kultura, peãlivû chránûná
v národním parku Draãích hor: v jeskyních se dochovaly
skalní malby (v udivujícím poãtu kolem 35 000) 
dnes jiÏ nadobro vymizel˘ch KfiovákÛ

Jednou z prvních oblastí Svûtového kulturního a pfiírod-
ního dûdictví UNESCO se staly (roku 2000) Draãí hory –
Národní park Ukhahlamba-Drakensberg, „stfiecha jiÏní
Afriky“. Na snímku jsou, bohuÏel, bizarní ãediãové
tfiítisícovky, vyráÏející z pískovcového podloÏí, zahaleny
v mracích



OCHRANA P¤ÍRODY, 58, 2003, ã. 10 309

tut ochrany má zatím pouze 1 % svûtov˘ch mofií a oceánÛ, zatímco
– navzdory existujícím normám mezinárodního práva na ochranu
mofisk˘ch pfiírodních zdrojÛ pfiipomíná více neÏ 60 % svûtového
oceánu „divok˘ západ“ (jak to v jednom vystoupení vyjádfiil zástup-
ce WWF). 

Dosti kontroverznû byl posuzován poãin
(v kterém já osobnû vidím odváÏn˘ pokrok)
pofiadatelÛ, kdyÏ druhou pÛli pfiedposledního
plenárního dopoledne otevfieli panelové
a následnû i ‰iroké diskusi tématu TûÏební
prÛmysl a chránûná území. U diskusního
stolu zasedli i kapitáni nadnárodních petrole-
jáfisk˘ch a dÛlních spoleãností (uÏ to, Ïe se
takto angaÏovali, je pokrok!).

Pfies pûkná deklarovaná hesla „tfieba zmûnit
vztahy mezi ekologick˘mi a podnikatelsk˘-
mi organizacemi, aby vzájemnû spolupraco-
valy a ne se praly“ (zrovna toto ov‰em konkrét-
nû zaznûlo na pfiedcházejícím sezení o turismu)
byla rozprava na kontroverzní téma pochopitel-
nû sama znaãnû kontroverzní (pohoda se jistû
nedala oãekávat!). Fundamentalisté dokonce
prohla‰ovali, Ïe se cítí b˘t nikoliv na ochranáfi-
ském, ale na hornickém kongresu, smífilivûj‰í
ochranáfii dokonce pfiipou‰tûli, Ïe prospektor-
ství a udrÏitelná tûÏba by se v nûkter˘ch pfiípa-
dech v chránûn˘ch územích povolovat mohly,
moderující generální fieditel IUCN obãas vypínal
pfiíli‰ naÏhaven˘m diskutérÛm mikrofon. Lze
mít rÛzn˘ názor na to, do jaké míry upfiímná
byla slova jistého ‰éfa od ShellÛ, kter˘ tvrdil, Ïe
záÏitek z potápûní v mofii pfied dvaceti lety „úpl-
nû zmûnil jeho Ïivot“ (samozfiejmû pozitivnû pro
ochranu pfiírody). Ale dialog byl otevfien a bude
pokraãovat. Optimisté vûfií, Ïe v duchu v˘‰e cito-
vaného hesla lze zápolení zmûnit ve spolupráci.

Ti, kdo v Durbanu vytrvali aÏ do konce, si moh-
li odvézt domÛ ãtyfii závûreãné, v plénu trochu
spû‰nû (ale jinak by to ani b˘valo ne‰lo) schvále-
né dokumenty o 131 hustû poti‰tûn˘ch stranách.
Teì by mûli povaÏovat za svoji povinnost starat se
v oblastech svého pÛsobení o jejich uvádûní ve
známost a naplÀování alespoÀ nûkter˘ch bodÛ
podle své kompetence. 
Jsou to:

Durbanská dohoda – koncepãní proklama-
ce úãastníkÛ kongresu;

Poselství Úmluvû o biologické diverzitû –
poÏadavek vûnovat v rámci úmluvy náleÏitû
zv˘‰enou pozornost chránûn˘m územím;

Durbansk˘ akãní plán s 10 Ïádoucími
v˘stupy a 14 klíãov˘mi cíli ke splnûní;

Doporuãení, jak dosáhnout dal‰ího pokroku.
Je jistû zcela nad rámec tohoto ãlánku roze-

bírat byÈ jen hlavní body; moÏná se nûkdy
doãkáme ãeského pfiekladu. Pro vût‰í názor-
nost alespoÀ uvefiejÀujeme obsah Durbanské-
ho akãního plánu v pfiipojeném rámeãku.
Ostatnû – uÏ brzy bude pfiíleÏitost posoudit,
jak se kongresová doporuãení osvûdãují a plní:

V závûru 5. svûtového kongresu o chránû-
n˘ch územích tlumoãil pfiedstavitel Thajského
království pozvání své zemû k 3. svûtovému
kongresu o ochranû pfiírody v listopadu 2004.

Protected Areas are Stretching over Borders

A report from a recent event – the Vth World Parks Con-
gress (WPC) – provides a general information and points
out some major themes and trends of the big venue. The
Congress, organized by IUCN – The World Conservation
Union, was held under the chief slogan „Benefits Beyond
Boundaries“. This was an expression of the recent years’
focus shifting from protecting nature to protecting nature
and looking after the local people. Great attention also was
paid to transfrontier co-operation as well as involvement of
sectors other than conservation and environmental ones,
which also fits very well in the main Congress theme.
Among 3,000 participants there were six Czechs.

Jan âefiovsk˘
IUCN Honorary Member and Congress participant  

SUMMARY

Box 2

DURBANSK¯ AKâNÍ PLÁN

Sledovan˘ v˘sledek 1: Splnûní zásadní úlohy chránûn˘ch 
území v ochranû svûtové biodiverzity
Klíãov˘ cíl 1: specifické akce ze strany Úmluvy o biologické diverzitû
ke zlep‰ení úlohy chránûn˘ch území v ochranû biodiverzity.
Klíãov˘ cíl 2: specifické akce v‰ech signatáfiÛ Úmluvy o svûtovém
dûdictví ke zlep‰ení úlohy lokalit Svûtového dûdictví v ochranû biodi-
verzity.

Sledovan˘ v˘sledek 2: Naplnûní základní úlohy chránûn˘ch
území v udrÏitelném rozvoji
Klíãov˘ cíl 3: akce zaji‰Èující, aby chránûná území usilovala o zmírnû-
ní chudoby a v Ïádném pfiípadû chudobu nezvy‰ovala.

Sledovan˘ v˘sledek 3: Propojení globálního systému 
chránûn˘ch území s krajinami a ãástmi mofií, které je obklopují
Klíãov˘ cíl 4: do roku 2010 doplnit systém chránûn˘ch území repre-
zentující v‰echny svûtové ekosystémy.
Klíãov˘ cíl 5: do roku 2015 napojit v‰echna chránûná území na ‰ir‰í
ekologické/environmentální systémy na pevninû i v mofiích.

Sledovan˘ v˘sledek 4: Zlep‰ení kvality, úãinnosti a poskytování
informací v péãi o chránûná území
Klíãov˘ cíl 6: uvést do chodu úãinnou péãi o v‰echna chránûná území
do roku 2015.
Klíãov˘ cíl 7: v‰em chránûn˘m územím poskytnout kapacity pro úãin-
nou péãi.

Sledovan˘ v˘sledek 5: Uznání práv domorod˘ch národÛ,
koãovn˘ch národÛ a místních spoleãenství a záruky ve vztahu
k ochranû pfiírodních zdrojÛ a biodiverzity
Klíãov˘ cíl 8: v‰echna existující i budoucí chránûná území budou fiíze-
na i zfiizována v plném souladu s právy domorod˘ch národÛ, koãov-
n˘ch národÛ a místních spoleãenství.
Klíãov˘ úkol 9: chránûná území budou mít ve svém managementu
reprezentanty vybrané domorod˘mi národy a místními spoleãenstvími
proporcionálnû k jejich právÛm a zájmÛm.
Klíãov˘ úkol 10: do roku 2010 zfiídit a uvést do ãinnosti participaãní
mechanismy k restituci tradiãních pozemkÛ a území domorod˘m
národÛm – tûch, které byly zaãlenûny do chránûn˘ch území bez jejich
svobodného a informovaného souhlasu.

Sledovan˘ v˘sledek 6: Povûfiení mlad‰ích generací
Klíãov˘ cíl 11: zajistit vût‰í úãast mlad‰ích generací v fiízení chránû-
n˘ch území a v péãi o nû a podniknout akce k posílení jejich kapacity
– pfiispívat k ochranáfiské obci jako celku a roz‰ifiovat ji.

Sledovan˘ v˘sledek 7: DosaÏení vût‰í podpory chránûn˘m
územím ze strany jin˘ch konstituentÛ
Klíãov˘ cíl 12: získat podporu v‰ech hlavních podílnick˘ch sloÏek.

Sledovan˘ v˘sledek 8: Zavedení zlep‰en˘ch forem fiízení,
uznávajících jak formy tradiãní tak i inovaãní pfiístupy s velkou
potenciální hodnotou pro ochranu pfiírody
Klíãov˘ cíl 13: v‰echny zemû zavedou úãinné systémy fiízení.

Sledovan˘ v˘sledek 9: Zaji‰tûní v˘raznû zv˘‰en˘ch zdrojÛ pro
chránûná území, odpovídající jejich hodnotám a potfiebám
Klíãov˘ cíl 14: zajistit dostateãné zdroje k zji‰tûní, stanovení a pokry-
tí opakovan˘ch operativních nákladÛ globálnû reprezentativního
systému chránûn˘ch území do roku 2010.

Sledovan˘ v˘sledek 10: Zlep‰ená komunikace a v˘chova
v záleÏitostech úlohy chránûn˘ch území a jimi poskytovaného
prospûchu 



310 OCHRANA P¤ÍRODY, 58, 2003, ã. 10

V letech 2000 aÏ 2003 byl provádûn v˘zkum sloÏení druhÛ
hmyzu, podílejících se na entomogamii (opylování) kru‰tíku
‰irolistého (Epipactis helleborine) na nûkolika lokalitách v jiho-
v˘chodní ãásti okresu Praha-v˘chod. Tento pfiíspûvek pfiiná‰í
souhrn v˘sledkÛ.

Sledováno bylo celkem osm lokalit s v˘skytem kru‰tíku ‰iro-
listého. V tabulce ãíslo 1 je uveden pfiehled lokalit a podrob-
nosti o v˘skytu kru‰tíku. Charakter jednotliv˘ch lokalit je rÛz-
n˘. Lokalita „Mnichovice“ se nachází v fiídkém lese, pÛvodnû
acidofilní doubravû, s relativním nedostatkem vláhy a v sou-
ãasnosti smí‰en˘m porostem ãásteãnû pozmûnûného druhové-
ho sloÏení (borovice, dub, bfiíza, kfioviny). Kru‰tíky zde dosahu-
jí relativnû mal˘ch rozmûrÛ (nejvy‰‰í jedinec 18 cm) a mají malé
kvûty. Lokalita „BoÏkov“ se nachází v su‰‰í ãásti ol‰ového lemu
(zbytky pÛvodních ol‰in), stejnû jako lokalita „Klokoãná“. Loka-
lity „My‰lín“ a „Ondfiejov“ jsou souãástí stfiednû vlhk˘ch remízÛ
s kfiovinat˘m porostem. Lokalita My‰lín se nachází v místû roz-
sáhlej‰í, jiÏ del‰í dobu neobhospodafiované travnaté plochy
s lokálními v˘skyty kfiovin, ze stran obklopené habrov˘mi pásy,
lokalita Ondfiejov se nachází na okraji smí‰eného lesa. Lokalita
„Tfiemblat“ je patrnû nejbohat‰ím místem v˘skytu kru‰tíku ve
sledované oblasti a nachází se v postupnû zarÛstajícím místû
mezi baÏinou a listnat˘m lesem. Lokalita „âakovice“ (u Kame-
nice) se nachází uvnitfi listnatého lesa s pfievahou dubÛ a loka-
lita „Senohraby“ se nachází na jiÏním smûrem orientovaném,
pfiíkrém svahu v dubohabrovém porostu.

Na entomogamii kru‰tíku ‰irolistého se ve sledované oblasti
podílelo celkem 15 hmyzích druhÛ. V‰echny zji‰tûné druhy
náleÏí do dvou ãeledí blanokfiídl˘ch (Hymenoptera) – devût dru-
hÛ náleÏí do ãeledi Vespidae (sr‰Àovití) a ‰est druhÛ do ãeledi
Apidae (vãelovití). Je moÏné konstatovat, Ïe pfieváÏn˘ podíl na
sloÏení opylovaãÛ kru‰tíku ‰irolistého ve sledované oblasti mají
druhy ãeledi Vespidae (81,1 %).

Nejvy‰‰í podíl na opylování kru‰tíku ‰irolistého ve sledované
oblasti mají druhy Dolichovespula sylvestris (vosa lesní) –
33,2 % a Vespula vulgaris (vosa obecná) – 27,5 %. Dal‰í druh –
Vespula rufa (vosa ry‰avá) se na entomogamii podílí 8,1 %.

Podíl 6,9 % má druh Bombus terrestris (ãmelák zemní). Pûti-
procentní podíl na entomogamii má druh Vespula germanica
(vosa útoãná).

Dal‰í druhy mají ménû jak pûtiprocentní podíl na entomoga-
mii. Jedná se o druhy Apis mellifera (vãela medonosná) – 4,4 %,
Bombus agrorum (ãmelák polní) – 2,5 %, Andrena flavipes (pís-
korypka) – 2,5 %, Dolichovespula media (vosa prostfiední) –
1,8 %, Dolichovespula norwegica (vosa norská) – 1,8 %, Polistes
bimuculatus (vosík Ïlutoskvrnn˘) – 1,8 %, Polistes nimpha
(vosík obecn˘) – 1,3 %, Vespula saxonica (vosa saská) – 1,3 %
a Bombus lapidarius (ãmelák skalní) – 1,3 %. NejniÏ‰í podíl má
podle dosavadních v˘sledkÛ v˘zkumu ve sledované oblasti
druh Bombus pomorum (ãmelák ovocn˘) – 0,6 %.

Z pohledu pravidelného podílu na entomogamii je moÏné zji‰-
tûné druhy rozdûlit do tfií skupin. Mezi druhy pravidelnû se podí-
lející na opylování kru‰tíku ‰irolistého na vût‰inû sledovan˘ch
lokalit patfií Vespula vulgaris (v‰echny lokality, kaÏdoroãnû),
Vespula rufa (7 lokalit, kaÏdoroãnû), Dolichovespula sylvestris (6
lokalit, kaÏdoroãnû) a Bombus terrestris (6 lokalit, kaÏdoroãnû).

Mezi druhy témûfi pravidelnû, ale jen na nûkter˘ch lokalitách
opylující kru‰tík, patfií Vespula germanica (2 lokality, kaÏdoroã-
nû), Andrena flavipes (jediná lokalita, kaÏdoroãnû) a Apis melli-
fera (4 lokality, kaÏdoroãnû).

Mezi druhy, opylující kvûty kru‰tíku nepravidelnû, nebo jen
náhodnû, patfií ostatní z v˘‰e uveden˘ch druhÛ. Za náhodného
opylovaãe je moÏné povaÏovat pfiedev‰ím druh Bombus pomo-
rum, kter˘ se na lokalitû „My‰lín“ vyskytuje pomûrnû hojnû, ale
kvûty kru‰tíku vyhledává jen zcela v˘jimeãnû a na nûkolika dal-
‰ích lokalitách (ã. 4, 5 a 7) se rovnûÏ pomûrnû hojnû vyskytuje,
ale na kvûtech kru‰tíku nebyl zastiÏen.

Na druhovém sloÏení opylovaãÛ na jednotliv˘ch sledovan˘ch
lokalitách má nezanedbateln˘ podíl charakter vlastní lokality
s v˘skytem kru‰tíkÛ a její ekologické vlastnosti, ale i její okolí.
Ekologická valence zji‰tûn˘ch a v˘‰e uveden˘ch druhÛ opylo-
vaãÛ je vesmûs ‰iroká, pfiesto na nûkter˘ch lokalitách chybí,
nebo se vyskytuje jen vzácnû, neboÈ jim nevyhovuje charakter
lokality a nezaletují na ni.

Vosa obecná je ve sledované lokalitû velmi hojná, ob˘vá ‰iro-
kou ‰kálu biotopov˘ch formací a jako opylovaã kru‰tíku byla
zji‰tûna na v‰ech lokalitách. Vosa ry‰avá ob˘vá spí‰e otevfie-
nou krajinu, ale zaletuje i do porostÛ a byla zji‰tûna s v˘jim-
kou jedné na v‰ech sledovan˘ch lokalitách. Vosa lesní je
v oblasti rovnûÏ hojná, ale zdrÏuje se spí‰e v lesních biotopech
a na dvou nelesních lokalitách kru‰tíku nebyla nalezena. Na-
opak druhem spí‰e otevfiené krajiny je vosa útoãná, která je
v oblasti rovnûÏ hojná, ale jako opylovaã byla zji‰tûna pouze na
dvou nelesních lokalitách, kde prakticky nahrazuje v˘skyt
vosy lesní.

Ostatní druhy vos a vosíci se na kvûtech objevovali spí‰e
náhodnû a jen na nûkter˘ch lokalitách, stejnû jako zástup-
ci vãelovit˘ch, kde v˘jimku tvofiily pouze dva druhy. Vãela
medonosná kru‰tík nav‰tûvovala pouze tam, kde byla na
lokalitû velmi hojná (blízkost vãelínÛ). Tam, kde se vyskyto-
valy jen jednotlivé exempláfie, kvûty kru‰tíku tento druh
nevyhledával. Naopak jedinci ãmeláka zemního kvûty nav-
‰tûvovali sice nehojnû, ale témûfi na v‰ech sledovan˘ch
lokalitách.

Petr Záruba

Pfiíspûvek k poznání entomogamie kru‰tíku ‰irolistého

Lokalita 1. – Mnichovice, lokalita 2. – BoÏkov, lokalita 3. – My‰lín, lokalita 4. – Tfiemblat, lokalita 5. – Ondfiejov, lokalita
6. – âakovice, lokalita 7. – Senohraby, lokalita 8. – Klokoãná

Tabulka 1: Pfiehled sledovan˘ch lokalit

âíslo Lokalita Poãet Poãet Poãet Poãet Zastoupení
kvet. kvet. kvet. kvet. druhÛ

rostlin rostlin rostlin rostlin opylovaãÛ
2000 2001 2002 2003

-1. Mnichovice 3 4 4 3 40,00 %
-2. BoÏkov 2 1 2 2 33,33 %
-3. My‰lín 8 7 9 11 60,00 %
-4. Tfiemblat 19 18 20 22 33,33 %
-5. Ondfiejov 1 1 1 1 40,00 %
-6. âakovice 3 5 4 4 33,33 %
-7. Senohraby 8 9 7 8 46,66 %
-8. Klokoãná 2 3 1 2 40,00 %

Tabulka 2: Procentuální zastoupení jednotliv˘ch 
opylovaãÛ na lokalitách

Druh Lokalita 1. Lokalita 2. Lokalita 3. Lokalita 4. Lokalita 5. Lokalita 6. Lokalita 7. Lokalita 8. Celkem
Vespula vulgaris 11,40 % 6,80 % 11,40 % 45,50 % 6,80 % 4,50 % 9,10 % 4,50 % 27,50 %
Vespula germanica 62,50 % 37,50 % 5,00 %
Vespula rufa 7,70 % 30,70 % 15,40 % 15,40 % 7,70 % 15,40 % 7,70 % 8,10 %
Vespula saxonica 50,00 % 50,00 % 1,30 %
Dolichovespula media 33,30 % 66,70 % 1,80 %
Dolichovespula sylvestris 15,10 % 7,50 % 30,20 % 13,20 % 30,20 % 3,80 % 33,20 %
Dolichovespula norwegica 33,30 % 66,70 % 1,80 %
Polistes bimuculatus 33,33 % 33,33 % 33,33 % 1,80 %
Polistes nimpha 100,00 % 1,30 %
Bombus lapidarius 50,00 % 50,00 % 1,30 %
Bombus terrestris 18,30 % 9,10 % 9,10 % 9,10 % 27,20 % 27,20 % 6,90 %
Bombus pomorum 100,00 % 0,60 %
Bombus agrorum 50,00 % 50,00 % 2,50 %
Apis mellifera 42,80 % 14,30 % 28,60 % 14,30 % 4,40 %
Andrena flavipes 100,00 % 2,20 %
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Podle oficiálních statistik FAO
(Organizace Spojen˘ch národÛ pro
zemûdûlství a v˘Ïivu) se na celém
svûtû roãnû uloví na 100 milionÛ
ÏralokÛ (Selachimorpha). ProtoÏe jde
pouze o oficiální údaje, bude poãet
uloven˘ch paryb ve skuteãnosti
mnohem vy‰‰í. Odborníci varují, Ïe
bude-li tento trend pokraãovat
i nadále, mohou b˘t nûkteré druhy
bûhem 50 aÏ 100 let zcela vyhube-
ny. âerven˘ seznam celosvûtovû
ohroÏen˘ch druhÛ, vydan˘ IUCN –
Svûtov˘m svazem ochrany pfiírody
v listopadu 2003, zahrnuje celkem
45 druhÛ ÏralokÛ.

Hlavní pfiíãinou, proã se lov tûchto
obratlovcÛ neustále roz‰ifiuje i do
dal‰ích ãástí svûtového oceánu, jsou
v˘chodoasij‰tí labuÏníci. Nudlová
polévka ze Ïraloãích ploutví byla
pÛvodnû v této ãásti svûta tradiãním
svatebním pokrmem a dodnes zÛstá-
vá vyhlá‰enou pochoutkou v mnoha
restauracích, nabízejících vybrané
orientální delikatesy. Chrupavka
v ploutvích má nev˘raznou chuÈ, tak-
Ïe ji tradiãní ãínská kuchynû dochu-
cuje vyhlá‰en˘m kofiením a dal‰ími
ingrediencemi. Aby se uspokojila
poptávka skuteãnû v‰ech zájemcÛ, je
moÏné si zakoupit i vegetariánské
Ïraloãí ploutve, vyrobené z v˘taÏku
nejrÛznûj‰ích mofisk˘ch fias a dal‰ích
pfiírodních látek. Za kilogram Ïralo-
ãích ploutví se v souãasnosti platí aÏ
175 USD (4 800 Kã). Talífi pravé
polévky z ploutví uveden˘ch paryb
proto vyjde v âínû nebo v USA na 150
USD (4 125 Kã).

Zatímco dfiíve rybáfii vyuÏili beze
zbytku témûfi celého Ïraloka, dnes
z nûj vût‰inou upotfiebí pouze hfibetní
ploutve, které ãasto odfiezávají je‰tû
kdyÏ je ulovené zvífie naÏivu. Smrtel-
nû zranûné Ïraloky pak jako nepo-
tfiebn˘ odpad hodí zpût do mofie, kde
velmi rychle uhynou v dÛsledku
znaãné ztráty krve. FAO uvádí, Ïe
v roce 1980 dosahoval objem meziná-
rodního obchodu se Ïraloãími plout-
vemi 32 tun: o deset let pozdûji to
bylo jiÏ 335 tun. ProtoÏe uveden˘
obchod není nijak v˘znamnû regulo-
ván a nezapoãítává se do nûj spotfie-
ba pfiímo ve státech, kde se Ïraloci
loví, bude jeho skuteãn˘ objem mno-
honásobnû vy‰‰í. Pouze do Hongkon-
gu se dováÏejí Ïraloãí ploutve ze 125
zemí celého svûta. Nejvíce ploutví
zpracovávají v kontinentální âínû:
odtud smûfiují ponejvíce právû do
zmiÀované b˘valé britské kolonie
a také do Singapuru. Podle britské
organizace na ochranu ÏralokÛ Shark
Trust a organizace evropsk˘ch mofi-
sk˘ch akvárií Sealife Centres pochází
27 % Ïraloãích ploutví, dovezen˘ch
do Hongkongu, z Evropy.  

Ploutve nane‰tûstí nejsou jedin˘m
dÛvodem, proã objem uloven˘ch Ïra-
lokÛ neustále roste. Vypreparované
ãelisti tûchto starobyl˘ch ÏivoãichÛ si

Na rozdíl od naprosté vût‰iny
kostnat˘ch ryb patfií Ïraloci z hle-
diska Ïivotních strategií mezi tzv.
K-stratégy. Neznamená to nic jiného
neÏ Ïe mají pouze mal˘ poãet potom-
kÛ, pomalu rostou a dospívají aÏ po
del‰í dobû, v krajních pfiípadech aÏ
ve stáfií 20 let. Vût‰ina druhÛ mívá
mláìata pouze kaÏdé dva aÏ tfii
roky. Naproti tomu se Ïraloci ve
srovnání s jin˘mi Ïivoãichy doÏívají
znaãného vûku, aÏ 50 let. Jako
vrcholoví predátofii nemají tyto pary-
by, zejména velké masoÏravé druhy,
témûfi Ïádné pfiirozené nepfiátele.
ProtoÏe i v pfiírodû platí „nûco za
nûco“, dosahují Ïraloci mnohem
men‰í poãetnosti neÏ jejich kofiist,
napfi. kostnaté ryby. I za pfiízniv˘ch
podmínek, v ãlovûkem neovlivnû-
ném prostfiedí s dostateãnû bohat˘-
mi a dostupn˘mi zdroji, se proto
vyskytují ve srovnání s jin˘mi mofi-
sk˘mi Ïivoãichy pomûrnû vzácnû
a nedosahují vysoké populaãní hus-
toty (denzity).

Právû nízká rozmnoÏovací schop-
nost vede k tomu, Ïe za pfiízniv˘ch
okolností se poãetnost ÏralokÛ na
urãitém území zvy‰uje jen pomalu.
Proto jsou tito mofi‰tí Ïivoãichové
jen v malé mífie schopni odolávat
tlaku rybáfiÛ a lovcÛ. Nevládní orga-
nizace a nûktefií specialisté tvrdí, Ïe
lidé vybíjejí Ïraloky tak rychle, Ïe
mnoÏivost (natalita) nestaãí tak vel-
k˘ úbytek vyrovnávat. Matematické
modely, sestavené pro nejlépe pro-
zkoumané druhy, naznaãují, Ïe se
poãetnost (abundance) tûchto mofi-
sk˘ch ÏivoãichÛ mÛÏe roãnû sniÏo-
vat o 2 %. ProtoÏe se ãetné druhy
s oblibou shlukují v nûkter˘ch mís-
tech do rÛznû poãetn˘ch hejn, aÈ uÏ
podle pohlaví nebo stáfií, mÛÏe toto
chování vyvolávat zkreslenou pfied-
stavu o velké celkové poãetnosti ve
svûtovém oceánu.    

A je‰tû jednu skuteãnost musíme
v této souvislosti zmínit. Vût‰ina
druhÛ prÛmyslovû loven˘ch ryb pat-
fií mezi r-stratégy: rostou rychle, Ïijí
krátkou dobu a dokáÏí vyproduko-
vat velké mnoÏství potomkÛ, ponû-
kud hÛfie vybaven˘ch do dal‰ího
Ïivota. PfiestoÏe u nûkter˘ch z nich
existují dlouhodobé odhady jejich
celkové poãetnosti, podle níÏ se sta-
novují kvóty odlovu, je v souãasnos-
ti situace svûtového mofiského
rybáfiství znaãnû tristní. Asi 70 %
v‰ech populací prÛmyslovû loven˘ch
ryb trpí nadmûrn˘m rybolovem, tak-
Ïe do‰lo k dramatickému sníÏení
jejich poãetnosti nebo dokonce
k jejich úplnému zhroucení. V tako-
vém pfiípadû hovofiíme o jejich pfielo-
vení. Není divu, Ïe úlovek 35 %
z hlediska svûtového obchodu nej-
dÛleÏitûj‰ích rybích populací sou-
stavnû klesá.  Pfiesto existuje
pomûrnû velká ‰ance, Ïe se  popula-
ce hospodáfisky v˘znamn˘ch druhÛ

mohou turisté zakoupit jako zajímav˘
‰perk. Tuk ze Ïraloãích jater je obsa-
Ïen v ãetn˘ch bûÏnû dostupn˘ch vita-
minov˘ch pfiípravcích. Stále více Ïra-
lokÛ je zabíjeno i pro jejich
chrupavku. Jenom ve stfiedoamerické
Kostarice, která vyváÏí nejvíce zmiÀo-
vaného materiálu, se mûsíc co mûsíc
zabije v pobfieÏních vodách 10 000
stfiednû velk˘ch ÏralokÛ. Navíc módu
pfiipisovat Ïraloãí chrupavce neobvyk-
lé úãinky vyuÏila fiada renomovan˘ch
firem, vyrábûjících kosmetiku.

Více neÏ 370 druhÛ ÏralokÛ se
vyskytuje zejména podél pobfieÏních
mûlãin a v blízkosti ostrovÛ. Pouze 20
druhÛ Ïije na volném mofii a podniká
del‰í tahy oceánem. V˘vojovû patfií
Ïraloci mezi nejstar‰í skupiny obrat-
lovcÛ: pfiedci dne‰ních ÏralokÛ se na
na‰í planetû objevili asi pfied 400
miliony let. Kromû urãit˘ch staroby-
l˘ch znakÛ jako je zejména zcela
chrupavãitá kostra se u nich objevila
fiada progresivních pfiizpÛsobení
(adaptací), které jim umoÏnily uspût
v konkurenci (kompetici) s kostnat˘-
mi rybami (Teleostei). U nûkter˘ch
Ïivorod˘ch paryb b˘vají zárodky vyÏi-
vovány ze stûny vejcovodÛ, k níÏ pfii-
rostou. V takovém pfiípadû hovofiíme
o tzv. Ïloutkové placentû. Hotovou
senzaci vyvolalo zji‰tûní, Ïe se nûkte-
ré druhy ÏralokÛ vyznaãují ãásteãnou
teplokrevností – dokáÏí si udrÏet
tûlesnou teplotu vy‰‰í neÏ je teplota
okolní vody.

Otisky DNA slouÏí k ochranû ÏralokÛ

Tato hfibetní ploutev Ïraloka velkého
(Cetorhinus maximus) byla v ãervenci
1999 prodána v jednom obchodû
v Pekingu za 16 600 USD
(460 000 Kã)  Foto archiv autora 
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Rusk˘ systém zvlá‰È chránûn˘ch území v souãasné
dobû ãítá 100 zapovûdnikÛ, 35 národních parkÛ, 69
zakaznikÛ a 28 pfiírodních památek. Jejich celková roz-
loha je 532 000 ãtvereãních kilometrÛ, coÏ pfiedstavuje
3,1 % státního území Ruské federace. âísla se t˘kají
pouze chránûn˘ch území federálních. Pfiipoãteme-li
chránûná území regionální, celková rozloha územnû
zvlá‰È chránûné pfiírody v Rusku vzroste na 1 400 000
kilometrÛ ãtvereãních.

Rychl˘ rozvoj systému je zaznamenáván od roku 1992:
od té doby do nûho pfiibylo 26 nov˘ch zapovûdnikÛ, 18
národních parkÛ, 7 federálních zakaznikÛ a 3 federální
památky – to v‰e o celkové plo‰e 270 000 km2. Dal‰í roz-
voj je plánován: do roku 2010 má b˘t zfiízeno 9 nov˘ch
zapovûdnikÛ a 12 nov˘ch národních parkÛ. Kromû toho
se pracuje na posílení pfieshraniãní spolupráce vytváfie-
ním dal‰ích bilaterálních chránûn˘ch území se soused-
ními státy: Mongolskem, Ukrajinou, Kazachstánem,
âínou, Gruzií, ÁzerbájdÏánem, Finskem, Norskem i USA.

Základním ãlánkem systému rusk˘ch zvlá‰È chránû-
n˘ch území je zapovûdnik (od roku 1916). Této katego-
rii se pfiiznávají tak znaãná specifika, Ïe je rusk˘ termín
vesmûs uznáván mezinárodnû a nepfiekládá se. Má sta-
tut pfiísné pfiírodní rezervace (mezinárodní kategorie
IUCN I) a tfii základní úkoly: ochrana nedotãen˘ch pfií-
rodních ekosystémÛ a v nich probíhajících pfiírodních
procesÛ; vûdeck˘ v˘zkum; v˘chova a vzdûlávání. Za
hlavní specifikum zapovûdnikÛ je tradiãnû povaÏován
jejich charakter vûdeckov˘zkumn˘ch institucí „pod
‰ir˘m nebem“. Rusové se dnes chlubí, Ïe zapovûdniky
vedou svûtovû absolutnû nejdel‰í (30–70 let) environ-
mentální monitoring v podobû záznamÛ naz˘van˘ch
„kronika pfiírody“. V posledním z úkolÛ se dnes zapo-
vûdnikÛm (ov‰em kdysi jen velmi omezenû pfiístupn˘m
vefiejnosti) vyt˘ká pomûrnû nízká efektivita a vyÏaduje
i realizuje se posílením environmentální v˘chovy.

Graf rozvoje zapovûdnikÛ nevykazuje jednoznaãnû
stoupající kfiivku. Rok 1951 je hlubok˘ zlom: v období
vrcholného stalinismu byly zapovûdniky oficiálnû pro-

hla‰ovány za pfiekáÏku v˘stavby socialismu. Zmûna
k lep‰ímu nastává v prÛbûhu sedmdesát˘ch a osmdesá-
t˘ch let. Na ‰kodu ov‰em bylo nedorozumûní aÏ nepfiá-
telství mezi správci zapovûdnikÛ a ‰ir‰í vefiejností: pfiíãi-
na je spatfiována právû v nedostatcích v˘chovného
pÛsobení a komunikace. Politické zmûny zaãátkem
devadesát˘ch let a rozpad Sovûtského svazu pfiivodily
v zapovûdnikách (i ostatních chránûn˘ch územích) vlnu
chaosu: doslova ze dne na den vyschly státní finanãní
zdroje a rozhodující moc se z moskevského centra pfie-
souvala na niÏ‰í správní orgány.

V prÛbûhu posledních deseti let ruská chránûná úze-
mí doslova bojovala za své pfieÏití. Dochází k procesu
zmûn, odpovídajících nastal˘m a probíhajícím zmûnám
politick˘m, sociálním a ekonomick˘m. Mezi samostatn˘-
mi ochránci pfiírody propuká zásadní spor: jedna strana
tvrdí, Ïe zapovûdniky zrazují své poslání podbízejíce se
nejvy‰‰ím nabídkám v nové kapitalistické epo‰e, druhá
naopak zmûny schvaluje jako poãátek nové éry ve v˘vo-
ji ochrany pfiírody. Chránûná území vedou zápas o svou
novou identitu, „vplouvajíce pfiitom do neznám˘ch vod,
nicménû tyto kroky …mohou b˘t urãujícími pro to,
jak˘m smûrem se ochrana pfiírody v Rusku vydá v nad-
cházejících letech“.

K znaãnému pokroku do‰lo po roce 1992 v environ-
mentální legislativû: ta byla (vãetnû právního zaji‰tûní
chránûn˘ch území) usmûrnûna a posílena natolik, Ïe
napravila dfiívûj‰í „vágní a neurãit˘ právní systém ochra-
ny Ïivotního prostfiedí“. Po stránce finanãní se v letech
1992–1997 ruská chránûná území octla bez prostfiedkÛ.
Slibn˘ v˘nos prezidenta Jelcina o nápravû v roce 2000
nikdy nedo‰el svého naplnûní. Chránûná území se muse-
la prakticky starat sama o sebe. Dnes je urãitá ãást hra-
zena z federálních prostfiedkÛ, men‰í z prostfiedkÛ oblast-
ních a místních. Správy chránûn˘ch oblastí se mezitím
musely nauãit, jak na sebe samy vydûlávat: hlavními
zdroji jsou poskytování vûdecké expertizy, turismus, ome-
zená tûÏba pfiírodních zdrojÛ, zejména palivového dfieva,
a vybírání pokut za rÛzné pfiestupky, zejména pytláctví.

„Perestrojka“ chránûn˘ch území v Rusku

ryb po urãité dobû zákazu jejich
lovu pfiece jen obnoví. Poãetnost
populací nûkter˘ch kostnat˘ch ryb
se díky velké mnoÏivosti mÛÏe zv˘‰it
meziroãnû aÏ o 30 %. Právû dlouhá
doba dospívání, mal˘ poãet mláìat
a znaãn˘ ãasov˘ úsek mezi jednotli-
v˘mi vrhy v˘raznû omezují schop-
nost Ïraloãích populací se po urãité
dobû vzpamatovat z nadmûrného
lovu. V˘sledky v˘zkumu dvou Ïralo-
ãích druhÛ naznaãují, Ïe v optimál-
ním stavu se poãetnost jejich popu-
lací zv˘‰í roãnû jen o 1 – 2 %. 

V urãit˘ch ãástech svûta (kupfi.
nûkteré státy USA a Austrálie, Jiho-
africká republika, Maledivy) jiÏ proto
pfiistoupili k ochranû alespoÀ vybra-
n˘ch druhÛ ÏralokÛ. Po vzru‰ené
debatû rozhodli delegáti 12. zasedání
Konference smluvních stran Úmluvy
o mezinárodním obchodû ohroÏen˘mi
druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ a rostlin
(CITES), konaného v listopadu 2002
v Santiagu de Chile, aby se úmluva
vztahovala na Ïraloka obrovského
(Rhincodon typus) a Ïraloka velkého
(Cetorhinus maximus) Snahu o ochra-
nu nûkter˘ch druhÛ ÏralokÛ navíc ztû-
Ïuje jejich povûst jako nelítostn˘ch
zabijákÛ v‰eho Ïivého. Znalci se sho-
dují na tom, Ïe Ïralok mÛÏe pro ãlovû-
ka znamenat hrozbu, pokud jeho dél-
ka pfiekroãí dva metry. Tûchto rozmûrÛ

ov‰em dosahuje jen jeden z pûti dru-
hÛ. Z 350 masoÏrav˘ch druhÛ byl
útok na lidi zaznamenán jen u 30
z nich, pfiiãemÏ 20 druhÛ mÛÏe b˘t pro
ãlovûka velmi nebezpeãn˘ch. KaÏdo-
roãnû dojde na celém svûtû k 5 – 15
útokÛm ÏralokÛ na ãlovûka, které kon-
ãí smrtí napaden˘ch lidí. Vezmeme-li
v úvahu, Ïe rok co rok nav‰tíví mofiské
pláÏe stovky milionÛ lidí, je pravdûpo-
dobnost napadení ãlovûka Ïralokem ve
skuteãnosti 100x men‰í neÏ zasaÏení
bleskem nebo bodnutí vãelou. Zatímco
na následky útoku Ïraloka zemfie
v Austrálii pouze jeden ãlovûk, osm
jich zahyne pfii hloubkovém potápûní
a 306 se jich utopí pfii rekreaãním kou-
pání. Podrobn˘ rozbor databáze ame-
rického váleãného námofinictva, která
shromaÏìuje dostupné údaje o proka-
zateln˘ch útocích ÏralokÛ na lidi,
zaznamenané od roku 1941, potvrzu-
je, Ïe 50 –70 % napadení bezprostfied-
nû nesouvisí s hledáním kofiisti. Nûkte-
fií znalci Ïivota ÏralokÛ upozorÀují, Ïe
plavci a zejména podmofi‰tí potápûãi
pronikají stále ãastûji do míst, kam se
lidé aÏ dosud nedostali. Pfiíli‰ intenziv-
ní podmofisk˘ lov podstatnû omezil
potravní zdroje ÏralokÛ právû tam,
odkud jsou hlá‰eny útoky ÏralokÛ
vÛbec nejãastûji (australsk˘ stát Nov˘
JiÏní Wales, Natal v Jihoafrické repub-
lice a Florida a Kalifornie v USA).

Ov‰em i státy, které nûkteré druhy
zmiÀovan˘ch mofisk˘ch dravcÛ chrá-
ní zákonem nebo omezily dovoz
ploutví, pocházejících z urãit˘ch dru-
hÛ, které v jejich vodách neÏijí, nará-
Ïely aÏ donedávna na jeden tûÏko
fie‰iteln˘ problém. Ani ‰piãkoví znalci
biologie ÏralokÛ nebyli schopni jed-
noznaãnû urãit, z kterého druhu kon-
krétní ploutev pochází.

Genetik M. ·IVJI, pÛsobící ve
V˘zkumném ústavu Guye Harveye
ve floridském Fort Lauderdale, pro-
to se sv˘mi spolupracovníky vyvinul
test kyseliny deoxyribonukleové
(DNA), umoÏÀující stanovit z malé-
ho vzorku tkánû ze hfibetní ploutve
druh paryby (Conserv. Biol., 16, 1 –
13, 2002). Zji‰tûní druhu je natolik
rychlé, Ïe jej mohou v praxi prová-
dût pfiímo ochranáfiské instituce. AÏ
dosud je moÏné urãit DNA testem
‰est druhÛ, jejichÏ ploutve se bûÏnû
objevují na svûtovém trhu. ProtoÏe
v jedné zkumavce je moÏné kombi-
novat hned nûkolik druhovû speci-
fick˘ch sond, mÛÏeme souãasnû
zpracovávat tisíce odebran˘ch vzor-
kÛ. V˘zkumníci plánují, Ïe v krátké
dobû budou schopni rozli‰it 35
ohroÏen˘ch druhÛ ÏralokÛ, které
rybáfii loví ve velkém právû pro
ploutve.

Jan Plesník 
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(V této poloÏce vedl v roce Kandalassk˘ zapovûdnik v Mur-
manské oblasti, kter˘ si „vydûlal“ na 32 % svého rozpo-
ãtu). Dal‰ím zdrojem jsou zahraniãní podpory (nejvy‰‰í –
zapovûdniky Kavkazsk˘, Laponsk˘ a Oksk˘ – v roce 2002
pfiedstavovaly 23 % rozpoãtu). Zajímav˘ a povzbuzující je
rostoucí zájem domácích, rusk˘ch sponzorÛ: v roce 2002
dosáhl ãástky ekvivalentní 380 000 USD. Zahraniãní
granty jsou celkovû nejvût‰ím zdrojem k financování
vûdecké práce v rusk˘ch chránûn˘ch územích.

Od roku 1996 stoupl v rusk˘ch chránûn˘ch územích
poãet profesionálních pracovníkÛ v oboru environmen-
tální v˘chovy: z cca 60 na 440 v roce 2002. V roce 2003
jsou v 90 zapovûdnikách a 30 národních parcích v pro-
vozu v˘chovnû vzdûlávací zafiízení se 450 vysoko‰kolsky
vzdûlan˘mi environmentálními pedagogy. Zatímco
v ostatních profesích se vûkov˘ prÛmûr pracovníkÛ správ
pováÏlivû zvy‰uje, v oblasti v˘chovy a práce s vefiejností
je 34 let. Povolání stráÏce v rusk˘ch chránûn˘ch územích
patfií k nejrizikovûj‰ím v celém státû. Opû‰alí pracovníci,
„vyzbrojení“ triedry, vysílaãkami a ne vÏdycky pu‰kami,
musejí ãelit pytlákÛm na rychl˘ch terénních vozidlech
a operujícími automatick˘mi stfieln˘mi zbranûmi. Proto
je zásadní vylep‰ení stráÏní sluÏby dnes jednou z nejvy‰-
‰ích priorit péãe o ruská chránûná území.

Národní parky jsou v Rusku velmi mladou kategorií
(v klasifikaci IUCN fiazenou jako II). První byl vyhlá‰en aÏ
roku 1983: zajímavé, Ïe jde o Losinyj ostrov, velkoplo‰né
chránûné území o rozloze 11 600 ha pfiímo na území
hlavního mûsta Moskvy. Posláním národních parkÛ jsou:
rekreace na prvním, ochrana pfiírody na druhém a envi-
ronmentální v˘chova na tfietím místû v pofiadí.

Zakazniky (termín se obvykle nepfiekládá) jsou území
pouze s dílãí motivací a dílãí ochranou urãité sloÏky pfií-
rodního bohatství (krajina, flóra a vegetace, fauna, geo-
logické útvary, paleontologická nalezi‰tû, hydrologické
fenomény). Regionální zakazniky jsou zfiizovány nejãas-
tûji pouze na urãité období, federální natrvalo. V klasifi-
kaci IUCN patfií do kategorie IV.

Pfiírodní památky, odpovídající kategorii IUCN III
jsou unikátní pfiírodní v˘tvory se statutem federálním
i regionálním aÏ místním, ãasto i ve správû dobrovoln˘ch
(nevládních) organizací (napfi. V‰eruské spoleãnosti pro
ochranu pfiírody), velikostnû v rozmezí od jednotliv˘ch
památn˘ch stromÛ aÏ po men‰í území.

V Ruské federaci jsou i pfiírodní parky, ty v‰ak jsou
zfiizovány pouze na regionální úrovni.

Déle neÏ jedno století se vedla v Rusku ãasto ostrá dis-
kuse o pfiípustnosti ãi nepfiípustnosti turismu v chránû-
n˘ch územích. Nûkdy v ‰edesát˘ch letech zvítûzil funda-
mentalismus, poÏadující zachování „panenskosti“
chránûné pfiírody, tehdy ov‰em pfiedstavované v˘luãnû
zapovûdniky. (Musíme ov‰em uváÏit i znaãné omezení
volného pohybu obãanÛ a cizincÛ zejména v dobách
b˘valého Sovûtského svazu.) S nov˘mi trendy se i ruská
chránûná území otevírají ekoturismu. Statistická ãísla,
jeÏ jsou v tomto oboru k dispozici (napfi. v roce 1999
nav‰tívilo zapovûdniky ve skupinách turistÛ nûco pfies
140 000 osob, z toho více neÏ 5000 cizincÛ), rozhodnû
nijak vysoká nejsou. Ekoturismus je tedy je‰tû v plen-
kách, ale poãítá se s ním. Vût‰ímu rozvoji brání fiada
pfiekáÏek: nedostatek vhodn˘ch ubytovacích zafiízení,
obtíÏná pfiístupnost fiady oblastí atd.

Vrchní státní dozor nad rusk˘mi chránûn˘mi územími
vykonává oddûlení pro chránûná území a ochranu biodi-
verzity Ministerstva pfiírodních zdrojÛ Ruské federace
(Bol‰aja Gruzinskaja ul. 4/6, Moskva 123812, fax 
+7 (095) 254-43-10). Informace o chránûné pfiírodû
poskytne i internet http://www.wild-russia.org.
Profesionálové i dobrovolníci a pfiíznivci ochrany pfiírody
jsou optimistiãtí co do perspektivy chránûn˘ch území
v Rusku. K rysÛm pfiíznivého v˘voje poãítají i zlep‰enou
spolupráci s místními spoleãenstvími vãetnû pÛvodních
domorod˘ch obyvatel. Za jeden z pfiízniv˘ch jevÛ je pova-
Ïován i vznik a ãinnost regionálních sdruÏení chránû-
n˘ch území, kter˘ch bylo zatím ustaveno dvanáct od
Severního Kavkazu po Dáln˘ v˘chod.
Zpracováno podle Russian Conservation News, No 33,
Summer 2003

-nã-

Ubytovací a stravovací zafiízení cestovního ruchu
odpovídající bûÏn˘m mezinárodním standardÛm se zatím
je‰tû objevují v Rusku pofiídku: Jaroslavská oblast

V‰echny snímky Jan âefiovsk˘

Rekreace je v rusk˘ch národních parcích na prvním
místû. Losinyj ostrov, oblíben˘ v˘letní cíl MoskvanÛ

Ruské národní parky chrání i kulturní dûdictví: pamûti-
hodn˘ starobyl˘ kostel v Národním parku Ple‰ãejevo
ozero v Jaroslavské oblasti
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„Popofiit sílu pfiíkladu“ to je heslo, kter˘m se fiídí Europa
Nostra jiÏ 40 let. Organizace byla zaloÏena v r. 1963 sku-
pinou nevládních organizací za vedení Italia Nostra. Dnes
organizace sdruÏuje více neÏ 200 nevládních organizací
(zamûfien˘ch na dûdictví) v celé Evropû. Cílem organizace
je podpofiit ochranu a zlep‰ení dûdictví - v‰ech jeho ãástí,
podpofiit vysokou úroveÀ kvality v architektufie, mûst-
ském a venkovském plánování, povzbudit socio-ekono-
mick˘ potenciál, kter˘ v sobû dûdictví má, k vytváfiení
obãanské odpovûdnosti a také k vytváfiení pracovních pfií-
leÏitostí a koneãnû usilovat o trvalou udrÏitelnost v rozvo-
ji mûsta a venkova. Pro Evropskou unii, Radu Evropy
a UNESCO reprezentuje Europa Nostra obãanskou  spo-
leãnost Evropy a její závazky ke kulturnímu dûdictví.

V r. 1978 byla zaloÏena cena Europa Nostra a v leto‰-
ním roce se poprvé tato cena - za rok 2002, udûlovala
jako cena Evropské unie za kulturní dûdictví/cena
Europa Nostra. 9. kvûtna byly ceny vyhlá‰eny. V kaÏdé
kategorii (jmenovitû architektonické dûdictví, kulturní
krajina, soubor umûleck˘ch dûl, archeologické lokality,
studie a úsilí vûnované nûjaké akci jednotlivci nebo sku-
pinou) byly vybrány nejzajímavûj‰í projekty. V kaÏdé
v˘‰e uvedené kategorii byl vybrán jeden projekt, kter˘
obdrÏel cenu EU ve v˘‰i 10 000 euro. Dále ‰est projektÛ
bylo ocenûno medailí a 26 diplomem. Mezi ocenûn˘mi
jsou projekty 19 zemí. Ze zajímav˘ch aktivit t˘kajících
se krajiny, lidové architektury a tradiãních forem hospo-
dafiení na venkovû pfiedstavujeme dvû.

Sandbu Søre Nedre´, Vågå, Norsko 
Cena EU za pfiesnou a pfiíkladnou opravu a obnovu

pÛvodního komplexu dfievûn˘ch venkovsk˘ch domÛ,
které tak byly zachránûny pfied opu‰tûním. Zástavba
Sandbu se nachází na svazích údolí Gudbrandsdalen
mezi Oslo a Trondheimem. První záznamy o ní pocháze-
jí z r. 1177, kdy zde bylo velké stfiedisko místního vlád-
ce, ‰lechtice Ivara Gjeslinga, vazala krále Sverre Sigurd-
sona. Sandbu pfiedstavuje jednu z nejlépe zachovan˘ch
dfievûn˘ch usedlostí v Norsku. Je zde osmnáct dfievû-
n˘ch domÛ a kaple. V první fází restaurace byly obno-
veny stfiechy a stabilizovány základy. 

V restaurované kapli byla umístûna pÛvodní kfititelni-
ce 900 let stará. Osmnáct budov tohoto souboru je dnes
chránûno zákonem na ochranu kulturního dûdictví.

¤eka Skjern, Oxbøl, Dánsko
Diplom za hodnotnou regeneraci 2200 hektarÛ mok-

fiadu a zfiízení vybavení pro voln˘ ãas v revitalizovaném
fiíãním údolí. 

V 60. letech byla dolní ãást fieky Skejrn kanalizována
a 4000 ha luk a baÏin oblasti delty rekultivováno,
odvodnûno a pfiemûnûno na ornou pÛdu. Tato akce
mûla závaÏn˘ dopad na volnû Ïijící faunu a planou fló-
ru v údolí fieky, území urãené jako evropsky v˘znamné
území podle smûrnice pro ptáky a smûrnice pro stano-
vi‰tû EU. Revitalizace údolí pfiinesla odstranûní kanálÛ,
obnovení meandrující fieky, obnovení mokfiadních sta-
novi‰È a území delty. Je to jeden z nejrozsáhlej‰ích revi-
talizaãních projektÛ v severní Evropû. Pfii pracích, pro-
vádûn˘ch v letech 1999 – 2002, bylo pfiemístûno
2,7 mil. m3 pÛdy, omezena eroze, odstranûny ãerpací
stanice, mosty a byly zfiízeny nové dopravní cesty
a mosty. Území bude udrÏováno pastvou, sklízením trá-
vy na seno a sekáním rákosu. Bude poskytovat stano-
vi‰tû pro mnoho druhÛ rostlin a zvífiat. Jsou zde i vhod-
ná místa k vyuÏití pro voln˘ ãas - pû‰í cesty,
pozorovatelny ptákÛ, parkovi‰tû pro auta a také moÏ-
nosti pro kanoistiku, lov a rybolov. Vlastníkem území je
Dánská agentura pro lesy a pfiírodu. lk

¤eka Skjern dfiíve a dnes

EUROPA NOSTRA – ceny za rok 2002

Sandbu Søre Nedre’
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Program péãe o krajinu (dále jen PPK) je kaÏdoroãnû
vyhla‰ován Ministerstvem Ïivotního prostfiedí na podporu
opatfiení smûfiujících k udrÏení nebo zlep‰ení stavu pfiírod-
ního prostfiedí. Jedná se zpravidla o provádûní jednorázo-
v˘ch, ãi opakovan˘ch zásahÛ fiízené péãe vedoucích k udr-
Ïení druhové pestrosti a biotopové rozmanitosti. V‰echna
tato opatfiení jsou pfiísnû neinvestiãního charakteru.

V národním parku ·umava jsou vyuÏívána pfiedev‰ím
opatfiení kategorie D – Péãe o zvlá‰tû chránûná území
a zvlá‰tû chránûné druhy rostlin a ÏivoãichÛ.

V‰echna níÏe uvedená a realizovaná opatfiení jsou pro-
vádûna v souladu s Plánem péãe o národní park ·umava. 

V minul˘ch letech byla a dosud jsou provádûna opat-
fiení na záchranu raka fiíãního, pokraãuje reintrodukãní
program pu‰tíka bûlavého, rysa ostrovida, realizují se
opatfiení na záchranu genofondu tisu ãerveného, jsou
zfiízeny klonové archivy smrku ztepilého a ‰umavské
borovice náhorního ekotypu.

Samostatnou a fiádovû nejobsáhlej‰í kapitolou je péãe
o nelesní ekosystémy, zejména o louky, pastviny
a neprodukãní plochy s v˘skytem chránûn˘ch a ohroÏe-
n˘ch druhÛ rostlin nebo cel˘ch spoleãenstev.

Jedním z pfiíkladÛ péãe o chránûné a ohroÏené druhy
ÏivoãichÛ je projekt „Monitoring, reintrodukce a posílení
stávajících populací raka fiíãního (Astacus astacus) v NP
a CHKO ·umava“, vypracovan˘ JU v â. Budûjovicích,
V˘zkumn˘m ústavem rybáfisk˘m a hydrobiologick˘m ve
VodÀanech. Tento projekt spoãívá ve sledování a hodno-
cení stávajících lokalit se zji‰tûn˘m v˘skytem raka fiíãní-
ho a souãasn˘m v˘bûrem vhodn˘ch lokalit pro jeho dal-
‰í reintrodukci v NP a CHKO ·umava. V˘hodou pouÏití
rakÛ ze stávajících populací pro reintrodukci na dal‰ích
lokalitách je jejich geografická blízkost a tím i pfiedpoklad
dobré aklimatizace na podmínky v novém prostfiedí. 

Program reintrodukce pu‰tíka bûlavého (Strix ura-
lensis) probíhá na ·umavû od roku 1991. V posledních
letech pokraãuje realizaãní fáze projektu. Do volné pfií-

rody bylo doposud (v letech 1995-2002) vypu‰tûno 54
pu‰tíkÛ. Pomocí radiotelemetrie je sledován pohyb
nûkolika jedincÛ vybaven˘ch vysílaãem. Na ãeské
stranû ·umavy bylo na 2 lokalitách opakovanû proká-
záno úspû‰né hnízdûní pu‰tíkÛ ve volné pfiírodû. 

I v leto‰ním roce je na ·umavû pokraãováno v monito-
ringu populace rysa ostrovida (Lynx lynx). Kromû sledo-
vání a vyhodnocování stopních drah bûhem zimního
období a shromaÏìování ve‰ker˘ch údajÛ o v˘skytu rysa
na území NP a CHKO ·umava, je nadále pokraãováno
v radiotelemetrickém sledování oznaãen˘ch jedincÛ.

Pfiedmûtem inventarizace v˘skytu tisu ãerveného
(Taxus baccata) a jeho dal‰ího v˘zkumu byla nejenom
oblast ·umavy, ale celá âR a zvlá‰tû pak ZCHÚ. Vlastní
záchrann˘ program tisu ãerveného na ·umavû byl zahá-
jen v roce 1998. Jeho cílem bylo shromáÏdit rozpt˘len˘
genofond zbytkové populace tisu, pfieváÏnû z pÛvodních
stanovi‰È a následnû zabezpeãit dostatek reprodukãního
materiálu. Materiál vhodn˘ k reprodukci byl shromáÏ-
dûn a nafiízkován z více neÏ 150 klonÛ a také byla sebrá-
na a vyseta semena tisu. Cel˘ program má dlouhodob˘
charakter, po dopûstování semenáãkÛ se poãítá
s následnou reintrodukcí tisu na lokality jeho pÛvodní-
ho v˘skytu. Pro pfiípadné váÏnûj‰í zájemce o problemati-
ku tisu viz: www.npsumava.cz/stranky.php?idc=480.

Program záchrany genofondu smrku ztepilého v oblas-
tech NP ·umava, bezprostfiednû ohroÏen˘ch hynutím
souãasn˘ch porostÛ, probíhá na Správû NP a CHKO
·umava jiÏ fiadu rokÛ. Hlavním cílem tohoto programu
je vybudování klonového archivu roubovancÛ smrku
ztepilého se zv˘‰enou rezistencí proti podkornímu hmy-
zu. V˘sledkem projektu by mûla b˘t produkce kvalitní-
ho osiva, ãímÏ dojde k posílení genofondu autochtonní-
ho ‰umavského smrku v jeho cílov˘ch populacích.

I pfies malé finanãní moÏnosti jiÏ tfietím rokem pokra-
ãuje v˘zkum genofondu borovic na ·umavû. Borovice na
·umavû si jistû zaslouÏí vût‰í pozornost neÏ je jí vûnová-

Pfiedmût ochrany v rámci provádûn˘ch ãinností fiízené
péãe – Dactylorhiza  sambucina (ãervené i Ïluté formy)

Extenzivní pastva ovcí na lokalitû v˘skytu zákonem
chránûn˘ch druhÛ rostlin u Prá‰il Foto M. Skolek

Program péãe o krajinu v národním parku ·umava

STÁTNÍ OCHRANA P¤ÍRODYZPRÁVY
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na. Vnitrodruhová i mezidruhová genetická variabilita
rodu Pinus je i na ·umavû rozhodnû dÛvodem k hlub‰í-
mu studiu a pfiípadnû k vyvození praktick˘ch závûrÛ.

Samostatnou a neménû dÛleÏitou kapitolou v progra-
mu péãe o krajinu je speciální zemûdûlské hospodafiení
na podporu druhové rozmanitosti a záchranu genofon-
du chránûn˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ rostlin. Je to pfie-
dev‰ím provádûní nev˘nosn˘ch tradiãních hospodáfi-
sk˘ch ãinností na zemûdûlské pÛdû, kter˘mi se udrÏuje
Ïádoucí druhová skladba, zejména spektrum chránû-
n˘ch a ohroÏen˘ch druhÛ rostlin. Jako vhodné postupy
zemûdûlského hospodafiení se zde uplatÀují pfiedev‰ím
extenzivní fiízená pastva ovcí nebo skotu (pfiípadnû
kombinovan˘ zpÛsob pastvy), ruãní kosení nebo kosení
lehkou mechanizací, ve stanoveném období vegetaãní
sezony. DÛleÏit˘m pfiedpokladem úspûchu akce je
nenaru‰ení tolik dÛleÏitého vodního reÏimu pfiíslu‰né-
ho typu stanovi‰tû. 

Spoleãn˘m jmenovatelem v‰ech v˘‰e uveden˘ch
záchrann˘ch, reintrodukãních a udrÏovacích programÛ

je jejich alespoÀ ãásteãné spolufinancování z v˘‰e uve-
deného programu péãe o krajinu. Bez tohoto finanãního
pfiispûní by nebylo moÏné pfieváÏnou vût‰inu akcí vÛbec
zajistit a zrealizovat.

Finanãní prostfiedky pfiidûlované na PPK jsou bohuÏel,
závislé na v˘‰i státního rozpoãtu a svojí v˘‰í zpravidla
neodpovídají potfiebám ani poÏadavkÛm ochrany pfiíro-
dy. Aãkoliv je PPK naz˘ván programem, nelze v˘‰i
finanãních prostfiedkÛ dopfiedu na nûkolik rokÛ garan-
tovat, coÏ je ke ‰kodû lokalit, kde je zejména nutná pra-
videlnost provádûn˘ch zásahÛ. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe
do budoucna pro potfieby tvorby a ochrany krajiny bude
moÏno kromû finanãních prostfiedkÛ z resortu MÎP ve
vût‰í mífie vyuÏít i prostfiedky z resortu MZe, napfi. z pro-
gramu „Horizontální plán rozvoje venkova“, ãi z pro-
stfiedkÛ EU, zejména v souvislosti s vytváfiením sousta-
vy Natura 2000.

BliÏ‰í informace : Roãenka Správy NP a CHKO ·umava,
roãníky 1998, 2002.

Milan Skolek

Landscape Management Programme in
the ·umava National Park

The Landscape Management Programme
(further referred to as LMP) is opened by the
Ministry of Environment every year to support
measures aimed at preservation or improve-
ment of the status of natural environment. They
are usually single or repeated management acti-
ons to maintain species and habitat diversity. 

In the ·umava National Park, actions under
the category „Management of specially protected
areas and specially protected plant and animal
species“ are used most often. All these actions
are carried out in compliance with the national
park management plan. 

Among recent projects, actions to protect
crayfish, reintroduction of the Ural owl, lynx
monitoring, protection of the common yew, set-
ting up of clone archives of spruce and of the
·umava upland ecotype of pine should be men-
tioned. In addition, numerous activities are
aimed at management of non-forest ecosystems. 

The project „Monitoring, reintroduction and
reinforcement of existing populations of the
noble crayfish (Astacus astacus) in the ·umava

NP and PLA“, prepared by the South-Bohemian
University in âeské Budûjovice and the Rese-
arch Institute of Fishing and Hydrobiology in
VodÀany, is one of the examples of actions tar-
geted at protected and endangered animal spe-
cies. The project includes monitoring and
assessment of current sites of occurrence of the
noble crayfish and selection of sites suitable for
its further reintroduction in the ·umava NP and
PLA (Protected Landscape Area).

The Ural owl (Strix uralensis) reintroduction
programme started in the region in 1991. The
project is now in an implementation phase. So far,
54 individuals have been released into the wild (in
1995-2002). Movements of several individuals are
radio-tracked. Repeated successful breeding of
the Ural owl has been confirmed at two sites in
the Bohemian part of the ·umava Mts.

Monitoring of lynx population (Lynx lynx) in the
·umava Mts. has continued this year too. In addi-
tion to winter tracking and gathering of all data on
the occurrence of lynxes in the ·umava NP and
PLA, a radiotelemetry study has been carried out.

Mapping of the common yew (Taxus baccata)
has been organised not only in the ·umava regi-
on but throughout the country, with main

attention being paid to specially protected are-
as. In 1998, a species action plan was launched
in the ·umava Mts. Its aim was to gather sam-
ples of remaining populations of the common
yew, mainly from natural habitats, and to pro-
vide sufficient reproduction material. More than
150 clones have been used, moreover, seeds
were collected and sown. This long-term project
should include also reintroduction of the com-
mon yew at sites of its former occurrence. 

Protection of the gene pool of spruce in the
·umava NP, threatened directly by dying of
existing stands, is a programme carried out by
the administration of the ·umava NP and PLA
for many years already. The main aim of this
programme is to establish a clone archive of
grafted plants with increased resistance
towards insect pests. The project should result
in the production of high-quality seeds and
reinforcement of the gene pool of the native
·umava spruce.

A special agricultural management to support
species diversity and preserve gene pool of pro-
tected and endangered plant species, i.e. tradi-
tional farming practices, should be also mentio-
ned as an important activity.  

SUMMARY

Pu‰tík bûlohlav˘ (Strix uralensis) Sledování populace rysa je na ·umavû jiÏ tradiãní
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Skuteãnû úãinná ochrana biologické rozmanitosti se dost
dobfie neobejde bez mezinárodní spolupráce, a to hned z nûko-
lika dÛvodÛ. Biodiverzita, aÈ uÏ na populaãní/druhové ãi bioto-
pové/ekosystémové úrovni, málokdy respektuje geopolitické
hranice. Navíc je biodiverzita na na‰í planetû zejména v sucho-
zemském prostfiedí rozmístûna znaãnû nerovnomûrnû: nejvy‰‰í
druhová bohatost (poãet druhÛ ãili alfa-diverzita) se soustfie-
ìuje v rozvojov˘ch, ãasto politicky málo stabilních zemích (viz
Ochrana pfiírody, 58, 214 – 216, 2003). Zatímco v hospodáfisky
ménû vyspûl˘ch státech se udrÏuje tradiãní, nezfiídka nepsaná
znalost rÛzn˘ch sloÏek biodiverzity, vût‰ina vûdeckotechnic-
k˘ch poznatkÛ, souvisejících s biologickou rozmanitostí, se
nachází v ekonomicky rozvinut˘ch státech tzv. Severu. JestliÏe
pro úãinnou ochranu biodiverzity potfiebujeme aktuální, hod-
novûrné a snadno dostupné informace o nejrÛznûj‰ích aspek-
tech uvedené problematiky, je‰tû více toto tvrzení platí pro udr-
Ïitelné (rozumné, moudré) vyuÏívání jejích sloÏek a spravedlivé
rozdûlování ziskÛ vypl˘vajících z vyuÏívání genetick˘ch zdrojÛ
vãetnû soudob˘ch biotechnologick˘ch postupÛ. 

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ v péãi o biologickou roz-
manitost v globálním mûfiítku zÛstává od prosince 1993 Úmlu-
va o biologické rozmanitosti (Convention on Biological Diversity,
CBD). ShromaÏìování, vyhodnocování, ukládání a roz‰ifiování
potfiebn˘ch údajÛ by mûl pfii naplÀování CBD zabezpeãovat
mechanismus v˘mûny informací (Clearing-house mechanism,
CHM). Tento podivnû znûjící termín byl pfievzat z bankovnictví,
kde oznaãuje situaci, kdy se ‰eky a úãty vymûÀují mezi jednot-
liv˘mi bankami tak, Ïe v hotovosti musíme mít jen ãist˘ pfieby-
tek (saldo). V pfieneseném smyslu proto popisuje stav, pfii nûmÏ
poptávku v rámci urãitého systému plnû uspokojuje nabídka.
Pfiitom pfiedpokládáme, Ïe vytváfien˘ mechanismus rozhodnû
bude více neÏ jen vzájemné propojení webov˘ch stránek vláda-
mi povûfien˘ch institucí. Vûdecké informace a znalosti o tech-
nologiích by mûli mít v pfiijatelné formû k dispozici fiídící pra-
covníci. CHM má rovnûÏ v podstatné mífie zabezpeãovat
pro‰kolování pracovníkÛ z rozvojov˘ch a postkomunistick˘ch
zemí a vytváfiení potfiebn˘ch vûdeckov˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch
kapacit. Nezastupitelnou roli sehrává mechanismus v˘mûny
informací pfii pfienosu technologií. Pod pojmem technologie
máme v této souvislosti na mysli nejen vlastní hmotné techno-
logie (hardware) jako jsou nejrÛznûj‰í pfiístroje nebo poãítaãové
sítû, ale i rozmanité metody, dovednosti a postupy (software),
kupfi. patenty, metodiky pro hodnocení stupnû ohroÏení taxonÛ
ãi ekologick˘ch (funkãních) skupin, Geografické informaãní
systémy (GIS), postupy moderní biosystematiky ãi genetické
anal˘zy nebo zpÛsoby fiízené péãe (managementu) o chránûné
druhy, biotopy a území. Mechanismus v˘mûny informací Úmlu-
vy o biologické rozmanitosti je dostupn˘ na internetové adrese
http://www.biodiv.org/chm. 

JiÏ dnes CHM nabízí uÏivatelÛm fiadu pfiípadov˘ch studií
o k Ïivotnímu prostfiedí ‰etrné turistice, postupech tradiãního
vyuÏívání biologick˘ch zdrojÛ nebo o Globální taxonomické ini-
ciativû (GTI). Ve spolupráci s Poradním orgánem pro vûdecké,
technické a technologické záleÏitosti Úmluvy o biologické roz-
manitosti (SBSTTA-CBD) a Svûtov˘m programem pro invazní
vetfielecké druhy (GISP) se pfiipravuje spoleãná vûdecká iniciati-
va, zamûfiená právû na invazní vetfielecké druhy, které ohroÏu-
jí jiné druhy, biotopy nebo i celé ekosystémy. 

V celoevropském mûfiítku obdobn˘ program  zatím neexistu-
je. Stávající mezeru se do urãité míry snaÏí vyplnit mechanis-
mus v˘mûny informací o biodiverzitû Evropsk˘ch spoleãen-
ství (ES). Kromû souãasn˘ch ãlensk˘ch státÛ Evropské unie
(EU) se do jeho pfiípravy postupnû zapojují i zemû, které se v roce
2004 stanou ãleny EU, a jako pozorovatelé  i nûkteré dal‰í státy
na na‰em kontinentû. Koordinátorem v roce 2000 zahájen˘ch

aktivit se stala odborná instituce ES, Evropská agentura Ïivot-
ního prostfiedí, sídlící v Kodani. Zájemci  mohou mechanismus
v˘mûny informací o biodiverzitû ES nalézt na adrese
http://www.biodiversity-chm.eea.eu.int. Ostatnû, 6. rámcov˘
program ES pro v˘zkum, úãinn˘ do r. 2006, fiadí mezi sedm
priorit vedle kupfi. technologií informaãní spoleãnosti, kvality
potravin a jejich bezpeãnosti ãi nanotechnologií, víceúãelov˘ch
materiálÛ a nov˘ch v˘robních postupÛ hned dvû témata, fie‰ená
mechanismem v˘mûny informací o biodiverzitû ES. Kromû bio-
logie, genomiky a biotechnologií budou z rozpoãtu ES podpofie-
ny i vûdeckov˘zkumné programy a projekty, zab˘vající se otáz-
kami udrÏitelného rozvoje, globálními problémy a ekosystémy.

O realizaci CHM v ‰ífieji pojaté Evropû, která podle regionali-
zace OSN zahrnuje i v‰echny nástupnické státy b˘valého Sovût-
ského svazu, jednali ve dnech 9. – 11. záfií 2003 v Kongresovém
centru Floret v PrÛhonicích u Prahy zástupci 22 zemí, sekreta-
riátu CBD a odborn˘ch institucí ES, konkrétnû jiÏ zmiÀované
Evropské agentury Ïivotního prostfiedí a jejího Evropského
tematického stfiediska ochrany pfiírody a biodiverzity
(ETC/NPB), pÛsobícího pfii svûtovû proslulém Národním pfiíro-
dovûdeckém muzeu v PafiíÏi. Nechybûli ani pfiedstavitelé organi-
zací, zamûfien˘ch na bioinformatiku v rámci EU a v celoevrop-
ském ãi globálním mûfiítku jako je Evropská síÈ pro informace
o biodiverzitû (ENBI) nebo Svûtová informaãní soustava o biodi-
verzitû (GBIF – viz Ochrana pfiírody, 56, 277 – 279, 2001). Akci
uspofiádala z povûfiení MÎP Agentura ochrany pfiírody a krajiny
âR, která je zároveÀ garantem CHM v âeské republice.

Aãkoliv oba mechanismy podporují vûdeckotechnickou spo-
lupráci v péãi o biologickou rozmanitost s rozdílnou pÛsobnos-
tí, zamûfiilo se prÛhonické jednání i na jejich konkrétní vzájem-
nou spolupráci. Zejména ve stfiední a v˘chodní Evropû se
pfiíslu‰né instituce pot˘kají se znaãnû omezen˘mi kapacitami,
které se ãasto tfií‰tí do fiady vzájemnû se pfiekr˘vajících ãinnos-
tí. Obdobnû jako v âR zaãala fiada tamûj‰ích univerzit, ústavÛ
Akademie vûd, resortních institucí ãi muzeí vytváfiet od úplné-
ho zaãátku vlastní informaãní systémy, nezfiídka ve „skvûlé izo-
laci“. Situaci navíc nûkdy ztûÏuje skuteãnost, Ïe není jedno-
znaãnû vyjasnûna otázka autorsk˘ch práv k údajÛm,
pofiízen˘m ze státního rozpoãtu rÛzn˘mi, nûkdy si konkurující-
mi organizacemi. Pfiitom pouze v Ruské federaci se otázkami,
souvisejícími s biodiverzitou, profesnû zab˘vá na 37 000 vûdcÛ. 

Kromû tûchto organizaãních otázek se úãastníci zasedání
podrobnûji zab˘vali vûdeckotechnickou spoluprácí pfii nakládá-
ní s invazními vetfieleck˘mi druhy, taxonomickém v˘zkumu,
získávání podpory místního a domorodého obyvatelstva, navr-
hování a vyuÏívání srozumiteln˘ch indikátorÛ biodiverzity
s vysokou informaãní hodnotou, jiÏ zmiÀovaném pfienosu nej-
rÛznûj‰ích technologií a pfii ochranû a udrÏitelném vyuÏívání
mofisk˘ch a pobfieÏních ekosystémÛ. 

A je‰tû o jedné skuteãnosti se musíme v této souvislosti zmí-
nit. PfiestoÏe CBD vstoupila v platnost jiÏ témûfi pfied deseti lety,
bylo prÛhonické zasedání vÛbec prvním spoleãn˘m jednáním
o mechanismech v˘mûny informací o biodiverzitû, vytváfien˘ch
na na‰em kontinentû Úmluvou o biologické rozmanitosti
a Evropsk˘mi spoleãenstvími. V˘sledkem prÛhonického jedná-
ní se stala „cestovní mapa“, podrobn˘ návrh dal‰ích krokÛ, kte-
ré by v blízké budoucnosti mûly uãinit nejen vlády, ale i dal‰í
zúãastnûné strany, v celoevropském mûfiítku se podílející na
vûdeckotechnické spolupráci se zamûfiením na péãi o biodiver-
zitu. Návrh se tak stane jedním z podkladÛ pro nadcházející 7.
zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické roz-
manitosti, svolané na 9. – 20. února 2004 do malajské metro-
pole Kuala Lumpuru. 

Jindfii‰ka StaÀková a Jan Plesník,
AOPK âR Praha

V PrÛhonicích se jednalo 
o vûdeckotechnické spolupráci 
v celoevropském mûfiítku 
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V ãervnu tr. praskala zasedací místnost AOPK âR ve
‰vech: sjela se do ní ãást pfiátel ‰edesátiletého jubilanta.
Do jiÏ zaplnûné místnosti ve‰el snûd˘ tmavovlas˘
a usmûvav˘ muÏ vzpfiímené a ‰tíhlé postavy, se ‰ibal-
sk˘m úsmûvem na rtech. Star˘? Rozhodnû ne! Kluk?
Tak trochu, navzdory onûm ‰esti kfiíÏkÛm a ‰ed˘m skrá-
ním. 

Narodil se 2. 6. 1943 v Praze. Ve 12 letech zaãal lézt
do jeskyní v jakémsi jeskyÀáfiském „skautském” oddíle
Krasové sekce Spoleãnosti Národního muzea. Po vystu-
dování geologické prÛmyslovky pracoval ve Správû
Konûprusk˘ch jeskyní v Berounû a v „dûrách” se tak oci-
tal jiÏ za peníze (vzpomínám na kresbu Wabiho Stárky
v jeho kanceláfii, kde slavn˘ jeskyÀáfisk˘ „dûdek” Petr-
bok ukazuje na prÛãelí jeskynû s imperativem: „Vole,
tam je Tvoje místo”!). Po vojnû, r. 1966, nastoupil jako
vedoucí geologického oddûlení Okresního muzea
v Berounû a krátce na to, v r. 1967, nastoupil jako
odborn˘ pracovník do Státního ústavu památkové péãe
a ochrany pfiírody v Praze. 

Ocitl jsem se tam po necelém roce také a hned jsem
pochopil hegemonii jeskyÀáfiÛ: kromû Jardy je‰tû Bóìa
Kuãera a jejich vzor, Ferry Skfiivánek. A tûch dal‰ích
kolegÛ, co tam za nimi z jeskyÀ chodilo. Já jako novope-
ãen˘ botanik jsem byl v jeskyních naposledy se ‰kolním
v˘letem a geologii jsem na Pfiírodovûdecké fakultû ku
podivu ani nemûl. Pfiesto jsme se s Jaroslavem rychle
skamarádili a brzy spolu vyráÏeli na nezapomenutelné
sluÏební cesty. Záhy jsme také proÏili první spoleãná
dobrodruÏství o Silvestru v propasti na âefiince (tam mû
málem provrtala vrtná souprava zji‰Èující mocnost
ochranné vrstvy vápence v lomu Mofiina!) a na demon-
straci - rok po srpnové okupaci „spfiátelen˘ch” armád –
na Václavském námûstí (kde nás pro zmûnu málem pro-
píchli na‰i vojáci nasazen˘mi bajonety). 

Odborná erudice, dobré organizaãní schopnosti,
úspû‰né absolvování dálkového studia geologie na Pfiíro-
dovûdecké fakultû Univerzity Karlovy (1974), ale i sym-
patie a podpora spolupracovníkÛ a konec koncÛ i dobr˘
kádrov˘ profil byly základem pro rychl˘ sluÏební postup:
vedoucí oddûlení, vedoucí odboru a v r. 1990 i námûstek
fieditele pro úsek ochrany pfiírody. Nejde nezdÛraznit, Ïe
asi v‰ichni podfiízení musí potvrdit HromasÛv pfietrváva-
jící kamarádsk˘ vztah.

Od 1. 7. 1990 se ochrana pfiírody dostala pod nov˘
resort Ïivotního prostfiedí, kde vznikl âesk˘ ústav ochrany
pfiírody (po postupném slouãení v‰ech odborn˘ch ochra-
náfisk˘ch pracovi‰È narostl pozdûji na 620 pracovníkÛ na
více neÏ 40 místech âR). Na jeho zakládajícího fieditele byl
vypsán konkurz a pfiihlá‰en˘ Jaroslav Hromas v nûm
suverénnû uspûl. Jak to b˘vá, na ministerstvu se mûní
ministfii a ãasto i fieditelé podfiízen˘ch odborÛ a institucí.
Taková v˘mûna potkala i jubilanta v r. 1994. ZÛstal dále
na matefiském pracovi‰ti a stal se nejprve vedoucím Sprá-
vy ãesk˘ch a moravsk˘ch jeskyní a po dal‰í reorganizaci
vedoucím oddûlení ochrany jeskyní. Pfii tûchto zmûnách
do‰lo i na rozdûlení âÚOP a vznik AOPK âR a Správy
CHKO âR. Po dal‰í v˘mûnû fieditele ãekala Jaroslava nová
funkce vedoucího sekce ochrany a provozu jeskyní, kdy
mj. úspû‰nû ãelil pokusu o jejich privatizaci. V roce 1999
se k milému pfiekvapení stal fieditelem opût J. Hromas.
V roce oslavy sv˘ch ‰edesátin byl jubilant na zdej‰ím pra-
covi‰ti 36 let. âekala ho dal‰í zmûna. Od 1. 9. tr. byl opût
povûfien fiízením ochrany jeskyní a Agentura dostala nové-
ho fieditele. Pfii jeho jmenování na Agentufie v˘slovnû potvr-

dil ministr Dr.
Libor Ambrozek
(i jeho námûstek
Dr. L. Miko), Ïe
dÛvodem odvolá-
ní Dr. Hromase
nejsou v Ïádném
pfiípadû jakékoli
nedostatky, ale
snaha dát do
ãela organizace
mladého per-
spektivního fiedi-
tele. Elegance,
s jakou jubilant pak pfiedal Ing. Martinu Du‰kovi svéráz-
né Ïezlo „dobr˘ch fieditelÛ”, totiÏ dfievûné ‰kolní pravítko
legendy ochrany pfiírody generálního konzervátora Rudol-
fa Maximoviãe, svûdãí o velké du‰i neodcházející osobnos-
ti ochrany pfiírody a krajiny. 

Samozfiejmû, Ïe bohatá v˘zkumná, v˘chovná a publikaã-
ní ãinnost jubilanta se t˘ká pfiedev‰ím karsologie. Podílel se
na v˘zkumu, objevech a dokumentaci Konûprusk˘ch jes-
kyní a fiady dal‰ích jeskyní âeského krasu. V dne‰ním
zahraniãí, ve Slovenském krasu, provádûl prÛzkumy
a mapování propastí a jeskyní. Velmi zajímavé byly prÛ-
zkumy a dokumentace historického podzemí – zejména
Strahovského a Bfievnovského klá‰tera, hradních studní
na Karl‰tejnû, âeském Krumlovû, Kokofiínû, Zvífieticích
a historick˘ch dÛlních dûl, stejnû jako v˘zkumné a studij-
ní expedice do fiady zemí. Soustavn˘ byl zejména v˘zkum
jeskynního komplexu ·esuri v Rumunsku, kter˘ vedl
i k objevu její ãásti - âeské jeskynû (v r. 1973 za to obdrÏel
medaili E. Rakovici od Rumunské akademie vûd). Exotikou

Jaroslav Hromas 60 let - a co má b˘t…?

Pfii prÛzkumu Tomá‰kovy propasti v âeském krasu – 
rok 1963 Foto Vl. Stehlík
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Na 27. zasedání V˘boru pro Svûtové dûdictví v polovi-
nû roku 2003 bylo zapsáno na seznam Svûtového dûdic-
tví 24 nov˘ch území/památek. Poprvé i z Gambie, Mon-
golska, Kazachstánu a Súdánu. V˘bor také roz‰ífiil jiÏ
zapsaná území: Komplex centrální Amazonky v Brazílii,
Císafiské hrobky dynastií Ming a Qing v âínû, arecheo-
logické území Panama Viejo a historick˘ okrsek Panamá
v Panamû. Nyní je na seznamu Svûtového dûdictví 754
míst, z toho 149 pfiírodních, 582 kulturních a 23 smí‰e-
n˘ch.

Afghánistán – kulturní krajina a archeologické
památky údolí Bamiyan

Kulturní krajina a archeologické lokality tohoto úze-
mí pfiedstavují památku na umûleck˘ rozvoj a nábo-
Ïensk˘ Ïivot v období mezi 1. aÏ 13. stoletím, charak-
terizujícím starou Baktrii. Je zajímav˘ integrací
rozmanit˘ch kulturních vlivÛ do gandharské ‰koly
budhistického umûní. V území je fiada klá‰terních sou-
borÛ a svatyÀ a také opevnûná sídla z islámského
období. Je rovnûÏ svûdectvím tragického zniãení dvou
stojících soch Budhy hnutím Taliban, které ‰okovalo
svût v bfieznu 2001.

Argentina – Quebrada de Humahuaca
LeÏí na hlavní kulturní cestû, Camino Inca, podél vel-

kolepého údolí fieky Rio Grande od jejích pramenÛ na
studen˘ch vysok˘ch pou‰tních plo‰inách vysok˘ch And
k jejímu soutoku s Rio Leone asi 150 km dále na jih.
Údolí nese v˘razné známky jeho vyuÏívání jako kulturní
cesty pfies 10 000 let. Zachovává vlivy prehistorick˘ch
spoleãenství lovcÛ – sbûraãÛ, fií‰e InkÛ ( 15. aÏ 16. stol.)
a bojÛ za nezávislost v 19. a 20. stol.

Austrálie - národní park Purnululu
Národní park o 239 723 hektarech leÏí ve státû Západ-

ní Austrálie. Zahrnuje hluboce rozeklan˘ hfieben Bungle
Bungle, budovan˘ devonsk˘mi horninami. Denudací zde
byly vytvofieny fiady kuÏelovit˘ch vûÏí, jejichÏ pfiíkré svahy
se vyznaãují pravidelnou horizontální vrstevnatostí cya-
nobakteriálních krust. Tato vynikající ukázka kuÏelového
krasu vdûãí za svÛj vznik souboru geologick˘ch, klimatic-
k˘ch, denudaãních a biologick˘ch podmínek a pochodÛ.

Národní park Tfii rovnobûÏné fieky, Jün-nan, âína
Národní park leÏí v hornaté severozápadní ãásti pro-

vincie Jün-nan. V území o rozloze 1,7 mil. hektarÛ pro-
tékají tfii velké asijské fieky Jang-c’-Èiang, Mekong a Sal-
ween zhruba rovnobûÏnû od severu k jihu hluboce
zafiíznut˘mi údolími, místy aÏ 3000 m hlubok˘mi, ohra-

niãen˘mi zalednûn˘mi vrcholy pfies 6000 m vysok˘mi.
Toto místo je epicentrem ãínské biodiverzity. Je to také
jedno z nejbohat‰ích území mírného pásma pokud jde
o biologickou rozmanitost.

âeská republika – Ïidovská ãtvrÈ a bazilika 
sv. Prokopa v Tfiebíãi

Tento stavební soubor zachovává doklady souÏití Ïidov-
ské a kfiesÈanské kultury od stfiedovûku do 20. století.

Chile – historická ãást pfiístavu Valparaiso
Koloniální mûsto Valparaiso je dokladem urbanistic-

kého a architektonického rozvoje mûsta v Latinské Ame-
rice v 19. století. 

Gambie – Jamesovy ostrovy a související místa
Území zachovává doklady hlavních období setkání

a stfietÛ mezi obyvateli Afriky a Evropy podél fieky Gam-
bie. Jsou zde doklady od pfiedkoloniální a pfiedotrokáfi-
ské doby aÏ do dosaÏení nezávislosti. V˘znamné je
zejména pro zahájení a zru‰ení obchodu s otroky. Doku-
mentuje rovnûÏ nejstar‰í pfiístupovou cestu do nitra
Afriky.

Indie – skalní sídla Bimbetka
Skalní obydlí se nacházejí na úpatí pohofií Vindhyan

na jiÏním okraji plo‰iny centrální Indie. Ve v˘chozech
masivních pískovcÛ, nad pomûrnû hust˘m lesem je pût
souborÛ pfiírodních skalních obydlí se zachovan˘mi
malbami od mezolitu do historického období. 

Írán – Takht-e Solejman
Archeologická lokalita tohoto jména je v sz. Íránu

v údolí procházejícím pohofiím budovan˘m vulkanity.
Jsou zde hlavní zoroastrické svatynû, ãásteãnû pfiestavû-
né ve 13. století (za období MongolÛ), chrám ze sasá-
novského období (6. a 7. stol.). Místo má mimofiádn˘
v˘znam pro islámskou architekturu.

Irák – A‰ur
Starovûké mûsto na bfiehu Tigridu bylo od 14. stol. pfi.

n. l. do 9. stol. n. l., hlavním mûstem Assyrské fií‰e. Mís-
to se nachází v pfiechodové zónû zemûdûlství odkázané-
ho na dé‰È a zemûdûlství se zavlaÏováním polí.

Izrael – Bílé mûsto Tel Avivu
Tel Aviv byl zaloÏen v r. 1909 a rozvinut jako hlavní

mûsto za britského mandátu v Palestinû. Bílé mûsto bylo
vystavûno od poãátkÛ let 1930 do 50. let minulého sto-
letí podle plánÛ Patrika Geddese. Budovy projektovali

Svûtové dûdictví – pfiírÛstky

byl v˘zkum hydrotermálního krasu uranového loÏiska
Ëuja-Mujun v Kirgízii.V˘sledky tûchto prací pilnû publiko-
val v odborn˘ch a vûdeck˘ch periodikách - âeskosloven-
ském krasu, Krasovém sborníku, Speleu, Ochranû pfiírody
aj. Spolupracoval na kompendiích o krasu a jeskyních -
zejména Jeskynû a propasti âeskoslovenska (B. Kuãera, J.
Hromas, F. Skfiivánek). Velk˘m pfiínosem, bylo zaloÏení
(spoleãnû zejm. s Ing. Bílkovou) celostátní evidence jeskyn-
ní (JESO) a sestavení první mapy krasu a jeskyní âR
(1:500.000 se soupisem 2,5 tis. jeskyní). 

Nemûli bychom zapomenout ani na práci v dobro-
voln˘ch organizacích - podílel se na zakládání âeské-
ho svazu ochráncÛ pfiírody (1977) a pracoval v jeho
ústfiedním v˘boru, podílel se na zaloÏení âeské spe-
leologické spoleãnosti (1979) a pracoval v jeho ÚV (jed-
natel, místopfiedseda, pfiedseda). VÏdy zÛstal pfiíjem-
n˘m kolegou a byl „spoleãensky pouÏiteln˘”; nezkazil

Ïádnou legraci. Za v‰e co vykonal a za dlouholeté
pÛsobení mezi námi ochranáfii a pfiátelské vystupová-
ní mu patfií obrovské „dûkuji” a pfiání dal‰í úspû‰né
práce pro jeskynû a stálou klukovskou náturu (nepleÈ
s Naturou 2000). 

Poznámka na konec: pfiíteli Ivanovi Dejmalovi, rov-
nûÏ na‰emu b˘valému skvûlému fiediteli a pfied tím
ministrovi, jsem se svûfiil, Ïe pí‰i medailonek. „Ale
nûco bych mu pfiece mûl vytknout, nikdo není doko-
nal˘. Tfieba jednou mi pfiestfiihl pfii hovoru telefonní
‰ÀÛru!” A odpovûì: „TûÏko, Hromas je veskrze kladná
postava”. To je zároveÀ moje osobní pfiání, aÈ Ti to
zÛstane! Pfiál bych Ti sice i fieditelsk˘ hattrick, ale
povinností jiÏ bylo dost a nakonec jsi byl zatím nejdé-
le slouÏící. Co si takhle vyrazit ãastûji do pfiírody, stá-
le je‰tû „za mlada”.

Va‰ek Petfiíãek 
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architekti rÛzn˘ch míst Evropy podle sv˘ch zku‰eností,
které získali pfied emigrací. 

Itálie – Sacri Monti, Piemont a Lombardie
Sacri Monti v severní Itálii pfiedstavují skupinu kaplí

a dal‰ích architektonick˘ch dûl pozdního 16. století a 17.
století zasvûcen˘ch rÛzn˘m aspektÛm kfiesÈanství. Navíc
k jejich duchovnímu v˘znamu jde také o vynikající ukáz-
ku zaãlenûní do krajiny devíti pahorkÛ, lesÛ a jezer.
Uchovávají také skvûlá malífiská a sochafiská díla.

JiÏní Afrika – kulturní krajina Mapungubwe
Nachází se na severu JiÏní Afriky a spojuje se s úze-

mím Zimbabwe a Botswany. Je to otevfiená krajina sava-
ny, ve které se vlévá fieka Shashe do fieky Limpopo.
Mapungubwe se rozvinulo do nejvût‰ího království sub-
kontinentu a pak bylo ve 14. století opu‰tûno. Pfietrvaly
témûfi netknuté zbytky území paláce a také vnitfiní ãást
sídli‰tû, která byla na paláci závislá, stejnû jako dfiívûj‰í
hlavní mûsta. Je to ukázka rozvoje v rámci politické
a sociální struktury této oblasti za období asi 400 let.

Kazachstán – mauzoleum Khoja Ahmed Jasawi
Mauzoleum ve mûstû Jasi bylo postaveno za ãasÛ Timu-

ra (Tamerlána) 1389 – 1405. V této ãásteãnû nedokonãené
stavbû experimentovali per‰tí mistfii s architektonick˘mi
a strukturálními postupy pozdûji pouÏit˘mi pfii v˘stavbû
Samarkandu, hlavního mûsta Timurovy fií‰e. Dnes je to
jedno z nejzachovalej‰ích dûl timurského období.

Mexiko – franti‰kánská misie v Sierra Gorda, 
Querétaro

Pût franti‰kánsk˘ch misií v Sierra Gorda bylo
postaveno v poslední fázi obrácení vnitrozemí Mexika
na kfiesÈanství v polovinû 18. stol. a je v˘znamn˘m
dokladem pokraãování evangelizace z Kalifornie, Ari-
zony a Texasu. Bohatû zdobené chrámy jsou dokla-
dem tvÛrãího úsilí misionáfiÛ a Indios. Venkovská síd-
la, která byla budována kolem misií, si zachovala svÛj
pÛvodní charakter.

Mongolsko/Ruská federace - Pánev Uvs-Nuur 
Pánev Uvs-Nuur, o rozloze 1 068 853 hektarÛ je nej-

severnûj‰í uzavfienou pánví stfiední Asie. Název má od
jezera stejného jména, které je mûlké a velmi slané. Má
velk˘ v˘znam pro taÏné ptáky, vodní ptáky a mofiské
ptáky. Je zde vyhlá‰eno 12 chránûn˘ch území reprezen-
tujících hlavní biomy v˘chodní Eurásie. Ve stepích je
hojnost rozmanitého ptactva a v pou‰tích hojnû vzác-
n˘ch kfieãkÛ Macrotarsomys unguiculatus, frãíkÛ, tchofií-
kÛ skvrnit˘ch (Vormela peregusna). Hory jsou v˘znam-
n˘m stanovi‰tûm celosvûtovû ohroÏeného irbise /levhart
snûÏn˘/(Uncia uncia), ovce stfiedoasijské/argali/(Ovis
ammon) a kozoroÏce sibifiského (Capra sibirica).

Polsko – dfievûné kostely v jiÏním Malopolsku
Dfievûné kostely jiÏního Malopolska pfiedstavují vyni-

kající ukázky rÛzn˘ch hledisek stfiedovûké tradice
stavby kostelÛ fiímskokatolické kultury. Kostely stavû-
né technikou vodorovnû kladen˘ch trámÛ, pouÏívanou
ve v˘chodní a severní Evropû od stfiedovûku, byly spon-
zorovány ‰lechtick˘mi rodinami. Jsou alternativou ke
kamenn˘m kostelÛm budovan˘m ve mûstech.

Ruská federace – citadela, staré mûsto a pevnosti
Derbentu

Území bylo souãástí severního okraje Perské fií‰e za
dynastie SasánovcÛ, která se rozkládala na v˘chod
a západ od Kaspického jezera. Opevnûní je kamenné,
budované ze dvou rovnobûÏn˘ch zdí. Velk˘ strategick˘
v˘znam místa pfietrval aÏ do 19. století.

Súdán - DÏebel Barkal a lokality v regionu Napatan
Pût v˘znamn˘ch archeologick˘ch lokalit se rozkládá

v rozmezí více neÏ 60 km v údolí Nilu. Jsou svûdectvím

kultury napatan (900 - 270 pfi. n. l.) a meroitik (270 pfi.
n. l. aÏ 350 n. l.) druhého království Ku‰. Nacházejí se
zde hrobky s pyramidami a bez pyramid, chrámy, obyt-
né soubory a paláce. Od starovûku bylo území DÏebel
Barkal spojeno s náboÏensk˘mi a folklorními tradicemi.
Nejvût‰í chrámy jsou stále povaÏovány místními obyva-
teli za svatá místa.

·panûlsko - soubor renesanãních památek 
Ubeda a Baeza

Utváfiení dvou mal˘ch mûst Ubeda a Baeza v jiÏním
·panûlsku v˘znamnû ovlivnilo období od 9. století
(Maurové) po 13. stol. (rekonquista). V 16. stol. v rám-
ci obnovy mûsta do‰lo k v˘stavbû objektÛ v období
renesance, která pfiinesla do ·panûlska nové huma-
nistické ideály.

·v˘carsko - Monte San Giorgio
Jehlan zalesnûné hory, dosahující 1096 m n. m., na

jih od jezera Lugano (kanton Ticino), je povaÏován za
nejlep‰í dochovan˘ záznam fosilií mofiského Ïivota od
triasu (245 – 230 mil. lety). Souvrství zachycuje Ïivot
v prostfiedí tropické laguny, ãásteãnû oddûlené od
otevfieného mofie hrázov˘m útesem. V tomto prostfiedí
se dafiilo mofiskému Ïivotu – plazÛm, rybám, mûk˘-
‰Ûm, amonitÛm, ostnokoÏcÛm a kor˘‰Ûm. ProtoÏe
laguna mûla tûsn˘ kontakt s pevninou, nacházejí se
zde i fosilie suchozemsk˘ch druhÛ – plazÛ, hmyzu
a rostlin. 

Velká Británie – Královská botanická zahrada v Kew
Historické prvky zahradní krajiny pfiedstavují vynika-

jící období umûní tvorby zahrad v 18.–20. století. Zahra-
da uchovává botanické sbírky (herbáfie, Ïivé rostliny
a dokumentaci). Od svého zaloÏení v r. 1759 zahrada
prÛbûÏnû a v˘znamnû pfiispívala ke studiu rostlinné roz-
manitosti a hospodáfiské botaniky.

Vietnam - národní park Phong Nha-Ke Bang
Kras tohoto národního parku se vyvíjel od paleo-

zoika. V dÛsledku rozsáhl˘ch tektonick˘ch zmûn je
v této krasové krajinû vyvinuto velké mnoÏství pozo-
ruhodn˘ch morfologick˘ch forem. Rozsáhlé území
rozkládající se aÏ k hranicím Laosu zahrnuje bohat-
ství pfiírody krasu, desítky kilometrÛ jeskyní a pod-
zemní fieky. 

Zimbabwe – pahorky Matobo
V oblasti se nachází hojnost pozoruhodn˘ch skalních

forem na Ïulovém masivu, kter˘ pokr˘vá vût‰inu Zim-
babwe. Velké balvany poskytují mnoho pfiirozen˘ch
úkrytÛ a ãlovûk je vyuÏíval od star‰í doby kamenné prÛ-
bûÏnû aÏ do poãátkÛ historické doby a obãas i pozdûji.
Je zde zachován vynikající soubor skalních kreseb.
Místní obyvatelé stále vyuÏívají svatynû a posvátná mís-
ta, tûsnû spojená s tradiãními sociálními a hospodáfi-
sk˘mi ãinnostmi.

USA, UNESCO a Svûtové dûdictví
Nadace OSN a National Geographic Society spolufi-

nancovaly setkání v ãervnu ve Washingtonu D.C., na
kterém se se‰lo kolem 250 úãastníkÛ z akademick˘ch
institucí, vlády, nevládních organizací a sdûlovacích pro-
stfiedkÛ. Zástupce námûstka ministra vnitra Terry Miller
zde potvrdil, Ïe USA se opût vrátí do UNESCO 1. fiíjna
a pochválil generálního fieditele Koïchiro Matsuuru za
reformy, které provedl. Sdûlil, Ïe Spojené státy jmenují
vyslance do ãela roz‰ífiené mise v PafiíÏi a národní komi-
se. Pokud jde o pfiíspûvek Spojen˘ch státÛ Svûtovému
dûdictví oznámil, Ïe vláda oãekává, Ïe dostojí v nadchá-
zejících letech sv˘m bûÏn˘m dobrovoln˘m pfiíspûvkÛm
pro Svûtové dûdictví a Ïe podnût na zv˘‰ení ãástky pfiijde
v úvahu pro rok 2005. 
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