
 

 

 

 

Ekologická olympiáda 
Krajské kolo Praha, 19. ročník ve školním roce 2013/14 

Zadání praktické části 

Teoretický úvod do problematiky 

Potenciál krajiny pražské periferie 

Pražská periferie je rozsáhlý a velmi pestrý úsek krajiny, který se díky současné expanzi města velmi prudce 
a dynamicky mění. Typické jsou pro ni rychle se střídající plochy velmi heterogenních typů krajin – sterilních 
řadových suburbií, staré zemědělské krajiny (představované mozaikou polí, křovinatých mezí a remízků), 
relativně stabilních starých krajinných ostrovů (často zalesněných a odolných proti urbanizaci, například 
kaňon Radotínského údolí nebo Divoké Šárky), rychle rostoucích logistických center, a hlavně těžko 
identifikovatelných přechodných sukcesních stadií zvaných souhrnně „brownfields“.  

Takto nazývané plochy obsahují často „samovolně“ vzniklou vegetaci vzniklou z toho co bylo buď přímo při 
ruce, nebo co sem bylo například dovezeno se sutí, navážkou, apod. Člověk do takových typů krajiny 
zasahuje spíš nevědomě (například když si zkracuje cestu na zastávku autobusu). 

Plochy brownfields prodělávají raketovou sukcesi a pokud jsou ponechány několik let samy sobě, vzniká na 
nich rychle houstnoucí křoví, později se měnící v ruderální příměstské lesy. Taková místa velmi často 
podléhají rostlinným invazím – rozsáhlá otevřená plocha, vzniklá například navezením velkého množství 
hlíny, totiž perfektně vyhovuje jejich nejčastější strategii: krátkému generačnímu cyklu a produkci velkého 
množství semen, která jsou často lehká a snadno se šíří větrem. Takto vzniklé biotopy můžou být biologicky 
velmi cenné. Obsahují často velmi jemnozrnné a bohaté mozaiky různých stanovišť a v místech 
s pravidelnými disturbancemi si často dlouho udržují silně nadprůměrnou diversitu (například Smíchovské 
nádraží před dobou plošné aplikace herbicidů obsahovalo téměř tři sta rostlinných druhů, což je téměř 
osmina veškeré české flóry). Pokud je však takové místo ponecháno dlouho bez zásahu, vznikají na něm 
monotónní koberce konkurenčně nejsilnějších druhů, v našich podmínkách například velmi často tvořené 
třtinou křovištní (Calamagrostis epigeios) nebo celíkem kanadským (Solidago canadensis). 

Jiným zajímavým případem krajiny typické pro pražskou suburbii jsou akátiny. Akát zde byl masivně 
vysazován již v první polovině 19. století jako protierozní dřevina, jeho domovem je však severní Amerika. 
Díky své schopnosti vázat vzdušný dusík (na jeho kořenech sídlí kolonie nitrofilních bakterií) byly jeho husté 
porosty schopny v krátkém čase převálcovat téměř veškerou flóru bývalých pastvin a dnes v jejich podrostu 
zdárně roste jen několik nitrofilních druhů, jako vlaštovičník větší (Chelidonium majus) nebo měrnice černá 
(Ballota nigra). Akátové porosty však nejsou pouze negativní jev: nejstarší z nich se již rozpadají, často za 
působení jiného invazního druhu,plaménku plotního (Clematis vitalba) a výsledný porost připomíná 
skutečná prales s liánami a spoustou dokonalých úkrytů například pro ptáky. 

Zajímavé bývají i některé úseky silně zastavěné krajiny. Jádra vsí, které Praha při své územní expanzi 
počínající průmyslovou revolucí dodnes pohltila, občas dodnes nesou prvky typické vesnické flóry, 
připomínajííc v náznacích husí tratoliště nebo silně nitrofilní pastevní plácky. Typickým příkladem takových 
míst jsou dnes často okolí starých hospod, kde časté močení jejich návštěvníků simuluje původní dusíkaté 
prostředí; dodnes jsou tak vzácně k nalezení stanoviště merlíku zápašného (Chenopodium vulvaria), 
například v místě bývalého špalíčku na Karlově náměstí nebo donedávna u hospody U Lva v Řeporyjích. 
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Podobně zajímavé bývá dodnes okolí zahrádkářských kolonií: nejenže zde spousta pěstovaných druhů 
prochází domestikací v české krajině, ale také pestře a celoročně kvetoucí záhonky lákají značné množství 
hmyzu nebo různě tvarované a různě strukturované zahradní křoví výrazně zvyšuje diversitu zdejší ptačí 
fauny. 

Výše uvedené se snaží naznačit, že ani na „nově“ vzniklou krajinu, byť tvořenou nepůvodními druhy, není 
dobré hledět vždy skrz prsty. Důležitá je diversita: pokud na obrovské, zdánlivě heterogenní ploše převládá 
jen jeden vegetační pokryv, nastává problém, který je vhodné řešit, stejně jako při výskytu nějakého 
agresivního invazního druhu. Podobně je v zastavěné ploše velmi vhodná například pestrost povrchů nebo 
obhospodařování zahrad. Nově vzniklé uniformní kolonie sériově řazených domečků s golfovými trávníky 
a všudypřítomnou zámkovou dlažbou potom často představují biologickou poušť. 
 

Krajina v okolí Suchdola 

Krajina, vymezená pro tento projekt, je tvořena pravou periferní všehochutí a časoprostorovou mozaikou 
různě starých fragmentů. Nejstarší a nejkonzervativnější je skalní hrana vltavského kaňonu; novější jsou 
ještě patrné fragmenty starosídelní zemědělské krajiny na pleistocenní terase Vltavy. Suchdol samotný příliš 
neobsahuje výrazné historické jádro, centrální část opanuje zemědělská universita obklopená vilovou, a dále 
od centra zahrádkářskou zástavbou. Při východním okraji leží biologicky velice cenná stará cihelna – přilehlé 
sprašové návěje jsou významnou arachnologickou lokalitou. 

Zadání praktického úkolu 
 
Cíl praktického úkolu 
 
Cílem praktického úkolu je zachytit a zhodnotit současný stav vymezeného fragmentu příměstské krajiny 
a navrhnout kroky k jeho zlepšení, tj. zvýšení druhové diversity (rozmanitosti) a odstranění agresivních, 
invazních druhů rostlin (pokud ovšem usoudíte, že je tomu třeba). Je přitom třeba rozlišovat mezi 
zastavěnou a nezastavěnou částí s tím, že v závěru práce by mělo být hrubě zhodnoceno, kam by se nová 
zástavba mohla šířit a kam – díky nějaké výrazné, cenné kvalitě krajiny - nikoliv. 
 
Stav nezastavěné krajiny se v tomto případě hodnotí podle těchto kritérií: 

 podíl „přírodě blízkých“, tj. invazemi a intenzivním zemědělstvím nezasažených úseků.  

 stupněm invaze exotických druhů (například akátin, borovice černé) 

 komplexního kritéria strukturní diversity krajiny: Jak moc je sledovaný úsek krajiny členěný? 
Obsahuje monotónní bloky stereotypně využívané krajiny? Například, je-li tvořena jen stejnověkými 
kulturami nepůvodních druhů stromů – má krajina vysoký, avšak lesnickým zásahem znehodnocený 
potenciál. Na takových místech by měl výstup projektu alespoň naznačit, jakými kroky krajině 
znehodnocenou diversitu navrátit.  

 
Stav zastavěné krajiny se v tomto případě hodnotí podle kritérií, která zohledňují stupeň koexistence „divoké 
přírody“ s hustou zástavbou (a rozhodují detaily, například pokud nejsou trávníky sečeny najednou a určitá 
část trávy v zahradě zůstává každý rok nepokosena, zvyšuje se velmi výrazně jejich atraktivita pro hmyz, 
například motýly; důležité jsou také možnosti hnízdění ptáků v zahradách, přítomnost mělkých jezírek pro 
obojživelníky nebo suchých zídek osídlitelných plazy). 

Cíl praktického úkolu je, v návaznosti na výše řečené, rozdělen na dvě etapy: sběr terénních dat 
a vypracování projektu. 
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Sběr terénních dat 

Sběr terénních dat by měl probíhat ve čtyřech okruzích: 
 

1. vytvořit mapu Suchdola a vyznačeného území, ve které budou vymezeny mapové jednotky dle 
následujících kritérií (pokud však máte pocit, že vám navržená klasifikace nevyhovuje, můžete 
vytvořit i vlastní): 

a) lesní kultury invazních nebo exotických druhů (akát, borovice černá) 

b) lesní kultury „domácích“ druhů (například dub, habr, jasan) 

c) lidskými zásahy výrazně nepoškozená, invazními nebo expanzivními druhy nedominované 
úseky krajiny (například polopřirozené listnaté lesy, skalní stepi, sečené louky) 

d) „brownfields“ - ruderální vegetace tvořená zčásti exotickými nebo ruderálními druhy, 
sukcesní stadia výsypek a podobně 

e) ranná sukcesní stadia vegetace, například navážky 

f) nálety dřevin (v ideálním případě s hrubým popisem dominant) 

g) různé typy zemědělské krajiny (pole, produkční louky, atd.) 
 

2. zaznamenat a lokalizovat co nejvíce invazních, expanzivních a exotických druhů organismů, 
především rostlin (a zvířat, pokud nějaké spatříte); zaznamenat souvislé porosty nebo i ojedinělé 
lokality výskytu invazních druhů rostlin. Stačí však i bodové výskyty. (Doporučujeme zaměřit se 
především na tyto druhy: Reynoutria sp.; Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora, Robinia 
pseudoacacia, Ailanthus altissima.) 

3. charakterizovat jednotlivé typy zástavby co do „biologického potenciálu“ dle frekvence úkrytů/nik 
vhodných hlavně pro tyto skupiny živočichů: a) ptáci, b) hmyz c) plazi. Mezi důležité krajinné prvky, 
zvyšující biologickou diversitu zastavěných území, patří především suché zídky, sečené louky nikoliv 
sterilní trávníčky, mělké rybníčky, husté křoví, … 

4. charakterizovat jednotlivé typy zástavby dle hrubého odhadu botanické diversity; ten by měl 
vycházet z kontextu na hrubé stupnici (doporučeno: stupně bohatá – průměrná – chudá); zde si lze 
všímat i detailů jako například květeny truhlíků nebo alpin. Není třeba se zaměřovat na určování 
jednotlivých druhů, ale spíš na relativní srovnání dojmů při průchodu jednotlivých částí území. Jde 
spíš tedy o intuitivní odhad, v ideálním případě podpořený  fotografií  nebo slovním popisem. 

Shrnutí požadovaných výstupů 

Základním výstupem celého projektu jsou dvě terénní mapy. Jednotlivé mapové jednotky je vhodné číslovat 
a vztahovat k nim následnou textovou část. 

 minimálně dvě mapy: vymezení krajinných jednotek, které shrnují současný stav, a mapa 
navrhovaných zásahů, změn, popřípadě území, kde se za žádnou cenu zasahovat nemá 

 popis biologicky nejhodnotnějších a naopak biologicky nejpustších částí vymezeného území 

 popis a zhodnocení intenzity rostlinných invazí, popřípadě rozsahu exotických lesních kultur, 
a odhad jejich expanzivního potenciálu 

 stanovení dvou úrovní priorit: na kterých úsecích by bylo vhodné zasáhnout teď, a na kterých nikdy 
nebo vůbec 

 zhodnocení biologické atraktivity zastavěné části území a hrubý nástin, jak „sterilní“ části zástavby 
oživit 
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Hodnocení projektu bude závislé především na: 

 stupni pochopení krajinného kontextu a identifikaci nejvýraznějších krajinných fenoménů 

 schopnosti rozeznat její exotickou, introdukovanou (tj. do cca 200 let starou) složku  

 schopnosti identifikovat a lokalizovat nejagresivnější invazní druhy (rostlin) 

 síle argumentace: na základě zjištěného navrhnout a zdůvodnit kroky, které by bylo/nebo rozhodně 
nebylo vhodné podniknout, aby se biologická diversita vymezeného úseku krajiny zvýšila  

 
Projekt by měl v ideálním případě obsahovat: 

 metodiku, tj. jakým způsobem byla sbírána data: jestli jste se pokoušeli procházet všude, když ne 
podle čeho jste úseky vhodné navštívení vybírali, a také zdůvodnit, proč jste například některé části 
krajiny úplně vynechali. 

 výstupy (prezentace analýzy nasbíraných dat): co se na daném území odehrává a proč, jaké jsou 
nejvýraznější rysy zkoumaného území 

 diskusi (kritické zhodnocení zjištěného) a návrh dalšího postupu, co si vámi zjištěnými informacemi 
dále počít, jak je nejlépe využít. Předpokládejte, že máte nad „svým“ úsekem krajiny absolutní moc 
a veřejné mínění vás nemusí zajímat. 

Forma a odevzdání požadovaných výstupů a prezentace: 

1. Jako podklad pro zpracování praktické části lze použít veškeré informace, ověřujte si však 
věrohodnost těchto údajů. 

2. Na čistopis závěrečné zprávy lze použít výhradně označené papíry (viz příloha zadání). 

3. Metody terénního průzkumu a zpracování následné prezentace necháváme na vás, námi nastíněná 
řešení jsou metodickým doporučením. 

4. Výsledek praktické terénní části je třeba odevzdat ve stanoveném termínu v prostorách posluchárny, 
ve které probíhal dopolední program. Tamtéž můžete vaše terénní zprávy od určené hodiny 
dopracovat. 

5. Prezentace výsledků terénní praktické části může být zpracována jakýmkoli způsobem, 
tj. s papírovým nebo power pointovým doprovodem. Na sobotní prezentaci budete mít přesně 
5 minut čistého času. 

6. Prezentace by měla vycházet z odevzdaných výsledků. 

7. Na celý svůj průzkum včetně dobrovolné exkurze máte omezený čas, postup práce si proto dobře 
rozmyslete a rozvrhněte. 

 

POZOR! 
Během vaší práce respektujte soukromé pozemky, v oblasti přírodní památky Sedlecké skály 
dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu na skalnatém terénu. Při výzkumu vždy upřednostňujte 
svoji bezpečnost (nevstupujte na rychlíkovou trať, nepřibližujte se ke skalnatým svahům, dbejte 
maximální opatrnosti na silnicích, kde není chodník apod.)! 

 
Přejeme vám hodně úspěchů! 
 
V případě vážných problémů volejte 775 724 545 (Jaroslav Síbrt) nebo 732 527 171 (Milan Maršálek). 

 


