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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

mám před sebou pár dní volna, 
a tak se těším, až zmizím v tichu 
šumavských hvozdů. 

Pro tentokrát je Zpravodaj plný 
neodolatelných tipů na výlety do 
přírody, zvláště pak do našich ná-
rodních parků a chráněných krajin-
ných oblastí. Tyto přírodní skvosty 
poslední dobou vysílají svá S.O.S. 

Návštěvnost v nich roste a s ní 
bohužel i zpustlé chování řady 
návštěvníků. Pro změnu k lepšímu 
bude stačit, když začneme od toho 
nejjednoduššího – všechno co si na 
výlety přineseme, to si také odne-
seme. Odpadky, většinou zbytky 

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

připravili:
tiskové a pr Mžp, aopK čr, 
správy np, ivana paukertová, 
petra pučalíková a daniel tácha

Fotografie:  
z archivu Mžp, daniel tácha, 
aopK čr, np,  
ivana paukertová 
a depositphotos 

od jídla jako jsou plastové obaly, 
pytlíky nebo zbytky nedojedené 
svačiny, si doma v klidu roztřídíme. 

Většinou zásahem člověka a za 
podpory rostoucí klimatické změny 
se do přírody šíří nepůvodní invaz-
ní druhy. S nimi je hlavní problém 
v tom, že mají schopnost likvidovat 
naše staré a původní druhy nebo 
šířit choroby, které původní druhy 
oslabují nebo přímo zabíjí. Na ná-
sledujících stránkách může každý, 
kdo to myslí s ochranou přírody 
vážně, prostudovat karty invazních 
druhů i to, jak se proti nim bránit. 
Třeba i tím, že se nechá inspirovat 
našimi recepty a z invazních druhů 
připraví báječné pokrmy. 

Seznámíme vás také s moderní 
technikou, která pomáhá sledo-
vat výskyt vzácných nebo mizejí-
cích druhů, aby na ně ochranáři 
mohli lépe a cíleněji zaměřit svou 
péči. 

Podzim se nezadržitelně blíží, 
proto vás už teď zvu do Brna na 
letošní festival Ekofilm. Ten bude 
celý patřit našemu nevyčíslitel-
nému bohatství – přírodnímu 
dědictví. 

A pište mi, kde letos rostou. Mám 
obavy, že při tomto způsobu léta 
budou vášniví houbaři na suchu. 

Richard Brabec

ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA

Kontakt: zpravodaj@mzp.cz
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Zavlečené rostliny a živočicho-
vé naši přírodu ohrožují a zá-
sadním a významným způso-
bem mění množství a kvalitu 
původních českých druhů.

Typickým příkladem je bolšev-
ník velkolepý, který byl na naše 
území dovezen jako okrasná 
rostlina v 19. století a dnes je ho 
všude plno. Mnoho druhů se ale 
ocitne na novém území i zcela 
náhodně. Takovým příkladem 
je sršeň asijská, která se do 
Francie dostala jako černý pasa-
žér s lodní dopravou z Číny. 

NebezpečNé a drahé

Potíž je, když se druhy těchto rostlin 
a živočichů v nových podmínkách 
stanou druhy invazními. A to je 
vždy, když vytěsňují a ohrožují pů-
vodní druhy, způsobují ekonomické 
škody a jsou rizikem pro zdraví 
člověka. 

„Omezení výskytu těchto druhů je 
velmi náročné jak technicky, tak 
finančně. Ve státech Evropské unie 
se ročně na boj s invazními druhy 
a likvidaci jimi způsobených škod 
vynaloží přes 300 miliard korun,“ říká 

Invazní druhy  
přicházejí – mění 
a ohrožují naši přírodu

mluvčí Ministerstva životního 
prostředí Petra Roubíčková.

Spolu se zvyšujícími se objemy přepravovaného zboží a lidí roste 
v dnešním globalizovaném světě i množství rostlin a živočichů, 
kteří se dostávají mimo oblasti svého původního výskytu. Přitom 
platí, že až 12 tisíc rostlinných a živočišných druhů na území EU je 
nepůvodních. A podle odhadů až 15 % z nich je invazních. 
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BioLog mapuje 
chráněné 
i invazní druhy
Aplikace BioLog vytvořená 
Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR slouží všem 
zájemcům o přírodu 
a funguje jako digitální 
zápisník určený pro 
pozorování fauny a flóry na 
území ČR. Aplikace umožňuje 
lokalizovat a popsat 
pozorování přímo v terénu, 
přidat do ní fotografii a uložit 
vše do mobilního zařízení. 
Pomáhá při sledování výskytu 
jak chráněných tak i invazních 
druhů rostlin a živočichů.  
Více najdete na  
www.biolog.nature.cz. 

V případě České republiky se 
jedná o stamilionové náklady, 
které směřovaly na vymýcení 
například nebezpečného bolšev-
níku velkolepého, ale i dalších 
invazních druhů. 

rizika i pro člověka

Nepůvodní a invazní rostliny 
bývají často i velkým rizikem pro 
zdraví člověka. Mnohé z nich 
jsou silnými alergeny. Známé 
jsou například obtížně se hojící 
puchýře vzniklé potřísněním 
šťávy z bolševníku velkolepého. 
Další závažné dopady na člověka 
má ambrózie peřenolistá, vyvo-
lávající pylové alergie. To je na 
naše poměry spíše teplomilná 
rostlina, která má potenciál se 
dále šířit s postupujícím otep-
lováním, takže u ní lze silnější 
dopad na lidské zdraví předpo-
kládat. Je to silný alergen, který 
vadí až 80 % alergiků.

„Přenašeči nebezpečných chorob 
pro člověka jsou ale i mnozí z ne-
původních živočichů. Například 
mýval severní šíří škrkavky, které 
mohou parazitovat i na lidech, 
psík mývalovitý je dnes nejběž-
nějším přenašečem vztekliny 
ve východní Evropě,“ vysvětluje 
Petra Roubíčková. 

důmyslNé strategie

Nepůvodní druhy na novém úze-
mí využívají různorodé strategie, 
jak ovládnout životní prostor. Je 
to omezení zdrojů potravy nebo 
jiných potřeb, přímá predace, 
vzájemné křížení anebo přenos 
nemocí a parazitů. Není výjim-
kou, když invazní druh kombinuje 
více těchto postupů najednou. 
Problém pak nastává, když ne-
původní druh zlikviduje či vytlačí 
původní druhy. Častým důvo-
dem bývá větší vitalita i rychlejší 
a větší vzrůst. A někdy i důmyslná 
strategie. V tomto případě je nej-
důležitější prevence, pokračující 
monitoring a důkladná infor-
movanost veřejnosti o rizicích 
invazních druhů. Aktuality a řadu 
informací si veřejnost může do-
hledat například na stránkách 

Link pro stažení zde.

AOPK ČR ZDE.

NepůvodNí druhy  
Na sezNamu

Invazní nepůvodní druhy se šíří 
bez ohledu na hranice jednotlivých 
států. I to je důvodem přijetí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 
č. 1143/2014 o prevenci a regulaci 
zavlékání či vysazování a šíření in-
vazních nepůvodních druhů, ze kte-
rého vychází společný unijní seznam 

http://invaznidruhy.nature.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nature.biolog
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invazních nepůvodních druhů s významným 
dopadem na EU. Nyní jich je celkem 49. 

Na červnovém hlasování v Bruselu bylo 
v rámci 2. aktualizace unijního seznamu 
schváleno dalších 17 druhů. Tato aktualizace 
by měla vejít v platnost v srpnu 2019; z dru-
hů významných pro ČR zde figuruje pajasan 
žláznatý a slunečnice pestrá. 

K seznamu se vážou zákazy dovozu, prodeje, 
chovu a pěstování problematických živo-
čichů a rostlin a samozřejmě zákaz jejich 

EvroPSký SEznAm 
invAzních drUhů:

NAŠe témA

6

chebule karolínská (Cabomba caroliniana)
lysichiton americký (Lysichiton americanus)
plevuňka (Alternanthera philoxeroides)
pupečník pryskyřníkovitý (Hydrocotyle ranunculoides)
spirálovka větší (Lagarosiphon major)

stolístek různolistý (Myriophyllum heterophyllum)
stolístek vodní (Myriophyllum aquaticum)
tokozelka vodní hyacint (Eichhornia crassipes),  
rozšíření v ČR
vodní mor americký (Elodea nuttallii), rozšíření v ČR

zakucelka (Ludwigia peploides)
zakucelka velkokvětá (Ludwigia grandiflora)

12 11rostliny suchozemské rostliny vodní

vypouštění do přírody. Podmínkou zapsání každého druhu na 
seznam je jeho nepůvodnost na celém území Evropské unie, 
prokazatelná schopnost přežívat a šířit se v biogeografické 
oblasti společné alespoň dvěma státům EU a pravděpodobnost 
jejich závažného nepříznivého dopadu na biologickou rozmani-
tost, lidské zdraví či hospodářství. 

Z invazních druhů na unijním seznamu se v ČR největší pozor-
nost prozatím věnovala bolševníku velkolepému a netýkavce 
žláznaté. Dosud na něm nejsou uvedeny některé z problematic-
kých nepůvodních druhů rozšiřujících se v České republice, jako 
například karas stříbřitý či trnovník akát.

batora chilská (Gunnera tinctoria)
bolševník perský (Heracleum persicum)
bolševník Sosnovského (Heracleum sosnowskyi)
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum),  
rozšíření v ČR
dochan setý (Pennisetum setaceum)
klejicha hedvábná (Asclepias syriaca), rozšíření v ČR
není český název (Microstegium vimineum)

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), rozšíření v ČR
pomíšenka nepitolistá (Baccharis halimifolia)

puerarie laločnatá (Pueraria montana var. lobata)
rdesno (Persicaria perfoliata)
sambaba obecná (Parthenium hysterophorus)

pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), rozšíření v ČR,  
na seznamu od června 2019
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NAŠe témA

7

2

2

4

11

bezobratlí

ryby

obojživelníci, plazi

ptáci

7

savci

krab čínský (Eriocheir sinensis), rozšíření v ČR
rak červený (Procambarus clarkii)
rak mramorový (Procambarus fallax var. virginalis),  
rozšíření v ČR
rak pruhovaný (Orconectes limosus), rozšíření v ČR
rak (Orconectes virilis)
rak signální (Pacifastacus leniusculus), rozšíření v ČR
sršeň asijská (Vespa velutina nigrithorax)

hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii)
střevlička východní (Pseudorasbora parva), rozšíření v ČR

slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus), rozšíření v ČR,  
na seznamu od června 2019

skokan volský (Lithobates catesbeianus)
želva nádherná (Trachemys scripta), rozšíření v ČR

husice nilská (Alopochen aegyptiaca), rozšíření v ČR
ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus)
kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis)
vrána domácí (Corvus splendens)

burunduk páskovaný (Tamias sibiricus)
muntžak malý (Muntiacus reevesii)
mýval severní (Procyon lotor), rozšíření v ČR
nosál červený (Nasua nasua)
nutrie říční (Myocastor coypus), rozšíření v ČR
ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), rozšíření v ČR
promyka malá (Herpestes javanicus)
psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides),  
rozšíření v ČR, zařazení na seznam od 2. 2. 2019

veverka liščí (Sciurus niger)
veverka Pallasova (Callosciurus erythraeus)

veverka popelavá (Sciurus carolinensis)
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Co vnímáte jako současný 
nejzásadnější důvod pro 
ubývání biodiverzity a ná-
stup nepůvodních a invaz-
ních druhů v naší přírodě 
a krajině? 
Nedávno hlavní příčiny pojmenoval 
panel IPBES v celosvětové zprávě 
věnované úbytku biodiverzity. Ex-
plicitně zmiňuje změny ve využívání 
krajiny a oceánů, přímé využívání 
organizmů, změnu klimatu, zne-
čištění a nepůvodní invazní druhy. 
Invazní druhy jsou tedy jedním 
z faktorů, byť ne tím úplně nejdůle-
žitějším, které na biodiverzitu nega-
tivně působí. Klíčový je ale špatný 
stav krajiny v důsledku velkoplošné-
ho zemědělství, které vede k úbytku 
přirozených stanovišť. Rostliny 
a živočichové nemají prostě kde být. 

Jak moc je v tomto případě 
klíčová změna klimatu? 
Změna klimatu se na tom samozřej-
mě podílí, ale v tomto případě jde 
hlavně o posouvání hranic rozšíření 

organizmů spolu s tím, jak se klima 
mění. To je přirozený proces a kli-
ma se měnilo vždycky, jak ostatně 
argumentují popírači klimatické 
změny. Problém je ovšem v tom, že 
ta změna – právě proto, že ji půso-
bí člověk – probíhá rychlostí zcela 
bezprecedentní, v řádu desetiletí, 
což je nesrovnatelné s tisíci let trva-
jícími změnami v geologické minu-
losti. A s tou rychlostí už se rostliny 
a živočichové vyrovnávají obtížně, 
nebo to nedokážou vůbec. Je dobré 
si uvědomit, že některé rostliny 
a někteří živočichové se na změny 
klimatu nakonec adaptují, změní 
se složení společenstev, posunou 
se hranice biomů, ale pokud zdeci-
mujeme biodiverzitu, nebude, co by 
se mohlo adaptovat, a to může mít 
pro lidstvo katastrofální důsledky. 
Úbytek biodiverzity je minimálně 
stejně závažný problém jako změna 
klimatu, přesto tomuto procesu 
není v médiích zdaleka věnována 
taková pozornost jako oteplování 
a suchu. 

Jakým způsobem se to, 
co uvádíte, projevuje 
či v budoucnu projeví 
z hlediska rozšíření 
nepůvodních druhů 
v česku? 
Špatně obhospodařovaná 
krajina a vše, co s tím souvisí, 
invazní druhy podporuje. 
Většinou jsou odolné vůči 
kolísání podmínek prostředí, 
rychle rostou, dobře se šíří, 
jsou plodné a mají tudíž více 
příležitostí se prosadit. 

které rostliny a živoči-
chové se u nás zřejmě 
významně rozšíří?
Klimatické změny, zejména 
oteplování, podpoří druhy, 
které se k nám šíří z jihový-
chodu, nebo kdysi z teplej-
ších oblastí přišly. Na druhou 
stranu, klimatická změna 

rozhovor

8

„Špatně obhospodařovaná krajina a vše, co s tím souvisí, 
invazní druhy podporuje. Většinou jsou odolné vůči kolísání 
podmínek prostředí, rychle rostou, dobře se šíří, jsou plodné 
a mají tudíž více příležitostí se prosadit,“ hodnotí současný 
stav v oblasti invaze některých druhů do Česka profesor Petr 
Pyšek z Botanického ústavu Akademie věd Čr. 

Rostliny a živočichové nemají 
prostě kde být 
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rozhovor

přináší i sucho, což je zase faktor, který jde proti invazi. 
Invazní rostliny sucho rády příliš nemají. Které druhy se 
rozšíří a jak rychle, to se neodhaduje úplně lehce. Půjde 
hlavně o invazní druhy vázané na klimaticky teplé oblasti. 
Většinou polní plevele jako klejicha hedvábná, která už 
je na seznamu nebezpečných invazních druhů Evropské 
unie, bytel metlatý z východu, kokotice ladní, to je ple-
vel v kukuřici na jižní Moravě, ale třeba taky dřeviny jako 
trnovník akát nebo pajasan žláznatý. V jeho případě hrozí 
urychlení invaze do druhově cenné teplomilné stepní 
vegetace, která už ostatně probíhá. 

hrají v tom roli i mírné zimy? 
Ano, jde i o druhy, kterým donedávna bránilo v uchycení 
u nás vymrzání. Třeba mezi zahrádkáři oblíbené komuli 
Davidově. A pak je tu skupina druhů, které řeší evropská 
legislativa. Ta zahrnuje i druhy, které mohou být nově 
zavlečeny nebo mají zatím jen omezené rozšíření. 

příChod NovýCh druhů

Na jaké konkrétní invazní druhy se tedy mů-
žeme připravit?
Jako příklad v budoucnosti potenciálně nebezpečných 
rostlin lze uvést africkou trávu dochan setý (Pennisetum 
setaceum) nebo vodní rostlinu plevuňku (Alternanthera 
philoxeroides) z tropů a subtropů Jižní Ameriky. Ta se ne-
dávno objevila ve Francii a Itálii a je velmi invazní leckde 
ve světě. 

Jaké problémy to může způsobit tuzemské 
přírodě nebo lidem? 
Pokud jde o problémy pro přírodu, je nebezpečné, že 
v naší krajině máme mnoho druhů, které zatím na svoji 
příležitost čekají. Některé jen v zahrádkách, parcích a tře-
ba se ani nedostaly do volné přírody. Změny, které popi-
suji výše, přinesou nepochybně nové invazní druhy, ale 
jiné naopak mohou ustoupit. Příkladem může být dobře 
známý bolševník velkolepý, který pochází z vyšších poloh 
Kavkazu. Jeho semena potřebují k vyklíčení strávit určitou 
dobu v chladném prostředí. A takových oblastí, kde se 
jim to podaří, bude čím dál méně. Pokud jde o dopad na 
člověka, lze uvést často zmiňovaný příklad ambrózie peře-
nolisté, jež vyvolává pylové alergie – to je na naše poměry 
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PRof. RNDR. PetR PyŠeK, CSC.,  
je zakladatelem a dlouholetým 
vedoucím Oddělení ekologie invazí 
Botanického ústavu Akademie věd 
ČR v Průhonicích a dále působí na 
katedře ekologie Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy. Dosud 
publikoval přes 350 prací uvedených 
na Web of Science, často v těch 
nejprestižnějších časopisech (Nature, 
Science, PNAS aj.). Je druhým 
nejcitovanějších vědcem působícím 
v ČR a pravidelně je uváděn 
v prestižním seznamu ISI – Highly 
Cited Researchers.
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vyloženě teplomilná rostlina, která 
má také potenciál se s postupujícím 
oteplováním dále šířit, takže tam lze 
silnější dopad na lidské zdraví před-
pokládat.

NepůvodNí a iNvazNí

Je potřeba podle vás rozlišo-
vat mezi nepůvodními a in-
vazními druhy? Nebo platí, že 
když jde o nepůvodní druh, 
bývá i invazní? 
Ne, právě naopak. Jen malá část 
nepůvodních druhů se dostane do 
stadia, které označujeme jako invazní. 
V naší flóře máme téměř 1 500 druhů 
nepůvodních rostlin a z nich pouze 
zhruba šedesát považujeme za invaz-
ní. To znamená, že se ve volné krajině 
rychle šíří a mohou převládnout 
v místních společenstvech. Je třeba 
ale rozlišovat i mezi samotnými invaz-
ními druhy, dokonce i mezi populace-
mi téhož druhu v různých situacích. 
Jde o určení priorit, kdy zasahovat 
a kdy nikoli. To je důležitým předpo-
kladem úspěšné strategie, protože 
finanční prostředky vždycky budou 
omezené a my musíme rozhodnout, 
kde přinesou nejvíce užitku.

rozhovor

zaskočí podle vás 
společnost změny, 
které přicházejí či ještě 
přijdou spolu s invaz-
ními druhy v důsledku 
klimatických změn? 
Můj pocit je, že společnost 
invazní druhy příliš nezajíma-
jí, takže těžko předpovídat, 
zda a jak se to změní. Větší 
problém vidím v tom, že 
společnost není připravena 
na obecný problém úbytku 
biodiverzity. A ten je možná 
ještě závažnější než změna 
klimatu. 

čím si to vysvětlujete?
Lidé už pochopili, že měnící 
se klima a oteplování zna-
mená také nedostatek vody. 
A to je logicky zneklidňuje, 
protože vždy je bližší košile 
než kabát. Faktem je i to, že 
společnosti zatím ještě úplně 
nedochází, že třeba úbytek 
hmyzu, o kterém se v posled-
ní době začalo mluvit, může 
mít katastrofické důsled-
ky i pro člověka, zejména 
v zemědělství a úrodnosti 
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dochan setý  
(Pennisetum setaceum) klejicha hedvábná, květklejicha hedvábná (Asclepias 

Syriaca), zralá semena

potravinářských rostlin. Něco už 
se začíná dít, ale je třeba konat 
rychle. Zatím mi připadá, že ape-
ly vědců jsou spíše házením hra-
chu na stěnu. Lidé, kteří řídí svět, 
uvažují v horizontu volebních 
období a v mantinelech volič-
ských preferencí. Myslím, že beze 
změny v myšlení lidí to nepůjde 
a že cesta k nápravě musí začínat 
ve školách.

pokud zůstaneme u invaz-
ních druhů, můžeme se 
spolu s nástupem nepů-
vodních, invazních dru-
hů dočkat i netypických 
chorob? 
To se těžko predikuje, ale lze 
předpokládat, že zavlékání škůd-
ců a chorob, o kterých slýcháme 
stále častěji, bude pokračovat. 
Je třeba si ale uvědomit, že 
v mnoha případech jsou důsled-
ky invaze škůdců nebo chorob, 
které působí navíc v součinnosti 
s klimatickou změnou, tak ničivé 
i proto, že se projevují v pro-
středí, do kterého zde vysazené 
dřeviny primárně nepatří, a proto 
jsou zranitelnější. 
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problém s biodiverzitou

Nabízí současný stav, kdy ubývají přírodní a příro-
dě blízké plochy, původním druhům ještě možnost 
úniku, když ne obrany, před nepůvodními druhy?
Tohle se nedá takhle zobecnit, to je druhově specifické. Předně 
je třeba si uvědomit, že ne všechny původní druhy jsou vzácné, 
zranitelné, ohrožené. Mnoho z nich samo expanduje a chová se 
podobně jako druhy invazní, protože jim narušovaná, intenzivně 
obhospodařovaná krajina také poskytuje nové příležitosti. 

Co byste uvedl jako příklad?
Jako klasický příklad se často uvádí třeba třtina křovištní a mno-
ho dalších ruderálních druhů, ale v některých horských oblas-
tech také třeba ostřice třeslicovitá. 

a co původní druhy, které nejsou tak vitální? 
Tam je to skutečně problém, protože mizí stanoviště, mnohé 
z nich jsou odkázány na chráněná území, přičemž ani ta nejsou 
před invazí bezpečná. A je třeba si uvědomit, že zmenšování po-
pulací ohrožených druhů je stejně závažný problém jako jejich 
vymírání.

Jaký invazní rostlinný nebo živočišný druh na 
našem území považujete za aktuálně, případně 
v blízké budoucnosti, nejrizikovější?
U nás máme onen dobře známý soubor invazních druhů, u kte-
rého bych nepředpokládal výraznou změnu stavu – tady bych 
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Panel IPBES
Panel IPBES je mezivládní panel 
OSN pro biodiverzitu a ekosystémové 
služby (The Intergovernmental 
Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services), 
který hodnotí stav biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb, 
jež biodiverzita poskytuje lidské 
společnosti. Byl zřízen v roce 2012, jeho 
sekretariát sídlí v německém Bonnu 
a má 132 členských zemí včetně České 
republiky.

Dne 6. května 2019 IPBES publikoval 
zprávu o stavu světové populace rostlin 
a živočichů, podle níž během desítek 
let hrozí vyhynutí 1 milionu druhů 
a celá čtvrtina druhů je ohrožená. 
Zpráva mimo jiné konstatuje, že se 
globální lidská populace od roku 1970 
více než zdvojnásobila (z 3,7 miliardy 
na 7,6 miliardy) a hrubý domácí 
produkt na obyvatele se zvýšil 
čtyřikrát. Spotřeba klade vyšší nároky 
na zemědělskou produkci a rybolov, 
které rostou na úkor neporušených 
ekosystémů. V tropických oblastech 
bylo mezi lety 1980 až 2000 pokáceno 
100 milionů hektarů lesa. Průměrný 
výskyt původních druhů klesl od roku 
1900 nejméně o pětinu, zatímco 
výskyt nepůvodních invazních druhů 
ve 21 zemích od roku 1970 naopak 
vzrostl přibližně o 70 %.

Na zpracování zprávy se po tři roky 
podílelo více než 450 odborníků 
z 50 zemí. Mezi nimi byl také 
český profesor Pavel Kindlmann 
z Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy a Ústavu výzkumu globální 
změny AV ČR a dr. Jan Pergl 
z Botanického ústavu AV ČR. 
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odkázal na černý seznam, který jsme s ko-
legy vědci publikovali v roce 2016 v časo-
pise Ochrana přírody, kde najdou zájemci 
vyjmenované konkrétní druhy – a něco se 
k nim zcela jistě ještě přidá. Jde ale také 
o to, jak definujeme rizikovost. 

Jak Na preveNCi

Jakým způsobem se dá podle 
vás předcházet masivnějšímu 
rozšiřování invazních druhů – 
jejich potíráním anebo podporou 
biodiverzity? 
O tom, jak předcházet problémům 
s invazními druhy, existuje velké množ-
ství literatury. Jedná se o celý komplex 
opatření, od kontroly na hranicích přes 
včasnou detekci nově zavlečených orga-
nizmů, jejich monitoring a různé metody 
jejich omezování, kontroly či úplného 
vymýcení. Invaze jsou velmi specifické, 
závisí na okolnostech, tentýž druh se 
může v různých podmínkách chovat velmi 
odlišně. Podpora biodiverzity je paralelní 
aktivita, která sama o sobě pro potlačo-
vání invazí v krajinném měřítku nemá asi 
zásadní význam. I když je třeba také říci, 
že druhově bohatá společenstva jsou vůči 
invazím často odolnější. To je pravda. Ale 
to opět souvisí s biotopy, stavem krajiny. 
Samozřejmě platí, že pokud začneme 
podporovat krajinu tím, že ji uvedeme do 
lepšího stavu, což samo o sobě podpoří 
biodiverzitu, omezíme tím i příležitosti 
pro invazní rostliny a živočichy.

kde má podle vás společnost ak-
tuálně největší dluh vůči podpo-
ře biodiverzity? 
Česká společnost má bohužel největší 
dluh v tom, jaké škody napáchaly svým 
přezíravým postojem první polistopa-
dové vlády. Všechno to nálepkování 

ského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazo-
vání a šíření invazních nepů-
vodních druhů. Z toho návrhu 
prozatím vypadla možnost 
vytvořit národní seznam invaz-
ních druhů a pro jednotlivé 
druhy navrhnout odpovídající 
management – přitom Česká 
republika má takový seznam 
k dispozici, byl publikován 
v odborné literatuře. Pokud by 
zákon takto prošel, připravíme 
se o možnost uplatnit zákonná 
opatření vůči některým velmi 
invazním druhům, které se 
na evropský seznam nedo-
staly z politických důvodů. 
Třeba proto, že je některý stát 
vetoval nebo pro ně neexistuje 
vyhodnocení rizik. Pro Českou 
republiku by bylo aktuálně 
velmi přínosné, kdyby na 
evropském seznamu nechyběl 
například akát.

ekoterorismem a technokra-
tická omezenost, popírání 
vědeckých faktů a představa, 
že nejdůležitější na světě je 
ekonomika. Dnes se začíná 
ukazovat, že není. Důsledky 
této ignorance sklízíme pořád. 
Naděje je v mladých lidech, 
a i ti to od politiků schytají, 
jakmile se o něco pokusí, jak 
ukázala nedávná vyjádření 
jednoho z českých poslanců 
na adresu Grety Thunbergové. 
Trochu mě zneklidňuje, že 
mnoho vědecko-fantastických 
vizí od dob Julese Verna se 
vyplnilo. Některé moderní vize 
jsou z hlediska dnešní situace 
až mrazivě relevantní, třeba 
Faldbakkenovy Bídné roky či 
Kingovo Svědectví.

a pokud byste měl 
v případě zlepšení stavu 
biodiverzity a omezení 
škod způsobených in-
vazními druhy možnost 
změnit něco hned, co by 
to bylo? 
Biologické invaze jsou natolik 
složitý fenomén, který závisí 
na řadě vzájemně se ovlivňují-
cích faktorů a předpokladů, že 
nelze jmenovat jeden okamži-
tý typ zásahu či opatření, který 
by vše vyřešil. Takhle jednodu-
ché to není. Dnes už existuje 
odpovídající legislativa, evrop-
ská i národní, jde spíše o to ji 
důsledně naplňovat. A nedělat 
hlouposti. Nedávno se začala 
debata v rámci připomínkové-
ho řízení k návrhu zákona, jenž 
navazuje na nařízení Evrop-
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ostřice třeslicovitá  
(Carex brizoides)
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NAŠe témA

Invazní 
druhy rostlin 
a stromů
zabydlené  
u nás 

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)
Listnatý strom pajasan žláznatý se do Evropy dostal v 18. století. Pajasan žláznatý 
uvolňuje takzvané alelopatické látky, jejichž účinky se dají zjednodušeně přirovnat 
k účinkům herbicidů. To znamená, že v jeho okolí je omezován růst celé řady rostlin. 
Nepříjemný je pajasan i pro člověka. Jeho pyl je alergenní, celá rostlina, zejména se-
mena a kůra, je navíc slabě jedovatá. V současné době je pajasan omezen převážně 
klimaticky, lze ale předpokládat, že s pokračujícím globálním oteplováním bude jeho 
populace narůstat. Rozšiřuje se zejména ve městech díky efektu tepelného ostrova. 

ambrózie Peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia)
Ambrózie peřenolistá je jednoletá bylina velmi podobná pelyňku. Její původ je 
v Severní Americe (USA, jižní část Kanady). Do České republiky se dostala pravdě-
podobně v druhé polovině 19. století s dováženým obilím. Ambrózie peřenolistá je 
velmi silný alergen, který vadí až 80 % alergiků. Invazní rostlinou je především díky 
svému silnému, rozvětvenému kořeni, který sahá do hloubky až 4 metrů. Nejvíce 
se rozšířila v teplejších regionech: v Polabí, na Ostravsku a jižní Moravě. K likvidaci 
této rostliny je nutné použít rukavice, protože při kontaktu s kůží vyvolává alergické 
reakce (svědění, pálení). 

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)
Někdy bývá označována jako netýkavka Royleova a u nás se stala velmi oblíbenou 
pro své nápadně zbarvené květy. Původní domovinu má v západní části Himálají, 
kde se vyskytuje podél vodních toků. Do Evropy byla dovezena jako okrasná rostlina, 
mezi lidmi je někdy nazývána jako „orchidej chudých“. Její mohutný vzrůst už od 
raných stádií umožňuje stát se brzy dominantní rostlinou. Má velké a široké listy, 
kterými zastiňuje své sousedy. Semena netýkavky klíčí synchronizovaně, bývá jich 
obrovské množství a jejich klíčivost je téměř 100%. 
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bolševník velkolePý (Heracleum mantegazzianum)
Původní domovinou bolševníku velkolepého je západní část Kavkazu. Do Evropy byl 
dovezen jako ozdobná rostlina ve druhé polovině 19. století. Je to statná přes dva 
metry vysoká bylina. Pro většinu býložravců je nepoživatelný (kromě mladých rost-
lin) a nemá tak žádné přirozené nepřátele. Dokáže rychle vytvořit rozsáhlé porosty 
a zcela změnit skladbu flory ve svém okolí. Jedna rostlina vyprodukuje ročně až 25 
tisíc semen, která si udržují dobrou klíčivost po dobu až 10 let. Mezi bolševníkem 
nejvíce postižená místa u nás patří západní Čechy. Bolševník obsahuje fotosenzibilní 
látky, které vlivem slunečního záření způsobují na kůži puchýře.

luPina mnoholistá (Lupinus polyphyllus)

Lupina mnoholistá pochází ze Severní Ameriky. U nás se dlouhá staletí pěstuje jako okras-
ná rostlina. Ze zahrádek se ale začala šířit do okolí a je schopná i během jediné vegetační 
sezony zcela vytlačit ostatní druhy rostlin. Snadno se šíří podél cest a vodních toků. Kvete 
od června a její bohatá květenství plodí velké množství semen s vysokou klíčivostí. Dospělé 
rostliny jsou mohutného vzrůstu, vytváří rozsáhlé zapojené porosty, takže okolní vegetace 
nemá šanci. V symbióze s hlízkovými bakteriemi dokáže lupina obohacovat půdu o dusík 
a měnit tak její živinové poměry, takže půda vyhovuje rumištním druhům jako je například 
kopřiva. 

Na horských loukách postupně vytlačuje původní luční druhy a představuje pro ně závažné 
riziko. Louky ztrácejí jak na výživové hodnotě, tak i na své druhové rozmanitosti. Mnoho 
místních druhů hmyzu a živočichů vázaných na původní luční druhy tak přichází o svůj 
domov. Lupinové louky nejsou vhodné na pastvu ani senoseč. Celá rostlina lupiny mnoho-
listé je totiž jedovatá. Obsah alkaloidů může v některých případech dosáhnout až 2,5 % 
a jedovatá dávka pro ovci je už 500 g natě nebo 100 g semen. Otrava způsobuje poškození 
jater a nervového systému, srdce a ledvin, prognóza přežití je velice nepříznivá. U člověka 
otrava zatím zaznamenána nebyla. Pomoci může včasné sečení a to nejpozději v době, kdy 
lupina začne kvést, aby nemohla vytvořit semena. 

trnovník akát (Robinia pseudoacacia)
Trnovník byl do Evropy (Francie) dovezen jako okrasná dřevina počátkem 17. století 
z Apalačských hor v Severní Americe a z Mexika. K nám se dostal o sto let později 
a pěstoval se zpočátku pouze v botanických zahradách a parcích. Pro svou nenároč-
nost, trvanlivost a odolnost proti plísním i hmyzím škůdcům se stal velmi oblíbenou 
dřevinou. Trnovník akát se snadno rozšiřuje, množí a rychle rozrůstá. Na našem 
území se původně vysazoval pro zpevnění půd hlavně v okolí vodních toků. Celá 
rostlina s výjimkou květů je jedovatá. Kořeny a spadanými listy vylučuje do půdy 
toxické látky, které brání klíčení a růstu jiných rostlin. 

křídlatka jaPonská (Reynoutria japonica), 
křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), 
křídlatka česká – kříženec (Reynoutria bohemika)
Křídlatka je nenáročná, silně invazní rostlina, která byla do Evropy dovezena jako 
okrasná květina. Během několika let se rozšířila na velké plochy, protože svým 
rychlým růstem vytěsňuje okolní vegetaci. Křídlatky jsou vytrvalé a odolné proti 
vymrzání. Rozmnožují se kořenovými oddenky, částmi stonků, zřídka semeny. Velmi 
rychle rostou (5–8 cm za den) a mohou dorůstat do výšky čtyř metrů. Kořen sahá 
do hloubky až 1,5 m a na jaře vydá až 20 stvolů, které zabírají plochu zhruba 1 m2. 
Z pouhého 0,7gramového úlomku křídlatky japonské vyroste životaschopná rostlina, 
která dokáže do několika let zabrat několik m2 okolního území. 

Nově zabydlená, rychle se šířící 
nebezpečná rostlina, není na 
seznamu invazních druhů 



15

Ministerstva životního prostředí | číslo 3 | 2019
zpravodaj
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želva nádherná (Trachemys scripta elegans)
U akvaristů je velmi oblíbená želva nádherná, která, pokud se dostane do přírody, 
svým dravým chováním ohrožuje populace drobných vodních organizmů. Živí se 
především hmyzem, rybami, plži a některými druhy rostlin. Přestože má u nás jen 
omezené možnosti k rozmnožování (potřebuje vyšší teplotu), je možné na ni narazit 
prakticky všude kvůli pravidelnému vypouštění již nechtěných domácích mazlíčků. 
Nejvíce je rozšířena ve středních a východních Čechách a také na Moravě. 

střevlička východní (Pseudorasbora parva)
Střevlička východní je velmi přizpůsobivý druh ryby, která se na našem území 
rozšířila a stala se rychle rybou plevelnou. Do České republiky se dostala ze své 
domoviny v povodí Amuru a zemí jihovýchodní Asie. V 80. letech minulého století se 
začala rychle šířit. V současné době se vyskytuje na většině území České republiky, 
nejčastěji v mělkých stojatých vodách, odkud často vytlačuje původní ryby. Je to 
drobná stříbrná rybka s tmavším pruhem na bocích a malou okrouhlou tlamkou, 
dorůstá do velikosti kolem šesti centimetrů. Střevlička východní je velmi nenáročný 
tvor, díky tomu se dokáže přemnožit a potlačit jiné druhy živočichů v okolí. 

Severoameričtí raci 

rak Pruhovaný (Orconectes limosus),

rak signální (Pacifastacus leniusculus),

rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis)
Severoamerické druhy raků jsou nebezpečný invazní druh přenášející tzv. račí mor. 
Zatímco oni s ním dokážou žít, tuzemští raci hynou. Z těl invazních raků se do vody 
uvolňuje velké množství odolných infekčních spor, které ulpívají na všem, co se 
ve vodě pohybuje a stávají se příčinou úhynu celých našich račích populací. Rak 
mramorovaný má navíc schopnost množit se partenogeneticky, což znamená, že 
z jeho neoplozených vajíček se líhnou samice, schopné produkovat další potomstvo. 
Odborníci se shodují, že zamezit šíření račího moru vzhledem k vodnímu prostředí je 
takřka nemožné, nelze totiž vyhubit celý tok.

Invazní 
druhy 
živočichů 
a hmyzu
zabydlené  
u nás 
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kleštík včelí (Varroa destructor)
Kleštík se do Evropy dostal v 70. letech minulého století z Asie a během krátké 
doby se stal nejrozšířenějším parazitem. Zatímco asijské včely si s ním dokážou 
poradit samy – vzájemně si ho odstraňují z těla, evropské včely si s ním bez 
lidské pomoci poradit neumějí. Kleštík včelí způsobuje varroázu, tedy parazitální 
onemocnění včel. Napadá hlavně jejich larvy a kukly. Silnější jedinci ohrožují 
i dospělé včely. Nejčastěji parazitují na jejich břiše nebo končetinách. Kleštík se 
na včele drží zhruba sedm dní, do doby, než naklade vajíčka do nezavíčkovaných 
včelích buněk.

karas stříbřitý (Carassius gibelio)
Karas stříbřitý je všežravec a do evropských řek a rybníků se dostal v 50. letech 
minulého století z toku Dunaje. U nás žijí samice karase stříbřitého, samci pouze 
ojediněle. Karas se díky své genetické anomálii dokáže rozmnožovat i bez přítom-
nosti samce. Nakladeným jikrám k vývoji stačí přítomnost mlíčí jakéhokoliv druhu 
kaprovitých ryb. Nevznikají však kříženci, protože oplození není úplné, zárodek se 
vyvíjí jen ze samičí buňky. Karas stříbřitý je nenáročný na životní podmínky, dokáže 
přežít i ve znečištěných vodách, které jsou chudé na kyslík, v místech jeho výskytu 
proto dochází k rychlému vytlačení domácího karase obecného.

NAŠe témA

norek americký (Neovison vison)
Norek americký se do Evropy dostal na přelomu 19. a 20. století v době vysoké 
poptávky po kožešinách. Po celé Evropě vznikaly farmy s chovy norků, ale jakmile 
zájem o kožešiny opadl, začali farmáři zvířata vypouštět do volné přírody. V součas-
nosti se vyskytuje na více než 50 % území ČR, nejpočetněji v jižních Čechách a v jižní 
části Moravy. Potravou je vázán na vodní prostředí, živí se kromě drobných savců 
a ptáků i rybami a raky. Norek je výborný plavec, ryby nejčastěji loví v mělké vodě, 
ale svoji kořist chytá i mimo vodní prostředí, dokonce velmi dobře šplhá na stromy.

mýval severní (Procyon lotor)
Mýval severní je 30 až 60 cm dlouhý savec s huňatým ocasem. Do České republiky se 
pravděpodobně dostal počátkem 20. století ze sousedního Německa, z kožešinových 
farem a volné přírody, kam byl vysazován k obohacení repertoáru lovné zvěře. Mýval 
je velmi vychytralý predátor. Na našem území nemá moc nepřátel, kteří by jeho 
výskyt regulovali. Loví ptáky, obojživelníky a plazy, vybírá hnízda ptáků a neostýchá 
se vlézt ani do ptačích budek. Nejrozšířenější je v západních Čechách a na střední 
Moravě.
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Plzák šPanělský (Arion vulgaris)
Plzák španělský se k nám dostal v 50. letech minulého století s rostlinným 
materiálem dovezeným z jeho původní domoviny, severní části Pyrenejského 
poloostrova, severní Francie a jižní Anglie. Je to invazní druh, který vytlačuje původní 
plže a páchá obrovské škody zemědělcům a zahrádkářům. Dorůstá do velikosti až 
dvanácti centimetrů. Při jeho regulaci pomáhá zima se silnými mrazy, která zničí jak 
přezimující jedince, tak nakladená vajíčka. Tento invazní druh nemá v našich krajích 
mnoho přirozených nepřátel. Plzáky požírají některé druhy kachen (např. tzv. indický 
běžec), ježci nebo rejsci. 

sumeček americký (Ameiurus nebulosus)
sumeček černý (Ameiurus melas)
Sumeček americký byl na naše území dovezen již kolem roku 1890. Daří se mu ve 
stojatých, zarostlých vodách s bahnitým dnem. Jeho potravou jsou drobnější ryby, 
korýši a obojživelníci. Má výhodu, že snáší i nízké stavy kyslíku ve vodě. Dožívá se tří 
až šesti let a nedorůstá do takové délky jako ve své domovině; u nás kolem 30 cm. 
Nejvíce se vyskytuje v jižních Čechách, kde se přemnožil a je pro místní vodní faunu 
a flóru nebezpečný. Ohrožuje pulce žab a larvy čolků a vytlačuje domácí druhy 
ryb, například i chráněného piskoře pruhovaného. Postupně je vytlačován ještě 
invaznějším sumečkem černým, který dorůstá do větší délky a váhy. 

slunečnice Pestrá (Lepomis gibbosus) 
Slunečnice pestrá je pěkně zbarvená sladkovodní ryba, jejím domovem jsou 
jezera a řeky východní Kanady a USA. K nám na Třeboňsko se dostala neúmyslně 
s násadou kapra z bývalé Jugoslávie zhruba před 100 lety. V současné době je 
považována za jeden z nejúspěšnějších invazních druhů ryb v Evropě. Je to malá 
dravá rybka, která aktivně brání své teritorium. V mládí se zdržuje v hejnech 
a dorůstá velikosti okolo 15 cm. Živí se planktonem, jikrami i malými rybami, 
korýši, larvami hmyzu, vodními plži. Na skřelích má výraznou červenou skvrnu. 
Nebezpečná je hlavně tím, že přenáší a šíří choroby a parazity a potravinově 
zdárně konkuruje našim druhům.

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
Pochází z jihovýchodní Asie a jako kožešinový druh byl ve 30. letech 20. století 
vysazován mimo oblasti původního výskytu. Zdomácněl zvláště v evropské části 
Ruska, odkud se začal přirozeně šířit dále na západ. Na území ČR se objevil v oblasti 
severní Moravy, Slezska a severovýchodních Čech počátkem 60. let minulého stole-
tí. Psík mývalovitý je přizpůsobivá a všežravá šelma. Loví hmyz, drobné obratlovce, 
plže, vybírá ptačí vejce, požírá také ovoce, bobule a jiné plody, semena i zdechliny 
a odpadky. Je vysloveně nočním zvířetem, ve dne vychází na lov jen výjimečně. 
Dobře se rozmnožuje a jeho počet narůstá, nemá přirozené nepřátele. Nebezpečný 
je jako přenašeč vztekliny a některých parazitárních nákaz, úspěšně také konkuruje 
našim masožravým druhům.

NAŠe témA
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zelné se běžně vaří v zemích 
okolo Středozemního moře. 
Takto nezvyklé suroviny 
často vzbuzují nedůvěru – 
i v Americe zpočátku vládly 
pochybnosti o jedlosti masa 
divočáka.

Hnutí již dávno není ome-
zené pouze na nadšence 
milující přírodu a lokální 
spolky, i když se na něm 
stále významně podílejí. 
Univerzity přispívají přednáš-
kami a instruktážními videi, 
státní a místní úřady i správy 
národních parků se zapojují 
do pořádání organizovaných 
sběrů invazních rostlin. 
Některé z nich jsou spojeny 
s festivaly. Nejznámější fes-

Inspirace z Ameriky:

Proti invazním 

druhům vidličkou 

a nožem

V Americe vzniklo před časem ochra-
nářsko-kulinářské hnutí, které se 
zabývá vařením jídel z invazních dru-
hů. Invasivor (podle vzoru karnivor 
– masožravec, herbivor – býložravec) 
je člověk, který jí invazní druhy rostlin 
a živočichů, aby ochránil přírodu. Do 
češtiny bychom slovo mohli s nadsáz-
kou přeložit jako invazožravec. 

Začalo to nenápadně v devadesátých 
letech několika kuchařkami, zejména 
pro invazní kudzu – liánu, která do-
slova dusí jižní části USA. Již expre-
sivní názvy kuchařek vyjadřují záměr 
chránit přírodu: Kuchařka pro kudzu: 
Nesníte to – sežere to vás!, Kuchařka 
invazních druhů: Ochrana přes gast-
ronomii. To byly jen první vlaštovky, 
které zůstaly ojedinělými počiny. Za 
počátek hnutí se dá pokládat jedna 

blogová úvaha americké studentky 
z roku 2009 nebo také až kuchařka, 
která se týká i invazních živočichů. 

Zatímco vědecký redaktor v New York 
Times píše v roce 2010 o eko-kulinář-
ském posunu, pořad CNN v srpnu 
2012 hovoří již přímo o rostoucím 
ochranářském hnutí invazožravců. 

Řada invazních druhů má ve své 
domovině dlouhou tradici použití 
v kuchyni. Výhonky křídlatky japonské 
se v Japonsku sbírají na jaře, Japonci 
je nazývají sansai – horská zelenina 
a jejich tradici můžeme přirovnat 
k naší přípravě velikonoční nádivky 
s jarními divokými rostlinami. V Indii 
se vaří z netýkavky žláznaté, pěťour 
maloúborný prodávají v Jižní Americe 
na trhu jako u nás petržel, ze šruchy 
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tival v Kanadě v Belfountain má 
desetiletou tradici a je „česnáčko-
vý“ – tato rostlina je totiž v Ame-
rice druhem invazním. Kromě 
„česnáčkových“ jsou pořádány 
i festivaly „křídlatkové“. Často 
bývají vylepšené bohatým progra-
mem: soutěží o nejlepší jídlo uva-
řené ze sbírané rostliny, koncerty, 
doprovodnými programy pro děti 
i dospělé. Na festivalu si můžete 
koupit muffiny, limonádu nebo 
mýdlo z křídlatky. Zahraje vám 
folková skupina Sběrači česnáčku. 
Výsledky těchto aktivit jsou impo-
zantní, jen v Ken Reid s rozlohou 
110 hektarů nasbírali dobrovol-
níci již dvě a čtvrt tuny invazního 
česnáčku. V prvním roce velko-
plošné „česnáčkové výzvy“ to 
bylo celkem 5,3 tuny, v roce 2016 
již 83 tun. Na internetu se každo-
ročně najde velmi mnoho fotek 
nákladních aut, naložených pytli 
s nasbíranou invazní potvorou, 
s hrdými sběrači v popředí. Týmy 
mezi sebou i soutěží, v roce 2017 
nasbíral ten vítězný 17 kg česnáč-
ku. Ani osvětový přínos podob-
ných akcí není zanedbatelný. 
Zájem o vaření a obliba kulturních 
akcí nenásilnou formou přitáhne 
i ty, kteří se o invazní rostliny za-
tím příliš nezajímali a vyhledávají 
nevšední kulinářské zážitky. Na 
YouTube shlédnete nejen instruk-
tážní a dokumentární videa sběrů, 
videoreceptů, ale i animovaný 
film „Pomsta česnáčkových mon-
ster“, vytvořených dětmi z plaste-
líny nebo velmi zdařilou parodii 
na televizní soutěž ve vaření. 

Existují stránky a blogy, věnující 

se pouze vaření z invazních druhů 
a desítky kuchařských knih. Invaz-
ní menu podávají v restauracích 
špičkoví šéfkuchaři, kteří také 
vytvářejí nové recepty pro různé 
příležitosti. Samozřejmě předsta-
va, že přípravou akátové panna 
cotty nebo koblih u nás akát 
vyhubíme, je směšná. Ale opako-
vaný sběr křídlatky jako suroviny 
do kuchyně je téměř totožný 
s doporučovanými mechanickými 
postupy její likvidace. A například 
čerpáním mízy z invazního javoru 
jasanolistého můžeme strom 
velmi dobře oslabit a zahubit. Mi-
lovníci javorového sirupu z mízy 
našich původních druhů určitě 
ocení i informací, že ten invazní 
má cukru víc. 

I v České republice se sbírá, ze-
jména netýkavka žláznatá. Sbírají 
školy, skauti, spolky a nadšenci, 
některé i opakovaně každým 
rokem, ale jsou to izolované malé 
skupiny, které o sobě navzájem 
nemají příliš informací. Zajímavý 
je určitě poznatek, že z našeho 
odborného seznamu invazních 
rostlin je více než polovina druhů 
jedlá a z nich přesně polovina 
(23 druhů) se velmi dobře hodí ke 
zvyšování povědomí o invazních 
rostlinách formou receptů a kuli-
nárních akcí. Zbývající jedlé druhy 
jsou vhodné méně, z důvodů 
možné záměny laiky, vlastností 
způsobujících alergie nebo z ji-
ných důvodů.

Likvidaci invazních rostlin zajišťují 
za nemalé částky naše úřady a in-
stituce. Ale na tisíce dobrovolníků 

školených odborníky a vhodně 
usměrňovaných úřady, na ku-
chařky, blogy a videa s recepty, 
festivaly, trička, limonády, kapely 
a divadelní představení v hlavní 
roli s křídlatkou si u nás musíme 
počkat.

MgR. IVANA 
PAuKeRtoVá

je profesionální botaničkou, která 
zpracovává odborné posudky 
a průzkumy. Poznávat rostliny 
ji kdysi učil i náš invazní guru, 
Petr Pyšek. Jedlými divokými 
i okrasnými rostlinami se zabývá 
sedm let. Vyhledává informace 
o tradičním použití jedlých 
rostlin a sbírá nejen moderní, 
ale zejména osvědčené tradiční 
recepty z celého světa. má jich už 
několik tisíc a také podle nich vaří. 
Pátrá po zapomenutém bohatství 
našich předků i cizokrajných 
inspiracích. Pořádá kurzy 
poznávání jedlých a léčivých 
rostlin a jako doprovodný 
program různých akcí připravuje 
ochutnávky jídel z divokých 
rostlin, například na festivalu 
ekofilm. Recepty i výsledky 
ochutnávek můžete najít na 
stránkách www.paukertova.cz.

ZAJímAVOSti
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Místo ke sběru musíme dobře znát, 
zásadně vylučujeme lokality, kde 
probíhá management Roundupem – 
postříkané výhonky se k jídlu nehodí. 
Protože křídlatka japonská je invaz-
ním druhem, musíme při jejím sběru 
dodržovat určitá pravidla, abychom 
ji nevědomky dále nerozšiřovali. 
Křídlatka se u nás šíří způsobem ve-
getativním. Z každého úlomku jejího 
kořene i lodyhy vyroste v krátké době 
nový jedinec, udává se, že z 0,7gra-
mového úlomku je schopna vyrůst 
životaschopná rostlina. Proto nikdy 
křídlatku neryjeme, ale odřezáváme 
výhonky u země. 

Na vaření sbíráme 20–30 cm vysoké 
výhonky (viz foto), většinou ve druhé 
polovině dubna. Všechny části kříd-
latky, které náhodně ulomíme při 
sběru a také všechny ty, které doma 
nespotřebujeme, musíme zlikvidovat 
takovým způsobem, aby nemohly 
zakořenit. Neumísťujeme je tedy do 
odpadkového koše, popelnice ani do 
záchodu, nedáváme na kompost a už 
vůbec je neodhazujeme podél cesty 
při návratu domů. Nejlepší způsob, 

jak se jich definitivně zbavit, je 
nechat je shnít v uzavřené nádo-
bě nebo sáčku, spálit je anebo 
povařit a pak teprve hodit do 
odpadků. Takto postupujeme se 
všemi odřezky většími než 0,5 cm. 
Jestliže nechcete nebo nemů-
žete tato pravidla z jakéhokoliv 
důvodu dodržovat, prosím 
nesbírejte křídlatky a dejte 
přednost raději jinému druhu. 
Stejná pravidla platí i pro sběr 
křídlatky sachalinské a křížence 
křídlatky české. Všechny tři druhy 
jsou invazní i jedlé.

Pokud je vaším motivem snaha 
zbavit naši přírodu invazního 
druhu, je jeden jarní sběr neúčin-
ný a křídlatce nijak významně ne-
ublíží. Lépe je postupovat takto: 
Vybereme si jednu lokalitu a na ní 
budeme sbírat křídlatku opakova-
ně po dobu několik let až do její-
ho vymizení. Sbíráme ji pokaždé, 
když výhonky dorostou do 20–30 
cm výšky (v prvním roce minimál-
ně 8×, v dalších letech minimál-
ně 6× za rok). Na dané lokalitě 

vždy sklidíme všechny výhonky, 
nenecháme žádný (přebytečné 
rozdáme anebo zlikvidujeme již 
zmíněným způsobem). 

Pokud je lokalita velká, vybere-
me si menší, nebo se domluvíme 
s dalšími sběrači; vysbírat malou 
část na okraji velké lokality nemá 
totiž příliš velký význam. Lokalitu 
kontrolujeme ještě několik let po 
posledním výskytu. Opakovaný 
sběr má i nespornou výhodu – 
budeme mít výhonky na vaření 
po celý rok, i když budou časem 
slábnout. Ale to je naším cílem, 
ne? Takto prováděný sběr rost-
liny na vaření je téměř totožný 
s doporučovaným mechanic-
kým managementem křídlatky 
japonské. 

Pravidla pro sběr křídlatek jako surovin na vaření: 

Aby byl boj s invazními druhy účinný, musíme 
bezpodmínečně dodržovat určitá pravidla pro jejich 
sběr, přenos i další úpravu.

Sníst a vymýtit v zájmu 
ochrany přírody
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Z křídlatky odstraníme mladé listy 

a výhonky škrabkou důkladně olou-

peme jako rebarboru, jejich pokožka 

je totiž trpká. Ochutnáme, a pokud 

zůstaly trpké, zkontrolujeme, zda 

jsme loupali opravdu pečlivě. Pokud 

jsou výhonky trpké i po doloupání, 

Základní 

kuchyňská 

příprava 

křídlatky:

Jednoduchý křídlatkový koláč 
• 1 hrnek (objem 250 ml) polohrubé mouky • 1 hrnek hrubé mouky • 1 hrnek 
cukru • 1 hrnek mléka • 1 hrnek oleje • 1 vejce • půl prášku do pečiva • velký svazek 
výhonků křídlatky

postup

Křídlatku velmi pečlivě oloupeme (ujistíme se, že nezůstala trpká) a nakrájíme na 
2 cm dlouhé kousky. Mouku dobře promícháme s práškem do pečiva a cukrem, 
přidáme vejce, olej i mléko a vymícháme řídké těsto. Nalijeme na plech a pokla-
deme křídlatkou.

použijeme japonský způsob přípra-

vy: vhodíme je do vroucí vody, kde 

je necháme do doby, než změní bar-

vu ze zelené na olivovou (viz foto), 

trvá to asi dvě minuty. Jakmile však 

křídlatka změní barvu, je důležité 

ji z vody vyndat, jinak se rozpadá. 

Po vyjmutí z vody ihned přeneseme 

uvařenou křídlatku do ledové vody 

(do vody předem vhodíme ledové 

kostky).

Takto uvařenou křídlatku můžeme 
okamžitě připravit k jídlu s máslem, 
majonézou, sójovou omáčkou, chilli 

omáčkou, kečupem nebo s jakýmkoliv 
jiným dipem, omáčkou nebo 

ochucovadlem. Může se použít i jako 
surovina do koláčů, polévek a dalších 

jídel. K využití jsou vhodné všechny 
recepty pro rebarboru, křídlatka má 

totiž velmi podobnou chuť.
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Sirup a bonbóny z květů  

netýkavky žláznaté 
• 50 g čerstvých květů netýkavky • 225 g cukru • 60 ml vody • 1 lžíce citrónové 
šťávy • 1 polévková lžíce limetkové šťávy • 2 lžíce pomerančové šťávy (nebo jiná 
kombinace šťáv, podle chuti)

postup

Smícháme cukr, vodu a ovocné šťávy a svaříme vše na hustý sirup. Vmícháme 
květy a vaříme na mírném ohni asi 20 minut, za stálého míchání. Sundáme 
z tepla a přecedíme přes jemné sítko. Květy dáme na pečící papír nebo na 
sítko a necháme uschnout na bonbóny. Horký růžový sirup nalijeme do 
sterilovaných sklenic, zavíčkujeme a skladujeme v chladu. Je vynikající jako 
zálivka na zmrzlinu, dezerty a palačinky.

Krémová křídlatková polévka 
• 1 litr zeleninového vývaru • 600 g mladých výhonků křídlatky 
japonské, oloupané a nakrájené • 250 ml smetanového sýra • 
mrkev

postup

Křídlatku oloupeme a připravíme podle základního japonského 
způsobu (spaření asi 2 minuty a prudké zchlazení). Vývar 
s nakrájenou křídlatkou zahřejeme a rozmixujeme se 
smetanovým sýrem, můžeme před mixováním přidat i vařenou 
mrkev. 

Levantinský salát fattouche 
V tomto tradičním receptu jsou hned dva z našich invazních druhů, škumpa 
orobincová ve formě sumachu a šrucha zelná. Komerční koření sumach 
pochází většinou ze škumpy koželužské, ale v oblasti kolem Středozemního 
moře se používají i ostatní druhy škump.

• velká miska nati šruchy zelné • čtyři ředkvičky • tři rajčata • několik listů 
salátu • malá okurka • velká cibule • chléb pita nebo český chleba • dvě lžičky 
sumachu • několik lístků máty • sůl, olivový olej, citrónová šťáva, volitelně 
česnek, pepř

postup

Zeleninu nakrájíme, zalijeme zálivkou a nahoru dáme krutony z pity nebo 
chleba.

Z archivu receptů Ivany Paukertové

ZAJímAVOSti
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Chráněná území jsou 
stále populárnější

z ostatních světových stran a počty 
lidí na nich jsou podobné, takže ročně 
se na vrcholu objeví téměř tři čtvrtě 
milionu turistů. Celkovou návštěvnost 
chráněné krajinné oblasti Beskydy 
odhaduje AOPK ČR na 6,5 milionu lidí 
ročně. Ti ale nejsou rovnoměrně roz-

Najděte si své 
zajímavé místo mimo 
hlavNí turistické 
trasy a sezóNu

Statistiky nám ukazují, že počet 
návštěvníků chráněných území 
trvale a pravidelně roste. Jde 
určitě o pozitivní trend zájmu 
o přírodu a způsob trávení vol-
ného času. Jediným problémem 
je soustředění velkého počtu lidí 
pouze do několika míst a v urči-
tou roční dobu. 

Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR (AOPK ČR), která pečuje 
o 24 chráněných krajinných 
oblastí, nejdéle sleduje návštěv-
nost na severní přístupové cestě 
na Lysou horu v Beskydech, a to 

od roku 2010. Za posledních 
devět let se zde počet turistů 
zvýšil třikrát. V loňském roce po 
modré turistické značce od seve-
ru vystoupalo na nejvyšší horu 
Beskyd 190 tisíc turistů. A vedou 
sem další tři přístupové cesty 

Pobyt v přírodě je jednou z nejzdravějších a nejzajímavějších aktivit, 
které prospívají lidem každého věku. Aby si naše příroda zachovala 
co nejdéle svoji rozmanitost, krásu a přírodní hodnoty pro budoucí 
generace, staráme se o to nejcennější, co nám nabízí, v různých 
typech chráněných území. Všechny dohromady pokrývají jen 16 % 
rozlohy našeho státu. Nejde většinou o přísné rezervace, ale platí 
v nich omezení, jejichž respektování je minimem, které může udělat 
každý z nás pro jejich ochranu. Hlavní zásadou je chovat se v přírodě 
jako na návštěvě, pohybovat se jen po stezkách a dodržovat pravidlo, 
že to, co si s sebou přinesu, si také odnesu zpět.

Foto: Petr Kuna
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ptýleni po 1 160 km2 rozlohy chráněné 
krajinné oblasti. Kromě Lysé hory jsou 
obdobně přetíženy oblasti Bílé, Puste-
ven a Radhoště.

Návštěvnost stoupá i v dalších chrá-
něných územích. Krkonoše navštívilo 
v loňském roce o půl milionu návštěv-
níků více než v roce předchozím. Za 
rok 2018 tak Krkonošský národní 
park a jeho ochranné pásmo navští-
vily bezmála 4 miliony lidí, převážně 
z České republiky. Sněžku ročně na-
vštíví 1,4 milionu turistů a v létě se na 
vrcholu objeví až 10 tisíc lidí denně. 
Roční počet turistů na Sněžce strčí 
hravě do kapsy všechny návštěvníky 
zámků Český Krumlov, Lednice, Hlu-
boká a hradu Karlštejn dohromady.

Na Praděd vystoupá ročně přes 320 ti-
síc lidí a v krásných prázdninových 
dnech se tu potká až 4 tisíce turistů 
za den. Jen v červenci a srpnu se na 
vrchol nejvyšší moravské hory vydá 
přes 140 tisíc návštěvníků.

Ale nejde jen o ikonické vrcholy. 
Náporu turistů čelí i naše pískovcová 
skalní města. Ve Vlčí rokli spojující 
Teplické a Adršpašské skály zazname-
nala AOPK ČR v loňském roce nárůst 
počtu turistů o 16 tisíc v obou smě-
rech, celkem zde úzkou soutěskou 
projde kolem 100 tisíc lidí za rok. 

Asi není daleko doba, kdy bude potře-
ba na zvláště přetížených místech při-
stoupit k regulaci počtu návštěvníků 
tak, jak je tomu na některých hradech 
a zámcích nebo ve zpřístupněných 
jeskyních. Počet našinců trávících 
svou dovolenou v Česku podle agen-
tury CzechTourism meziročně vzrostl 

o 8 %, což jenom potvrzuje 
dlouhodobý trend. 

do chráNěNých území 
s NávštěvNickým 
pasem
Pocit svobody, klidu a zažití 
krás přírody si jako návštěvníci 
nejvíce užijeme mimo hlavní 
sezonu a frekventovaná místa. 
Kam se vydat nám nejlépe do-
poručí návštěvnická střediska, 
v chráněných krajinných oblas-
tech nesoucí označení „dům 
přírody“. Pokud si svoji cestu 
předem naplánujeme, najdeme 
v přírodě ty nejlepší zážitky. 
Příroda je jich plná a čekají jen 
na naše objevení!

Pro letošní sezónu připravila 
AOPK ČR ve spolupráci s národ-
ními parky tzv. návštěvnický 
pas. Vydat se s ním můžete do 
celkem 16 míst s chráněnou 
přírodou, kde vám v návštěvnic-
kých centrech národních parků 
či domech přírody v chráně-
ných krajinných 
oblastech 
doporučí ne-
obvyklé, méně 
navštěvované 
trasy a místa, 
přímo na míru 
vašim zájmům, 
časovým 
možnostem 
či kondici. 
Malou odměnu 
získá každý, 
kdo přijde do 
nejméně pěti 

z návštěvnických středisek či 
domů přírody. Na ty, kteří pro-
jdou všech 16, čeká překvapení.

„Chceme lidem ukázat, že péče 
o přírodu je velmi rozmanitá. 
Některá území potřebují, aby je 
člověk ponechal tak, jak jsou, 
a mohl pozorovat, jak si příroda 
poradí. Jiná vyžadují péči – třeba 
bez pravidelného kosení by z luk 
zmizely orchideje či motýli. To 
všechno se lidé dozvědí v návštěv-
nických střediscích či domech 
přírody a náš návštěvnický pas 
je tam nasměruje,“ vysvětluje 
František Pelc, ředitel Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR.

Návštěvnický pas byl vytvořen 
podle osvědčeného americké-
ho vzoru. Zájemci si ho mohou 
vyzvednout v informačních 
centrech ve všech našich čtyřech 
národních parcích a ve 12 chrá-
něných krajinných oblastech po 
celém Česku – více se dozvíte na 
www.dumprirody.cz. 

Jak vypadá návštěvnický pas
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Není zvěř  
jako zvěř

V loňském roce navštívilo 
Krkonošský národní park 
a jeho ochranné pásmo téměř 

3,8 milionu lidí. To je úctyhodné číslo, 
které dokazuje, že Krkonoše se stávají 
stále lákavější cílovou destinací. 
Negativními dopady turistických výletů 
je ale množství odpadků, které po sobě 
turisté v parku zanechávají. Nevhodně 
se chovajících turistů sice není mnoho, 
ale při představě, jak dlouho odhozené 
odpadky v přírodě, zvláště té horské, 
přežívají, je obava o krkonošskou 
přírodu na místě. 

Každoročně se konají sběračské akce, aby následky jejich 
chování napravily. Při letošní jarní akci pracovníci Správy 
KRNAP a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu, kte-
ré se u turistických cest objevily po zimní sezoně. Ačkoli 
to, s jakým nasazením se daří Krkonoše odpadků zbavit, 
by si zasloužilo ocenění, ideální by bylo, kdyby se sběrač-
ské akce vůbec konat nemusely. Správa Krkonošského 
národního parku se proto letos rozhodla vyhlásit boj proti 
odpadkům a začátkem letní sezony odstartovala v rámci 
projektu Partner KRNAP osvětovou informační kampaň 
Není zvěř jako zvěř. 

Cílem dvouměsíční prázdninové kampaně je upozornit 
návštěvníky parku, aby dbali na to, že po jejich návštěvě 
v horách nesmí zůstávat odpadky. Příroda si s nimi totiž 
sama poradit nedokáže. Nejčastějšími odpadky, které 
v parku po turistech zůstávají, jsou PET láhve, obaly od su-

naše tipy
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rostliny, byly pro tvůrce kam-
paně především pozoruhodné 
názvy fauny a flóry krkonošské 
přírody. Odpadky v krkonošské 
přírodě se s určitou mírou nad-
sázky stávají invazními druhy, 
pro které realizátoři kampaně 
identifikovali novou čeleď – 
čeleď odpadkoušovitých. Mezi 
nejčastěji se vyskytující druhy 
v Krkonoších lze řadit zejména 
petlahvoně odhozence, vlh-
čence ubrouskového, sáčkovce 
šustilku nebo obalíka sušenko-
vitého. Lidmi zavlečené druhy 
z přírody nemizí, ba naopak se 

rozmnožují co do počtu i druhů. 
V rámci kampaně se do Krko-
noš také vypravila expedice 
mladých zoologů, jejímž cílem 
bylo vytvoření taxonomie všech 
odpadkoušů, kteří se v krko-

nošské přírodě objevují. S tvory 
čeledi odpadkoušovitých se 
veřejnost pravidelně setkávala 
na sociálních sítích a na profilech 
Není zvěř jako zvěř – konkrétně 
na Facebooku a Instagramu. 
Tandem mladých výzkumní-
ků (zoologů), Alice a Lukáš, se 
s uživateli sociálních sítí dělil 
o své zážitky z expedice a z mo-
nitoringu nových druhů. Sociální 
sítě byly hlavním komunikačním 
kanálem kampaně, a to i díky 
možnosti komunikovat spontán-
ní edukační a informační obsah 
zábavnou formou. 

Významný edukativní charakter 
měl v kampani výukový materi-
ál ve formě atraktivního online 
gamebooku. Využití gamebooku 
pro vzdělávání patří mezi zcela 
originální a nové formy projek-
tového vyučování, které odráží 
současné pedagogické trendy. 
Vzdělávací program Ztraceni 
v bouři Krkonoš provádí čtenáře 
příběhem žáků 8. třídy, kteří se 
ztratí v Krkonoších. Ti vstupují 
do nejrůznějších situací a vztahů 
s odpadkouši. Příběh obsahuje 
řadu odkazů na základní ideu 
kampaně Není zvěř jako zvěř 
a nenásilnou formou seznamuje 
žáky se základními informacemi 
o tom, jak se správně chovat 
v přírodě. Tato forma vzdělá-
vacího programu rozvíjí nejen 
vědomosti ústředního tématu, 
ale také obecné schopnosti 
včetně čtenářské gramotnosti, 
porozumění textu, dovednosti 
samostatně se rozhodovat a uvě-
domovat si následky svých voleb. 

odhozenec
(Petcus dimitas)

naše tipy

šenek, igelitové sáčky, vlhčené ubrous-
ky, plechovky nebo nedopalky cigaret. 
Doba jejich rozkladu pak podle druhu 
činí 15 až 250 let. Zatímco u některých 
druhů odpadků téměř všichni víme, že 
se budou rozkládat desítky až stovky 
let (jako například PET láhve), u jiných 
je to pro mnohé možná překvapením. 
Takovým odpadem jsou třeba vlhčené 
ubrousky z umělé textilie, které se ne-
rozpadnou stejně rychle jako toaletní 
papír, ale až za několik set let. Mezi 
odpadky na horách se však objevují 
i překvapivější nálezy. Při letošním 
jarním úklidu se tak pracovníkům Sprá-
vy a dobrovolníkům podařilo nalézt 
pneu matiky od aut, boty, ztracené 
láhve alkoholu nebo lyžařské hůlky. 

Inspirací pro kampaň Není zvěř jako 
zvěř, ve které různé druhy odpadků 
dostávají rodové a druhové jméno, 
kterými se běžně označují zvířata nebo 

https://www.facebook.com/nenizverjakozver/
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na ruku. Po návratu z hor mohli 
turisté sdílet svou vzornou ná-
vštěvu přírody v rámci fotokoutku 
s odlovenými odpadkouši přímo 
na sociálních sítích. Děti obdržely 
navíc bajky, které vznikaly v průbě-
hu kampaně. Projekt symbolicky kulminoval na nejvyšším 
bodě České republiky a na vrcholcích dalších hor, které jsou 
součástí hřebenového pásu Krkonoš. Přibližováním k vr-
cholu KRNAP/KPN se měnil obsah aktivit ve smyslu většího 
zacílení a důrazu na „call to action“ aktivity, jejichž účelem 
je motivovat návštěvníky parku k akci, tedy nejen k tomu, 
aby si odnášeli s sebou vše, co do prostoru parku přinesou, 
ale také ke sběru odpadků. 

Kromě kampaně Není zvěř jako zvěř jsme v KRNAPu spus-
tili motivační soutěž nazvanou Lovci odpadků. Jedná se 
o mobilní webovou aplikaci (lovciodpadku.cz) propojenou 
s Instagramem, jejímž cílem je podněcovat návštěvníky hor, 
aby při svých cestách sbírali odpadky, které uvidí, a pomá-
hali je odnést zpět do civilizace.

Již v minulosti jsme se setkávali s uvědomělými turisty, kte-
ří na svých cestách sbírali cizí pohozené odpadky. Vědomí, 
že existují lidé, kteří dobrovolně sami od sebe jdou a ukli-
dí znečištěnou přírodu, nás přivedlo k myšlence tyto lidi 
sdružit, aby šli ostatním turistům příkladem. Lovci odpadků 
jsou komunitou přátel hor a horalů, kteří si dali jediný cíl – 
udržet Krkonoše bez od-
padků. Do aktivity jsme 
zapojili naše partnerské 
subjekty – informační 
centra a boudaře – a na 
sociálních sítích oslo-
vujeme tu nejaktivnější 
skupinu, jíž jsou mladí 
lidé. 

Lovcem odpadků se 
samozřejmě může 
stát každý, kdo má rád 
přírodu a smýšlí eko-
logicky. Odpadky lidé 
sbírají do pytle či tašky, 

-
-

ubrouskový
(Mokrum lacus)

naše tipy

Dalšími komponenty informační kampaně byly 
červnové kontaktní akce v krajských městech 
spádové oblasti KRNAP (Praha – D10 – D11). 
Jejich ústředním prvkem byl ekologický bar 
aktivit založený na zážitkové pedagogice: 
rozpoznávání stop a také zvuků/hlasů reálných 
zástupců fauny od zástupců čeledi odpadkou-
šovitých, určování délky života odpadkoušů 
(doby rozpadu odpadků), workshop k tvorbě 
bajek o odpadkouších, kvízové hry a fotokoutek 
s lesním zátiším. 

V období nejvyšší návštěvnosti hor, v první 
polovině července, se pak kontaktní akce 
přemístily přímo na výchozí místa turistických 
značených tras v Krkonoších. Turisté obdrželi 
praktický návod na cestu, KPZ (kompostova-
telný sáček na odpadky, rukavici atd.) a QR 
kód s odkazem na atlas čeledi odpadkoušovi-
tých. Děti ho mohly získat také ve formě pásky 
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kterou si sami přinesou, 
nebo si sběrovou tašku 
mohou vyzvednout 
u partnerů KRNAP – na 
informačních centrech 
a v některých horských 
boudách. Při svém výle-
tu po horách pak lovci 
odpadků sbírají to, co 
do přírody nepatří. Pro 
účast v soutěži potře-
bují lovci vlastní insta-
gramový profil. Hlavním 
pravidlem celé soutěže 
je, že chceme důkaz 
místo slibů. Lovci proto 
nalezené odpadky dříve, než je vyhodí, nafotí 
a nasdílí na Instagramu se soutěžním hashta-
gem #lovciodpadkukrkonose, přičemž zároveň 
mohou označit profil @lovciodpadkukrkonose. 
Z uveřejněných příspěvků bude každý týden 
vylosován výherce, který obdrží věcné ceny. Čím 
více lovec sbírá a sdílí ulovený odpad na sociální 
sítí, tím větší šanci na výhru má. 

Sbírat odpadky má smysl prakticky v celých 
Krkonoších. Kolem všech cest lze čas od času 
najít pohozené odpadky. Je tedy na záměru 
konkrétního lovce odpadků, kterou oblast vy-
čistí. Nejvíce odpadků lze najít především tam, 
kde chodí nejvíce turistů, tedy na hřebenových 
partiích hor a podél cest, vedoucích k největším 
turistickým cílům. 

Řada lidí si říká, proč by právě oni měli uklízet 
odpadky po druhých. Jako lovci odpadků mimo 
jiné ovlivňují svým počínáním nejen své okolí, 
ale i další turisty na horách. Našim cílem není 
jen donekonečna sbírat odpadky po druhých, 
ale hlavně ukázat lidem, že příroda není sme-
tiště. Pokud někdo raději chodí po skládce než 
v čistých horách, pak v Krkonoších nemá co 
pohledávat!

-

(Folia murmur)

-
-

Obalík
sušenkovitý
(Krytea dulcus) Tvorba mobilní webové aplikace Lovci odpad-

ků i realizace informační kampaně Není zvěř 
jako zvěř jsou součástí projektu Partner KRNAP, 
který byl podpořen prostředky z programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko.

naše tipy

https://www.instagram.com/nenizverjakozver/
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Více než dvě desítky přístup-
ných vyhlídek čekají na návštěv-
níky národního parku Podyjí 
a jeho bezprostředního okolí. 
Mohou z nich pozorovat vzácné 
ptáky nad hlubokým údolím 
řeky nebo se kochat pohledy na 
středověké hrady, městečko či 
barokní zámek. Přestože Podyjí 
neleží ve vysokých horách, na-
bízí členitý kaňon Dyje i pohle-
dy na úchvatné skalní útvary. 
Celkem tak lidé mohou přehléd-
nout z různých vyhlídkových 
bodů rozesetých od Znojma až 
po Vranov nad Dyjí více než tři 
čtvrtiny údolí v národním parku 
z jeho celkové třiačtyřicetikilo-
metrové délky. 

Jen zlomek míst tak zůstává 
návštěvníkům uzavřený. Je to 
důležité proto, aby v regionu 
mohli například hnízdit a roz-
množovat se ohrožené druhy 
ptáků a příroda si uchovala svou 
rostlinou různorodost. 

Podyjí je jedním z mála míst na 
jižní Moravě, kde může neruše-
ně hnízdit výr velký, čáp černý, 

sokol stěhovavý či raroh velký; 
v posledních letech byl dokon-
ce několikrát spatřen přeletu-
jící orel královský. Vesměs jde 
o zvířata velice bystrá a zároveň 
plachá. Orel či sokol rozpo-
zná lidský pohyb v terénu i na 
vzdálenost několika kilometrů, 
ale i hlasy je schopen vnímat ze 
značné vzdálenosti. Byly pro-
kázány případy opuštění hnízd 
i po jedné či dvou prohlídkách 
třeba z opačného břehu. Chce-
me-li tedy i nadále mít možnost 
pokochat se majestátním krou-
žením černých čápů třeba ko-
lem vyhlídky na zřícenině Nový 
Hrádek, musíme těmto ptákům 
ponechat dostatečný nerušený 
prostor, kam se mohou uchýlit.

Skalní výchozy také hostí 
vzácné rostliny, které velmi 
trpí sešlapem. Skalní hranu 
Hardeggské vyhlídky pokrýval 
v 90. letech minulého století 
pestrý koberec květů s čer-
venou smolničkou, modrým 
pavincem, žlutými jestřábníky 
či bílým chmerkem. Dnes lemu-
je skalní plotny jen holá písčitá 

Národní park Podyjí a jeho nejbližší okolí nabízí 
desítky dechberoucích vyhlídek. Kvůli ochraně 
ohrožených ptáků a rostlin je uzavřen jen zlomek 
z nich. 

Vyhlídky Podyjí: 23 pohledů, 
které byste si neměli nechat ujít

naše tipy

cestička. Zmizely i dva trsy vzácného 
křivatce českého.

Na přístupné vyhlídky v Podyjí se 
dostanete po značených cestách 
a vybrali jsme je tak, abyste z nich 
mohli sledovat různé fenomény jako 
například divočinu říčního údolí 
z rakouského Überstiegu nebo Že-
lezných schodů u Šobesu, či kulturní 
krajinu vranovského zámku, Znojma 
anebo městečka Hardegg. 

S kočárkem a možná i na vozíku 
se jednoduše dostanete například 
z Popic na Sealsfieldův kámen nebo 
z Podmolí na Železné schody. Ti, 
kteří se nebojí dobrodružnější cesty, 
mohou vyrazit na Pašeráckou stezku 
mezi Vranovem nad Dyjí a Čížovem.

Můžeme-li obdivovat krásu dyjského 
údolí z více než 20 vyhlídek, doká-
žeme snad ty zbývající nepřístupné 
vyhlídkové body oželet. Dopřejeme 
tím všem ostatním druhům kousek 
klidného domova, kde po nich nikdo 
nešlape, nikdo je neplaší a mohou si 
žít po svém.

29
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terasa zámku vra-
nov – pohled z ptačí 
perspektivy poskytne 

nejen jedinečný pohled 
na podkovovité náměstí 
městyse Vranov nad Dyjí, 
jež obtéká řeka Dyje, ale i na 
monumentální skalní stěnu Hamerských vrás. 

hráz vranovské 
přehrady – nabízí 
zajímavý pohled na 

široké přehradní jezero 
a klenutý zavěšený most 
nad Švýcarskou zátokou.

hallamaskova vyhlídka – nese jméno 
po lesníkovi vranovského panství. 
Dřevěná vyhlídka na skalní terase 

vysoko nad hladinou Dyje pod vranovským 
zámkem byla obnovena Správou národní-
ho parku 
Podyjí. 
Z vyhlídky 
je možno 
shlédnout 
historické 
jádro Vra-
nova nad 
Dyjí. 

naše tipy
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tanečnice – vyhlídko-
vá terasa byla obno-
vena Lesy České re-

publiky. Turistům nabídne 
nejen příjemné posezení, 
ale i zajímavý pohled na 
vranovský zámek. 

einsiedler 
– vysoká mra-
morová skalní 

stěna v ohybu řeky 
v blízkosti Hardeggu. 
Ze dvou vyhlídek je 
pěkný pohled do údo-
lí Dyje. 

mniszkův kříž – byl postavený 
v roce 1846 kněžnou Helenou 
Mniszkovou na skalnatém Kří-
žovém vrchu. Z tohoto místa je 
mimořádně krásný pohled na 
vranovský zámek tyčící se na 
protější vysoké skále. 

claryho kříž – vzty-
čený nad dnešní hrází 
Vranovské přehrady 

v roce 1830 nabízí nejen 
neotřelý pohled na vzduté 
vody Dyje, ale přede-
vším na široké říční údolí 
zarámované jedinečnou 
siluetou vranovského zámku. 

obelisk na ledových slujích – byl nedávno 
opravený Správou národního parku Podyjí. Ze 
skalní plošiny nad Ledovými slujemi je možno 

shlédnout hluboké údolí Dyje a opuštěný meandr. 

pašerácká stezka – vedená v horní třetině 
strmého zalesněného svahu uchvátí krásnými 
pohledy na lesní komplex Braitavy při hranici 

se sousedním Rakouskem. 

hardeggská vyhlíd-
ka – skýtá mimořádný 
pohled do údolí Dyje 

a na město Hardegg. Původ-
ní altánek z roku 1885 byl 
rekonstruován Rakouským 
klubem turistů. Dnes patří 
k nejvyhledávanějším místům v Podyjí. 

regina Felsen 
– vypreparova-
ný vápencový 

ostroh, jenž obtéká 
potok Fugnitzbach nad 
městečkem Hardegg, 
je známým vyhlídko-
vým bodem. Z ostrož-
ny je jedinečný pohled 
na hradní komplex a skalní stěny Hardeggských 
skal na české straně. 

maxplateau  
– vyhlídková skalní 
terasa vysoko nad 
Hardeggem umožní 
z vysokého nad-
hledu dechberoucí 
pohled na hrad 
s městečkem, řeku 
Dyji a skalní amfi-
teátr Hardeggských 
skal. 

hennerweg  
– asi kilometr od 
návštěvnického 

střediska Správy ná-
rodního parku Thaya-
tal (Nationalparkhaus) 
se na hraně kaňonu 
nalézá upravená skalní 
plošina s vyhlídkou na 
město Hardegg a jeho okolí: meandry Dyje, skalní 
útvary Reginafelsen a Maxplateau, vzdálenější 
skalní stěnu Schwalbenfelsen i vrchol Býčí hory na 
Braitavě. 
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heiliger stein – mísovitý (obětní) kámen na 
návrší nad obcí Mitterretzbach je bývalým 
kultovním místem. Nově vybudovaná půl-

kruhovitá vyhlídková terasa umožní široký pohled 
do rovin Dyjskosvrateckého úvalu zarámovaného 
Pálavskými vrchy na východě a štíty Alp na západě. 

Überstieg – je název 
pro úzkou skalnatou 
šíji, ve které se se-

tkávají dva zaklesnuté říční 
meandry: český Ostroh 
a rakouský Umlaufberg. 
Z vyhlídky je nesmírně pů-
sobivý pohled do spletité-
ho říčního údolí a na zříceninu Nového Hrádku. 

Nový hrádek – na 
plošině zříceniny 
se návštěvníkům 

naskýtá jeden z nejkrás-
nějších pohledů na Dyji, 
mohutně meandrující 
kolem našeho Ostrohu 
a rakouského Umlaufbergu. 
Reliéf krajiny vytváří dojem tří řek tekoucích okolo 
hradu.

Železné schody  
– vyhlídka nad opuš-
těným meandrem 

řeky Dyje v lokalitě Devět 
mlýnů. Název připomíná 
místo, kde železná opona 
protínala kolmo prudký 
svah nad Dyjí. Pro snazší pohyb vojáků Pohraniční 
stráže zde byly vybudovány železné schody, které 
byly v roce 1996 z bezpečnostních důvodů odstra-
něny.

šíje šobesu – z cesty 
vedoucí po jeho hře-
beni je pěkný pohled 

na obě strany hřbetu do 
údolí Dyje a jezy v lokalitě 
Devět mlýnů. 

sealsfieldův kámen – velmi oblíbená 
skalní vyhlídka s pohledem na hluboký 
kaňon Dyje na Popickém okruhu, ústí 

Mločího potoka a dřevěný altán Králova stolce 
na protější straně údolí. 

kraví hora – možnost pěkných vyhlídek na 
Znojmo a Hradiště sv. Hypolita. Obzvlášť 
působivá lokalita především v období ba-

bího léta, kdy rozkvetou keříčky vřesu nádhernou 
fialovou barvou.

králův stolec 
– vyhlídka nad 
vzdutou hladinou 

znojemské přehrady, 
která v roce 1966 zato-
pila Trauznitzský mlýn, 
jehož základy jsou při 
nízkém stavu stále dobře 
patrné. 

hradišťské 
terasy – na 
jejich jižním 
okraji nalez-
neme celou 
řadu vy-
hlídkových 
bodů do 
údolí Dyje, 
na přehradu 

a historickou část Znojma. Nejpůsobivější výhled 
nabízí skalní ostrožna s kaplí sv. Eliáše.

znojmo – nejzají-
mavější pohledy 
do širokého údolí 

Dyje se nabízejí např. 
z cesty pod Znojem-
ským hradem, z hra-
dební zdi u kostela sv. 
Mikuláše, z nádvoří hra-
du a od rotundy. Mimořádný je pohled z ochozu 
radniční věže. 
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„Takovými druhy jsou například 
chřástal polní, bekasina otavní, 
linduška luční nebo bramborníček 
hnědý. To jsou ptáci, kteří se ještě 
před pár desítkami let vyskyto-
vali běžně na mnohých místech 
Česka, jenže stále vyšší intenzita 
hospodaření na polích a loukách 
jim zmenšuje životní prostor. A tak 
přežívají v místech, kde jim ještě 
nějaký životní prostor zbývá, tedy 
i v chráněných oblastech, jako 
je třeba národní park Šumava,“ 
vysvětluje ornitolog Správy NP 
Šumava Aleš Vondrka. 

Na druhé straně, některé 
ptačí druhy nám do-
kazují, že pokud 
se jim vy-
tvoří 

prostor, který 
potřebují pro svůj 
život, jsou jejich populace 
schopny se vcelku úspěšně 
zvyšovat. 

„Pozorujeme to třeba na sokolu 
stěhovavém, u kterého v 80. letech 
nebylo potvrzeno žádné hnízdění. 
V současnosti je jen na Šumavě 
8 hnízdících párů, které každo-
ročně vyvádějí mladé. I populace 
tetřeva hlušce jde nahoru. V de-
vadesátých letech jsme na území 
Šumavy registrovali jen zhruba 
150 jedinců. Poslední společný mo-
nitoring z let 2016 a 2017 na území 
Šumavy a Bavorského lesa včetně 
okolí potvrdil, že se populace 

rozrostla na skoro 
600 ptáků,“ říká 

Aleš Vondrka. 

Ne všechny 
druhy jsou 

na tom však 
tak dobře. 

Snižují se stavy 
tetřívka obec-

ného, pro kterého 
se Správa NP Šuma-

va snaží alespoň na některých 
místech obnovovat bezlesí. Ale to 
nestačí. Je nutné, aby návštěvníci 
a fotografové dodržovali omeze-
ní, která mají chránit tento druh 
především v době toku, dále při 
vyvádění kuřat a zimování.

K Ptačímu roku se váže také množ-
ství programů pro veřejnost. Jsou 
to například komentované vycház-
ky do přírody za ptačím zpěvem, 
odborné přednášky v informač-
ních centrech Správy NP Šumava, 
speciální prohlídky sovích voliér 
s ornitologem Alešem Vondrkou, 
Den otevřených dveří v záchranné 
stanici živočichů v Klášterci, spe-
ciální výstavy a hlavně velký Den 
národního parku Šumava 13. čer-
vence. 

„Je to už tradiční akce, která se le-
tos odehrála opět na Rokytě neda-
leko Srní. Jedním z hlavních bodů 

Správa národního parku Šumava letošní rok věnuje ptákům v rámci 
Ptačího roku. Chce tak široké veřejnosti přiblížit vývoj populací jak 
známých chráněných druhů jako jsou tetřevi, tetřívci či sokoli, tak 
i problematiku méně známých a méně viditelných druhů ptáků, 
kterým ubývá přirozené prostředí pro jejich život. 

Šumava letos dostala křídla

naše tipy
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celého dne byl program našich 
kolegů ze záchranné stanice živo-
čichů Plzeň. Tématem byla ochra-
na ptáků Šumavy s návodem, 
co dělat, když najdeme zraněné 
ptáče. Program pro děti připravila 
střediska environmentální výchovy 
Správy, zajímavé povídání o ry-
sech a jejich rozpoznávání, setkali 
se i se šumavskými strážci a jejich 
kolegy z Bavorského lesa. Také 
proběhl křest nového nástěnného 
kalendáře pro rok 2020, který jsme 
opět připravili společně s národ-
ním parkem Bavorský les a právě 
na této akci byla první možnost si 
jej pořídit,“ řekl mluvčí národního 
parku Šumava Jan Dvořák. 

naše tipy

Pro letošní léto připravil národní park Šumava pro 
návštěvníky novinky i ve svých návštěvnických 
centrech. Každý týden nabídnou obě návštěvnic-
ká centra – Srní i Kvilda – zážitkové programy pro 
rodiče s dětmi. Společně s lektory se děti a jejich 
rodiče mohou vydat nejen do výběhů zvířat, ale 
také se hravou formou dozvědět mnoho nového ze 
života vlků, rysů či jelenů. A také rostlin, které na 
Šumavě sbírali a využívali naši předkové. Zajíma-
vosti a poznání v praxi nabízíme také u činností 
spojených s nedávným životem na Šumavě jako je 
splouvání Vltavy, nálezy zlata nebo rozvoj sklářství.

 „Tyto programy jsou určeny pro všechny, rodiče 
s dětmi mohou společně vyrazit na naučnou stezku 
s množstvím hravých a znalostních stanovišť. V cíli 
na ně vždy čeká malá odměna, ale také mnoho 
tvořivých aktivit. V rámci těchto programů probí-
hají komentované prohlídky ve výbězích, zajímavé 
přednášky a setkání s odborníky NP Šumava,“ říká 
Martina Kučerová, vedoucí oddělení informačních 
středisek a středisek environmentální výchovy.

Veškeré informace k programům včetně kalendáře 
akcí jsou uvedeny na oficiálních internetových 
stránkách Správy NP Šumava www.npsumava.cz.
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naše tipy

V „těsné“ blízkosti Dolní Chřib-
ské se nacházejí hned dvě 
botanicky významné lokality 
– přírodní rezervace: Louka 
u Brodských a o cca jeden ki-
lometr dále na sever, u samoty 
Liščí Bělidlo, tzv. Marschnerova 
louka. Jedná se o mokřady, které 
jsou domovem vzácných rostlin, 
především z čeledi vstavačo-
vitých, jako je např. prstnatec 
májový (Dactylorhiza majalis) 
anebo prstnatec fuchsův (Dacty-
lorhiza fuchsii), ale i chráněných 
živočichů. 

Pěší výlet ze sedla 
U Křížového bUKU Přes 
Přírodní PamátKU 
lísKa 

Návštěvu Chřibské doporučuje-
me spojit s pěší procházkou ze 
sedla U Křížového buku, v jehož 
blízkosti (cca 1,5 km) na severo-

východních svazích Černého 
vrchu, se nachází přírodní 
památka Líska, kde v období 
od konce května do poloviny 
června můžete v oplocené 
části lesa spatřit hustý koberec 
nafialovělých květů měsíčnice 
vytrvalé (Lunaria rediviva), což 

Přemýšlíte, kam se vydat na výlet? Nechte se pozvat do 
malebného městečka Chřibská v chráněné krajinné oblasti 
Lužické hory, jež je zároveň vstupní branou do Zadního 
Českého Švýcarska a místem mnoha botanických vzácností 
a přírodních krás. 

Do Chřibské nejen 
za orchidejemi 

dalo lokalitě místní název „Květinová 
zahrada“.

Po návratu zpět do sedla Křížový buk 
vás po zelené turistické značce čeká 
cesta nádhernými partiemi smíšených 
lesů, přecházejících ve smrkové mo-
nokultury s borůvkovým podrostem, 
přes rozcestí Pod Chřibským vrchem 
(kde se vyplatí pro krásné rozhledy do 
širokého okolí vystoupat 500 m až na 
samotný Chřibský vrch) kolem lesní-
ho divadla až do Chřibské. Odměnou, 
zejména v závěrečném úseku cesty, 
je nádherný rozhled do krajiny se 
vzdálenou Jedlovou horou a hřbetem 
Malého Stožce a také „Chřibská jako 
na dlani“. 

Vstup do „Květinové zahrady“, 
PP Líska, foto: Petra Pučalíková
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naše tipy

Přírodní  
rezervace 
Marschnerova 
louka
Vyhlášena: 1. ledna 1996
Nadm. výška: 355–370 m. n. m.
Rozloha: 1,43 ha

Je vzdálena cca 1 km severně 
od Dolní Chřibské. Botanicky je 
zcela unikátní – bylo zde nalezeno 
234 druhů vyšších rostlin včetně 
vzácného prstnatce májového 
a fuchsova. 

Tadeáš Haenke, autor: Vinzenze Raimund Grüner, 
zdroj: ceskesvycarsko.cz

Přírodní  
rezervace Louka 
u Brodských
Vyhlášena: 1. února 1998 
Nadm. výška: 335–340 m. n. m.
Rozloha: 0,68 ha

Nachází se na severním okraji 
Dolní Chřibské. Je domovem 
158 druhů vyšších rostlin, z nichž 
nejvýznamnější je prstnatec 
májový, kterého se tu nachází 
více než 4 000 exemplářů –, ale 
i živočichů (např. kobylky horské 
nebo hnědé). 

Přírodní  
památka Líska – 
„Květinová zahrada 
uprostřed lesa“
Vyhlášena: 10. ledna 1930
Nadm. výška: 510–625 m. n. m.
Rozloha: 6,52 ha

Oplocená zahrada uprostřed lesa 
s masovým výskytem měsíčnice 
vytrvalé je domovem i zvláště 
chráněné lilie zlatohlavé. 

významný rodáK tadeáš 
haenKe

Ač se jedná o malé město, je 
Chřibská spojena s několika 
významnými rodáky – světového 
věhlasu dosáhl všestranně nada-
ný Tadeáš Haenke, po němž byl 
pojmenován i jeden z aljašských 
ostrovů – Haenke Island. 

Tadeáš Haenke, celým jménem 
Tadeáš Xaverius Peregrinus 
Haenke, se v Chřibské narodil 
5. prosince 1761 a proslul jako 
botanik, lékař, etnograf a ces-
tovatel-objevitel. Jeho životní 
vášní a celoživotní náplní se 
stala botanika. Zúčastnil se 
mnoha expedic (Krkonoše, 
Alpy, Jižní, Střední a Severní 
Amerika aj.) a je mu připiso-
ván objev největší leknínovité 
rostliny světa, tzv. viktorie 
královské (Victoria amazo-
nica). V Chřibské je dodnes 
možné navštívit jeho rodný 
dům, v němž je v současnosti 
umístěno vlastivědné muzeum. 
Prohlédnout si zde můžete 
i různé historické dokumenty 
přibližující okolnosti Haenkeo-
vých dobrodružných výprav. 

Prstnatec májový (Dolní 
Chřibská), foto: Igor Henych 
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Raci v ČR potřebují naši pomoc

naše téma

Invazní raci, původem 
ze Severní Ameri-

ky, naruší celý 
původní 

ekosys-
tém, od 

nejmenších 
organizmů 

až po ovlivnění 
rybího společen-

ství, čímž dochází ke 
zhoršení jakosti vody 

v celém povodí a ztrátě jeho 
samočistící schopnosti. Cílem 

projektu je zefektivnit kontrolu 
invazních druhů ryb a raků v ČR 
a snížit tak jejich negativní dopa-
dy na vodní prostředí. 

Na rozdíl od mnoha evropských 
států nemá ČR v současné době 
navržené a zpracované žádné 
vhodné metodické postupy 
použitelné při výskytu invazních 
vodních živočichů. Zároveň ne-
existuje ani žádný oficiální meto-
dický postup, co dělat v případech 

nebezpečných nákaz. Typickým 
příkladem je výskyt račího moru, 
závažného onemocnění původ-
ních raků se snadným přenosem 
a téměř 100% mortalitou, jejímž 
primárním zdrojem jsou američtí 
invazní raci. Obdobná situace 
je však známá i v případě nepů-
vodních druhů ryb. Pro zamezení 
šíření takovéhoto nebezpečí je 
nutné vypracovat jasné a dobře 
aplikovatelné metodické postu-
py. Na základě dostupných dat 
a informací (které nám pomohou 
získat i uživatelé aplikace) bude 
možné zpracovat kvalifikovaná 
doporučení, jaká opatření jsou 
pro danou lokalitu vhodná.

„Račí mor je vysoce nebezpečné 
infekční onemocnění, které přená-
šejí invazní nepůvodní druhy raků, 
zejména rak signální a rak pru-
hovaný, a může způsobit masové 
vymírání raka kamenáče a raka 
říčního. Invazní nepůvodní druhy 
raků jsou proti onemocnění ve 

většině případů imunní,“ říká vedoucí 
řešitelka projektu zaměřeného na 
boj s invazními druhy raků Jitka 
Svobodová z Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masary-
ka, v. v. i. 

Co dělat, aby se 
račí mor nešířil 
dál?
Pokud se pohybujete v oblasti, kde 
se račí mor vyskytuje, dodržujte 
následující pokyny:

Nesnažte se zachraňovat raky 
přesunem na jiná místa, naopak se 
tím přispívá k šíření račího moru 
do dosud nekontaminovaných 
toků.

Předměty, které se dostaly do 
kontaktu s vodou, jako jsou holínky 
či rybářská výstroj, důkladně 
dezinfikujte horkou vodou, Savem 
nebo řádným vysušením na slunci.

Nepřevážejte vodu na jiná místa 
(třeba kvůli zalévání zeleně, 
z vodohospodářských nebo 
rybářských důvodů). Voda může 
být kontaminovaná sporami této 
plísně a můžete ohrozit zdravé 
raky.

Nevypouštějte nepůvodní raky 
z chovů do vodních toků.

Vyhubení původních vodních živočichů a zvláště 
největších vodních bezobratlých, tedy raků, vede 
ke zhoršení samočistících schopností potoků, 
řek i nádrží. Raci patří mezi všežravé živočichy 
se širokým spektrem potravy, a proto jsou ve 
vodním prostředí nezastupitelní. Dokáží totiž 
zlikvidovat jak živočišný odpad, tak i rozkládající 
se organický materiál, který se často vyskytuje 
pod čistírnami odpadních vod. 
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naše téma

mobilní aPliKace

Mobilní aplikaci „Raci v ČR“ spustil 
Výzkumný ústav vodohospodářský 
TGM, v. v. i., koncem dubna 2019. 
Aplikace je určena všem uživatelům se 
zájmem zejména o naše původní raky 
a jejich ochranu a kromě obecných 
informací obsahuje také pomocné ná-
stroje pro identifikaci jednotlivých dru-
hů raků a pro odesílání hlášení o jejich 
nálezech v přírodě do naší databáze.

JaK mám sPrávně 
zaznamenat Pozorování?

Při záznamu a hlášení pozorování vždy 
v aplikaci vyplňte co nejvíce položek. 
Důležité jsou zejména údaje o lokalitě 
a fotografie nalezeného raka. Fotogra-
fii přiložte i tehdy, pokud jste přesvěd-
čeni, že se Vám podařilo druh raka 
určit. Věřte, správné určení druhu raka 
není vždy jednoduché a jednoznačné, 
a i pro odborníky je to někdy pěkný 
oříšek.

JaK mám neJléPe raKa 
vyfotit?

Aby bylo možné podle odeslaných 
fotografií co nejspolehlivěji určit, resp. 
potvrdit Vámi identifikovaný druh 
raka, je třeba pořídit celkem tři ob-
rázky – pohled na celého raka shora, 
detail hlavy (zachycující postorbitální 
lišty) a detail spodní strany klepet. 
Pokud chcete, můžete připojit i další 
obrázek podle svého uvážení. Pokud 
se Vám však nepodaří pořídit všechny 
tři uvedené pohledy, můžete samo-
zřejmě odeslat záznam pozorování 
s menším počtem obrázků nebo zcela 
bez fotografií.

Výzkumný ústav 
vodohospodářský 
T. G. Masaryka 
veřejná výzkumná instituce 
 

Zdroj: VÚV TGM., v. v. i. – Jitka Svobodová, Jiří Picek a kolektiv  www.vuv.cz 

Mobilní aplikace „Raci v ČR“ 
Aplikace pro všechny zájemce o ochranu našich raků, 
určená především k zaznamenávání a hlášení výskytu raků 
v přírodě. Součástí aplikace jsou informace nezbytné k 
identifikaci raků a dále pak obecné informace, jako např. 
základní informace o ochraně raků, rozlišovacích znacích, 
základní terminologii atp. 

Aplikace je dostupná ke stažení na adrese: 
https://heis.vuv.cz/projekty/raci2017 

 
K čemu aplikace slouží? 
Aplikace slouží především k zaznamenávání a hlášení výskytu raků 
v přírodě. Aplikace obsahuje nástroje pro pořízení záznamu 
pozorování (určení polohy místa nálezu, pořízení fotografií, určení 
druhu raka) a jeho odeslání do centrální databáze a dále také obecné 
informace o racích a jejich ochraně (základní informace o ochraně 
raků, informace o druzích raků vyskytujících se v naší přírodě a jejich 
rozlišovacích znacích, popis základní terminologie atp.). 

 
Komu je aplikace určena? 
Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků, používat ji 
může kdokoliv. Aplikace je určena pro chytré mobilní telefony (nebo 
tablety) s operačním systémem Android (doporučená verze Androidu 
je 5.0.1 nebo vyšší). 

 

Jak mohu aplikaci nainstalovat? 

 
Aplikace je dostupná ke stažení na internetových stránkách projektu 
„Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace 
eradikačních metod invazních druhů“, které naleznete na adrese 
https://heis.vuv.cz/projekty/raci2017 (záložka „Mobilní aplikace“). 
Zde najdete také informace vztahující se k instalaci aplikace a další 
související informace o aplikaci. Na stránku s aplikací můžete rychle 
přejít použitím zde zobrazeného qr kódu. 

 
Co se stane s odeslanými záznamy 
pozorování, k čemu slouží? 
Záznamy pozorování raků jsou z aplikace odesílány do databáze VÚV 
TGM, v. v. i. Tam jsou odeslaná data následně zpracována, 
verifikována, analyzována a dále využívána. Odeslaná data jsou 
využívána zejména v rámci řešení projektů zabývajících se ochranou 
našich původních druhů, speciálně raků. Data jsou využívána např. při 
návrzích metodických postupů nebo zpracování dalších nástrojů pro 
ochranu našich původních druhů raků. Hlášené výskyty raků také 
postupně zveřejňujeme na internetových stránkách. 

 

 

Kam JsoU nahlášená 
Pozorování 
odesílána?
Data jsou odesílána do databáze 
Výzkumného ústavu vodohospo-
dářského T. G. Masaryka, v. v. i. 
Tam se zpracují, ověří a dále 
využívají.

Hlavním cílem projektu je dopl-
ňovat data v mapovém prohlížeči 
o výskytu invazních druhů raků 
a ohnisek račího moru. Jde o ve-
lice cenný nástroj při preventiv-
ních zásazích proti dalšímu šíření 
a zejména při spolupráci všech 
zainteresovaných orgánů, včetně 
místních rybářských svazů. 
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Záznamy o výskytu veverky 
obecné na jedné straně pomá-
hají rozšíření povědomí o apli-
kaci BioLog mezi veřejnost, na 
straně druhé pomáhají veverce 
samotné.

Pokud je totiž záznam o pozorová-
ní doplněn o informaci o zbarvení 
veverky (rezavá nebo tmavá), bude 
možné v případě dostatečného 
množství dat zjistit, zda barevná 
forma nějak souvisí s nadmořskou 
výškou, nebo zda jde o pouhý mý-
tus. Také bude možné lépe odhad-
nout další populační vývoj.

Veverka byla pro účel kampaně na 
aplikaci BioLog zvolena záměrně. 
Má celoroční aktivitu, lidé ji bez-
pečně poznají a podle Červeného 
seznamu ohrožených druhů České 
republiky o jejím výskytu nejsou 
dostatečné údaje (kategorie Data 
Deficient).

Původně avizovaný roční projekt 
se Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR (AOPK ČR) rozhodla pro-
dlužit, není totiž lepšího ambasa-
dora pro účely propagace aplikace 

Od loňského dubna, kdy se kampaň Na veverky 
s mobilem rozběhla, přispělo do Nálezové databáze 
ochrany přírody prostřednictvím aplikace BioLog více 
jak 230 uživatelů a přibylo 1190 zápisů pozorovaných 
veverek.

Kampaň Na veverku  
s mobilem běží již rok
Za tu dobu se zápisy pozorovaných veverek pomocí aplikace 
BioLog ztrojnásobily!

BioLog. Ta 
doznala 
drobných úprav, záznam o výsky-
tu veverky je nyní možné pomocí 
několika kliků uložit velice rychle. 
Stále platí, že zápisy pozorova-
ných druhů (nejen veverky) je 
možné provádět off-line. Pro pře-
nos dat do webové verze BioLoga 
je pak nutný přístup k internetu 
a založení účtu. Data zaslaná do 
BioLoga na webu se po ověření 
odborníky na danou skupinu 
druhů (je proto lepší připojit 
fotografii) následující dny překlá-
pí do Nálezové databáze ochrany 
přírody. Ta obsahuje více jak 24 
milionů záznamů a po přihlášení 
je přístupná i veřejnosti.

veverka zDe.

bílá místa zde.

biolog zde.

naše tipy

http://veverka.nature.cz
http://biolog.nature.cz
http://bilamista.nature.cz
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Vaše pozorování je možné zadávat
přímo v terénu pomocí aplikace BioLog: 
http://biolog.nature.cz/

Co jí chutná?
Veverka patří mezi hlodavce a má tedy dobře vyvinuté
přední řezáky. Nejraději má semena šišek nebo houby,
ale též oříšky a různé plody. Hledáním potravy tráví  
60–80 % dne. Část nalezené potravy si schovává 
do tzv. spižíren v dutinách stromů nebo zahrabává 
do země. Zásoby pak využívá v zimě.

Jak žije?
Veverka je samotář, kromě období rozmnožování 
pobývá nejraději sama. Staví si kulovitá hnízda na 
silnějších větvích v korunách stromů nebo výjimečně 
i v dutinách stromů. Může mít až dva vrhy mláďat za
rok a v každém vrhu má obvykle 2–3 veverčata. 
Veverka v zimě neupadá do zimního spánku, a proto
není výjimkou se s ní setkat i v zasněženém lese.

Rezavá nebo černá?
Veverka má variabilní zbarvení. Nejčastěji je rezavá
nebo hnědá, někdy černá. Zdá se, že černé veverky
jsou spíše ve vyšších nadmořských výškách a rezavé 
v nížinách. Ale vždy jde o jeden a týž druh – veverku
obecnou.

Rozšíření
Pomozte nám zmapovat, kde všude veverky 
u nás žijí a jakou mají barvu. Informace o výskytu
v naší databázi ukazují, že existují místa, odkud
nemáme zatím žádné pozorování. Pomozte nám je
zaplnit. Zadejte své pozorování do mobilní aplikace
BioLog (v poznámce uveďte zbarvení).

Ze života veverky 

Pomozte nám zjistit, kde všude

tato roztomilá zvířátka žijí. Na veverky s mobilem

Biologem ve čtyřech krocích

naše tipy
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Výskyt veverky obecné (záznamy z května 2019)
Pramen: AOPK ČR, aplikace BioLog. 

Výskyt veverky obecné (záznamy z května 2018)
Pramen: AOPK ČR, aplikace BioLog. 

naše tipy
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Souběžně s kampaní Na veverky 
s mobilem se AOPK ČR snaží přizvat 
veřejnost k zaplňování bílých míst na 
mapě ČR. Najdou se zde totiž ještě 
místa, kde není evidován žádný záznam 
o pozorovaném druhu. Pomozte nám 
pomocí aplikace BioLog tato Bílá místa 
biodiverzity zaplnit. Každé pozorování 
je důležité, každé pozorování přispěje 
k ochraně přírody! Děkujeme, že mapu-
jete s námi!

naše tipy
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zodpovědné turistiky
Chcete si cestování užít, ale zároveň co nejméně uškodit? 
Zodpovědné a ekologické cestování nemusí znamenat, že 
si dovolenou méně vychutnáte. Jen je potřeba nad svými 
plány více přemýšlet a shánět si informace. 
řekněte ne…

DESATERO

doPravě s UhlíKovoU stoPoU
Volte dopravní prostředek i podle 
vypouštěných emisí. Leteckou dopravu 
do vzdálených destinací asi vzhledem 
k investovanému času i financím žádný jiný 
prostředek nenahradí. Pokud ale cestujete 
např. po Evropě, zkuste si spočítat, jaký 
podíl emisí na vás za let připadá, a jestli 
by neexistoval šetrnější způsob dopravy. 
Z hlediska emisí může vyjít lépe i cesta autem, 
zvlášť když nepojedete sami. Nemluvě o tom, 
že čas, který kromě ve vzduchu strávíte na 
letišti, byste třeba vlakem klidně dohnali. 
A pokud vás i šetrnější způsob dopravy 
znepokojuje, kalkulačky emisí jako třeba 
myclimate.org vám spočítají i adekvátní 
kompenzaci. Nebo místo zahraničních 
destinací objevujte krásy Česka.

marKetingovým nálePKám
Zajímejte se o ubytování, které objednáváte. 
Jednoduché to pravděpodobně nebude. 
Kromě nižší nabídky vám hledání může 
zkomplikovat i tzv. „greenwashing“, tedy 
užívání líbivých pojmů jako eco, bio nebo 
green pouze jako marketingových nástrojů. 
Hledejte proto na stránkách provozovatelů 
nebo v recenzích zmínky o konkrétních 
opatřeních, jako je omezení plýtvání vodou 
a jídlem, využívání lokálních surovin, nebo 
třeba snaha odrazovat návštěvníky od 
neetických turistických atrakcí.

KUPování Pet 
lahví 
S vlastní lahví na cestách 
můžete ušetřit značné 
množství plastu i peněz. 
Vždy si ale předem 
zjistěte, jestli si v oblasti 
budete moct pitnou 
vodu natočit. Zeptat se 
na kvalitu vody můžete 
i místních, na druhou 
stranu pokud si nejste 
jisti, kvůli ušetřeným PET 
lahvím zdraví neriskujte. 

zbytečným obalům 
Doma už jsme si my – i někteří 
obchodníci – zvykli na omezování 
jednorázových plastů. Neznamená 
to ale, že se se stejným pochopením 
setkáme všude. Jestliže se lokálních 
jídel a nápojů ve stáncích a tržnicích 
nechcete vzdát, ale ani kvůli nim 
vyprodukovat spoustu odpadu, 
vezměte si třeba vlastní cestovní 
nádobu a příbor, pokud je budete 
mít jak umýt. Nebo zkuste alespoň 
prodejce poprosit, aby vám plastu 
přibalil co nejmíň. Bez brčka a víčka 
na ovocném džusu si přece poradíte.

01 

02 
04 03 

naše tipy
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zbytečné chemii ve zbytečném XXs balení 
Nekupujte zbytečně cestovní balení kosmetiky. Pořiďte si 
opakovaně použitelné nádoby, nebo znovu naplňte ty, které už 
máte. Lahvičky si ale raději označte, abyste příště do nádobky od 
šamponu nepřelili třeba pleťový krém.
Vybavte se opalovacím krémem bez oxybenzonu a ethylhexyl 
metoxycinamátu. Ty poškozují korály i další vodní živočichy, 
kterým způsobují hormonální změny a ohrožují jejich populaci. 
Krém, který se z nás v moři spláchne, může oblíbená pobřeží 
zamořit až v koncentraci 29 000 nanogramů na litr. Toxických 
pro živočichy je přitom už 50 nanogramů na litr. Čtěte proto 
důkladně složení a to radši i u produktů, které deklarují, že jsou 
ecofriendly. Bez škodlivých látek by měly být např. opalovací 
krémy s minerálním filtrem, s přírodním složením, nebo opatřené 
ekologickými certifikacemi.

neeticKémU JídlU 
Cestování není jen o tom, 
co zažijeme, ale také o tom, 
co ochutnáme. Už proto 
byste měli dát přednost 
lokálním potravinám před 
těmi dovezenými. Ty za 
sebou navíc nechávají 
značnou stopu, ať už 
v dopravě nebo při jejich 
produkci. Zajímejte se 
proto o původ toho, co jíte. 

toP a neJ destinacím 
Nenechte se vlákat na mainstreamem 
sužovaná místa ani přílišným dobrodružstvím 
v znepřístupněných oblastech. Nedotčená 
příroda nás sice z pochopitelných důvodů láká, 
jestli jste si ale cíl cesty zvolili podle idylických 
obrázků na sociálních sítích, je dost možné, že 
vás čeká přeplněný kus přírody, kde stěží urvete 
minutku na selfie, namísto abyste se v klidu 
kochali a měli na skutečné fotografování ticho 
a klid. Malým krůčkem k uchování krásných 
míst v relativní tajnosti i původním stavu může 
být neoznačování lokace na sociálních sítích. 
O krásný zážitek se tak budete moct podělit i bez 
toho, aby se na místo vydávalo čím dál víc lidí. 

fotKám se zvířátKy 
Bojkotujte turistické atrakce se zvířaty a nenechte se 
obalamutit dojemnými příběhy. Dovolil by snad člověk 
myslící na dobro zvířete, aby na něj za den kvůli zisku sahaly 
desítky lidí? Zachází „chovatel“ dobře s opičkami na řetězu, 
když vám je zrovna neusazuje na rameno? A naučil tady toho 
slona drezurní kousky pamlsek nebo bič a hlad? Pochybnosti 
jsou na místě. Fotek se zvířaty mají turisti na sociálních 
sítích tisíce. Ve výsledku ale u části z nich spíš než hezkou 
vzpomínku vyvolávají tzv. „cestovní hanbu“, když zjistí, jak 
nemorální byznys tím podpořili. 

mUšlím z cest 
Nenakupujte suvenýry ze vzácných 
rostlin nebo živočichů. Nejen jejich 
vývoz ze země, ale někdy i jejich 
prodej může být nelegální nebo 
regulovaný. Ochrana zaručená 
úmluvou CITES či národní 
legislativou dané země se může 
týkat neetických výrobků, ale 
i zvířat a rostlin, které jste sebrali 
v přírodě, včetně třeba mušlí 
a korálů nalezených u moře. 

stoPám, Kromě těch 
v PísKU 
Nenechávejte za sebou pohozené 
odpadky, vyryté či nasprejované 
nápisy, zamilované zámečky. 
Taková stopa dost pravděpodobně 
nepřinese žádné potěšení vám 
a už vůbec ne těm, kteří v místě 
žijí a pečují o něj. Naopak můžete 
pomoct zamést stopy po ostatních 
třeba humanitárním přispěním, 
připojením se k úklidové akci, 
nebo jen tím, že nebudete lhostejní 
a zlikvidujete nepořádek i po cizích.
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naše tipy

TIP
Detailnější obrázek o vybrané 
destinaci si můžete udělat díky 
webu Ministerstva zahraničních 
věcí www.mzv.cz. zjistíte zde 
informace o bezpečnostní situaci, 
společenských zvyklostech, 
o kvalitě vody na daném území, 
ale třeba i o zákazech týkajících se 
např. vývozu chráněných druhů:

 více info ZDE

http://www.ochranaprirody.cz/cites/cites-pro-verejnost/suvenyry-z-dovolene/
https://www.mzv.cz/jnp/
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aktuality

RoZBuČ 
DéČKo! 
ČT a MŽP 
uPoZoRňují 
Na úByTeK 
hMyZu
na konci června spustila 
česká televize ve spolupráci 
s mžP hravou letní soutěž, 
která upozorňuje děti a jejich 
rodiče na stále větší úbytek 
hmyzu v přírodě. 

Svět hmyzu je oblíbené téma, 
protože je všude kolem nás 
a každý se může pustit do 
jeho pozorování a zkoumání. 
Prázdninová soutěž může také 
zmírnit některé předsudky, 
které lidé vůči hmyzu mají, díky 
tomu, že děti objeví tajemství 
hmyzu a poznají jeho nezastu-
pitelnost. 

Podle pravidel se rodiče s dět-
mi mají vydat o letních prázdni-
nách na tři různá místa, naučit 
se něco o hmyzu, vymyslet si 
vlastní „hmyzáky“ a poslat je 

produkci, který i v lesích vede ke kácení 
starých porostů, či nedostatečnému za-
stoupení mrtvého dřeva, důležitého pro 
život brouků jako je roháč nebo různé 
druhy tesaříků. Hmyz potřebuje ke své-
mu životu především květnaté louky, ale 
výkonná zemědělská technika umožňuje 
pokosit v krátké době rozsáhlé porosty 
a živočichové pak těžko hledají úkryt 
a potravu, a ani móda mít ve městech 
a zahradách co nejkratší trávník, jim 
neprospívá. 

Ministerstvo životního prostředí proto 
dotačně podporuje opatření k péči o nej-
cennější území, včetně květnatých luk, 
případně i jejich obnovu. Nejdůležitější 
ale je nastavení podmínek zemědělské-
ho hospodaření. MŽP spolupracuje s Mi-
nisterstvem zemědělství na nastavení 
evropské Společné zemědělské politiky. 
V minulosti již MŽP prosadilo ponechání 
určitého podílu nepokosených ploch, 
šetrné hospodaření na podmáčených 
loukách nebo stepních lokalitách. 

na Déčko. Jedním z míst, 
kde se soutěžící mohou 
něco zajímavého dozvědět, 
je i DOTEK – Dům obnovy 
tradic a ekologie v Horním 
Maršově, který patří k nej-
vytíženějším střediskům 
ekologické výchovy v České 
republice. Podklady připra-
vovali i zástupci dalších eko-
center, TEREZA a Chaloupky 
spolu s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR.

ze života hmyzU 
v PraXi

Mizení hmyzu z české 
krajiny je závažný problém, 
na kterém se podílí mnoho 
faktorů, počínaje rozsahem 
používání pesticidů v země-
dělství, přes celkové změny 
v krajině, kde převažuje 
extrémní velikost lánů polí, 
ale také celkový tlak na 
intenzivní hospodářskou 

Mapu výletů, speciální mobilní 
aplikace a všechny potřebné 
informace k soutěži najdete na 
www.rozbzucdecko.cz. 
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trestnou činností konanou skrytě, tak-
že počty zdokumentovaných případů 
představují pouze „vrchol ledovce“. 
Jedná se o ty případy, u nichž jsou 
splněny dvě podmínky – když oběti 
trávení nebo samotná návnada jsou 
nalezeny a když nálezce vše ohlásí. 

Odhaduje se, že je takto zdokumento-
váno pouze 5 % případů otrav běžných 
druhů dravců (káně, motáci aj.), údajů 
o otravách krkavcovitých ptáků je ještě 
méně. O něco lepší je situace v počtu 
ohlášených otrav u velkých dravců, ze-
jména orlů mořských, zhruba 10–20 %. 

Alarmující je skutečnost, že zjištěných 
případů trávení s postupujícím časem 
přibývá, a není to pouze zvyšujícím 
se povědomím a vyšším množstvím 
hlášených případů, ale je evidentní, 
že úmyslné ilegální trávení zažívá 
rozmach a zasahuje každoročně vyšší 
počet zvířat, včetně těch nejvzácněj-
ších druhů (např. v roce 2017 byly 
zdokumentovány první otravy orlů 
královských). 

Výsledek téměř 20 let sledování ilegál-
ního pronásledování ptáků prostřed-
nictvím databáze Volná křídla ukazuje, 
že trávení má bezesporu významný 
vliv na populace vzácných a chráně-
ných druhů ptáků. Snaha o potírání 
této nelegální činnosti je v souvislosti 
s ochranou ohrožených druhů tedy 
smysluplná a opodstatněná.

Právní zaKotvení

Použití jedů a otrávených návnad, 
resp. návnad s jedem či anestetikem, 

PRoTi TRáveNí 
ZvířaT je TřeBa 
BojovaT 
mžP připravilo národní strate-
gii řešení nelegálního zabíjení 
a otrav volně žijících živočichů 
v české republice na období 
2020–2030, protože u nás dosud 
taková strategie neexistovala. 
materiál, který je nyní v připo-
mínkovém řízení, připravila 
pracovní skupina tvořená odbor-
níky z ministerstva zemědělství, 
ministerstva vnitra, ministerstva 
spravedlnosti, Policejního pre-
zidia, českého svazu ochránců 
přírody, české inspekce životního 
prostředí a koncem září jej plánu-
jeme předložit na jednání vlády. 

Naší strategií vytvořenou na dalších 
deset let chceme bojovat proti 
krutosti vůči zvířatům a potenciál-
ně velmi nebezpečnému chování 
pro lidské zdraví, včetně možného 
ohrožení života dětí. Hlavním cílem 
je zintenzivnit práci policie a soudů, 
neboť k úspěšnému vyřešení mno-
hých případů chybí dostatek prů-
kazných materiálů a také obecně 
malá informovanost o této oblasti 
trestné činnosti. 

Ve více než 90% případů se k ilegál-
nímu trávení zneužívá jed karbo-
furan, který byl v Evropě postaven 
mimo zákon v roce 2008. Za jeho 
přechovávání by měly padat tresty 
jako za držení drog, což se v našich 
podmínkách příliš neuplatňuje.

Trávení volně žijících živočichů je 

patří mezi zakázané způso-
by lovu, odchytu a usmrco-
vání ptáků a dalších druhů 
živočichů podle Směrnice 
147/2009/ES o ochraně 
volně žijících ptáků („směr-
nice o ptácích“) a Směrni-
ce 92/43/EHS o ochraně 
přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin („směrni-
ce o stanovištích“). 

Z hlediska vyšetřování a po-
stihování pachatelů je dů-
ležitý zákon č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, zejména 
jeho § 302, který definuje 
trestný čin týrání zvířat. 

dloUhodobým 
cílem strategie 
Je úPlné vymýcení 
ilegálních 
otrávených 
návnad v Přírodě

Pro období 2020–2030 
bude hlavním cílem v naší 
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strategii důsledné vyšetření všech případů, které je 
mnohdy složité. Proto budeme zajišťovat vzdělávání 
a informovanost státních zástupců, soudců a policis-
tů.  Dále je nutné vedení centrální evidence případů 
trávení, preventivní vyhledávání otrávených návnad 
i za pomoci vycvičených psů, častější využívání cviče-
ných psů při vyšetřování a pátrání v okolí položených 
návnad. Neméně důležitá je také osvěta a podpora 
projektů a opatření k prevenci škod působených drav-
ci, především u drobných soukromých chovů (např. 
oplocení a zasíťování výběhů pro drůbež). 

další zPůsoby nelegálního zabíJení 
volně žiJících živočichů

Velké množství zvířat, zejména šelem a dravců, je 
každoročně zabito i jiným způsobem než trávením. 
Obecně je motivací k zabíjení predátorů především 
skutečnost, že loví chovanou drůbež, holuby, ryby 
nebo zvěř. 

V situaci, kdy v přírodě významně poklesla početnost 
přirozené potravy, nemají dravci (zejména jestřábi) 
jinou možnost, než hledat obživu v nezabezpečených 
chovech například drůbeže nebo holubů. Problém 
se dá částečně řešit zavedením podpory pro ochranu 

chovů, případně legislativní úpravou v oblasti 
náhrady škod.

Stále je také registrováno nelegální zabíjení vyder, 
přestože škody způsobené vydrami jsou státem 
kompenzovány a pytláctví se týká také velkých 
šelem, především rysa a vlka.

Na případy nelegálního zabíjení se vztahuje 
obdobná legislativa jako na trávení. Jakékoliv 
hubení či pronásledování dravců, vyder a velkých 
šelem je zakázáno zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Všechny tyto druhy 
jsou zároveň zvěří podle mysliveckého zákona č. 
449/2001 Sb., patří mezi celoročně hájené druhy 
a jejich lov (usmrcování, odchyt, přivlastňování) 
může být hodnocen jako pytláctví. 

Dlouhodobým cílem naší strategie je tedy také 
úplné ukončení nelegálního zabíjení a pronásle-
dování všech volně žijících živočichů.

Graf ukazuje vývoj počtu zjištěných případů trá-
vení a počtu postižených jedinců v letech 2000 až 
2017, zdokumentovaných v databázi Volná křídla 
(www.birdlife.cz). 

Výkyvy v počtu postižených jedinců v letech 2006 
a 2009 jsou dány nálezem hromadných otrav 
více ptáků.
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NejeN o PoČasí 
Nás uŽ 100 LeT 
iNfoRMuje ČesKý 
hyDRoMeTeoRoLogiCKý 
úsTav 

založení československého státu v r. 1918 a jeho 
budování vyžadovalo rozsáhlou činnost v ob-
lasti státní správy včetně zakládání nových 
úřadů a orgánů, které měly nahradit dosavadní 
instituce se sídlem ve vídni a budapešti. Podob-
ným vývojem prošla i československá meteo-
rologická služba, která se institucionalizovala 
na rozhraní let 1919 a 1920 v československém 
státním ústavu meteorologickém v Praze a která 
navázala na činnost ústředního ústavu pro 
meteorologii a geodynamiku ve vídni a zemský 
ústav pro meteorologii a zemský magnetismus 
v budapešti. 

aktuality

venské republiky 
č. 96/1953 Sb. s účinností 
od 1. 1. 1954.

V souvislosti s růstem vý-
znamu ochrany životního 
prostředí byl v roce 1967 
do ústavu začleněn třetí 
obor – ochrana čistoty 
ovzduší.

Od roku 1955 se postupně 
vytvořila pracoviště s ná-
plní aerologickou, hyd-
roprognózní, publikační 
a knihovnickou, radioakti-
vity ovzduší, klimatologic-
kou a technickou. Vznikl 
i hydrologický odbor pro 
povodí Moravy a labora-
toř ochrany ovzduší. Pro 
zajišťování datové základ-
ny byla zřízena strojní 
početní stanice, která se 
stala základem pozdějšího 
výpočetního a telekomu-
nikačního centra.

Podle rozhodnutí nad-
řízeného ministerstva 
byla v roce 1963 zahájena 
výstavba hydrologických 
středisek v Brně, Ostra-
vě, Ústí n. Labem, Praze, 
Hradci Králové, Českých 
Budějovicích a Plzni, která 
vytvořila základ dnešních 
sedmi oborově komplex-
ních poboček ústavu.

V roce 1969 došlo v rámci 
federativního uspořádání 
státu k vytvoření Českého 

a Slovenského hyd-
rometeorologického 
ústavu se sídlem v Pra-
ze a v Bratislavě. 

Rozvoj Českého hyd-
rometeorologického 
ústavu (ČHMÚ) kon-
tinuálně pokračoval. 
Činnost zahájila obser-
vatoř v Praze-Libuši, 
která je součástí mezi-
národní radiosondážní 
a radiolokační sítě. Zde 
se získávají i snímky 
z meteorologických 
družic. Za přítomnosti 
generálního sekretáře 
Světové meteorolo-
gické organizace bylo 
uvedeno do provozu 
Regionální telekomuni-
kační centrum v Pra-
ze. Byla vybudována 
nákladná síť automa-
tizovaného imisního 
monitoringu. V roce 
1996 byl do provozu 
uveden meteorolo-
gický radar v lokalitě 
Skalky na Moravě a na 
vrcholu Praha v Brdech 
v roce 2000.

Úkolem nového ústavu bylo shromažďovat a vědec-
ky zpracovávat meteorologická pozorování z území 
Československa, rozvíjet a podporovat meteorolo-
gická bádání, účastnit se mezinárodního výzkumu 
v meteorologii, denně na vědeckém základě sestavo-
vat předpovědi počasí a vydávat úřední dobrozdání 
(posudky) na žádost úřadů, organizací a soukromých 
osob. 

Prvním ředitelem ústavu se stal Rudolf Schneider 
(1881–1955) dříve působící v ústředním ústavu ve 
Vídni, klimatologickou službu vedl Alois Gregor 
(1892–1972) a všeobecnou a leteckou povětrnostní 
službu řídil Gustav Swoboda (1893–1956), později 
první generální sekretář Světové meteorologické 
organizace.

Spojením původního meteorologického ústavu 
s hydrologií vznikl dnešní hydrometeorologický 
ústav. Stalo se tak vládním nařízením Českoslo-
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ČesKá geoLogiCKá 
sLuŽBa 2019 – sTo 
LeT oD ZaLoŽeNí 

úvod

Česká geologická služba je státní pří-
spěvková organizace, zřízená zákonem 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích pro 
výkon státní geologické služby. Kontinuálně 
navazuje na Státní geologický ústav Republi-
ky československé, založený 7. 7. 1919. 

z historie

Státní geologický ústav Republiky českoslo-
venské (SGÚ) převzal do své kompetence 
činnosti, které v Rakousku-Uhersku dříve za-
jišťoval Kaiserlich-Königlichen Geologischen 
Reichanstalt ve Vídni, založený roku 1849 
jako třetí nejstarší taková instituce na světě. 
První státní geologická služba vznikla již roku 
1835 ve Velké Británii. Zakládání státních 
geologických služeb obecně souviselo se 
vzestupem výzkumu a využití neživé přírody 
vlivem osvícenství a s následným rozma-
chem průmyslu v 19. století. Hlavní úkoly 
SGÚ byly obdobné jako úkoly všech tehdej-
ších i nynějších státních geologických služeb: 
systematický geologický výzkum státního 
území spojený s vydáváním geologických 
map, nezávislá odborná posudková a publi-
kační činnost, shromažďování a archivování 
odborných písemných materiálů, sbírková, 
pedagogická a osvětová činnost. 

První rePUbliKa

Po vzniku samostatného československého státu bylo prvním 
úkolem SGÚ vypracování geologických map území. Jako 
nezávislý objektivní státní orgán se SGÚ zabýval rozsáhlou 
posudkovou činností, týkající se hlavně využívání nerostných 
surovin, vodních zdrojů a pozemního stavitelství. Věnoval se 
i sbírkové činnosti a návrhům ochrany přírodních památek 
a disponoval vlastní chemickou laboratoří.

ProteKtorát

Během německé okupace byla činnost instituce podřízena 
válečné ekonomice a existovala pod změněným názvem 
Úřad pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě. Těžiště práce 
se přeneslo na pedologické mapování, archivaci lomů a vrtů 
a evidenci nerostného bohatství.

50. léta 20. století

Po odborné stránce se změnila orientace na Sovětský svaz, 
z toho vyplývalo cílení odborných činností na vyhledávání lo-
žisek nerostných surovin, a to v první řadě pro těžký průmysl. 
Z významných odborných výsledků je možné připomenout 
vypracování návrhů ochranných pásem lázní a zřídel minerál-
ních vod pro celou republiku a zkoumání desítek přehradních 
míst.

60. až 80. léta 20. století

Politické uvolnění v 60. letech umožnilo cestování, navazová-
ní odborných kontaktů i možnost dlouhodobějších studijních 
a pracovních pobytů zejména v anglofonní oblasti. Soubor 
tzv. Generálních geologických map Československa v měřítku 
1 : 200 000 s celkem 33 listy a vysvětlivkami byl kompletně 
dotištěn v roce 1964. Československo se tak stalo první zemí 
na světě, která měla geologicky zmapované celé své státní 
území do tohoto měřítka. To byl jeden z důležitých argumen-
tů, díky kterému bylo rozhodnuto, že se v Praze bude konat 
XXIII. Mezinárodní geologický kongres, dodnes nejvýznam-
nější mezinárodní událost české geologie. V 70. a 80 letech 
pokračovalo geologické mapování, byly sestaveny hydrogeo-
logické mapy v měřítku 1 : 200 000 a výrazně posílil ložiskově 
geologický výzkum, zejména prognózování zásob nerostných 
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surovin. Na špičkovou úroveň se 
vypracovala geochemie. Byly zahá-
jeny dlouhodobé programy týkající 
se ochrany životního prostředí, např. 
monitorovací systém malých povodí.

od roKU 1989  
Po soUčasnost

V období po roce 1989 instituce zís-
kala 1. 4. 2002 název Česká geologic-

Vývoj názvu České 
geologické služby 
v datech
1919–1939 Státní geologický ústav 
Republiky československé

15. 3. 1939 – 10. 5. 1939 Geologický 
ústav

1939–1943 Geologický ústav pro 
Čechy a Moravu

1943–1945 Úřad pro výzkum půdy 
v Čechách a na Moravě

1945–1950 Státní ústav geologický 
Československé republiky

1950–1952 Ústřední ústav geologický

1952–1953 Ústřední ústav geologický 
Československé akademie věd

1953–1990 Ústřední ústav geologický

1990–2002 Český geologický ústav

1. 4. 2002 – dosud Česká geologická 
služba

ká služba. Funkci ředitele postupně 
zastávali Vladimír Sattran, Zdeněk 
Kukal, Miloš Růžička a nyní Zdeněk 
Venera.

Hlavní dokument Dlouhodobá 
koncepce výzkumné organizace ČGS 
na období 2018–2022 se soustředí 
na výzkum stavby a vývoje zemské 
kůry, biodiverzity a globálních změn 
v minulosti, interakce geosféra–bio-
sféra–atmosféra, geologických rizik 
a na výzkum a využití přírodních 
zdrojů, výzkum a vývoj geochemic-
kých a mineralogických metod. 

Podle hodnocení výsledků za období 
2011–2015 je ČGS nejúspěšnější stát-

ní příspěvkovou organizací 
v ČR (z celkem 90 takových-
to organizací). ČGS je také 
neúspěšnější výzkumnou 
institucí v ČR v oblasti 
geologických věd. Výzkum 
je podpořen existencí 
akreditovaných laboratoří 
a pracovištěm dálkového 
průzkumu Země. Bulletin 
of Geosciences, periodi-
kum vydávané ČGS, patří 
mezi 20 nejvýznamnějších 
paleontologických časopisů 
na světě.

50
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druhu, pohrozil uzavřením Kr-
konoš „neprostupnou mlhou“ 
od začátku letošního srpna.

Na Krakonoše velmi zapůso-
bil nápad ministra a pracov-
níků Správy KRNAP, že lidé 
budou podepisovat slib: „Co 
si do hor přinesu, to si také 
odnesu!“.

„Ano, v jeho verdiktu hrál 
tento náš návrh výraznou roli. 
Na nás nyní je, aby nezůstalo 
pouze u slov a my všichni Kra-

konošovi dokázali, že 
jsme si druhou šanci 
opravdu zasloužili,“ 
vysvětlil Richard 
Brabec.

Slib Krakonošovi 
v online podobě 
mohla veřejnost po-
depisovat do konce 
letošního července. 
První den v srpnu, 
tedy přesně v den, 
na kdy měl Krakonoš 
naplánováno uzavřít 
Krkonoše, předal 
ředitel Správy KRNAP 
slib se všemi nasbíra-
nými podpisy v kniž-
ní podobě osobně 
Krakonošovi.

KRaKoNoŠ v PRaZe
Černý scénář uzavření Krkonoš pro veřejnost, 
kterým ve svém otevřeném dopise hrozil vládce 
hor Krakonoš, byl díky intervenci ministra životního 
prostředí Richarda Brabce odvrácen. Turisté však 
v Krkonoších musí zásadně změnit své chování.

odPadKy do Přírody nePatří

„Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do 
národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své 
místo v ulicích měst, nikoli v přírodě, kde by jejich 
obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale 
lákal by i divoká zvířata. Prostě, co si do přírody při-
neseme, musíme si i odnést,“ uvedl ministr Brabec.

V národních parcích se každoročně konají úklidové 
akce, aby následky chování turistů napravily. Při 
takové akci letos na jaře pracovníci Správy KRNAP 
a dobrovolníci sesbírali skoro tři tuny odpadu, které 
se u turistických cest objevily po zimní sezoně. 

KraKonoš mUsel zasáhnoUt

Ministr Brabec se osobně sešel s Krakonošem 
16. 7. v Praze na MŽP. Jednali spolu o Krakonošově 
otevřeném dopise lidem, kterým kvůli chování ně-
kterých turistů, co v jeho revíru šíří odpadky všeho 
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#ekofilm

www.ekofilm.cz

45th international
environmental film festival

9.–12. 10. 2019, brno

45. Mff eKofiLM 2019:  
Příroda – naše dědictví

Zveme Vás do Brna, kde ve 
dnech 9.–12. října v kině Scala 
na Vás čekají desítky filmů 
s tematikou Příroda – naše 
dědictví. 

45. ročník EKOFILMu ale potká-
te i na dalších místech jiho-
moravské metropole. Kromě 
filmů nabídne festival i diskuze 
s předními environmentalisty 
v Otevřené zahradě, besedy 
s tuzemskými i zahraničními 
odborníky na Masarykově uni-
verzitě, ale také koncerty a zá-
žitkové programy. Na náměstí 
Svobody vyroste EKOEXPO, 
které vás seznámí s technolo-
gickými trendy a zajímavostmi, 
jako je třeba virtuální realita. 
Všechny festivalové akce jsou 
jako vždy přístupné zdarma.

Filmoví tvůrci z celého světa 
do letošního ročníku přihlásili 
celkem 153 snímků s temati-
kou příroda – naše dědictví, ze 
kterých pro EKOFILM porotci 
vyberou ty nejlepší. Samo-
zřejmě nechybí ani snímky 
od českých autorů, kterých se 
letos porotě představilo 15.

Program a všechny potřebné 
informace najdete na  
www.ekofilm.cz.


