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2. Abstrakt
Tato diplomová práce je zaměřena na dva tematické celky. V první řadě se jedná o
mapování výskytu obojživelníků (Amphibia) a plazů (Reptilia) na vybraných lokalitách Prahy
11 (Kunratice, Chodov). Během dvou po sobě následujících sezón jsem se zaměřil na výskyt
jednotlivých druhů v této oblasti a na četnost jejich výskytu. Druhým tématem je využití
extramurální (terénní, venkovní) výuky na základních a středních školách, s konkrétním
využitím zmapovaných lokalit.
Z těchto dvou tematických celků logicky vyplývá rozdělení této práce na dvě části.
První část je spíše teoretická, zahrnuje podrobný popis oblasti a vybraných lokalit po všech
stránkách. Také obsahuje biologii a ekologii přítomných druhů obojživelníků a plazů. Druhá
část se zabývá extramurální výukou a exkurzemi, jednak obecně, jednak konkrétně v dané
oblasti. Její součástí je zpracování a zhodnocení modelových přírodovědných vycházek na
vytipované lokality se studenty.
K výběru tématu mne vedlo několik důvodů. Prvním byl můj dlouhodobý zájem o
obojživelníky a plazy. Dále pak podrobná znalost místního prostředí a podmínek, touha
přispět k ochraně zdejší přírody a také vědomí, že extramurální výuka a podíl praxe ve výuce
biologie je často opomíjen. Přitom se jedná o velmi důležitou formu výuky, která vede ke
komplexnímu poznávání přírody pomocí metody zážitku. Kromě toho poskytuje tato výuka
studentům pobyt v přírodě, který jim často chybí, a vede k vytváření a prohlubování
pozitivního vztahu k přírodnímu prostředí.
Během exkurzí se studenty jsem měl možnost se přesvědčit, že jde opravdu o efektivní
metodu. Konkrétně problematiku ochrany obojživelníků byli studenti schopni přímo v terénu
pochopit a vstřebat mnohem lépe než ve školních lavicích.
Proto je cílem této práce poukázat na prospěšnost a význam extramurální výuky a také
pomoci sjejí realizací těm pedagogům, kteří si na její zařazování netroufají. A to včetně
ukázky konkrétních vycházek, jejich přípravy, průběhu i hodnocení.
Nezbývá než doufat, že praktická složka se bude ve výuce biologie na základních a
středních školách objevovat stále častěji.
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3. Úvod
Sedím na hrázi rybníka a pozoruji hladinu. Je klidná jako zrcadlo, jen sem tam ji zčeří
několik kachen nebo lyska, která vyplula ze svého úkrytu v rákosí. Rybník je zde stlačen mezi
hustý listnatý les vpravo a skalnatý hřebínek s borovicemi vlevo. Za bývalým mlýnem pod
hrází zapadá slunce, z rybníka je slyšet žabí koncert a nad lesem krouží káně. Člověk by ani
neřekl, že je v Praze. Nacházíme se u Novomlýnského rybníka v Praze - Kunraticích, na
okraji Kunratického ( Krčského) lesa, čtvrthodinku klidnou chůzí od stanice metra Chodov.
V hlavě se rodí myšlenka podělit se s někým o ten pěkný kousek přírody ve městě. A třeba
tím i trochu přispět k tomu, aby takové kousky přírody neustupovaly až příliš rychle
rostoucímu městu a lidské bezohlednosti.
Na chodovském sídlišti na dohled od Kunratického lesa vyrůstám od svých dvou let.
Když jsem se rozhodoval o lokalitě vhodné pro diplomovou práci, měl jsem brzy jasno.
Nejenom, že je tato lokalita velmi zajímavá, a pro obyvatele Prahy velmi dobře dostupná, ale
mohu se při práci opřít o perfektní znalost prostředí. Vždyť v místech, která nyní sleduji, jsem
strávil mnoho času. Před lety hrou, později sportem nebo procházkami v klidném prostředí.
Kunratice a jejich okolí jsou známé široké veřejnosti. Je to i po rekreační stránce
důležitá část Prahy, kam má namířeno mnoho cyklistů i rodin na nedělní vycházce. Ostatně do

Obrázek 1: Dolnomlýnský rybník
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Kunratic se jezdilo na nedělní pikniky již za časů F. L. Věka. Nehledě na krále Václava IV.,
který si ve zdejších hustých lesích, které jsou dávno minulostí, nechal postavit lovecký hrádek
pro chvíle odpočinku.
Některé ze zdejších rybníků se v létě stávají i místy vhodnými pro koupání.
Kunratický les hostí každoročně tradiční Velkou Kunratickou, která je nejstarším přespolním
během u nás.
Jak tedy vidíme, místa, kterými se budeme v práci zabývat, jsou zajímavá z mnoha
úhlů pohledu. Nás bude samozřejmě zajímat nejvíc ten biologický, který je zde poměrně
široký.
V této práci se důvěrně seznámíme s přírodou oblasti a budeme ji sledovat v průběhu
dvou po sobě jdoucích let, přičemž se zaměříme zejména na zástupce obojživelníků a plazů.
To zde znamená především sledování žab. Rozhodně se ale neomezíme jen na ně.
Druhou částí práce navážeme na podrobné znalosti vybraných lokalit v podobě jejich
začlenění do výuky biologie ( přírodopisu) formou exkurzí.
Záležitost exkurzí a výuky v terénu je problémem často diskutovaným, a proto se jí
budeme zabývat nejprve obecně, poté navržením a zpracováním konkrétních exkurzí do
Kunratického lesa a k přilehlým rybníkům.
Rád bych zde ukázal, že začlenění exkurzí do školní výuky biologie je nejenom
zpestřením, ale i přínosem. To, co v dnešní době často lidem chybí, je pozitivní vztah
k přírodě vypěstovaný v dětství. A vztah k přírodě se jen těžko získává bez času stráveného
v ní. Kdo jiný by tedy měl působit v tomto směru na dnešní mladou generaci, která bude za
nějaký čas rozhodovat o tom, kudy se budou ubírat cesty ekologie a ochrany přírody, když ne
my...

4. Východiska a hypotézy práce
4.1. Hypotéza
Studenti ( žáci), kteří projdou extramurální (= výuka venku, mimo budovy, outdoor)
výukou, mají vyšší úroveň znalostí a dovedností než po absolvování daného tématu v tradiční
výuce.

4.2. Dílčí otázky a problémy
•

Nutnost předběžné znalosti daných lokalit

•

Opomíjené skupiny, komplikované předvádění prezentace v přírodě
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.

Je běžný učitel/absolvent dostatečně připraven k vedení kvalitní extramurální výuky?

•

Je opravdu extramurální výuka pro žáky tak přínosná'?

4.3. Cíle diplomové práce
•

Zmapovat a charakterizovat vybrané lokality a výskyt druhů

•

Provést exkurze se studenty a sestavit modelové exkurze

•

Zlepšit informovanost o dané problematice

•

Přispět ke zlepšení a modernizaci výuky a zvýšení podílu terénní praxe

4.4. Metody
•

Monitoring lokalit

•

Exkurze se studenty

•

Fotodokumentace

•

Rozbory, diskuze

•

Vyhledávání zdrojů a studium pramenů (nálezy)

Obrázek 2: Exkurze se studenty
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5. Cíle diplomové práce
Tato

práce

je

zaměřena

především

na

zoologii

obratlovců,

zejména

pak

na obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptiles) v našich geografických podmínkách. Zajímat
nás budou druhy vyskytující se na lokalitách okraje Prahy, konkrétně na vybraných lokalitách
Městské části Praha 11.
Těžištěm práce by mělo být sledování těchto lokalit s důrazem na zoologii
obojživelníků a plazů a dále především využití znalosti lokalit pro realizaci přírodovědných
vycházek a exkurzí.
Z toho vyplývá, že práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou ( charakteristiky
lokalit, popis oblasti a sledování v průběhu dvou let) a praktickou, respektive didaktickou
(příprava

a realizace

exkurzí, vytvoření

pracovních

listů a hodnocení

konkrétních

zrealizovaných exkurzí).
Vyjdeme přitom z celoročního monitoringu a dobré znalosti prostředí v oblasti, kterou
jsem sledoval dvě po sobě jdoucí sezony.
V rámci přípravy a realizace vycházek a exkurzí bych rád hledal praktické problémy
a jejich řešení, které by mohly pomoci v přípravě i jiným osobám, které se výukou tohoto
oboru zabývají.
Rád bych věřil, že poznatky a zkušenosti zpracované na těchto stránkách, by mohly
alespoň v malé míře přispět k oživení, a snad i zlepšení výuky zoologie a ke zvýšení podílu
praktické části. A snad i nabídnout návod těm, kteří by podobný způsob výuky rádi
vyzkoušeli, ale zatím si na to z jakéhokoli důvodu netroufají.

6. Vymezení a rozdělení území
Celá cílová oblast se nachází na území Městské části Praha 11 a zahrnuje katastry
Kunratic, Krče a Chodova. Pokud se budeme na mapě snažit vytyčit jakési hranice sledované
oblasti, budou je tvořit: Kunratice, Šeberov, ulice Ke Hrádku, severní, respektive východní
hranice CHÚ Údolí Kunratického potoka, rybník Labuť, Zelené údolí a Zelené domky. Toto
vymezení je sice jen přibližné, nicméně při pohledu na mapu získáme představu o tom, kde se
budeme pohybovat.
Území je poměrně známé i mezi širokou veřejností, a to především díky rekreačnímu
využití a snadné dostupnosti.
Rozdělíme si nyní oblast na dva základní celky.
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6.1. Údolí Kunratického potoka
Zahrnuje tok Kunratického potoka od hráze Dolnomlýnského rybníka až po jeho
vyústění do rybníka Labuť ( celý tento tok sleduje žlutá turistická značka ), včetně jeho břehů
a zejména svahů nad pravým břehem. Údolí Kunratického potoka je přírodní památkou
vyhlášenou v roce 1988 ( vyhláška NVP č. 5/ 1988 Sb. NVP ze 4. 7. 1988). Celková rozloha
tohoto chráněného území je cca 151,5 ha. Nadmořská výška se pohybuje mezi 235 - 310 m
n.m.
Území je velmi zajímavě morfologicky členité a poskytuje nám náhled do různých
typů společenstev. Přírodní památkou bylo údolí vyhlášeno především díky údolní nivě
Kunratického potoka s přirozeným typem lesa. Důležitým předmětem ochrany jsou i zbytky
skalních stepí na svazích pravého břehu a na skalkách nad Dolnomlýnským rybníkem.

6.2. Vodní nádrže
V první řadě mezi ně počítáme rybníky v okolí Kunratic, které leží na horním toku
Kunratického potoka ( v této části toku se ještě nejedná o chráněné území). Jsou to především
rybníky: Šeberovský r., Šeberák ( pozor- neplést, jedná se o dva různé rybníky, vzdálené
od sebe cca 500 metrů), Hornomlýnský r. ( nazývaný také Vernerák) a Dolnomlýnský r..
Dalšími, ovšem spíše vedlejšími lokalitami jsou: Kovářský r. na návsi v Šeberově,
Brůdek, rybník na návsi v Kunraticích ( U Kunratické školy), Jordánek a rybník Labuť
(U Labutě). Kromě toho menší vodní plochy, jako např. lesní jezírko u přístupové cesty
k Novému hradu.
Z tohoto rozdělení vidíme, že se jedná o poměrně členité a rozmanité území, které nám
může nabídnout velké množství odlišných biotopů od poměrně velkých vodních ploch přes
lesní společenstva až po společenstva zbytkových skalních stepí.

7. O b e c n á charakteristika území
7.1. Geologie
S geologickou charakteristikou cílové oblasti začneme. Není to proto, že bychom ji
nějak upřednostňovali. Spíše naopak. Nebude pro nás stěžejní, nicméně bychom o zdejší
geologii měli něco vědět. Za prvé proto, že se snažíme o komplexní znalost těchto míst, za
druhé je geologický profil těchto míst poměrně zajímavý. Těžištěm geologického průzkumu
je především Údolí Kunratického potoka.
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Geologií této oblasti se již v 19. století zabývali Jan Krejčí a Rudolf Helmhacker.
Místní geologický profil je velmi důležitý pro poznávání spodního ordoviku v Cechách
a nabízí nám téměř souvislý sled hornin, odkrytý ve skalních výchozech a opuštěných
lomech.
Od jihu zde nacházíme prachovce a prachovité břidlice proterozoického stáří (jedná se
0 svrchní část štěchovické skupiny). Profil dále pokračuje spodním ordovikem, který zde
transgreduje na zvrásněné proterozoikum. Nejlépe jsou tyto vrstvy odkryty v hradním příkopu
Nového Hradu. Na bázi najdeme šedé, až zelené pískovce, pak prachovce a nejvýš opět
pískovce třenického souvrství (tremadok, ordovik) s úlomky proterozoických prachovitých
břidlic. V nadloží pozorujeme fialové droby a pískovce klabavského souvrství (arenig,
ordovik). Další vrstevní sled pak tvoří šedočerné písčité břidlice šáreckého souvrství (llanvirn,
ordovik) o mocnosti kolem 200-250 m.
U čistící stanice Thomayerovy nemocnice jsou skalecké křemence dobrotivského
souvrství (dobrotiv, ordovik). Toto souvrství je zastoupeno černými jílovitými břidlicemi
1 ve strmém svahu nad Kunratickým potokem. Jejich mocnost zde dosahuje až 300 m
a zasahují až k lomům v řevnickém křemenci libeňského souvrství (beroun, ordovik). Vrstvu
o mocnosti kolem 50 m tady tvoří i černé jílovité břidlice tohoto libeňského souvrství.
Co se prvohorních sedimentů týče, nejmladší najdeme v nejsevernější části území.
Jedná se o droby letenského souvrství.
Pokud vystoupáme u hospody Na Zelené louce do svahu nad pravým břehem potoka,
najdeme zde na hraně údolí malou návěj spraše.
V nivě Kunratického potoka najdeme především fluvizemě a gleje, ve svazích nad
potokem mělké, většinou oligotrofní rankery. Ploché úseky jsou tvořeny mezotrofními
kambizeměmi.

Obrázek 3: Suťoviska nad Kunratickým potokem
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7.2. Hydrologie
Těžištěm je zde Kunratický potok, který na svém toku protéká několika rybníky
v okolí Kunratic a Šeberova. Délka toku je 14,8 km, z toho asi 12,9 je na území Prahy.
Rozloha povodí je 31,6 km2. Kunratický potok pramení ve Vestci u Jesenice, okres Praha západ a vlévá se zprava do Vltavy v Praze - Braníku. Katastry, kterými protéká, jsou
Kunratice, Krč a Braník.
Nejdůležitějšími přítoky Kunratického potoka jsou Vackovský p., Olšanský p.
a Roztylský p.. Rybníky na jeho toku jsou spíše menší a střední velikosti, největším je
nepochybně Šeberák.
Na Kunratickém potoku se provádějí pravidelná měření kvality vody, a to na čtyřech
stanovištích.
•

pod Šeberákem

•

pod Dolnomlýnským rybníkem

•

u Zámeckého rybníku

•

v ústí do Vltavy v Braníku

Pro toto zhodnocení jsou vytvořeny čtyři skupiny látek a ukazatelů k hodnoceni.
•

kyslíkové ukazatele

•

dusíkaté ukazatele

•

celkový fosfor

•

nerozpuštěné látky

Podle nejhoršího ukazatele se následně může testovaná voda zařadit do tříd jakosti
vody. Těchto tříd se používá pět.
Třídy jakosti vody:
I. tř. neznečištěná voda (vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl,
koupaliště, chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou hodnotu)
II. tř. mírně znečištěná voda (vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním
sportům, zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu)
III. tř. znečištěná voda (jen pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně,
není-li vhodnější zdroj, má malou krajinotvornou hodnotu)
IV. tř. silně znečištěná voda (obvykle jen pro omezené účely)
V. tř. velmi silně znečištěná voda (obvykle se nehodí pro žádný účel)
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Obrázek 4: Meandry Kunratického potoka

Z výsledků prováděných měření můžeme dojít k velkému množství závěrů a zjistit,
jaký je dlouhodobý vývoj kvality vody. Kvalita vody v Kunratickém potoce sice do velké
míry kolísá také v závislosti na výjimečných událostech a haváriích, nicméně můžeme
pozorovat slabé zlepšení situace. Ještě v roce 2002-2003 byla voda pod Šeberákem zařazena
do V. jakostní třídy!!! V současné době se kvalita zlepšila, pro nás je ale také důležité, že
před hranicemi chráněného území Údolí Kunratického potoka protéká potok Hornomlýnským
a Dolnomlýnským rybníkem, které svým režimem výrazně zlepšují kvalitu vody. Především
zde dochází ke snižování hodnot BSK, CHSK, TOC, chloridů, síranů, vápníku a hořčíku
a ke zvyšování obsahu kyslíku.
Nejhorší kvalita vody byla vždy v Braníku, tady se její úroveň příliš nemění. Pokud
chceme hodnotit Kunratický potok celkově, lze konstatovat, že je dlouhodobě nejvíce zatížen
fosforem a celkovým organickým uhlíkem. Je zde také vyšší hodnota pH. Hlavními zdroji
fosforu jsou zemědělská hnojiva, voda z praní, černé odtoky žump a septiků a špatný odtok
z COV (nezařazení intenzivního odstraňování fosforu).
Při některých měřeních byly na toku naměřeny dokonce vysoké hodnoty chloroformu
a trichlorethylenu.
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7.3. Botanika
Z botanického hlediska má smysl zaměřit se především na CHÚ Údolí Kunratického
potoka. Okolí rybníků není s výjimkou skalek nad Dolnomlýnským rybníkem nijak
pozoruhodné. Rostou zde druhy typické pro podobná stanoviště. Oproti tomu údolí potoka
podél lesního toku je velmi zajímavé a zdejší flora byla nejzávažnějším důvodem pro
vyhlášení CHÚ.
Proč je zde tedy vlastně chráněné území? Je to především díky údolní nivě
s přirozeným typem lesa, se skladbou, v níž převažují hlavně duby a habry. Podél potoka je
zbytek lužního lesa, mokřadní louky jsou za vyššího stavu vody zaplavovány. Najdeme zde
několik typů doubrav:
kyselá biková a kostřavová doubrava s uléhavou černýšovou doubravou (najdeme ji na
terénních plošinách)
obohacená bršlicová doubrava (při úpatí svahů nad břehem potoka)
zakrslá tolitová doubrava (je teplomilná, najdeme ji na hranách jižních svahů)
bohatá habrová doubrava ptačincová (pouze místy)
suchá habrová doubrava
V těsné blízkosti potoka rostou také olšiny. Jedná se o tyto typy:
jasanová olšina potoční
ptačincové olšiny střemchové jaseniny
Svahy nad pravým břehem Kunratického potoka jsou často skalnaté a jsou zde četná
suťoviska. Lesní porost zde tvoří suťové habrové javořiny a na některých místech také
velmi pěkný skalnatý reliktní bor.
Co do druhové skladby převažuje tedy v údolí dub (Quercus), habr (Carpinus) a
kolem potoka zejména olše (Alnus). V meandrech potoka můžeme pozorovat olše s krásně
obnaženými a propletenými kořeny. Dále v údolí najdeme javor babyku (Acer

campestre),

jasan (Fraxinus) a střemchu obecnou (Prunus padus). Jsou zde i druhy nepůvodní, např.
jírovec

maďal

glyptostroboides),

(Aesculus

hippocastanum)

nebo

exotická

metasekvoje

(Metasequoia

která tu byla vysazena.

Během procházky nás může překvapit strom, který roste v zahradě hájovny
u restaurace U Krále Václava IV.. Pokud máme dojem, že to je strom, který sem tak nějak
nepatří, je to v pořádku. Jedná se o vysazený sekvojovec obrovský. V Michelském lese
bychom našli ještě další dva v oplocené školce poblíž metra Roztyly.
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Obrázek 5: Orsej jarní

Nejpestřejší květenu najdeme přímo podél potoka. Na podmáčených loukách narazíme
na ostřici trsnatou (Carex cespitosa). V 19. století se na této lokalitě nacházela bledule jarní
(Leucojum vernum), to je ale dávno minulostí.
Při jarní procházce nacházíme běžné i vzácnější byliny. Za pozornost stojí sasanka
hajní, sasanka pryskyřníkovitá, orsej jarní, plicník lékařský, plicník tmavý, dymnivka dutá,
podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), pomněnky a kostivaly.
Na některých

stanovištích

můžeme

pozorovat

ptačinec (Stellaria) a pitulník

postříbřený (Galeobdolon argentatum), které tu vytváří koberce.
S postupujícím jarem začíná kvést bršlice kozí noha (.Aegopodium podagraria)
plevelná netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).

a

Okolí potoka zarůstá přes léto silně

kopřivami.
V teplomilných

tolitových

doubravách

roste

tolita

lékařská

( Vincetoxicum

hirundinaria), smolnička obecná (Lychnis visearía) a bělozářka liliovitá (.Anthericum liliago),
která je místy poměrně hojná.
Svahy orientované zejména na jih a na západ jsou domovem metličky křivolaké
(A venella flexuosa) a biky bělavé (Luzula

luzuloides).

Na plošinách nad údolními svahy vytváří místy porosty tráva lipnice hajní (Poa
nemoralis). Pokud u restaurace Na Zelené louce vylezeme na kamenitý svah nad pravým
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břehem potoka, můžeme zde narazit na růži keltskou/galskou (Rosa gallica) a především na
třemdavu bílou (Dictamnus albus), teplomilný druh světlých lesů a lesostepí Eurasijské
oblasti. Tato rostlina je u nás zařazena k ohroženým druhům. Jedná se o poměrně statnou a
vysokou rostlinu, která je vytrvalá a kvete od května do června. O třemdavě se zřejmě hovoří
již v bibli, neboť byla určena jako hořící biblický keř (silice, které se z ní uvolňují, jsou
nezvykle aromatické a po teplém letním dnu mohou i vzplanout). Byla užívána jako léčivka
k léčbě moru a střevních parazitů. Silice mohou být i nepříjemné, mohou u citlivých osob
vyvolat na kůži alergickou fotosenzibilitu na ultrafialové paprsky. Na stejném stanovišti
najdeme také kamejku modronachovou.

Obrázek 6: Doubravy a habřiny na svazích nad potokem

Nemůžu opomenout na stanoviště, které není přímo v CHU, i když by si to jistě
zasloužilo. Jde o zbytky skalních stepí nad Dolnomlýnským rybníkem. Kromě toho, že je toto
místo oblíbené jako vyhlídka a schází se „zde nepořádná mládež, rostou tady některé druhy
acidofilní stepi, na prvním místě křivatec český (Gagea bohemica). Křivatec patří mezi silně
ohrožené druhy naší květeny a samotný křivatec český pravý je středoevropským endemitem.
Je typický pro skalní stepi, skály a výslunné stráně (střední Čechy, Říp, Velké Žernoseky, JV
Morava u Hodonína,...).
Na dalších skalkách v CHÚ se vyskytuje také koniklec luční český
pratensis subsp. Bohemica).
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{Pulsatilla

Přestože Kunratický les není žádným houbařským rájem, drží jeden primát, o kterém
ani mnoho lidí neví. Je jedinou lokalitou v Praze, kde můžeme objevit hřib bronzový
(.Boletus aereus). Jedná se o teplomilný druh, který je doma spíše ve středozemí. V našem
údolí ho najdeme na svazích v teplejších doubravách.
Vidíme, že botanicky jde o místa velmi zajímavá, která si zaslouží jak naši pozornost,
tak i ochranu.

7.4. Zoologie
Zoologická charakteristika oblasti je poměrně obsáhlá a zajímavá. Kromě běžných
druhů, typických pro lesoparky a okolí rybníků, se zejména chráněné území Údolí
Kunratického potoka může pochlubit opravdovými „lahůdkami". Míněno samozřejmě
s ohledem na téměř městské situování lokalit.
Zoologický popis sledované oblasti je třeba, stejně jako u ostatních popisů, rozdělit na
několik aspektů:
niva potoka (jedná se o údolní nivu Kunratického potoka na území přírodní památky)
lesní partie (Kunratický / Michelský les)
skalky (skalky nad Dolnomlýnským rybníkem a části svahů nad pravým břehem
Kunratického potoka v jeho lesním toku)
rybníky (zejména rybníky na toku Kunratického potoka, plus několik dalších)
Niva potoka je velmi zajímavá zejména z entomologického pohledu. Typickými
druhy pobřežního pásu a mokřadních luk jsou např. střevlíčci Europhilus
Odacantha

melanura,

mandelinky (Chrysolina staphylea)

gracilis

a nosatci Dorytomus

a

dejeani,

Curculio betulae a reliktní druh Notaris maerkeli.
Z motýlů zde zastihneme kromě běžnějších druhů baboček např. pouzdrovníka
olšového nebo batolce červeného.
Na březích potoka žije chladnomilný pavouk plachetnatka (Bathyphantes similis).
Z dalších bezobratlých stojí za zmínku plži Clausilia pumila,
Semilimax

Acanthinula

aculeata

a

semilimax.

V nivě potoka se vyskytují i některé vzácnější druhy menších obratlovců. V bylinné
vegetaci podmáčených luk žije myška drobná (Micromys minutus). Jako na jednom z mála
míst v Praze tady můžeme objevit také hrabošíka podzemního (Pitymys subterraneus),

který

si buduje systémy mělkých nor v kypré půdě. Jedná se o živočicha listnatých lesů mírného
pásma, jehož biologie je velmi málo prozkoumána.
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Obrázek 7: Slípka zelenonohá na hnízdě (Hornomlýnský rybník)

V lesních partiích se také vyskytuje několik specifických druhů brouků, např.
střevlíček (Dromius schneideri) a nosatcovití brouci: Curculio venosus a Coeliodes

siculus,

kteří žijí na dubech, Magdalis barbicornis na jeřábu, Anthonomus ulmi samozřejmě na jilmu.
Pissodes piniphilus, druh typický pro borovice a Leiosoma deflexum na sasankách. Dále ještě
bezkřídlý druh Accales echinatus). Z druhů atraktivních i pro neentomologa, a tedy i pro
studenty zde můžeme zastihnout některé velké střevlíky rodu Carabus.

Objevíme je

především pod padlými kmeny a pod kameny a z vlastní zkušenosti mohu říci, že nejlepšim
místem jsou dřevěné lavičky, kterých je v Kunratickém lese mnoho. Jedná se zejména o druhy
Carabus coriaceus (největší středoevropský střevlík), Carabus violaceus, Carabus

nemoralis.

Velmi častým je zde i střevlíček obecný (Pterostichus melanarius).
Oproti chladnomilné plachetnatce, žijící v nivě potoka, potkáme v lese (hlavně ve
světlejších částech) teplomilné slíďáky Pardosa alacris a P. saltans.
Na

skalkách

najdeme xerotermní

stepní

stanoviště.

Opět jsou

zde

někteří

charakterističtí nosatcovití brouci (Apion rubiginosum, Rhinoncus castor), ale tato stanoviště
jsou důležitá zejména botanicky. Za slunečných dnů zde snadno najdeme stejně jako v lese
létající imaga zlatohlávků.
Blanokřídlý hmyz zastupuje paličatka (Abia sericea)
hedickei).
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a hrabalka (.Arachnospila

Reliktem zde jsou fytofágní bezkřídlí brouci typičtí pro stepi rodu Trachyphloeus

(T.

rectus, T. angustisetulus, T. asperatus).
Suchá stanoviště jsou také domovem plžů páskovek (čel. Helicidae). Arachnofaunu na
skalkách zastupují např. druhy: Eresus cinnaberinus, Titanoeca quadriguttata, Gnaphosa
lugubris, Drassilus pumilus a Talavera petrensis.
Rybníky jsou zoologicky zajímavé především díky obojživelníkům a vodním ptákům.
Od jarních měsíců můžeme pozorovat zelené skokany, kteří se zde zdržují po celou sezónu.
Pokud narazíme na skokana hnědého, bude to spíše v lesních partiích kolem potoka. Nebude
to ale nijak často. Dále zde můžeme pozorovat ropuchy obecné ( B u f o bufo).
Z plazů jsou zde nejběžnější ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis
fragilis) a užovky obojkové (Natrix natrix). Výskytem obojživelníků a plazů se nicméně budu
podrobněji zabývat ve zvláštní kapitole.
Z bezobratlých živočichů zde zmíníme plovatku bahenní (Lymnea stagnalis) a škebli
rybničnou (.Anodonta cygnea). Z hmyzu druhy běžné v okolí vodních nádrží.
Pro pozorování vodních ptáků je nejlepší rybník Šeberák, dále pak Šeberovský,
Dolnomlýnský a Hornomlýnský rybník.
Běžně zde můžeme pozorovat kachny divoké (Anas platyrhynchos),
CCygnus olor), lysky černé (Fulica atrá), potápky roháče (Podiceps
chocholačky (Aythya fuligula).

labutě velké

cristatus),

poláky

O poznání vzácnějším hostem jsou zde polák velký {Aythya

ferina), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), čírka modrá (Anas querquedula),

ledňáček

říční (Alcedo atthis) nebo volavka popelavá (Ardea cinerea). Některé prameny zde uvádějí i
výskyt skorce (Cinclus cinclus), já jsem ho zde ale nespatřil. Naopak pro pozorování ledňáčků
je zde nejlepším obdobím zima, kdy se stahují k ústí Kunratického potoka u jednotlivých
rybníků. Na jaře 2009 jsem na Šeberáku během exkurze zaznamenal i velmi vzácného hosta lžičáka pestrého.
Rybí osazenstvo rybníků nás nijak nepřekvapí, složení je typické pro nádrže tohoto
typu, s převládajícím chovem kaprů. Jako zajímavost bych rád uvedl, že před lety se
v Kunratickém potoce nad Hornomlýnským rybníkem vyskytovaly koljušky tříostné (
Gasterosteus aculeatus), které ale zmizely po dalších úpravách betonové regulace.
V celé oblasti se vyskytují ptáci typičtí pro pole a křovinaté porosty, jako je bažant
obecný (Phasianus colchicus) a koroptev polní (Perdix perdix). Tito ptáci jsou zde hojní a
často zavítají i mezi panelové domy nedalekých sídlišť.
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Hojní jsou tu i hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) a holub hřivnáč (Columba
palumbus). Nejčastějším dravcem je poštolka obecná (Falco tinnunculus), dále pak káně lesní
(.Buteo buteo) a méně často moták pochop (Circus aeruginosus).
V Kunratickém lese a kolem potoka najdeme běžné druhy ptáků typické pro les či
lesopark. Za zmínku stojí strakapoud velký (.Dendrocopos major), strakapoud prostřední
(.Dendrocopos medius), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis), žluna
šedá, brhlík lesní,sedmihlásek hajní, konipas bílý, konipas horský, rehek domácí, červenka
obecná, pěnkava obecná, několik druhů sýkor, špaček obecný, sojka obecná. V poslední době
jsou neobyčejně početné populace straky obecné, ze které se stává snad nejběžnější ptak
celého Jižního Města, kterému co do počtu konkuruje jen kos černý.
Ze sov zde nalezneme kalouse ušatého a puštíka obecného..
Co se savců týče, nejčastěji narazíme na zajíce polního (Lepus europaeus). Dále zde
žijí králík divoký (Oryctolagus cuniculus), veverka obecná (Sciurus vulgarit), krtek obecný
(Talpa europea). Na rybnících žije malá populace ondater (Ondatra zibethicus).

Hojný je

ježek západní (Erinaceus europaeus), i přes velké ztráty na silnicích a ulicích. Dále je zde
kuna skalní (Martes foina), kuna lesní (Martes martes), lasice kolčava (Mustela

nivalis),

lasice hranostaj (Mustela erminea), tchoř tmavý (Putorius putorius), liška obecná (Vulpes
vulpes). Z důvodu vysokého počtu lidí, kteří se zde pohybují, došlo k vymizení jezevce
obecného (Meleš meleš).
Spárkatou zvěř zastupuje srnčí a také mufloni (Ovis musimon). Ti sem byli vysazeni a
ještě před několika lety se pohybovali volně v Kunratickém lese, nicméně dnes je najdeme jen
v oploceném areálu Thomayerovy nemocnice.

Obrázek 8: Zajíc polní
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Populace černé zvěře (Sus scrofaj tu trvale nežije, ale zřejmě tudy může občas projít.
To dokazuje případ skupiny divokých prasat, která se objevila před několika lety na Spořilově
poté, co směrem od Michelského lesa přešla několik frekventovaných komunikací.
V dutinách ztrouchnivělých stromů v Údolí Kunratického potoka žijí letní kolonie
netopýrů, které můžeme při večerní procházce u rybníků pozorovat. Jsou to netopýr rezavý
(Nyctalus noctula) a netopýr vodní (Myotis daubentonii).

7.4.1. ZOO
V Kunratickém lese v těsné blízkosti restaurace U Krále Václava IV. najdeme malou
zoologickou zahrádku. Obyvatelé této zoo se během let různě obměňovali, v současné době se
omezili na jeden pár srnčí zvěře a jeden pár daňka evropského, který letos (2008) odchoval
jedno mládě.
Vletech minulých zde bylo i divoké prase, liška obecná, kuna skalní či psík
mývalovitý. Zoo je oblíbeným turistickým cílem.
Co se jen tak nevidí... zvířata neobvyklá
Člověk si občas myslí, že ho vnáší přírodě nic nemůže překvapit. Ovšem i zde
můžeme objevit živočichy, které bychom zde nečekali. Na sledovaných lokalitách se mi něco
takového stalo dvakrát.

Obrázek 9: Želva nádherná (rybník na návsi, Kunratice)
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Poprvé jsem se podivil, když jsem v dalekohledu uviděl želvu, vyhřívající se na břehu.
Jednalo se o rybník v Kunraticích na návsi (u školy) a po bližším pozorování jsem zjistil, že
jde o želvu nádhernou (Trachemys

scripta elegans), která je u nás častým teranjním

zvířetem. Do přírody ji tedy nejčastěji vypustí nezodpovědný chovatel.
Tato želva

se v přírodě vyskytuje ve střední

a východní

části

USA

a v

severovýchodním Mexiku. Obývá zde hlubší jezera a řeky.
Domníval jsem se, že v našich zeměpisných polohách a klimatických podmínkách by
tyto želvy neměly přežít zimu, nicméně v posledních letech jsou zimy natolik mírné, že toto
tvrzení již nemusí platit. Kromě toho jsem v chovatelských příručkách objevil návody
k venkovnímu chovu tohoto druhu. Ten se doporučuje sice až od tří let věku a velikosti od 10
cm, nicméně je bez problémů možný v nádržích s hloubkou nad 100-120 cm.
V teplejších oblastech, zejména na jihu Moravy, se tento druh dokáže i rozmnožovat a
představuje tak riziko pro místní populace želvy bahenní (Emys orbicularis),

které může

vytlačovat.
Želvy na místních rybnících zřejmě nebudou až tak ojedinělé, slyšel jsem od místních
rybářů, že v okolí Jesenice u Prahy (např. rybník Pančák) se občas uloví i na udici. Tento
způsob ulovení je mimochodem vzhledem k potravě těchto želv běžný.
Šíření těchto želv je vzhledem k jejich přizpůsobivosti a odolnosti nežádoucí. Jedná se
o invazivní druh.
Druhým, ještě mnohem větším šokem byl pro mě nález kraba říčního (Eriocheir
sinensis) v přepadu pod Dolnomlýnským rybníkem. Jednalo se o poměrně vzrostlý exemplář
(rozpětí natažených nohou bylo téměř 30 cm), který jsem zde našel v půlce října 2008. Tento
zavlečený druh sladkovodního kraba byl v minulosti několikrát chycen i v Praze ve Vltavě,
nález v rybníku mne ale velmi překvapil.
Krab říční {Eriocheir sinensis) byl do Evropy zavlečen lodní dopravou z Číny na
počátku 20. století. Jedná se o druh, který žije v brakické a sladké vodě v ústí velkých řek.
Často proniká velmi daleko do vnitrozemí proti proudu řeky, v době rozmnožování se pak
vrací zpět do ústí. V první polovině 20.století se tento invazní druh dostal Labem i do Vltavy.
Vymizel někdy v padesátých letech, zřejmě díky znečištění řek a také kvůli přehradám na
našich tocích.
V současné době se krab říční pravděpodobně opět šíří z Labe dál proti proudu našich
řek. Kvalita vody se zlepšila a také se budují rybí přechody, které migraci usnadňují (viz.
lososi v říčce Kamenici). Ostatně na Labi je zřejmě tento druh hojnější, než tušíme, alespoň o
tom vypovídají svědectví rybářů, kterým krabi ožírají nástrahy.
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Nález v Kunraticích si vysvětluji propojením místního rybničního systému s Vltavou
Kunratickým potokem. Délka toku je z Dolnomlýnského rybníku do Vltavy jen několik
kilometrů. Kromě toho jsem v oblasti nepřímo zaznamenal dva jiné nálezy. Jednalo se o kraba
v rybníku Pančák u Jesenice a o druhý exemplář u cesty v Šeberově. Můžeme tedy
předpokládat, že nálezů zde bude přibývat.
Tito krabi jsou aktivní především v noci, kdy vylézají na břeh a velmi čile se zde
pohybují. Živí se masitou potravou (např. žížaly a podobní bezobratlí). V některých oblastech
jsou tito krabi velmi neoblíbení díky své zálibě v hrabání děr do břehů a hrází, které tím
mohou znatelně poškozovat. Jediným využitím říčních krabů může být pouze využiti
kulinářské. Zdroje tvrdí, že mají velmi chutné maso.

7.5. Hospodaření a ochrana přírody
7.5.1. Hospodaření
Hospodaření

na chráněném území

Údolí Kunratického potoka probíhá

podle

schváleného LHP ( Lesnický hospodářský plán) s ohledem na ochranu území a zlepšování
přirozených podmínek. Také s ohledem na polohu území a jeho využití, zejména rekreační.
Hlavními cíli LHP jsou:
mýcení smrkových monokultur, které se zde nacházejí v poměrně špatném stavu
podpora přirozené obnovy listnáčů, kteří jsou zde původní ( zejména dubo-habrové
porosty v nivě Kunratického potoka a jeho blízkém okolí)
vhodným

způsobem

usměrňovaná

rekreace,

která je

zde

opravdu

zásadním

fenoménem
Celkově zde probíhá snaha o zmlazování porostů a také o eliminaci dubu červeného a
modřínu opadavého. Geologické výchozy je třeba chránit před zarůstáním.
Během roku probíhá také pravidelná údržba. Spočívá především v čištění koryta
potoka a sečení a prořezávání břehových porostů. Své místo v údržbě má i odklízení černých
skládek, které se zde zejména dříve objevovaly.
Hospodaření v oblasti rybníků kolem Kunratic a Šeberova probíhá volněji, nejde zde o
chráněné území. Rybníky jsou částečně v soukromých vlastnictvích a jsou v podstatě chovné.
Sportovní rybolov zde není povolen.
Bohužel, hospodaření s rybníky spočívá i v jejich vypouštění. Tak na příklad na jaře
roku 2007 byl Dolnomlýnský rybník vypuštěn v období jarního tahu obojživelníků. Rekl
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bych, že to je věc, na kterou by měly pamatovat příslušné úřady, když majitelům zřejmě
negativní dopady unikají.
Z jiného roku si pamatuji vypuštění šeberovského rybníka, při kterém ve vysychajícím
bahně uhynuly stovky škeblí rybničných ( Anodonta cygnea). Bohužel jsem se tehdy o
vypouštění dozvěděl příliš pozdě.
Dalším faktorem je to, že většina rybníků se nachází mezi poli. Některá jsou
obdělávána, což s sebou nese dopad na kvalitu vody ( viz. rozbory vody v Kunratickém
potoce v kapitole Hydrologie).
I zde je problém s odpadky a s likvidací černých skládek.

Obrázek 10: Antropogenní eroze na stezkách v prudkých svazích (pod
Novým Hradem)
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7.5.2. Rekreace
Oblast Kunratického a Michelského lesa je velmi silně rekreačně využívána.
Výjimkou není ani CHÚ Údolí Kunratického potoka. Naopak se dá říci, že je v tomto ohledu
asi nejzatíženější částí celého komplexu.
Pohybuje se zde velké množství lidí, především za hezkého počasí a o víkendu jsou
tato místa doslova přelidněna. Podél toku potoka se vine značená turistická cesta. Najdeme
tady také dvě restaurační zařízení. Turisté nepředstavují kromě případného nevhodného
chování či zanechávání odpadu celkem žádný problém. Mnohem horší jsou z tohoto pohledu
běžci a cyklisté.
Běhání má v Kunratickém lese dlouholetou tradici. Každoroční Velká Kunratická je
nejstarším přespolním během u nás. Trasy závodu vedou často právě strmými svahy nad
břehy Kunratického potoka a při velkém množství startujících závodníků přispívají značným
způsobem k erozi svahů a narušování povrchu a porostů. Již před několika lety musely být po
stížnostech ČSOP změněny některé trasy a také byl omezen počet startujících v některých
kategoriích.
Omezení tak masového závodu na chráněném území je jistě na místě. Jeho vliv byl na
svazích po skončení závodu vždy zřetelně vidět. Nikdo ale samozřejmě nevidí postupné
rozrušování svahů běžci, kteří zde po celý rok individuálně trénují.
Velkou tradici má ve zdejším lese či lesoparku i orientační běh. Dokonce se říká, že
kdo neběžel orientační běh v „ Krčáku", není orientační běžec. Osobně musím ale
podotknout, že jsem zde nikdy žádné závody v orientačním běhu neviděl.
Faktorem, velmi nepříznivě působícím na chráněnou oblast, se v posledních letech
stali cyklisté. Po masovém nástupu horských kol a zejména, když se objevila kola odpružená,
se cyklisté dostanou i na místa, která byla dříve přístupná pouze pěším. I oni přispívají
významným

podílem

k antropogenní

erozi prudkých

svahů. Týká

se to

především

nezpevněných stezek ve svazích údolí, hlavně v okolí Nového hradu, který je častým cílem
cyklistů. Mnozí z nich zde jezdí z tréninkových důvodů stále dokola.
S cyklistikou souvisí i nešvar několika málo posledních let. Tím je freeride po
zbytcích hradeb Nového hradu. Někteří snaživci se dokonce nerozpakují s lopatou v ruce
překopávat pozůstatky hradebních zdí na rampy a skokánky.Kde chybí kontrola, jsou
zbytečná nařízení a omezení všeho druhu.
Z vlastní zkušenosti vím, jak rychle tady na některých stezkách postupuje eroze. Ze
schůdných a sjízdných cestiček se stávají jen kamenitá koryta. Domnívám se, že by bylo
vhodné omezit vjezd cyklistů do některých míst.
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Na skalkách u Dolnomlýnského rybníku se občas objeví dokonce i horolezci. Tyto
skalky (jedná se o tzv. Dešťovku, Prostřední skálu a Zakázanou skálu) jsou sice poměrně
malé a nízké, nicméně je na nich několik odjištěných cest a najdeme o nich zmínky
v některých průvodcích. Jak je to s lezením zde po stránce zákazů nevím, zřejmě to povolené
nebude. Na druhou stranu, proti davům cyklistů jsou pro místní přírodu zanedbatelným
rizikem.
Oblast rybníků má problémy spíše s odpadky. Zejména Šeberák, který je v letních
měsících využíván jako koupaliště velkým množstvím lidí, se pak mění v jedno velké
smetiště. Ve vodě plavou plastové láhve i jiné obaly.
V tomto období je rybník až do doby, kdy se výrazně zhorší kvalita vody díky sinicím
a řasám, doslova obležen. A to jak na oficiální pláži, tak na zarostlých březích, které okupuje
armáda nudistů. Tolik ruchu není jistě nic příjemného pro vodní ptáky, kteří tu i přesto
každoročně vyvádějí mladé. Mláďata ptáků i savců jsou také často ohrožena volně
pobíhajícími psy, a to jak okolo rybníků, tak i v Kunratickém lese, kde je přitom volné
pobíhání psů zakázáno.

7.5.3. Ochrana přírody
Jak již víme, Údolí Kunratického potoka je chráněným územím, vedeným jako
přírodní památka. Je označeno běžným značením a najdeme tu i jakousi naučnou stezku. Ta
by zasloužila rozšíření, zejména u Nového hradu.
Co se týká rekreace, které jsme se již věnovali, myslím, že by byla namístě některá
omezení pro cyklisty a také občasná kontrola dodržování nařízení platných na území lesa,
jako je venčení psů a dodržování pořádku.
Mám pocit, že v lese chybí klidová území pro zvěř. Dřív zde byla taková místa
vyznačena a platil do nich zákaz vstupu. Dnes zde nic takového není a lidí se tu pohybuje
stále víc.
Sledováním vybraných lokalit a jejich okolí jsem nedospěl k názoru, že by zde byly
přístupové cesty obojživelníků v době tahu ohroženy automobilovou dopravou. Spíše se na
silnicích objevují usmrcení ježci a zajíci, a zejména ježci v obrovském množství. Zatím se
naštěstí zdá, že místní populace je dostatečně početná.
O vypouštění rybníků jsem se již také zmínil. Měl by se brát větší zřetel na to, kdy
k vypouštění dochází, a také na to, jaký vliv může vypuštění mít na obyvatele rybníku a na
okolní přírodu.
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7.6. Historické a kulturní památky
V oblasti Prahy 11 nenajdeme podobných památek mnoho. Velká část zástavby jsou
sídliště, ostatní jsou bývalé vesnice na okraji Prahy, dnes již většinou její součásti. Z tohoto
důvodu zde není památek a zajímavých objektů tolik. Ve „vesnicích" jako jsou Šeberov nebo
Kunratice najdeme občas pěkná stará stavení a statky. Zejména Kunratice jsou v pramenech
připomínány velmi časně. Za zmínku stojí také velmi známá Chodovská tvrz, jelikož ale lezi
stranou od cílové oblasti, nebudu sejí nijak podrobněji zabývat.
Nejznámější historickou památkou tak zůstává zřícenina Nového hradu (tzv. Hrádek,
Hrádeček). Jedná se o zříceninu hradu, který nechal postavit a využíval král Václav IV., který
zde trávil volné chvíle lovem a odpočinkem. Václav koupil ves Kunratice v r. 1407, již
s úmyslem vybudovat zde lovecký hrádek. Tento hrad se pyšní několika zajímavostmi. Jednak
to byl jeden z nejrychleji postavených českých hradů (byl postaven v podstatě během
jediného roku 1411-1412), jednak drží primát jako český hrad, který byl obýván nejkratší
dobu (1412-1421). Nejdůležitějším historickým faktem zůstává, že zde Václav IV. zemřel.
Stalo se tak po doručení zprávy o pražské defenestraci 16.8.1419, přičemž historické prameny
uvádí, že král „...se skácel k zemi s řevem takřka lvím...".
Po jeho smrti se sem na krátký čas uchýlila královna Žofie. Také zde byla krátce
přítomna posádka vojáků krále Zikmunda. Roku 1421 byl hrad dobyt pražany a pobořen. Od
té doby chátral. Ještě na počátku 20. století zde byly v některých místech až 5 metrů vysoké
zdi.
V současné době zde již nenajdeme skoro žádné nadzemní části zříceniny, ty byly
rozebrány na stavební materiál. Můžeme si ale prohlédnout sklepení a zdivo. Nový hrad je
častým turistickým cílem a vede sem i trasa Velké Kunratické. V bývalém hradním příkopu
můžeme pozorovat zajímavý geologický profil. Značný pohyb turistů a cyklistů způsobuje
v okolí hradu rychlý postup antropogenní eroze na stezkách a skalách. Z důvodů kulturní a
historické hodnoty a také pěkného okolí nicméně doporučuji zařadit Nový hrad do případné
vycházky těmito místy, včetně exkurzí se studenty.
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7.7. Stručný popis vybraných lokalit
Jedná se o lokality, na které jsem zaměřil svou pozornost během sledování. Vzhledem
k charakteru a tématu práce se jedná především o vodní nádrže a jejich blízké okolí. K tomu
navíc chráněné území Údolí Kunratického potoka o rozloze 151,5 ha.

7.7.1. Dolnomlýnský rybník
Leží na okraji Kunratic, částečně obklopen Kunratickým lesem. Má protáhlý tvar
s několika zakřiveními a po celé délce jednoho břehu vede panelová cesta. Po hrázi probíhá
asfaltová cesta, která zde končí u vstupu do lesa a pod hrází najdeme statek, respektive mlýn.
Břeh podél panelové cesty je během léta hustě zarostlý křovinami a trávou, za cestou se pak
zvedá prudká skalnatá stráň s jehličnatým lesem. Najdeme zde Kunratické skalky. Protější
břeh je hustě zarostlý smíšeným lesem. Do východního cípu rybníka ústí Kunratický potok,
který sem přivádí vodu ze sousedního Hornomlýnského rybníka. Tato vodní nádrž je ze všech
sledovaných nejvhodnější pro pozorování žab a je také jednou z nejklidnějších lokalit
v oblasti. Rybník tvoří v podstatě hranici CHÚ Údolí Kunratického potoka.

7.7.2. Hornomlýnský rybník
Je situován východně od předešlého, vzdálen jen několik minut chůze. Nevýhodou je
poměrně frekventovaná silnice spojující Kunratice a Chodov, nicméně protilehlý břeh je
zarostlý vegetací a panuje zde klid. Hnízdí zde i někteří vodní ptáci, např. každoročně slípka
zelenonohá.

7.7.3. Šeberák
Největší a nejznámější z kunratických rybníků, hojně využívaný širokou veřejností
k rekreaci. Najdeme ho na východním okraji Kunratic směrem na Šeberov.Část jeho břehu je
využívána komerčně ke koupání, zbytek je využíván nudisty, část je značně zarostlá vegetací.
Pro biologa je nejzajímavější zarostlý severní břeh, vhodný k pozorování obojživelníků a
plazů. Jsou zde i dobré výhledy na hladinu, a tedy na přítomné vodní ptáky. V některých
místech tvoří vysoký břeh kamenité stráně stepního charakteru, velmi vhodné pro pozorování
ještěrek.
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7.7.4. Šeberovský rybník
Menší rybník na okraji Šeberova, od Šeberáku oddělený polem a silnicí na Jesenici u
Prahy. V těsné blízkosti jsou dvě menší nádrže, břehy jsou zarostlé. Jedná se o velmi odlehlou
a klidnou lokalitu.

7.7.5. Jordánek
Malý rybníček za Šeberovem přímo u silnice na Hrnčíře. Rákosové porosty, obtížný
přístup. Pro exkurze je příliš stranou od ideálních tras.

7.7.6. Údolí Kunratického potoka
Přírodní památka, údolí potoka na jeho toku mezi rybníky Dolnomlýnským a U
Labutě. Podrobné informace již v kapitole č. 4.

8. Výskyt obojživelníků a plazů
Výskyt obojživelníků a plazů stojí v názvu této práce a je jedním z hlavních témat.
Toto téma a jeho zpracování je samozřejmě negativně ovlivněno polohou sledované oblasti a
jejími přírodními podmínkami. Lokality, kterými se zabýváme, leží na samém okraji Prahy,
dá se říci, že přímo v Praze. Tím jsou samozřejmě vystaveny silnému tlaku ze strany
civilizačních vlivů (zemědělství, vodní hospodaření, rekreační vlivy,...). Osídlení oblasti je
poměrně husté a neustále stoupá, nová zástavba ukusuje každoročně z přírody citelná sousta.
Všechny tyto vlivy nám napovídají, že při mapování výskytu obojživelníků a plazů těžko
dojdeme k něčemu překvapujícímu, ať už co se týká druhové diverzity, nebo početnosti
jednotlivých populací.
Kdybychom se zaměřili na populace ptáků či savců, pozorovali bychom velmi
silné splývání jejich přirozeného prostředí a také výskytu s obydlenými a zastavěnými
plochami. Tito živočichové se v těchto místech poměrně dobře sžívají s městskými
podmínkami sídlišť i čtvrtí s rodinnými domky. Bohužel, pro námi sledované taxony toto až
na výjimky neplatí. Nemůžeme tedy očekávat, že se ocitneme v žabím království. Výskyt
jednotlivých druhů je zde přiměřený podmínkám okraje města, a co se týká počtů populací,
byly v posledních dvou letech spíše mírným zklamáním.
Sledovaná oblast nám sice může nabídnout lokality, na kterých můžeme pozorovat
v jarním a letním období zástupce obojživelníků i plazů, žádné zázraky však nečekejme.
Nicméně pro realizaci exkurzí jsou tato místa velmi příjemná.
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Pro zjišťování výskytu jednotlivých druhů našich obojživelníků jsem použil metodu
pozorování v terénu, kde jsem se snažil pohybovat co nejčastěji. Zde jsem pak do terénního
deníku zaznamenával nálezy a jejich okolnosti, včetně co nejpřesnějšího popisu místa nalezu.
Jako východiska k možnému druhovému zastoupení jsem použil systém mapování

Obrázek 11: Užovka obojková (Natrix natrix) je naším nejběžnějším hadem
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Zde probíhá mapování na území celé republiky. Používá se systém rozdělení do
čtverců. Já jsem se tedy zaměřil především na čtverec 5952, sektor d, který zahrnuje mnou
sledované lokality.
Podle nálezů, které zde jsou hlášené, si tedy můžeme udělat hrubou představu o
druzích a jejich rozšíření v oblasti. Následuje vlastní pozorování a upřesnění nalezených dat.
Ta v některých případech souhlasí, jindy ne docela. Celkově zde většinou není počet nálezů
dostatečně vysoký k vytváření závěrů, případně chybí hlášené nálezy z lokalit, kde se daný
druh prokazatelně vyskytuje.

8.1. Obojživelníci (Amphibia)
Již v předchozích kapitolách jsme si mapovanou oblast rozdělili do několika menších
celků. Těžištěm pro sledování obojživelníků jsou samozřejmě kunratické a šeberovske
rybníky. K nejlepším místům patří Dolnomlýnský rybník, Šeberák a také Jordánek, který ale
vzhledem k poloze není příliš vhodný pro začlenění do terénních vycházek se studenty.

8.1.1. Ocasatí obojživelníci (Caudata)
Když jsem začínal se sledováním lokalit, předpokládal jsem zde výskyt alespoň
některého z našich ocasatých obojživelníků. Především jsem doufal v pozorování čolka
obecného (Triturus vulearis). což je poměrně běžný druh našich menších stojatých vod do
nadmořské výšky až 1000 m n.m.. Existují sice i potvrzené nálezy z vyšších nadmořských
výšek (1200-1300 m n.m. - Krkonoše, Tatry; Juszcyk 1974), většinou ale dává tento druh
přednost nižším polohám. Jinak jsou lokality jeho výskytu stejné jako u čolka velkého a čolka
horského.
Prameny udávají výskyt čolka obecného v této oblasti jako stálý, stejně jako u jeho
příbuzného čolka velkého (Triturus cristatus). Toho jsem zde však nikdy neviděl, na rozdíl
od druhu předcházejícího.
Bohužel, tento předpoklad se ve dvou minulých sezónách nepotvrdil, nepozoroval
jsem zde ani jeden exemplář.
Nepředpokládal jsem zde výskyt čolka horského (Triturus alpestris), i když se zde
nacházíme na spodní hranici teoretického výskytu podle nadmořské výšky. Lokality na této
hranici bývají ale vázány na rozsáhlé lesní porosty (Baruš, Oliva 1992), což tady neplatí.
Oproti tomu jsem si potvrdil svou domněnku, že žádný z dalších ocasatých se zde
nevyskytuje. Některá místa, jako např. niva Kunratického potoka, sice splňují mnoho znaků
typických pro biotopy obývané mlokem skvrnitým (,Salamandra salamandra),
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tento druh

ale v naší přírodě není tak běžný, a nález zde by mne velmi překvapil. Najdeme zde sice
poměrně zachovalé doubravy a některá místa vypadají velmi slibně, nicméně komplex
Kunratického lesa není příliš rozsáhlý a také se domnívám, že čistota prostředí, zejména vody,
výskytu mloků nepřeje.

Obrázek 12: Čolek horský (Triturus alpestris), Kvilda, Šumava 2009

Nálezy tohoto obojživelníka na území středních Čech pocházejí spíše z oblastí
středního Povltaví, dolního Posázaví, Karlštejnská, Berounska a Kokořínska. Osobně jsem
mloka skvrnitého pozoroval u Srbska na Berounsku. Nálezy v Praze a okolí jsem zaznamenal
v Praze - Střešovicích roku 1978 a v Klánovickém lese v roce 1983.
Mlok skvrnitý jako indikátor poměrně zachovalého životního prostředí se na
sledovaných lokalitách tedy také nevyskytuje.

8.1.2. Záby (Acaudata)
Veškerá naše pozornost se tedy bude upírat k obojživelníkům bezocasým - žábám.
Žáby jsou velmi rozmanitou a poměrně početnou skupinou živočichů. Najdeme je ve
vhodných oblastech od tropů až po mírné pásmo - rozšíření je velmi kosmopolitní, s výjimkou
oblastí velmi suchých či chladných, tj. vysokých nadmořských výšek, pouští apod.. Rovněž je
nenajdeme na některých oceánských ostrovech.
Největší druhovou pestrost bychom našli samozřejmě v tropech. V současné době
Popisujeme 21 recentních čeledí, 301 recentních rodů a 3 438 recentních druhů (Duellman et
Trueb 1986). Fosilně známe zástupce této skupiny od jury.
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V naší fauně nalezneme reprezentanty pěti čeledí - rosničkovití (Hylidae), kuňkovití
(Discoglossidae), blatnicovití (Pelobatidae), ropuchovití (Bufonidae), skokanovití (Ranidae).
My začneme druhy, které se v naší oblasti nevyskytují, případně jejich výskyt nebyl
potvrzen a poté přejdeme k těm, které zde můžeme pozorovat.

8.1.2.1. Rosnička zelená (Hyla arborea)
Rosnička zelená je naše (i evropská) jediná arborikolní (stromová) žába. Dorůstá
zpravidla délky do 45-50 mm a její zbarvení může být velmi proměnlivé. Rosnička je totiž
schopna velmi rychlé barvoměny podle barvy okolí.
Biotopem, kde bychom rosničku hledali, jsou zejména rákosiny a podmáčené louky,
ale i křoviny, parky a sady v okolí vod, případně světlé a vlhké lesy. Vyskytuje se v nižších a
středních polohách.
Ve vodních nádržích se rosničky shromažďují v době rozmnožování, objevují se
většinou na přelomu března a dubna, přičemž kladení vajec probíhá především v květnu (Lác
1963).

Obrázek 13: Rosnička zelená (Hyla arborea), Lednicko-Valtický areál 2009

Rosničky jsou velmi silně ohrožovány jednak ubýváním přirozeného prostředí, jednak
chemickými postřiky. Potravu tvoří zejména hmyz a další bezobratlí živočichové.
Jako zajímavost, velmi vhodnou při pozorování či fotografování, bych uvedl
minimální útěkovou vzdálenost těchto žab. Ty spoléhají na své maskování a místo útěku
vyčkávají přitisknuty k podkladu.
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Stavy rosniček velmi poklesly ve srovnání s minulostí. Poměrně snadno je můžeme
pozorovat v rybničnatých oblastech jižních Čech a také na jižní Moravě. Ve středních
Čechách se udává výskyt v Posázaví a Povltaví. Na sledovaných lokalitách jsem výskyt
nepředpokládal a skutečně jsem zde rosničky nezaznamenal. Biolib zde sice její výskyt udává,
nicméně jej nepodkládá žádnými konkrétními nálezy.

8.1.2.2. Kuňka obecná (Bombina bombina)
Tato žába je obyvatelem především menších a mělkých stojatých vod. Najdeme ji
v tůňkách a rybníčcích, močálech, ale i v kalužích, v příkopech či na cestách. Kuňky jsou
poměrně odolné a nevadí jim ani znečištěná voda (skládky, lomy).
Nevystupuje do vyšších poloh na rozdíl od její blízké příbuzné kuňky žlutobřiché
(Bombina variegata). Od té ji poznáme především podle zbarvení na břišní straně těla. Kuňka
obecná má na tmavém podkladu ohnivě červené, až oranžové skvrny, tmavá barva ale
převažuje. Skvrny mohou jít až do žluté. Oproti tomu k. žlutobřichá má skvrny žluté, které
tvoří většinu plochy břicha. Zbarvení hřbetu je u obou druhů nevýrazné, šedohnědé, nebo
olivově zelené.
Jarní aktivita začíná obvykle ke konci března, páření pak v polovině

dubna

(Baruš,Oliva 1992).
Kuňka obecná je pokládána za velmi významného hubitele komárů a jejich larev.
Kuňky nelapají p o t r a v u jazykem, jako např. ropuchy a skokani, ale přímo čelistmi.
Nepředpokládal jsem během sledování oblasti výskyt kuňky žlutobřiché jako druhu
typického pro výše položené oblasti. Výskyt k. obecné jsem ale spíše očekával. Biolib udává
pro tuto oblast výskyt jako stálý. Stejně jako u rosničky zelené ale neudává žádné konkrétní
nálezy. Bohužel, ani s touto žábou se zde zřejmě nesetkáme.

8.1.2.3. Ropucha obecná (Bufo bufo)
Ropucha obecná obývá různé biotopy včetně kulturní krajiny (pole, zahrady) a
najdeme ji občas i ve městech. Patří u nás k nejhojnějším obojživelníkům (Baruš, Oliva
1992).To ale neznamená, že by snad byla všude hojná, naopak. Osidluje polohy od nížin až
po hory, vystupuje i do poměrně velké nadmořské výšky.
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Obrázek 14: Ropucha obecná (Bufo bufo) - pár v amplexu, Kvilda, Šumava 2009

Jedná se o žábu s převažujícím suchozemským způsobem života, aktivní především
v noci. Jarní aktivita ropuch začíná v březnu až začátkem dubna a je spojena s migrací
k vodním nádržím - jarním tahem. Někdy již během cesty můžeme pozorovat tzv. amplexus
(amplexus axillaris) - spojení páru.
Právě při jarních tazích dochází často k obrovským ztrátám při

překonávání

frekventovaných komunikací. Pořádají se proto podniky typu Akce Žába, hlášení o
problematických úsecích a také dobrovolnická pomoc při vlastním sběru a přenášení žab.
Bohužel u nás nejsou ani prostředky, ani ochota ze strany úřadů na trvalejší a efektivnější
řešení. Některé státy (Německo, Rakousko,...) budují v rizikových oblastech jakési podchody
pro obojživelníky i další živočichy. Místní úřady také neváhají v době jarního tahu některé
úseky komunikací úplně uzavřít. U nás je něco takového zatím (snad) „hudbou budoucnosti".
Ropucha obecná je významným hubitelem některých škůdců v polích a zahradách a
zaslouží si přísnou ochranu. Především likviduje hmyz a plže, a jelikož je nočním živočichem,
nahrazuje v noci denní hmyzožravé ptáky. V některých zemích,např. na Britských ostrovech,
se ropuchy dokonce uměle do zahrad vysazují. Bohužel, jak jsem měl možnost se přesvědčit,
ropuch citelně ubývá i tam, kde byly dříve poměrně hojné.
Tyto žáby jsou velmi teritoriální - mají stálé lovecké teritorium a i rozmnožovat se
vrací do stejných vodních nádrží. Mají tedy velmi dobrou orientaci a paměť.
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Ropuchy obecné můžeme někdy zastihnout i v těsné blízkosti lidských sídel a ve
městech. Já sám jsem pozoroval ropuchu obecnou přímo v centru Prahy, v ulici Na Slupi,
vedle botanické zahrady. Ropuchy se zde zřejmě objevují častěji, ze stejného místa vím o
dalších nálezech.
Na lokalitách sledovaných mnou v rámci této práce se výskyt ropuch obecných
potvrdil. Vzhledem k mým zkušenostem z minulých let jsem výskyt předpokládal. Jediné, co
mne zaskočilo, byly počty ropuch. Ty byly výrazně nižší, než jsem očekával.
Před nějakými deseti lety se tu v době jarního tahu dalo pozorovat relativně velké
množství ropuch, především na hrázi Dolnomlýnského rybníka a přilehlé panelové cestě.
Desítky ropuch sem přicházely z okolí, často již spojeny v amplexu.
Během sezón 2007a 2008 jsem musel konstatovat zřetelný úbytek. Ropuchy se sice
objevily (na přelomu března a dubna), ale daly se spočítat na prstech. Pozoroval jsem i
několik párů spojených v amplexu (opět u Dolnomlýnského rybníku). Na dalších lokalitách
ve sledované oblasti jsem ropuchy nezaznamenal. Rovněž v průběhu roku (mimo období
jarního tahu) jsou zde nálezy velmi vzácné. Ve srovnání s jinými místy v ČR, kde jsem se
pozorování ropuch věnoval (např. Lužické hory, Českolipsko), jsou místní populace málo
početné.
Jelikož se ropuchy často objevují v zahradách, oslovil jsem rovněž několik zahrádkářů
v okolí Šeberáku. 1 tady jsem se setkal s negativními ohlasy, ropuchy se prý objevují velmi
zřídka.
Musím tedy bohužel konstatovat, že výskyt ropuch obecných je na sledovaných
lokalitách sice stálý, nicméně počty populací jsou nízké a zejména v uplynulých několika
letech se podstatně snížily. Nikde v oblasti nedochází k masovým úhynům na silnicích,
úbytek můžeme přičíst spíše špatným podmínkám a posledním rokům, které byly pro žáby
zřejmě velmi nepříznivé.

8.1.2.4. Ropucha zelená (Bufo viridis)
Tato krásná, výrazně zbarvená žába je z našich obojživelníků asi nejméně citlivá na
čistotu vody a prostředí. Můžeme ji zastihnout i ve vesnicích a na okrajích měst. Často žije ve
vesnických rybníčcích, na rumištích, skládkách, v lomech apod.. Bývá prvním zástupcem
obojživelníků, který osidluje staré lomy a těžební oblasti a staveniště.Je tedy jakýmsi
rekultivačním pionýrem mezi obojživelníky.
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Obrázek 15: Ropucha zelená (Bufo viridis), Dunajská delta 2006

Nevadí jí ani sucho, jedná se v podstatě o stepní druh. Snáší velmi dobře i značný
úbytek tekutin a zvládá i prostředí se zvýšenou salinitou - soliska nebo brakická voda (Cyrén
1923). Je spíše teplomilná a většinou se vyskytuje v nižších a středních polohách. Nevadí jí
ale ani polohy vysoké, jsou známy nálezy z poměrně vysokých hor.
V případě výskytu v blízkosti lidských sídel bývá často vidět v noci pod lampami, kde
sbírá noční hmyz spadlý na zem (např. pozorování v Rumunsku). U nás se často vyskytuje
v zahradách na skalkách.
Ropucha zelená je také noční živočich, přes den bývá ukryta v dírách, štěrbinách
v zemi, apod.. Její ekologický význam je stejný jako u ropuchy obecné a rizika ochrany jsou
také podobná.
Ropuchy zelené se na Jižním Městě vyskytovaly velmi hojně zhruba před patnácti
lety. Jednalo se o dobu, kdy se zde ještě stavělo a upravovalo a dalo se zde najít mnoho louží
a rybníčků po bagrech a buldozerech mezi stavbami. Ty byly často místem, kam se přicházely
rozmnožovat ropuchy zelené ve vysokých počtech. Bohužel, v době stavebních prací často
naposled. Při zahrnování těchto jezírek buldozery se na žáby moc nehledělo. Mnoho ropuch
se naštěstí podařilo zachránit neorganizovaným dobrovolníkům (byl jsem samozřejmě mezi
nimi).
Na ropuchy se tehdy na staveništích dalo narazit poměrně často, běžně se nacházely
kolem autobusových zastávek Na Jelenách.
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V posledních letech zde ale tyto žáby vymizely. Zaznamenal jsem jeden nález
ve sledované oblasti (Biolib) v areálu biomedicínských ústavů u Thomayerovy nemocnice.
Jednalo se o dva jedince v nádržce kašny v dubnu 2007 (nálezce Petr Haneberg). Co se týká
mého pozorování, během sezón 2007,2008 jsem tento druh na mých lokalitách nezaznamenal.
Řekl bych, že ropuchy zelené se zde sice vyskytují, ale velmi nepravidelně a jejich počty jsou
také velmi nízké.

8.1.2.5. Ropucha krátkonohá (Bufo calamita)
Poslední z našich ropuch se vyskytuje ve vlhčích lesních ekosystémech, většinou
v oblastech

s lehkou

písčitou

nebo

hlinitou

půdou.

Jedná

se

o

živočicha

spíše

západoevropského a středoevropského (nejvýchodnější areál výskytu je Pobaltí). Z našich
ropuch je u nás nejméně častá. Potrava, ekologie i rozmnožování jsou podobné jako u r.
obecné a r. zelené. Na hřbetě mívá r. krátkonohá charakteristický světlý proužek. Pohybuje se
krokem, skákat neumí.
Tento druh jsem zde nepředpokládal a nezaznamenal. Prameny uvádějí jeho výskyt až
o něco dále na východ. Žádný nález není hlášen ani na biolibu.cz.

8.1.2.6. Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
Blatnice je naším asi nejvzácnějším obojživelníkem. Nacházíme ji v nižších polohách,
v místech, kde jí typ půdy umožňuje zahrabávání. Aktivní je v noci, den tráví zahrabaná
v zemi. Vodu opouští ihned po nakladení vajec a žije suchozemským způsobem života.
Dokáže se zahrabat velmi rychle i v případě ohrožení. Zahrabává se pozadu, pohyby zadních
končetin.
Blatnice dorůstá do velikosti 5-7 cm a poznáme ji podle svislé štěrbinovité zorničky.
Jinak svým vzhledem připomíná ropuchu s hladší pokožkou.
Jako zajímavost bych uvedl schopnost pulců oddalovat metamorfózu a např.
v extrémních podmínkách přezimovat v larválním stadiu. Pulci pak mohou dorůstat i značné
velikosti.
Její význam spočívá kromě jiného i v přínosu pro vědecký výzkum. Protože patří mezi
vývojově staré žáby, můžeme jejím studiem získávat poznatky o fylogenezi této skupiny
(Roček 1981).
Dříve u nás byla blatnice rozšířena více, díky ubývání vhodných lokalit a chemizaci
zemědělství se ale stala silně ohroženým druhem. Někteří starší autoři udávají výskyt i
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v Praze a jejím okolí (Smíchov, Zbraslav), to je zřejmě ale již minulostí. Konkrétní nález
z roku 1961 jsem zaznamenal v Praze - Modřanech (Biolib).
Na Praze 11 jsem výskyt nepředpokládal, což se potvrdilo.

Obrázek 16: Zábrany proti žábám v době jarní migrace (Prokopské údolí, Praha 2008)

42/6

8.1.2.7. Skokanovití (Ranidae)
Tato čeleď představuje velmi rozmanitou a kosmopolitně rozšířenou skupinu. Je velmi
variabilní a početná - rozeznáváme 47 rodů a 667 recentních rodů (Duellman et Trueb 1986).
Do této čeledi patří i největší recentní žába Conraua goliaíh, která může dosahovat délky až
30 cm.
Většina zástupců této čeledi je dobře adaptována k plavání a ke skákání. Mají dlouhé a
silné zadní končetiny a široké plovací blány.
Rozšíření je opravdu široké, u některých druhů zasahuje hranice výskytu až za severní
polární kruh.
U nás je tato čeleď zastoupena jen jediným rodem - Rana. Taxonomie tohoto rodu
není zrovna nejjednodušší vzhledem k hybridizaci a hybridogenezi. Vznikají zde mezidruhoví
kříženci a tzv. kleptony. V naší fauně nalezneme zástupce šesti druhů, respektive pěti druhů a
jednoho kleptonu.
Skokany můžeme rozdělit podle způsobu života do dvou skupin:
zelení skokani - skokani, kteří jsou výrazným způsobem vázáni na vodu a během
života se nevzdalují od vodních nádrží (vodní, příp. semiakvatičtí skokani)
hnědí skokani - tyto druhy vyhledávají vodní zdroje jen při rozmnožování, jinak žijí
pozemním způsobem života (pozemní skokani)

8.1.2.7.1. Skokan skřehotavý (Rana ridibunda)
Patří mezi tzv. zelené (vodní) skokany. Je také naším největším skokanem a společně
s ropuchou obecnou ( B u f o bufo) také největší žábou. Samice jsou větší než samci.
Zbarvení může být velmi variabilní a je silně závislé na typu stanoviště. Např. skokani
žijící v nádržích s velmi jasně zeleně zbarvenými vodními rostlinami jsou jasně zelení,
skokani žijící v prostředí s tmavšími barvami mohou být zbarveni šedozeleně až hnědozeleně.
Jsou potvrzeny i nálezy hnědočerných skokanů z rašelinných jezírek (Oliva 1951). Zbarvení
se může měnit i v závislosti na teplotě období či oblasti a do značné míry i individuálně.
Skokan skřehotavý je u nás poměrně hojný, zdržuje se však převážně v nížinách většinou do 300 m n.m.. Je tedy druhem poměrně teplomilným.
Většinu života se nevzdaluje od vody dál než na vzdálenost dlouhého skoku.
V případě nebezpečí se ukrývá ve vodě, respektive na dně.
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Obrázek 17: Variabilita zbarvení je u skokanů obrovská (Lednicko-valtický areál,
2009)

Na jaře se skokani objevují zpravidla během března nebo počátkem dubna, v závislosti
na počasí. Brzy poté dochází k rozmnožování. Aktivní jsou skokani hlavně ráno a večer,
sborové projevy vrcholí většinou během května (Sutorová 1981).
Páření mohou předcházet jakési souboje samců a vokalizace je velmi bohatá (Sutorová
1981).
Potravní spektrum skokanů je široké a vzhledem k jejich velikosti zahrnuje i velké
druhy bezobratlých (kobylky, krtonožky) a některých drobných obratlovců (rybí plůdek, malé
ještěrky, žáby). Skokani jsou proto někdy rybáři pokládáni za škůdce. Domnívám se, že to má
opodstatnění jen na plůdkových rybníčcích. Častý je kanibalismus.
Jinak je ekologický význam skokanů asi menší (z pohledu člověka) než u ropuch,
nicméně plní velmi důležitou roli sekundárních konzumentů a také tvoří významnou složku
potravy dalších živočichů.
Výskyt skokanů skřehotavých na Kunratických rybnících je nepopiratelný. Spolu se
skokany zelenými zde tvoří nejčastěji sledovanou skupinu obojživelníků. Ze sledovaných
lokalit jsou tito skokani nejpočetnější na Dolnomlýnském rybníku a na Šeberáku. Najdeme je
i na ostatních vodních nádržích v oblasti, ale tyto dva rybníky zřejmě nejlépe vyhovují jejich
potřebám. Při vycházce (příp. exkurzi) po březích můžeme pozorovat skokany, slunící se na
břehu či na hladině. Můžeme je zde pozorovat od března/dubna do října. Vzhledem k dobrým
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podmínkám bych nicméně očekával vyšší počty. Ty zde také pamatuji z minulých let.
Poslední roky byly ale zřejmě pro žáby nepříznivé. Během května - června tak člověk podél
břehu Dolnomlýnského rybníku napočítá v průměru kolem 10-15 jedinců. A to je tato lokalita
v tomto směru nej lepší.
Při konfrontaci s biolibem.cz překvapivě zjistíme, že z oblasti čtverce 5952 nejsou
žádné nálezy hlášeny. Osobně to přičítám jen celkově nízkému počtu pozorování. Výskyt je
potvrzen na Milíčovských rybnících. Vzhledem k mým pozorováním a také k blízkosti a
charakteru obou oblastí pokládám výskyt skokanů skřehotavých na sledovaných lokalitách za
prokázaný. Nechci se stále opakovat, ale i u tohoto druhu, který je zde nejpočetnější, jsou
stavy nižší, než by se nám líbilo.

8.1.2.7.2. Skokan zelený (Rana esculenta)
Příbuzný a podobný druh. Skokan zelený je menší, má kratší patní hrbol, ostřeji
zakončenou hlavu. Zbarvení bývá od tmavě zeleného přes šedivozelené až po olivové.
Rozlišení těchto druhů není nic snadného. Krom toho se zde vyskytuje hybridismus. Skokana
zeleného tak pokládáme za „klepton". S vodními=zelenými skokany to tedy není tak
jednoduché, navíc tu máme ještě skokana krátkonohého (Rana lessonae).
Skokana zeleného (Rana esculenta)

považujeme v podstatě za klepton vzniklý

křížením skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a skokana krátkonohého (Rana

lessonae).

Jak udává Baruš a Oliva (1992), skokan zelený se rozmnožuje a udržuje modifikovanými
hybridogenními mechanismy a je závislý na existenci těchto dvou druhů, jejichž hybridizací
vznikl.
Tento skokan je také poměrně teplomilný, obývá stanoviště nižších a středních poloh.
Oproti skokanu skřehotavému vystupuje až do poloh kolem 700 m n.m. (v našich
podmínkách). Je také silně vázán na vodu, ale při lovu na souši se od ní někdy vzdaluje dál
než předchozí druh. Nejaktivnější je kolem poledne. Stejně jako s. skřehotavý zimuje na dně
vodních nádrží.
Společný výskyt s druhem Rana lessonae

má především ve vyšších polohách,

s druhem Rana ridibunda zase jen na lokalitách v teplejších nížinných oblastech (Baruš, Oliva
1992).
Jeho ekologický význam je stejný jako u předchozího druhu.
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Obrázek IX: Skokan zelený (Kanu esculenta), Dunajská delta 2007

Výskyt tohoto kleptonu na námi zkoumaných lokalitách jc v podstatč stejný jako u
Rema ridibunda. Biolib opět udává stálý výskyt ve čtverci 5953, kam spadají Milíčovské
rybníky (prokázán i R. ridibunda), Kunratice a Šeberov (čtverec 5952) nemají žádné nálezy
hlášeny. Opět to přičítám nízkému počtu celkových hlášení. Podle mého názoru se zde stejně
jako na Mihcovských rybnících vyskytují oba tyto druhy. Jak udávají prameny, v případě
společného soužití bývají početní stavy obou druhů nevyrovnané (Baruš, Oliva 1992).
Přesnější odhady počtu nejsem schopen odhadnout.
Nejlepší lokalitou pro pozorování skokanů zůstává přirozeně Šeberák, a především
Dolnomlýnský rybník.

8.1.2.7.3. Skokan krátkonohý (Rana lessonae)
Ve skupině zelených skokanů má roli jakéhosi „suchozemského" zástupce. Ze všech
vodních skokanů se vzdaluje nejčastěji od vody. Typická stanoviště jsou spíše bažinatá,
močálovitá. Zřejmá je preference chladnějších oblastí.
Ze všech zelených skokanů je také nejmenší. Biologie a ekologie tohoto druhu je
velmi podobná předchozím.
Na kunratických rybnících se nevyskytuje. Společné výskyty s oběma předcházejícími
druhy jsou vzácné (Baruš, Oliva 1992).
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8.1.2.7.4. Skokan hnědý (Rana temporaria)
Poměrně velký skokan, nejčastější zástupce skupiny hnědých skokanů. Zbarvení
těchto žab je velmi variabilní - kolísá od různých odstínů hnědé, hnědožluté či okrové, až po
hnědozelenou nebo hnědočernou. Variabilní jsou také tmavé skvrny a tečky. Zbarvení je silně
závislé na období a fázi pohlavního cyklu a také na prostředí a počasí. V době jarního tahu a
páření se často objevuje modravý nádech.
Stanoviště skokana hnědého jsou také rozmanitá. Najdeme ho především
v lesích, a to od lužních přes listnaté a smíšené lesy až po výlučně jehličnaté lesy. Vyhledává
stinná, vlhká místa v okolí potůčků a studánek, nalezneme ho i v otevřeném terénu na loukách
a na rašeliništích.
Vyskytuje se od nížin až do vysokých poloh, včetně hor. Výrazně teplým nížinám se
vyhýbá, je spíše chladnomilný. V Krkonoších je zaznamenán do I400 m n.m. (Štěpánek
1949).
Skokani hnědí zimují obvykle pod vodou, ale mohou zimovat i na souši. Jarní aktivita
a migrace začíná zpravidla v březnu.
Potravu tvoří suchozemští bezobratlí, složení je závislé na charakteru stanoviště a
ročním období.
Rozmnožování probíhá velmi časně a k vytvoření amplexu dochází často již na
zimovišti.

Obrázek 19: Skokan hnědý (Rana temporaria) vystupuje i do vyšších nadmořských
výšek; Malá Fatra, Slovensko 2006
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Skokan hnědý je jedním z našich nejhojnějších obojživelníků. Dříve byl také nejčastěji
používán pro školní pitvy a byl nejčastějším laboratorním obojživelníkem. Význam spočívá
v likvidaci některých škůdců, bioindikaci a výzkumech.
Je častou obětí silničního provozu a také chemizace zemědělství.
Výskyt v ČR je poměrně stálý, s výjimkou velmi teplých oblastí - např. na jihu
Moravy. Na našich lokalitách se skokan hnědý vyskytuje. Nejvhodnějšími místy jsou niva
Kunratického potoka a další lesní partie Kunratického a Michelského lesa, především
v blízkosti vodních zdrojů - studánek a potoka, či lesních jezírek (i sezónních). Biolib udává
typ výskytu v těchto místech jako stálý. S tím mohu souhlasit, ale počty skokanů jsou zde
velmi nízké. Konkrétní nálezy na biolibu.cz chybí a mé vlastní jsou velmi nízké.

8.1.2.7.5. Skokan ostronosý (Rana arvalis)
Menší suchozemský skokan. Zakončení hlavy je ostřejší a nohy delší než u
předchozího druhu. Zbarvení je v různých odstínech hnědé a zelenohnědé. Během několika
dní v době rozmnožování se u samců vytváří nápadné modré zbarvení.
Stanoviště tvoří různé typy lesů, louky, okraje močálů, zahrady a sady. Jeho areál
rozšíření zasahuje i velmi daleko do Skandinávie, až za 68. rovnoběžku (Terhivuo 1981).
V ČR je rozšířen ostrůvkovitě v nižších a středních polohách. Na našich lokalitách jsem se
s tímto druhem nesetkal. Biolib opět udává stálý výskyt, nálezy chybí.

8.1.2.7.6. Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Je o něco menší než skokan hnědý. Má poměrně dlouhou a špičatou hlavu a výrazně
dlouhé nohy. Zbarvení kolísá podobně jako u ostatních hnědých skokanů. Má poměrně
výraznou spánkovou skvrnu a relativně velké tympanum.
Skokan štíhlý je výrazně teplomilný, obývá teplejší a sušší stanoviště - světlé lesy,
sady, zarostlé svahy. Proniká i do lokalit stepního charakteru. Do vyšších poloh vystupuje
výjimečně, nejčastější pozorování jsou u nás zaznamenána do 300 m n.m. (Baruš, Oliva
1992). Naším územím prochází severní hranice jeho areálu rozšíření.
Někdy ho najdeme společně se s. hnědým nebo s. ostronosým, s oběma najednou však
jen velmi vzácně. V teplých oblastech bývá často jediným zástupcem hnědých skokanů.
K výskytu na sledovaných lokalitách mám jednu zajímavost!! První zmínka o výskytu
tohoto druhu na našem území (ČR) pochází právě z Kunratic u Prahy! Tuto zmínku uvádí
Boulenger (1898), doklad sbíral Wolterstorff (Baruš, Oliva 1992). To je tedy zajímavý primát.

48/6

Obrázek 20: Skokan štíhlý (Rana dalmatina), Ivaň, Pálava 2009

Co se týká výskytu v současné době, předpoklady zde jistě jsou a Biolib ho zde také
uvádí. Z vlastní praxe bohužel nemohu výskyt potvrdit, skokana štíhlého jsem během
sledování lokalit nepozoroval. Nicméně je výskyt zde možný.

8.2. Plazi (Reptilia)
Dostáváme se tedy k druhému řádu, který nás zajímá a jehož zástupce jsme se snažili
na vybraných lokalitách vypozorovat. Vzhledem k lokaci oblasti a životním podmínkám
nemůžeme očekávat výskyt ohromujícího počtu druhů. Konečně na území ČR se vyskytuje
jen 11 zástupců této třídy (5 druhů hadů, 5 druhů ještěrů a 1 druh želv - bereme v úvahu
původní druhy). Z toho se ve sledované oblasti setkáme s jedním druhem hada (užovka
obojková - Natrix natrix) a dvěma druhy ještěrů, respektive čeledí ještěrkovitých (ještěrka
obecná - Lacerta agilis) a čeledí slepýšovitých (slepýš křehký - Anguis fragilis)

. K tomu

přičteme nepůvodní želvu nádhernou (Chrysemys skripta elegans) a tím jsme výčet druhů
vyčerpali.
Přestože tato místa nejsou zrovna herpetologickým rájem co do pestrosti druhů,
poskytují nám zajímavý pohled do prostředí typických stanovišť a za ideálních podmínek také
poměrně vysoké počty jedinců k pozorování. Zejména při dobré znalosti těchto míst zde
můžeme i během exkurzí demonstrovat velmi pěkně naše nejhojnější plazy, včetně jejich
způsobu života a typických biotopů, které obývají.
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8.2.1.1. Ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Je naší nejhojnější ještěrkou a také vůbec nejčastěji pozorovaným plazem. Stejně je
tomu i v okolí Prahy a na lokalitách v okolí Kunratic.
Jedná se o ještěrku střední velikosti, celková délka se pohybuje mezi 180 - 240 mm.
Stavba těla je poměrně robustní, zakončení hlavy je tupé. Základní zbarvení je šedohnědé
s tmavými skvrnami se světlým středem. Výrazný je projev sexuálního dimorfismu - zelené
zbarvení samců (hlava a boky). Zelená je obzvlášť výrazná na jaře, v době rozmnožování.
Typická stanoviště ještěrky obecné jsou slunná a suchá - stráně, náspy, louky, zahrady
a okraje lesů. Zdržuje se hlavně v nižších a středních polohách, někdy ji ale nacházíme i výše
(cca do 800 m n.m.). Velmi dobře se jí daří i v blízkosti lidských sídel a ve městech, nebo na
jejich okraji.
V místech, kde žije větší počet ještěrek, chovají se samci teritoriálně a v době páření
dochází k vzájemným soubojům o teritoria.
Ještěrky si vyhrabávají nory a zdržují se většinou v blízkosti úkrytu. Nejaktivnější jsou
ve dne, v brzkém odpoledni. Aktivita je závislá na teplotě a počasí.

Obrázek 21: Samice ještěrky obecné (Lacerta agilis), Pálava 2007
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Potravu tvoří různí bezobratlí, složení závisí na typu stanoviště. Byly zjištěny i případy
kanibalismu.
Páření probíhá od dubna do června (Lác 1968 a) a poté probíhá kladení vajec, která
samice zahrabává do půdy. Počty vajec ve snůšce se pohybují nejčastěji kolem 10 ks,
inkubační doba je kolem dvou měsíců. Novorozené ještěrky jsou dlouhé 40 - 60 mm.
Význam ještěrky obecné je v konzumaci škodlivého hmyzu. V případě početných
populací se může jednat o obrovská čísla (kvantitativní analýzou bylo zjištěno, že denní
potravní dávka je okolo 420 kusů bezobratlých - Tertyšnikov et Ščerbak 1973).

Na početní stavy ještěrek má negativní dopad likvidace mezí a vypalování, rovněž
chemizace zemědělství.
Ještěrka obecná je v okolí Kunratic poměrně hojná. Najdeme zde množství stanovišť,
která jsou pro ještěrky velmi vhodná. Můžeme je v podstatě rozdělit do dvou hlavních skupin:
na travnaté plochy mezi rybníky a kolem okrajů lesa a na stanoviště typických skalních stepí
(např. skalky nad Dolnomlýnským rybníkem).
Bezkonkurenčně nejlepší lokalitou k pozorování ještěrek obecných jsou kamenité
stráně nad severním břehem Seberáku. Tato stanoviště obrácená kjihu jsou velmi slunná a
ještěrky zde žijí v hojném počtu. Není zde ani příliš vegetace, a tak jsou tato místa i
mimořádně vhodná pro pozorování těchto plazů během exkurzí a vycházek se studenty.

8.2.1.2. Ještěrka zelená (Lacerta viridis)
Naše největší ještěrka může dosahovat celkové délky 300 - 400 mm (!). Hlava je
protažená, velmi dlouhý je vzhledem k tělu ocas. Samci jsou zbarveni jasně zeleně, v době
rozmnožování mají modře zbarvené hrdlo. Samice jsou zelenohnědé, s tmavšími skvrnami a
bílým břichem.
Obývá slunečná, teplá stanoviště, stráně, skály, vinohrady. Preferuje vápencové skály
a vápenaté půdy. Většinou v nížinách, někdy i teplejší střední polohy či podhůří.
Potravu tvoří bezobratlí, ale i drobní obratlovci. Byl pozorován i kanibalismus. Výskyt
společně s ještěrkou obecnou je vzácný (agresivita a predace). Biologie a ekologie je podobná
jako u j. obecné. Rozšíření v ČR je velmi ostrůvkovité. Zaměříme-li se na oblast středních
Čech, nalezneme j. zelenou v teplejších místech. Nálezy jsou v dolním Povltaví, Posázaví, u
Zvíkova, u Vraného nad Vltavou. Najdeme ji i na okrajích Prahy, např. v Tróji nebo u Roztok
u Prahy. Právě z Roztok a Tichého údolí jsou nálezy hlášené na biolibu.cz.
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Ten udává výskyt i v našem čtverci 5952. Opět chybí nálezy. Řekl bych, že podmínky
jsou zde vyhovující, ale chybí větší komplex terénů vhodných pro tyto ještěrky. Osobně jsem
zde tento druh nezaregistroval ani během posledních dvou sezón, ale ani v letech minulých.

8.2.1.3. Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)
Menší ještěrka, uvádí se většinou celková délka 140 - 160 mm. Zbarvení je variabilní,
tvoří ho odstíny hnědé, nazelenalé, šedohnědé a černohnědé. Jsou známy i melanistické
odchylky.
Jedná se o druh, který vyhledává vlhčí a chladnější stanoviště, nevadí jí voda.
Najdeme ji ve středních a vyšších polohách, v jižních oblastech téměř výhradně v horách. U
nás zhruba od 400 m n.m.. Ještěrka živorodá je velmi dobře adaptována na chladné podmínky,
např. svou živorodostí (ve skutečnosti se jedná o ovoviviparii - vejcoživorodost). Ale i
aktivita těchto ještěrek začíná velmi brzy zjara a trvá do pozdního podzimu.
V ČR ji najdeme ve vyšších polohách, zejména v horských oblastech. Nejbližším
místem výskytu u Prahy jsou zřejmě Brdy. V okolí Prahy ji nenajdeme.

Obrázek 22: Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), Horská Kvilda, Šumava 2009

8.2.1.4. Ještěrka zední (Lacerta muralis)
Ještěrka střední velikosti, velmi štíhlá, s dlouhým ocasem a končetinami. Vzhled je
poměrně variabilní. Zbarvení je hnědé až červenohnědé, s černými skvrnami a někdy
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s tmavým pásem, skvrnky se také často spojují do proužků. Břišní strana je u dospělých
jedinců cihlově červená, u mladších bílá či žlutá.
Tyto ještěrky najdeme na suťoviscích, skalách a stráních. Také na kamenných zdech a
zříceninách. Vyhledává slunná místa, častá je ve vápencových oblastech. U nás velmi zřídka,
častější na Slovensku.

8.2.1.5. Slepýš křehký (Anguis fragilis)
Je jediným naším zástupcem čeledi Anguidae,

což jsou ještěři malé až střední

velikosti. Někteří mají končetiny vyvinuté, jiné mají jen rudimentární zbytky pletenců
končetin .
Slepýš má hadovité tělo bez viditelných stop po končetinách. Ty jsou vidět jen na
skeletu. Dorůstá délky maximálně kolem 50 cm. Zbarvení je hnědavé s bronzovým
nádechem, mladí slepýši jsou spíše žlutošedí. Vyskytují se i různé barevné odchylky, např.
varianta colchicus s modrými skvrnami.
Sexuální dimorfismus je především ve zbarvení. Samice mají hřbet a boky pruhované
a břicho je tmavší než u samců. Samice jsou také větší.
Vyskytuje se v listnatých i jehličnatých lesích a křovinatých porostech. Můžeme říci,
že se ukrývá spíše na vlhčích a stinných místech, ale na lov vyráží často i do sušších biotopů.
Potravu tvoří různé druhy bezobratlých. Aktivní jsou slepýši především večer a v noci.
Na jaře se objevují v březnu nebo dubnu a poté se páří. U slepýšů nacházíme
ovoviviparii, mláďata se rodí v červenci a srpnu. Zimování začíná většinou v září a probíhá
v dírách, pod kořeny apod.. Často můžeme najít větší množství jedinců zimovat pohromadě.

Obrázek 23: Slepýš křehký (Anguis fragilis), Davle 2008
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V případě ohrožení dokáže stejně jako ještěrky odlomit ocas, aby odlákal útočníka.
Slepýš křehký je u nás stále relativně častým plazem, přes velké ztráty na pozemních
komunikacích a ubývání vhodného prostředí. Také bývá často zabíjen díky podobě s hady.
Slepýš je naprosto neškodný a kvůli konzumaci hmyzu a plžů i užitečný.
Hojnější je na našem území v teplejších oblastech, často i v okolí Prahy. V oblasti
Kunratického lesa a Kunratic je slepýš stálým druhem. Setkáváme se s ním jak v lesních
partiích Kunratického a Michelského lesa, tak i mezi rybníky v Kunraticích a Šeberově. Tvoří
také jednu z nejčastějších obětí silničního a bohužel zřejmě i cyklistického provozu. Častým
je také v potravě dravců.

8.2.1.6. Užovka obojková (Natrix natrix)
Užovka obojková je naší nejhojnější užovkou a zároveň také nejčastějším zástupcem
hadů (Serpentes). Jako naše další užovky ji řadíme do čeledi užovkovitých

(Colubridae).

Zbarvení je většinou šedivé, s drobnými černými tečkami. Břicho je žlutavé či bílé,
s černou kresbou - černá je většina plochy. Typické jsou žluté znaky za hlavou, podle kterých
má jméno. Výjimečně se u nás může objevovat barevná aberace častá u populací na Balkáně aber. Natrix natrix persa, se dvěma podélnými žlutými nebo bílými pruhy.
Sexuální dimorfismus se projevuje jen ve velikosti. Jedinci velkých rozměrů (nad lm)
bývají téměř vždy samice (Baruš, Oliva 1992). Samice mohou dorůstat i 140 - 150 cm.
Největším známým exemplářem, o kterém vím, byla samice z chorvatského ostrova Krk o
délce 205 cm.
Charakteristická stanoviště jsou zarostlé břehy vodních nádrží a řek, močály, lužní
lesy apod.. Vazba na vodu je velmi silná, ale najdeme i populace žijící na suchých
stanovištích. V našich podmínkách najdeme užovky obojkové v nižších a středních polohách,
cca do 700 m n.m..
Aktivita během roku trvá od března/dubna do září/října. Zimování probíhá v dírách,
kompostech, hromadách listí a větví apod.. Užovky jsou denní živočichové, aktivita je závislá
na teplotě.
Užovky jsou fenomenální plavci, dobře se i potápějí. Hlavní část potravy tvoří
obojživelníci, v menší míře drobní savci, ryby a jiní plazi. U mladých jedinců jsou to zejména
bezobratlí.
Páření probíhá brzy po jarním probuzení, vejce klade samice většinou během července
do kompostů, do vlhké země, do pařezů, atd.. Novorozená mláďata jsou dlouhá 11-18 cm.
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Obrázek 24: Mláďata užovek obojkových (Natrix natrix) se stávají kořistí mnoha
predátorů; Pálava 2007

Užovka obojková má velmi mnoho přirozených nepřátel. Dravé ptáky, šelmy,
hmyzožravce, kočky. Mláďata uloví i kos, vrána, skokan nebo ryba, a někdy i velké druhy
hmyzu (Carabus,...). Při známkách ohrožení vylučuje užovka velmi nepříjemně páchnoucí
výměšky z kloakálních žláz, a dokáže i kousnout. Často také upadá do stavu strnulosti thanatózy. Obrací se břichem nahoru, otevírá tlamu a vyplazuje jazyk. Působí jako mrtvá.
Užovky jsou neškodné, představují důležitou roli v regulaci stavů populací žab a mají i
nespornou kulturní hodnotu.
Lokality v oblasti Kunratic jsou pro užovky velmi vhodné. Výskyt je stálý, na
některých lokalitách poměrně hojný. Užovky najdeme v Údolí Kunratického potoka, ale
nejvíce jich je v oblasti rybníků. Zejména jedna lokalita u Šeberáku je pro pozorování
naprosto bezkonkurenční. Jedná se přitom o asi padesátimetrový pobřežní pás. Za příhodného
počasí je pozorování užovky téměř jisté, jak jsem se přesvědčil i během exkurzí na tato místa.
Výskyt užovek obojkových zde tedy zatím není nijak drasticky ohrožen a je poměrně
slušný.

8.2.1.7. Užovka podplamatá (Natrix tesselata)
Druhý náš druh rodu Natrix. Délka se pohybuje do 70 - 80 cm, výjimečně až 1 m.
Zbarvení je dost variabilní, většinou v odstínech šedé, s olivovým nádechem, někdy až do
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černá. Na hřbetní straně jsou tmavé skvrny uspořádané do pruhů nebo šachovnice. Břicho
bývá bělavé či žlutavé, s tmavými skvrnami, nebo splývajícími pruhy. Známy jsou i
melanističtí jedinci.
Sexuální dimorfísmus se projevuje ve velikosti, samice jsou delší a mohutnější než
samci.
Výskyt užovek podplamatých je výrazně vázán na vodu, především na tekoucí.
Preferuje zarostlé říční toky, rozmanitě členité břehy a střídání volné a zarostlé hladiny.
Tyto užovky jsou aktivní od dubna, k zimování se ukládají v září či říjnu. Jedná se o
denní hady, aktivita během dne je závislá na podmínkách a teplotě.
Výborně plave a potápí se. V případě ohrožení se zpravidla chová agresivněji než
užovka obojková. Syčí, nafukuje se a stejně jako její příbuzná vyměšuje páchnoucí sekret
kloakálních žláz. Někdy též upadá do thanatózy.
V potravě převažují ryby, v menší míře obojživelníci a další vodní živočichové
v závislosti na prostředí. Občas se objeví i suchozemští obratlovci.
Páření probíhá zpravidla v květnu, v červenci pak kladení vajec.
V ČR se vyskytuje místy podél toku některých řek, např. Sázavy, Berounky, Vltavy.
Ohře či Labe. Narazíme na ni rozhodně vzácněji než na užovku obojkovou. Velmi trpí
úpravami a regulacemi vodních toků.

Obrázek 25: Užovka podplamatá (Natrix tesselata), Enisala, Rumunsko
2006
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V oblasti Prahy, respektive přímo Kunratic, jsem tento druh nezaznamenal ani během
posledních dvou let, ani v minulosti. Tato užovka je přece jen typičtější pro řeky než pro
oblasti rybníků.

8.2.1.8. Užovka hladká (Coronelía austríaca)
Tento náš nejmenší had (dorůstá 70 - 80 cm) je díky svému zbarvení někdy
zaměňován laiky za zmiji. Hřbet bývá šedivý, stříbrný, někdy i velmi tmavý, se dvěma řadami
tmavých skvrn. Známe albinismus, melanismus a dokonce i erytrismus.
Užovka hladká není vázána na vodu, stanoviště jsou spíše stepního a lesostepního
charakteru - slunné křovinaté stráně, okraje lesů, kamenolomy apod.. V našich podmínkách
většinou ve středních polohách, v Alpách vystupuje i velmi vysoko.
Nejaktivnější bývá během dopoledne. Velmi dobře šplhá a také plave, i když vodu
nevyhledává.
Loví hlavně jiné druhy plazů, ještěrky, slepýše a hady, je znám i kanibalismus. Dále
savce a obojživelníky, případně bezobratlé živočichy.
Užovky hladké jsou ovoviviparní, mláďata se rodí v srpnu nebo začátkem září. Známe
i případy podzimního páření v teplých oblastech, kdy si samice uchová v oviduktech sperma
do další sezóny (Saint Girons 1963, 1982).
Je u nás rozšířena sporadicky a nesouvisle. Na sledovaných lokalitách jsem se s ní
nikdy nesetkal, i když některé z nich by asi byly pro výskyt příhodné. Nicméně jsou známy
nálezy z okolí Prahy a Berounska.
Tento druh je ale poměrně vzácný a trpí změnami v krajině způsobenými lidskou
činností. Její výskyt svědčí o zachovalosti prostředí.

8.2.1.9. Užovka stromová (Elaphe longissima)
Je naším největším a nejvzácnějším hadem. Může dosahovat délky až 2 m. Hřbet je
zbarven olivově, šedě, hnědě až bronzově. Spodní část hlavy bývá žlutá, přední část těla je
světlejší, k ocasu se ztmavuje.
V našich podmínkách se zdržuje na suchých stanovištích, v podstatě lesostepního
charakteru (křovinaté stráně, paseky, světlé listnaté lesy, lomy). Často se stahuje i k lidským
sídlům (samoty, statky, usedlosti). U nás žije většinou ve středních polohách.
Aktivní je přes den, výborně šplhá a plave. Po kořisti aktivně pátrá. Loví především
drobné savce, někdy ptáky či ještěrky apod.. Konzumuje i vejce.
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Páří se v květnu nebo v červnu, vejce klade většinou v průběhu července. Vyskytují se
i hromadné snůšky.
V ČR se vyskytuje velmi vzácně. Vzácně ji nacházíme na jižní Moravě v Podyjí a
v Čechách pak reliktní výskyt v Poohří na Karlovarsku. I zde je tento had vzácný a zasluhuje
přísnou ochranu jak pro svou užitečnost a kulturní hodnotu, tak i pro reliktní výskyt na našem
území.

8.2.1.10. Zmije obecná (Vipera berus)
Jediný náš jedovatý had, zástupce čeledi Viperidae. Robustní had zavalitého těla,
délka těla jen málokdy větší než 70 - 80 cm. Hlava je poměrně široká, oproti užovkám spíše
trojúhelníkovitého tvaru. Zbarvení je dost proměnlivé. Podkladová barva hřbetu může být
šedivá, přes odstíny hnědé a šedohnědé, rezavá nebo velmi tmavá až černá. Zpravidla se
hřbetem táhne tmavý klikatý pruh. Břišní strana většinou v odstínech šedé, ocas je na spodní
straně bělavý nebo žlutavý.
Někdy můžeme pozorovat velmi výrazně rezavě zbarvené zmije. Poměrně časté je toto
zbarvení u populací v Jeseníkách. Poměrně častý je u tohoto druhu melanismus, albinismus
nacházíme velmi vzácně.
Sexuální dimorfismus je poměrně zřetelný. Samci jsou menší, mají relativně delší ocas
než samice. Také je zde pozorovatelný sexuální dichromatismus - pohlavní dvoj barevnost. U
samců převažuje šedá a stříbrná, samice jsou spíše hnědé a rezavé. Obzvlášť výrazná je
kresba samců v době páření.
Jedový aparát je velmi dobře vyvinut. Jedové zuby jsou dlouhé 3-5 mm, duté, zahnuté
dozadu. Při zavřené tlamě jsou sklopeny, ke vztyčení dochází při otevření tlamy specifickým
pohybem - z toho vyplývá, že může dojít ke kousnutí i bez použití jedoých zubů. Velmi
zajímavá je celá mechanika kousnutí.
Zmijí jed je hemolytický a hemorrhagický a je poměrně toxický.
Zmiji obecnou najdeme nejčastěji na lesních stanovištích, slunečných, ale vlhkých, tj.
na pasekách, v porostech borůvčí, na polomech, okraji lesa apod.. Také na horských loukách.
Zmije je velmi odolný plaz a žije i v oblastech s poměrně drsným klimatem. Sám jsem se
s tímto hadem setkal několikrát nad hranicí kosodřeviny, v nadmořské výšce téměř 2 500 m
n.m. (Rila, Bulharsko). Také na Slovensku jsem potkal zmiji na hřebenu Malé Fatry.
V Čechách je evidován nález z vrcholu Sněžky (Loos 1915).
Během roku jsou zmije aktivní od března do října - listopadu, v závislosti na
podmínkách. Často zimují hromadně, někdy i pohromadě s jinými plazy.
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Aktivita během dne je typická, nicméně ve velmi teplých dnech může být posunuta do
večerních i nočních hodin.
Zmije příliš nevyhledává vodu, přesto dobře plave, a dokáže se i potopit. Při
ohrožení se stáčí, syčí a nafukuje se. Snaží se výpady kousnout.
Zmije se živí především drobnými savci - hlodavci a hmyzožravci, dále pak ptáky,
obojživelníky a plazy. Analýzu podrobného složení potravy zmijí na konkrétní lokalitě (Staré
Město pod Sněžníkem) prováděl v roce 1980 Šebela.
Zmije aktivně loví, ale nepohrdne ani kořistí, která se náhodou dostane do její
blízkosti. Kousnutou kořist stopuje a dohledává, což vzhledem k účinnosti jedu netrvá příliš
dlouho. Stejně jako ostatní hadi ji pak vcelku polyká, obvykle od hlavy.
K páření dochází asi měsíc po jarním probuzení, po prvním svlékání. Námluvy trvají i
několik hodin a mají charakter rituálu. Rovněž mu předchází zápolení samců, kteří se ovíjejí a
přetlačují. Jedové zuby nejsou používány.
Zmije je živorodá, mláďata se rodí hlavně během srpna.
Zmije se u nás vyskytuje zejména od středních poloh poměrně běžně, chybí
v nížinách, zejména pokud nejsou zalesněny. Nejčastěji se s ní setkáváme v podhorských a
horských oblastech.
Stejně jako ostatní plazi jsou zmije živočichové, kterých v naší přírodě ubývá. Zmije
má mnoho přirozených nepřátel (dravci, šelmy, apod.), největší podíl na tom nese ale
samozřejmě člověk zásahy do přirozeného prostředí, i přímou likvidací zmijí. Dříve byly
zmije vybíjeny systematicky a také vykupovány. Zmije má i hospodářský význam, jed je
cennou surovinou pro výrobu léčiv.
Kousnutí zmijí obecnou může ohrožovat zdraví postiženého, život však jen výjimečně.
Nebezpečné může být dětem a oslabeným jedincům. Následky kousnutí závisí na mnoha
faktorech, jako je množství jedu, jeho toxicita, zdravotní stav člověka, místo kousnutí a také
charakter útoku (použití zubů, opakované kousnutí, atd.).
Kousnutí zmije je velmi vzácné, dochází k němu zřídka. Samozřejmě je nutné
vyhledat lékařské ošetření. Jako první pomoc lze doporučit stažení končetiny pružným
obinadlem na delším úseku nad ránou a setrvání v klidu. Ránu nerozřezáváme a jed
nevysáváme.
Zmije můžeme zřídka najít i v okolí Prahy, ale nálezy z těchto míst jsou většinou
staršího data. V Kunraticích a jejich okolí sice výskyt nevylučuji, ale zmiji jsem zde nikdy
nepozoroval. Biolib uvádí výskyt v této oblasti, chybí konkrétní nálezy.
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8.2.1.11. Želva bahenní (Emys orbicularis)
Tato želva je naším jediným původním zástupcem řádu želvy (Testudines). Tyto želvy
dorůstají velikosti do 25 cm. Karapax je poměrně plochý. Ocas je poměrně dlouhý, na
předních i zadních končetinách najdeme silné ostré drápy. Zbarvení karapaxu je hnědočerné
až zelenočerné, s bělavými nebo žlutavými skvrnkami. Spodní strana (plastron) je žlutá nebo
nahnědlá s tmavou kresbou.
Typickými stanovišti jsou stojaté a mírně tekoucí vody se zarostlými břehy, padlými
stromy, slepá ramena, bažiny, jezera. Jedná se o druh nižších poloh. Aktivita v našich
podmínkách je od dubna do října. Během dne jsou želvy nejaktivnější v ranních a večerních
hodinách. Většinu času tráví ve vodě. Vydrží dlouho pod vodou, získávají část kyslíku
pomocí análního vaku, do kterého nabírají vodu.
Želva bahenní je masožravá, živí se bezobratlými živočichy a menšími obratlovci,
občas žere i mršiny, v malé míře i rostlinnou stravu (Bannikov et al. 1977).
K páření dochází většinou v květnu a následuje kladení vajec na vhodných písčitých
místech. Doba inkubace je zřejmě dosti dlouhá a různí autoři se zde v názorech rozcházejí (24 měsíce). Je také možné, že mladé želvičky vylézají až další jaro (Bannikov 1951 a Ščerbak
1966).

Obrázek 26: Želva bahenní (Emys orbicularis), Dunajská delta 2007
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Výskyt a rozmnožování v ČR je vázáno na teplotu prostředí. Želvy tak najdeme na
jižní Moravě na spodním toku Moravy a Dyje, kde výskyt navazuje na rozšíření v Horním
Rakousku a Panonské nížině. Dále pak místa, kde byly želvy vysazovány, např. Třeboňsko
(sem byly dovezeny již v roce 1603 a v osmnáctém století i úspěšně rozmnožovány).
Každopádně je výskyt u nás velmi vzácný a problematický. Kromě vazby na teplé oblasti
hraje negativní vliv zejména ubývání vhodných stanovišť. V poslední době dochází ve
vhodných oblastech k vytlačování nepůvodní americkou želvou nádhernou

{Trachemys

skripta elegans), o které jsem se již zmiňoval podrobněji v kapitole 5.5.

Obrázek 27: Stanoviště výskytu želv bahennich (Emys orbicularis), Novomlýnské nádrže 2009
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8.3. Problematika ochrany obojživelníků a plazů
Obojživelníci jsou velmi ohroženou skupinou živočichů. Jejich stavy každoročně
klesají. Plazi jsou na tom velmi podobně.
V celosvětovém měřítku se na tomto úbytku podílí zejména odlov a odchyt pro
nejrůznější

účely

antropogenních

(konzumní,

vlivů,

které

vědecké,
ničí jejich

chovatelské,...),
přirozené

dále

životní

pak

prostředí.

souhrn
Mnoho

různých
druhů

obojživelníků a plazů má velmi malý areál rozšíření, nebo to jsou endemiti. Ohrožení
takových populací je pak poměrně snadné.
V našich podmínkách představuje největší problém především ubývání vhodného
prostředí. Dále pak chemizace zemědělství a následně ohrožení kvality vody. Většina
obojživelníků je na tyto vlivy velmi citlivá a v případě vyšších koncentrací škodlivých látek
dochází k úhynu zejména po přezimování, kdy jsou oslabeni.
Značný problém představuje automobilismus. V době jarní migrace mohou ztráty
dosahovat takových čísel, že mohou ohrožovat místní populaci druhu. Zatím nejlepším
řešením jsou dobrovolníci a „žabí hlídky". Na trvalejší a lepší řešení, která se používají
v některých evropských zemích, nejsou peníze.
Auta, motocykly a často i jízdní kola jsou nebezpečná i pro plazy. Jen na lesních
cestách zahyne mnoho slepýšů a užovek.
Mnoho obojživelníků hyne také kvůli špatné organizaci a kontrole na rozsáhlých
stavbách při zavážení rybníčků, louží, starších lomů, atd..
Bohužel, dodnes můžeme vnímat i ohrožení obojživelníků a plazů z důvodu
nevědomosti a vandalismu. Kromě hadů a také často slepýšů jsou častými oběťmi ropuchy.
Tento problém je nutné řešit zejména zlepšováním informovanosti lidí a výchovou ve škole.
Lepší vědomosti o těchto živočiších a jejich pozorování v přírodě vedou k lepšímu vztahu
k nim. To je i jeden z dlouhodobých cílů extramurální výuky, a tedy i této diplomové práce.
Obojživelníci a plazi jsou velmi zajímaví zástupci naší fauny a zaslouží si důslednou
ochranu. Není žádný důvod ke strachu nebo odporu.
Rozšířenou zálibou je i u nás teraristika. Nelze jinak než doporučit, samozřejmě
v případě, že se řídíme zákony a nařízeními, jako je zákaz odchytu v přírodě, vypouštění
jedinců do přírody, dovoz z ciziny, atd.. Jedná se o činnost, kterou můžeme doporučit i ve
škole jako doplněk k výuce zoologie.
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Vzhledem k užitečnosti a naprosté neškodnosti našich obojživelníků a plazů (s
výjimkou zmije obecné, která je ale co do rizika velmi přeceňována) je namístě důkladná
ochrana jak konkrétních druhů a jedinců, tak i jejich stanovišť a vhodných lokalit.

Obrázek 28: Dopravní značky najdeme na některých rizikových místech jarní migrace
(Prokopské údolí, 2008)

9. Kalendářní rok na lokalitách
9.1. Terénní pozorování během roku
Lokality, které jsme si vybrali pro sledování, mají jednu obrovskou výhodu. I když se
můj monitoring zaměřoval zejména na obojživelníky, sledoval jsem celou oblast komplexně.
Přesně tak, jak by to měl biolog dělat, aby získal globální poznatky o tom, jak to zde funguje,
jaké jsou zde přírodní podmínky a vztahy. A také proto, aby tyto poznatky mohl předávat dál,
např. formou exkurze v dané oblasti. Výhoda, kterou jsem předeslal, spočívá v možnosti
celoročního využití. Během celého roku zde můžeme objevovat a pozorovat řadu zajímavých
živočichů, rostlin i přírodních úkazů. Stejně tak i přírodovědné vycházky a exkurze jsou zde
možné během celého roku.
V jarních měsících se zde zaměříme na pozorování obojživelníků. Ti opouštějí zjara
svá zimoviště a začínají být aktivní, případně u nich začíná jarní migrace k vodním nádržím.
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Proto v této době sledujeme především okolí a břehy některých místních rybníků. Nejlepší
situace i podmínky bývají u Dolnomlýnského rybníka. Ten je v této době ještě velmi vhodný
pro pozorování díky malému množství pobřežní vegetace. V pozdním jaru a během léta břehy
silně zarůstají a sledování žab je tím značně ztíženo.
V obou sledovaných sezónách se žáby objevily až po několikerém krátkém vystřídání
nízkých a vysokých teplot, kdy se opravdu zdálo, že již přichází jaro. Úplně prvními byli
skokani, první pozorování je z 12.3. 2007 na břehu Dolnomlýnského rybníka. Jejich aktivita
byla velmi nízká, vyhřívali se na slunci a evidentně nabírali síly po přezimování.
Ropuchy obecné se objevily později, od 1.4. do 16.4. bylo možno pozorovat jarní tah
k vodní nádrži, nicméně počty ropuch byly nízké. V této době, během dubna, se již objevuje
čím dál více skokanů a roste jejich aktivita během dne. Rovněž začínají v podvečerních
hodinách vokalizovat.
Vyrazíme-li v tomto období na exkurzi se studenty, můžeme demonstrovat jarní
chování skokanů, budeme-li mít trochu štěstí, pak i tah ropuch. Aktivní začínají být také plazi,
především ještěrky obecné.
Abychom se neomezili jen na žáby, projdeme si Údolí Kunratického potoka, zejména
přímo jeho údolní nivu. V jarních měsících zde narazíme na řadu zajímavých zástupců naší
jarní květeny. Nevynecháme ani další rybníky, okolo 20.4. se zde již objevují často kachny
divoké s mláďaty, někdy i ve značném počtu. Zajímavým ptákem, kterého bychom se měli
pokusit vysledovat, je slípka zelenonohá. Během dubna je nejlepší čas na objevení slípky
sedící na hnízdě. Nejlepší lokalitou je v tomto případě Hornomlýnský rybník, kde jsem tohoto
ptáka pozoroval na hnízdě v obou sezónách. Rovněž jsem ho demonstroval studentům během
vycházky.
Setkat se můžeme i s jinými druhy vodních, lesních i polních ptáků a jejich mladými,
stejně tak i s některými zástupci savců.
Když nastane léto a oteplí se, vidíme jakési utlumení. Počet podnětů, které by nás
zajímaly, je nižší, v opravdu horkých dnech klesá i aktivita většiny živočichů. V takovém
počasí je

ideální

naplánovat

procházku

stinnými

úseky

Kunratického

lesa,

podél

Kunratického potoka a případně ji zakončit koupáním v Šeberáku. Ten sice v létě zarůstá
sinicemi, ale během června je zde většinou koupání ještě velmi příjemné.
Existuje ale živočich, pro jehož pozorování je toto období a horké počasí výhodou.
Zejména na některých místech podél břehu rybníka Šeberáku je v hojném počtu rozšířena
užovka obojková. Tu zde můžeme pozorovat a také úspěšně demonstrovat studentům.
V případě odpovídajícího počasí a přiměřené opatrnosti je úspěch téměř zaručen.
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V podstatě během celého roku, a tedy i v létě, je oblast vhodná pro pozorování druhů
typických pro pole a kulturní krajinu, jako jsou koroptve, bažanti, zajíci a někteří draví ptáci.
Také stojí za to přechod městské krajiny do přírody, doprovázený výskytem jednak zvířat
běžných i ve městě (např. ježci, kuna skalní, potkani), jednak zvířat, která se velmi dobře
adaptují na antropogenní změny krajiny. Takovými živočichy jsou např. zajíci, bažanti,
koroptve apod., které můžeme pozorovat přímo na panelových sídlištích Jižního Města. Často
v poměrně vysokých počtech. Během podzimu můžeme vést exkurze zaměřené zejména na
ptáky, savce, případně na geologii oblasti a oblast jako takovou. I možnosti podzimní
vycházky se studenty jsem samozřejmě vyzkoušel. Je to ideální doba k návštěvě kunratické
minizoo, v současné době disponující např. srnčí zvěří a daňkem evropským. Jedná se také o
část roku velmi atraktivní z fotografického aspektu, barvy podzimu jsou zde velmi působivé.
Září a říjen, pokud není počasí příliš chladné, jsou ještě vhodnými měsíci ke sledování
obojživelníků. Především je to ideální čas k pozorování slípek zelenonohých z letošních
snůšek u Dolnomlýnského rybníka. I studenti během vycházky si zde mohou tyto pro ně ne
zcela známé ptáky prohlédnout z malé vzdálenosti.
Během listopadu se zaměříme spíše na rybníky okolo Šeberova a ty, které jsou trochu
odlehlejší. Pozorovat můžeme kormorány, lysky, labutě, apod..
Posledním ročním obdobím, nikoli však kvůli nezajímavosti, je zima. Pokud opravdu
napadne sníh, je Kunratický les i rybníky vhodným místem pro studium stop a pobytových
stop, rovněž pro pozorování některých ptáků. To nám ulehčí vybudovaná krmítka. Na
některých úsecích Kunratického potoka (zejména u ústí do Dolnomlýnského rybníka a do
Šeberáku) se dají pozorovat dokonce i ledňáčci.
Vidíme tedy, že tato oblast je zajímavá a pro exkurze se studenty využitelná celoročně.
V každém ročním období, každý měsíc tu najdeme něco, co stojí za prezentaci.

9.2. Srovnání sezón 2007 a 2008
Kunratický les (včetně Údolí Kunratického potoka) a rybníky v okolí Kunratic a
Šeberova jsem sledoval dvě sezóny. Tedy dva roky, po které jsem trávil v místní přírodě dost
času. Tyto dva roky nebyly samozřejmě úplně stejné, i když by se dalo vypozorovat mnoho
podobných rysů v jejich průběhu.
První důležitým aspektem na počátku obou sezón bylo počasí. Příchod jara byl v roce
2007 pozvolnější a klidnější, i když zima se co do střídání teplých a studených vln podobala
zimě 2008. Naproti tomu na jaře 2008 se během března a dubna velmi rychle měnilo počasí,
včetně teploty. Během jarního pozorování žáby neustále mizely a opět se objevovaly
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v závislosti na momentálních podmínkách. Jelikož se střídaly i poměrně vysoké teploty
(okolo 17 stupňů Celsia) s ochlazeními až k nule (včetně sněhových přeháněk), byly změny
dost velké.
Domnívám se, že takový příchod jara není pro obojživelníky právě tím nejvhodnějším.
Navíc předcházející výrazné oteplování a ochlazování během zimy ovlivňuje podle mého
názoru tyto živočichy negativně. Takové střídání by mohlo mít vliv na celoroční cyklus
aktivity a na rozmnožování. Zimní výkyvy možná i na větší ztráty během přezimování a těsně
po něm (větší energetická náročnost).
Rok 2007 byl také poznamenán vypouštěním některých vodních nádrží. Zatímco
v dalším roce se nic podobného nedělalo, na jaře 2007 se vypouštělo několik rybníků, např.
Šeberák,

Dolnomlýnský

r.,

dolní

nádrž

Šeberovského

rybníka

střídavě

s vlastním

Šeberovským rybníkem. K těmto procesům docházelo během března a dubna, tedy v době,
kdy se objevovaly první žáby po přezimování a kdy začínal jarní tah. Např. ropuchy, které se
vydaly k Dolnomlýnskému rybníku, ho nalezly vypuštěný, jen s protékajícím potokem. Je
jasné, že vypouštění rybníků v tomto časovém rozmezí je z hlediska ochrany obojživelníků
nevhodné.
Letní měsíce obou let proběhly víceméně podobně, bez velkých diferencí. Podzimní
aktivita žab se roku 2007 protáhla déle než obvykle, poslední jedince skokanů jsem u rybníků
zaznamenal během několika teplých a slunečných dnů ještě počátkem listopadu.
Jak jsem se již zmiňoval, zimy byly poznamenány střídáním teplých a chladných
období. Zaznamenal jsem také několik uhynulých skokanů, kteří vyplavali na jaře na hladinu
některých zahradních jezírek. Důvodem byla zřejmě malá hloubka, a tedy promrznutí až na
dno.
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10. Exkurze
Pokud zde mluvíme o exkurzi, máme tím na mysli některou z forem výuky v terénu.
Může jít o klasickou biologickou vycházku, plnění nějakého výukového projektu v přírodě,
atd..

10.1. Exkurze jako vyučovací metoda biologie
Biologie je předmět, který se zabývá přírodou, a jako takový by měl svými metodami
umožňovat studentům určitý podíl času strávený přímo v ní. Můžeme samozřejmě dlouze
diskutovat, jak velký by tento podíl měl ideálně být, jak zajistit takový způsob výuky po
stránce organizační v nabitém školním rozvrhu a mnoho dalších aspektů. Nicméně se zřejmě
shodneme na tom, že by zde neměl chybět. Vždyť učit se biologii a nemít možnost studovat ji
v přírodě je jako studovat umění a nejít nikdy do galerie, či studovat literaturu a nepřečíst
jedinou knihu. Zkrátka cítíme, že zde něco chybí, že to není úplné.
Kromě toho se v současné době do výuky biologie tlačí čím dál tím větší podíl
environmentální výchovy a ekologie. Tyto obory se stávají stále aktuálnějšími, i když jejich
význam neuznává mnoho významných lidí, kteří se podílejí na vedení a ovlivňování naší
společnosti a celého světa, včetně vysokých politických představitelů.

Obrázek 29: Jaro je nejvhodnějším obdobím pro exkurze zaměřené na obojživelníky (Filipova Huť,
Šumava 2009)
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Každopádně význam těchto oborů zřejmě dál poroste, a to i ve výuce na základních a
středních školách. Ovšem podle mého názoru učit environmentální výchovu někoho, kdo
nemá základní pozitivní vztah k přírodě, a tím i k životnímu prostředí, je házení „hrachu na
zeď". Potom se nemůžeme divit, že v dospělosti u takového člověka převáží materialismus a
ziskuchtivost, případně „ jen" lhostejnost a nezájem. Pokud někdo nemá toto cítění, těžko ho
budeme učit ekologickému chování. Můžeme sice argumentovat tím, že chovat se ekologicky
je rozumné a nutné, ale přece jen emotivní rozhodování je vždy silnější. Pokud má tedy mladý
člověk pozitivní a emotivní vztah k přírodě a všemu, co s ní souvisí, bude se k ní chovat lépe
než někdo, kdo toto chování považuje za cosi rozumného, a snad i dlouhodobě ekonomicky
prospěšného.
Kde má ale žák či student takový vztah získat? Ideální je samozřejmě, pokud si ho
přináší již z rodiny, kde ho v něm od dětství pěstovali rodiče a okolí. Takových případů
bohužel není mnoho. Doba přináší spěch a orientaci na úspěch a peníze a podobnému stylu
výchovy zrovna nenahrává. Přesto se najdou výjimky.
My se s tímto problémem setkáváme ve škole. Teď tedy nastává čas pro otázku, jak
zaujmout studenty a přivést je k zájmu o biologii, potažmo o ekologii? Suchým výkladem nad
učebnicí biologie jistě ne. Změnu k lepšímu představuje mladší část vyučujících, která
využívá pro svou výuku nejrůznější zpestření, jako jsou např. prezentace, projekce, a
samozřejmě projekty zaměřené na vlastní činnost žáků.
A co ještě? Domnívám se, že nejdůležitější je čas strávený v přírodě. Myslím, že
vycházky do přírody mohou studentům pomoci pochopit jak přírodní vztahy uvnitř
ekosystémů, tak některé ekologické problémy přímo v terénu. Samozřejmostí je i lepší
demonstrace a poznávání některých rostlinných a živočišných druhů. Studenti si jistě lépe
pamatují rostlinu či živočicha, pokud ho mají spojeného s nějakým zážitkem. A konečně zde
mohou získat to, oč nám jde především. Kladný a chápavý vztah k přírodě, životnímu
prostředí a ekologickým problémům.
To jsou tedy nahrubo nastíněné důvody pro podporu a prosazování extramurální
výuky formou exkurzí. V dnešní době se zážitek jako výchovná i relaxační záležitost velmi
propaguje. Doufejme, že totéž můžeme očekávat i na poli výuky biologie i přes všechny
překážky, které to s sebou nese.
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10.2. Rozdělení exkurzí
Exkurze můžeme dělit na různé typy podle několika hledisek:
Podle

zaměření/specializace

-

např.

zoologická,

botanická,

geologická,

hydrobiologická, environmentálně zaměřená, všeobecná... .
Podle charakteru lokality - např. do lesa, k rybníku, do nějakého zařízení (botanická
zahrada, zoologická zahrada,...).
Podle délky trvání - krátké (hodina až několik hodin), celodenní, vícedenní.
Podle činnosti - biologická vycházka s výkladem, projekt, sběr a určování přírodnin,
didaktická hra,
Speciálním typem jsou dlouhodobé výjezdy, případně vycestování do zahraničí.
Takové exkurze na nás kladou velké nároky organizační a jsou spojeny s řešením
mnoha záležitostí, včetně finančních.
Zajímavou možností je také mezioborová spolupráce s kolegy jiných aprobací.
Společnou exkurzí můžeme vytvořit zajímavý program pro studenty a zároveň si vypomoci
s organizací a dalšími náležitostmi. Tím se nám otvírá možnost pro výjezdy např. biologickosportovní (vodní turistika, cyklistika, běžecké lyžování, turistika(i), atd.), biologickohistorické, biologicko-zeměpisné apod.. Možností je mnoho, a pokud pracujeme v dobrém
kolektivu, nebo získáváme pro své myšlenky nadšence z jiného oboru, máme dveře
extramurální výuky otevřené dokořán. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že podobné akce patří
k těm nejlepším a jsou přínosem pro všechny zúčastněné.

10.3. Problematika vedení exkurzí
Jedním z důvodů, proč se u nás výuka v terénu používá tak málo, je její náročnost
organizační a mnoho dílčích problémů s tím spojených. Jednoduše řečeno, většině učitelů se
do toho moc nechce. Nemají s tímto způsobem vedení výuky zkušenosti, chybí jim chuť a
nadšení, zdá se jim příliš složité vzít skupinu žáků někam do terénu a nebo si prostě řeknou,
že finanční ohodnocení neodpovídá. S posledním důvodem musíme souhlasit, stejně nás to ale
nezastaví. Vždyť taková vycházka či výlet mohou být i pro učitele příjemnou změnou a
zážitkem.
Nejčastějšími úskalími při realizaci bývá nutnost pečlivého naplánování trasy, často
spojená s předchozí návštěvou vytipovaného místa, bezpečnost, doprava, náklady spojené
s výletem, domluva s kolegy, případně s vedením. A v neposlední řadě také počasí.
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Z toho všeho vidíme, že plánování je nutno opravdu nebrat na lehkou váhu, pečlivá
příprava se nám rozhodně vyplatí. Samozřejmě mám na mysli přípravu jak organizační, tak i
obsahovou a didaktickou.

10.4. Plánování a příprava exkurzí
Prvním předpokladem je výběr lokality, případně tématu a zaměření exkurze.
Vybíráme buď lokalitu podle tématu, nebo téma podle lokality. Při tom máme na zřeteli i
vhodnost dané lokality, dopravní dostupnost a také roční období a podmínky, které právě
panují.

Organizační zajištění - domluva svedením školy, případně s kolegy, pokud
potřebujeme např. výměnu hodin apod.. Také musíme mít dostatečně zajištěný pedagogický
dozor. To záleží na počtu žáků/studentů.

Znalost vybrané lokality - velmi důležité! Pokud víme předem, s čím se
můžeme během exkurze setkávat, budeme lépe připraveni po odborné a didaktické stránce.
Vždy je příjemnější pohybovat se v místech, která dobře známe. Proto v případě, že děláme
exkurzi do míst nám neznámých, je vhodné zajet si sem nejprve sám a předpokládanou trasu
si projít. Kromě toho si samozřejmě zjistíme o dané oblasti co nejvíce informací.

Doprava - vždy máme pečlivě naplánovanou cestu tam i návrat, včetně náhradní
varianty. Snažíme se, aby doprava byla co nejjednodušší, bez zbytečných přestupů a
komplikací. V úvahu bereme i finanční otázku a v případě velké skupiny i kapacitu
dopravních prostředků.

Bezpečnost - asi nejdůležitější aspekt ze všech. Vždy by měla být na prvním
místě. Výjezdy se studenty do terénu nám mohou připravit i některá nepříjemná překvapení a
je na nás, abychom je uměli řešit a především jim předcházeli. Vždy by exkurzi mělo
předcházet jasné stanovení pravidel. V případě nepovinných exkurzí mimo školu je nutný
souhlas rodičů a jejich seznámení s podmínkami a programem. Na jakoukoli podobnou akci
nezapomeneme vzít lékárničku (předpokladem je samozřejmě schopnost poskytnout první
pomoc, na delší akce je nutno mít s sebou zdravotníka). Otázku bezpečnostních opatření
rozhodně nepodceňujeme, nepříjemná komplikace může mít pro nás vážné následky a zcela
jistě nás na dlouhou dobu zbaví nálady na organizaci podobných akcí.

Výstroj a výzbroj - předem si promyslíme, jaké pomůcky budeme potřebovat
(určovací klíče, dalekohledy, pracovní listy, pomůcky pro odchyt a demonstraci živočichů,
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atd..). Podle terénu, délky exkurze a počasí doporučíme studentům oblečení a obuv, případně
další náležitosti (terénní deník, svačina, lupa,...).

Vlastní Obsah exkurze - příprava náplně a činnosti, naplánování zastávek
k demonstracím, příprava výkladu, případně činností studentů (didaktické hry, vyplňování
pracovních listů, sběr přírodnin,...).

10.5. Exkurze na sledovaných lokalitách
Údolí Kunratického potoka a rybníky v jeho okolí jsou místem, které je pro vycházky
a exkurze jako stvořené. Jedná se o komplexně zajímavou oblast (geologicky, botanicky,
zoologicky,...), která je navíc snadno přístupná MHD.
Vycházky těmito místy zaujmou žáky a studenty v širokém věkovém rozmezí.
Lokality se přímo nabízí k využití ve výuce na několika školách v blízkém okolí, ale stejně
dobře poslouží i vzdálenějším školám (doprava je sem opravdu bezproblémová a poměrně
rychlá). Můžeme je využít i pro exkurze se školami mimopražskými, pro jejichž studenty
může být tento typ krajiny (městský lesopark a rozmezí krajiny městské a venkovské) velmi
zajímavý a zřídkakdy navštěvovaný.
Členitost oblasti nám dává mnoho možností při
přípravě a organizaci vycházky. Trasu i délku trvání
můžeme přizpůsobit našim potřebám, můžeme ji pružně
zkrátit či prodloužit, a to i v průběhu vycházky.
Samozřejmě, podle potřeby můžeme také využít
vždy jen část této oblasti. Můžeme se např. věnovat jen
lesním partiím, rybníkům, nebo se zaměřit pouze na tok
Kunratického potoka.

Vycházka se může zabývat také jen

určitou

tematikou (př.: jarní botanický aspekt, zoologie zaměřená
na obojživelníky, atd.), nebo může studenty seznámit
s těmito místy všeobecně.
Možnost vycházek zde je celoroční, neomezuje

Obrázek 30: Přímý kontakt s živočichy je
nenahraditelný (studenti 3. roč. a ještěrka
živorodá, Šumava 2009)

se jen na některá roční období. Po monitoringu lokalit i vedení exkurzí můžu konstatovat, že i
podzimní a zimní aspekt stojí za shlédnutí. Pro sledování obojživelníků a plazů je samozřejmě
stěžejní jaro a léto, stejně jako pro botaniku.
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Zpestření přírodovědně zaměřené vycházky může představovat i krátké zabroušení do
historie, což je v případě Kunratic nebo Nového hradu velmi zajímavé. Díky bohaté rekreační
činnosti v Kunratickém lese je zde i několik restauračních zařízení, kde můžeme svým
svěřencům dopřát občerstvovací zastávku na zahrádce pod širým nebem.
Pokud zde nepovedeme vycházku s nějakým specializovaným cílem, rozhodně
doporučuji nevynechat některé zajímavosti. Mám na mysli např. zříceninu Nového hradu (při
výstupu nahoru je prostor i pro geologii a botaniku), nebo zoologickou minizahrádku u
hájovny vedle restaurace U Václava IV..
Jako nejlépe dostupná výchozí nebo končící stanoviště doporučuji některá z těchto
míst: stanice metra C Roztyly/ Chodov, zastávka městských autobusů IKEM, konečná
zastávka autobusu č. 114 U Šeberáku/ U Kunratické školy. Záleží na trase a směřování
vycházky.
Každopádně vidíme, že parametry této oblasti a její dostupnost mluví jasně pro její
využití ve výuce biologie v terénu formou přírodovědných vycházek a exkurzí.

10.6. Navržení konkrétních exkurzí
10.6.1. Přírodovědná vycházka č.1
Termín: červen 2007
Třída: 8.třída ZŠ
Čas: 3 vyučovací hodiny (včetně cesty i návratu)
Cíl: Seznámit žáky s přírodou v blízkém okolí jejich školy, s důrazem na floru a faunu
městských lesoparků. Vysvětlit a v terénu názorně demonstrovat nejdůležitější problémy
ochrany našich obojživelníků a plazů, zaměřit se zejména na problematiku jarního tahu.
Ukázat žákům možnosti jejich vlastního zapojení.
Trasa: Začátek u restaurace Na Zelené louce, odtud proti proudu potoka kolem
restaurace U Václava IV. až k rozcestí pod Novým hradem. Po stezce vlevo za mostem
výstup ke zřícenině a za ní odbočkou z hradního příkopu zpět do údolí stezkou ve svahu. Dál
opět podél potoka na hráz Dolnomlýnského potoka a po levém břehu po panelové cestě až
k rybníku Hornomlýnskému. Zleva okolo něj lesní cestou a později asfaltkou až k Šeberáku,
po pravém břehu až na hráz. Zde konec vycházky a doprava busem č.l 14 zpět.
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Program:

•

Zahájení, pár slov o přírodě lesoparků. Představení CHÚ Údolí Kunratického potoka,
důvody ochrany.

•

Niva potoka, původní společenstva, meandry.

•

Lesní porosty, typy lesa, běžní lesní ptáci.

•

Nový hrad - historie, problémy ochrany přírody na konkrétních příkladech lokality.

•

Pozorování žab, výklad o problémech ochrany obojživelníků, Akce Žába-letáčky.

•

Imitace zvuků skokanů, zařazení didaktické hry „Žába na silnici".

•

Pozorování slípky zelenonohé na hnízdě (předem vytipované).

•

Pozorování vodních ptáků.

•

Pozorování a demonstrace užovky obojkové (předpoklad), krátký výklad o našich
hadech.

•

Pozorování ještěrek obecných.

Obrázek 31: Studenti tercie a skokani štíhlí (Pálava 2009)
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10.6.2. Přírodovědná vycházka č.2
Termín: červen 2008
Třída: kvarta,kvinta víceletého gymnázia
Čas: 4 h o d i n y - j e n samotná vycházka
Cíl:Seznámit studenty všestranně s touto oblastí, ukázat možnosti příměstské situace
oblasti. Botanická i zoologická pozorování. Ochrana obojživelníků a plazů, zejména jarní
migrace, Akce Žába - zapojení veřejnosti, odkaz na činnost ČSOP.
Trasa: Autobusová zastávka U Kunratické školy, přes Kunratice po chodníku až na
hráz Šeberáku, doleva a pak stezkou kolem rybníka až na konec, doleva a stále rovně, kolem
zahrádkářské kolonie a pak podél potoka k Hornomlýnskému rybníku, přes silnici a po
panelové cestě kolem Dolnomlýnského rybníka, výstup na skalky nad rybníkem. Údolím
Kunratic, potoka, za altánem šikmo svahem po stezce na Nový hrad, sestup prudce dolů po
stezce k mostu a dál k restauraci U Václava IV., podél potoka stále až Na Zelenou louku.
Výstup svahem proti restauraci, průchod Kunratickým lesem na metro C - Chodov.

Program:

•

Pozorování želv nádherných, výklad o zavlečených druzích.

•

Nákup jahod z místních plantáží.

•

Pozorování vodních ptáků, ještěrek a užovek obojkových.

•

Slípka zelenonohá na hnízdě.

•

Pozorování žab - skokanů, výklad o ochraně obojživelníků a problematice jarní
migrace, letáky a kontakty ČSOP - Akce žába.

•

Demonstrace různých typů společenstev od nivy potoka až po xerotermní skalky.

•

Historie Nového hradu.

•

Aktuální ekologické problémy v oblasti.

•

Prohlídka minizoo.

•

Meandry potoka.

•

Občerstvení.

•

Procházka lesoparkem, běžné druhy ptáků a savců.
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10.6.3. Přírodovědná vycházka č.3
Termín: listopad 2008
Třída: tercie víceletého gymnázia
Čas: 4 hodiny
CíhSeznámit studenty komplexně s oblastí a jejími hlavními rysy. Vyložit základy
geologie, ukázat různé typy lesních ekosystémů. Botanická i zoologická pozorování,
podzimní aspekt. Problematika ochrany obojživelníků a plazů.
Trasa: Metro C, stanice Roztyly, rybník U Labutě, Na Zelené louce, U Václava IV.,
minizoo, Nový hrad, Dolnomlýnský rybník, Hornomlýnský r., Šeberák, zahrádkářská kolonie,
pole pod Kolejemi Jižní Město, metro C Chodov.

Program:

•

Představení oblasti, CHÚ Údolí Kunratického potoka

•

Geologie údolí; mufloni v areálu Krčské nemocnice; meandry potoka

•

Lesní ekosystémy, různé typy lesa

•

Návštěva minizoo, výklad o přítomných savcích

•

Historie Nového hradu, demonstrace antropogenní eroze, niva Kunratického potoka

•

Pozorování vodních ptáků na rybnících; výklad k problematice ochrany obojživelníků
a plazů; diskuze

•

Pozorování ptáků a savců typických pro kulturní krajinu

•

Krátký výklad o nálezu kraba říčního na místních rybnících
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11. Vyhodnocení konkrétních exkurzí
11.1. Přírodovědná vycházka č.1
Vycházka proběhla podle připraveného plánu. Vydařilo se počasí, žáci byli poměrně
zaujati tematikou a díky tomu, že většina z nich bydlí poblíž, aktivně se také zapojovali.
Pozorovali jsme skokany, učili se imitovat jejich hlas, žáci se zajímali o problematiku
ochrany.
Množství pozorovaných živočichů bylo značné, vytipovaná pozorování vyšla také
velmi dobře. Podařilo se také chytit exemplář užovky obojkové a demonstrovat její chování.
Vycházky se jako pozorovatel zúčastnil vyučující biologie této třídy. Následoval
krátký příspěvek o významu extramurální výuky pro učitele ZŠ a studenty několika oborů na
PedF UK.

11.2. Přírodovědná vycházka č.2
I tato exkurze proběhla zcela v souladu s přípravou a plánem. Jednalo se o poměrně
náročnou vycházku vzhledem k panujícím teplotám a poměrně dlouhé trase. To jsme naštěstí
vyrovnali několika občerstvovacími

zastávkami, např. nákupem jahod z kunratických

plantáží.
Zoologická pozorování se vydařila, měli jsme možnost pozorovat některé vodní ptáky
(potápka roháč, polák chocholačka, lyska černá, slípka zelenonohá, apod.) a také zástupce
plazů - ještěrky obecné a užovky obojkové, navíc i želvy nádherné.
Studenti byli velmi aktivní, samostatně fotografovali, měli mnoho dotazů a zapojovali
se aktivně do diskuze. Během vycházky se nám podařilo splnit všechny body naplánovaného
programu.

11.3. Přírodovědná vycházka č.3
Velmi zajímavá akce. Vzhledem k listopadovému termínu bylo neuvěřitelně slunečno.
Navíc se této vycházky zúčastnilo okolo 30 studentů, tedy poměrně velký počet. Přesto jsem
byl překvapen jejich zájmem a kázní, výklad pozorně sledovali.
Za zmínku stojí fotografování slípek zelenonohých z bezprostřední blízkosti. Všechny
naplánované body vyšly podle programu.
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12. Dotazník pro absolventy učitelství biologie
Za několik měsíců většina z Vás dokončí svá studia na vysoké škole a zamíří do zaměstnání. Tento dotazník
je určen pro ty z Vás. kteří se nenechali odradit praxí a nastoupí ve školství jako učitelé biologie,
respektive
přírodopisu.
Následujících
několik málo otázek zodpovězte prosím výstižně a stručně. Dotazník je
anonymní a slouží jen výzkumu v rámci diplomové práce.
Děkuji za spolupráci
Kamil Korejs
1)

Domníváte se, že jste během vysokoškolského studia získal/a kladný vztah k vyučovacím formám
typu exkurze, přírodovědné vycházky a výuky v terénu?
| | A N O HH NE O nezajímá mě to

2)

Myslíte si, že j e tento typ výuky zařazován na vaší vysoké škole dostatečně?
| | až příliš d ] dostatečně Q nedostatečně Q nemám na to názor

3)

Pokud budete učit, chtěl/a byste zařazovat do své výuky exkurze a vycházky?
ano, co nejčastěji O ano, občas Q jen výjimečně O ne, raději nikdy

4)

Cítíte se být absolvováním studia biologie dostatečně připraven/a na plánování a vedení exkurzí se
studenty/žáky?
| | A N O O N E O nedokáži to posoudit

5)

Je podle Vás věnována během studia dostatečná pozornost tomu, aby byli studenti po absolvování
schopni samostatné organizace exkurzí?
•

ANO •

NE •

nedokáži to posoudit

6)

Jaké pomůcky a vybavení pro výuku v terénu byste očekával/chtěl mít ve svém budoucím
působišti?

7)

V čem podle Vás spočívá největší přínos terénní (extramurální) výuky?

8)

Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody proti tomuto typu výuky?

Vyplňte prosím následující

údaje.

pohlaví:
věk:
obor (kombinace):
předchozí studium na VS:
Děkuji Vám za spolupráci na vyplnění tohoto dotazníku.
zpracování seznámím s výsledky
průzkumu.
S díky Kamil

Korejs
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V případě

Vašeho zájmu

Vás samozřejmě

po

13. Vyhodnocení dotazníku
Tento dotazník byl zaměřen na studenty učitelství biologie, konkrétně na ty ročníky,
které budou v tomto roce končit svá vysokoškolská studia. Osloveno bylo čtyřicet studentů
několika

kombinací,

zejména

biologie-chemie,

biologie-tělesná

výchova,

biologie-

pedagogika. Zajímal mne za prvé jejich vztah k extramurální výuce, dále pak jejich očekávání
týkající se jejich budoucího působiště. Ptal jsem se i na jejich názory, na klady a zápory
tohoto typu výuky a na to, jak kvalitně jsou k vedení exkurzí připraveni díky studiu na vysoké
škole.
Chceme-Ii zvyšovat postupně podíl extramurální výuky na našich školách, máme
k tomu několik možností, které by se měly kombinovat. Jedna bez druhé nepřináší žádný
užitek.
V první řadě je to určitý tlak na vedení škol. Tady narážíme často na nepochopení,
případně na jinou argumentaci proti mimoškolní výuce. Tento tlak je potřeba podle mého
názoru provádět ze dvou stran, jednak ze strany učitelů, jednak z vyšších míst. Nepochybně
zde vidím i souvislost s materiálními prostředky a financemi.
V druhé řadě je potřeba o kvalitě a kladném významu přesvědčovat i zkušené
vyučující. I tady se často setkáváme s nezájmem, odporem, nepochopením.

Řešení

představuje doškolování a další vzdělávání učitelů a také omlazování a osvěžování lidských
sil v oboru. Toho lze dosáhnout zlepšením podmínek v našem školství, kam v současné době
kvalitní absolventi vysokých škol příliš nesměřují.
Tím narážím na třetí oblast působení za extramurální výuku. Tou je příprava učitelů na
vysokých školách. Tady se rozhoduje o tom, jaký vztah si budoucí učitel vytvoří k výuce
v terénu. A také o tom, jak způsobilý a ochotný bude tuto výuku používat po nástupu do
zaměstnání. Způsobilost a ochota spolu v této problematice úzce souvisí. Proč? Je to prosté.
Jsem-li kvalitně seznámen s problematikou organizace a vedení extramurální výuky, mám
obrovskou výhodu v prosazování jejího používání. A také mě vlastní příprava a výuka tolik
nestresuje. Jde totiž o něco, co dobře znám, mám k tomu pozitivní vztah a bez problému to
zvládám. Právě to je problematika, kterou jsem se zabýval pomocí dotazníku. Mají absolventi
pozitivní vztah k terénní výuce? Jsou schopni organizovat a vést tuto výuku? Jsou toho
schopni díky svému studiu na VŠ? Jaká jsou jejich očekávání? Jsou si vědomi problémů
spojených s tímto typem výuky? A jsou ochotni ji i přesto zařazovat do své výuky biologie?
Nejen na tyto otázky jsem chtěl odpovědět pomocí tohoto krátkému průzkumu mezi
studenty pátého a „šestého" ročníku učitelství biologie.
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Zodpovězené dotazníky jsou celkově pozitivní, ukazují ale i na některé nedostatky a
problémy. 100 % studentů se domnívá, že během svého studia získali k této formě výuky
kladný vztah. To je velmi povzbuzující a nezbývá než doufat, že budou tento svůj vztah šířit i
dál.
Většina z dotazovaných si myslí, že exkurze a výuka v terénu jsou zařazovány na
KBEV dostatečně, nicméně tuto většinu představuje necelých 60%. Více než 40% studentů
biologie by bylo pro zvýšení podílu terénní praxe ve výuce biologie.
Dá se říci, že extramurální výuku v nějaké její podobě by chtělo do své budoucí školní
praxe zařazovat 100% absolventů. Rozcházejí se jen v četnosti tohoto zařazování. Většina
(cca 75%) chce používat tuto výuku občas, 25% tak často, jak jim to podmínky dovolí, ale co
nejčastěji.
Horší výsledky jsem zjistil rozborem otázek týkajících se způsobilosti absolventů
k vedení a organizaci exkurzí. Necelých 40% si myslí, že jsou díky studiu připraveni na tuto
činnost, 10% je přesvědčeno že ne, a více než 50% to zatím nedokáže posoudit (tj. neměli
zatím možnost si to vyzkoušet)!
Podobná je situace v nazírání na to, jaká pozornost je na VŠ věnována tomu, aby
studenti-absolventi byli připraveni na tuto formu výuky biologie. Více než polovina
absolventů se domnívá, že tato pozornost je nedostatečná, a asi 10% to nedokáže posoudit.
Mnoho budoucích učitelů biologie se tedy bude muset se svou první exkurzí či vycházkou
vypořádat po svém.
V souvislosti s tím se nabízí myšlenka, zda by se nevyplatilo na vysokoškolských
exkurzích více zapojovat studenty a nutit je k tomu, aby si vedení exkurze vyzkoušeli v praxi,
stejně jako si zkouší výuku v rámci oborových praxí.
Co se týká posledních tří otázek v dotazníku, odpovědi na ně mne nepřekvapily. Spíše
naznačily očekávání absolventů a jejich náhled na problematiku extramurální výuky.
Ve výčtu pomůcek se objevily běžné předměty jako dalekohledy, lupy, epruvety,
síťky, nádoby, pinzety, určovací klíče apod.. Někteří uvedli i vybavení jako je fotoaparát,
nebo dokonce kamera.
Snad všichni dotazovaní se shodli na pozitivních přínosech terénní výuky (názornost,
přirozené prostředí, pobyt v přírodě, výuka zážitkem, apod.), stejně jako na problémech, které
nám ji ztěžují (organizační a časová náročnost, bezpečnost, nedostupnost lokalit, neochota
vedení, nezájem studentů). Tedy nic co by nás překvapilo.
V každém případě jsem rád, že jsem tento dotazník zadal a snad jeho výsledky naznačí
směr dalšího vývoje v této oblasti.
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14. Diskuze
Při volbě tématu této práce a způsobu jeho zpracování jsem vycházel ze dvou hlavních
předpokladů. V první řadě se jednalo o to, že veškeré druhy našich obojživelníků a plazů jsou
pod silným ekologickým tlakem a jedná se o velmi ohrožené živočichy. Na základě tohoto
faktu mne zajímalo, v jakém stavu se nalézají populace těchto živočichů na lokalitách, které
jsou situovány sice na okraji, nicméně na území hl.m. Prahy. Vzhledem k tomu, že sledovaná
oblast je jedním z největších souvislých lesních (respektive lesoparkových) celků na území
Prahy, navíc zahrnuje soustavu rybníků, zajímalo mne, jak žijí obojživelníci a plazi v těchto
místech.
Snažil jsem se o komplexní poznání a popis oblasti po stránce geologické,
hydrologické, historicko-kulturní, botanické, zoologické i ekologické. V průběhu dvou sezón
jsem monitoroval veškeré dění zde, studoval související materiály a shromažďoval data a
materiály, včetně fotodokumentace. Během tohoto období jsem se zde setkal s mnoha
zajímavými jevy i živočichy, z nichž někteří nebyli zcela běžní.
Za zmínku jistě stojí nález říčního kraba (Eriocheir sinensis), který, jak ukázal čas,
nebude v této oblasti zřejmě ojedinělý.
Nebyl učiněn žádný převratný objev ve výskytu obojživelníků a plazů, ale průzkum
poukázal na alarmující ubývání těchto živočichů ve srovnání s minulými lety.
Na některých vodních nádržích v okolí jsem zaznamenal výskyt u nás nepůvodního
plaza, želvy nádherné (Chrysemys skripta

elegans).

Druhá část práce se zabývala problematikou extramurální výuky. Extramurální výuka
je ve vyučování biologie a ekologie na základních a středních školách opomíjena a podíl
praxe v terénu (exkurze, přírodovědné vycházky, terénní projekty apod.) je velmi nízký.
Význam této složky ve výuce je naproti tomu obrovský.
Jedná se o to, že extramurální výuka (výuka mimo školu, venku, outdoor) je
nezastupitelná klasickými metodami práce ve škole. Dnešní žáci a studenti se dostávají do
přírody stále méně a méně. Pro poznávání přírody jako takové je zejména pobyt v ní
nenahraditelný. Studenti mají možnost pozorovat živočichy v jejich přirozeném prostředí,
srovnávat

skutečnou

podobu

rostlin

s jejich

vyobrazeními,

vidět

souvislosti

dějů

v ekosystémech. Díky názornosti a neobvyklosti (ve srovnání s výukou ve škole) si lépe
zapamatují fakta. Zejména existuje-li zde spojení s nějakými příjemnými a neobvyklými
zážitky. V dnešní době, kdy se zážitek stává i komerčním artiklem, není důvod, proč by neměl
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být i stěžejním prostředkem vzdělávání a výchovy. A výchova k lásce k přírodě, k tomu být
ekologickým a respektovat přírodu je přesně to, co dnešní společnost potřebuje.
Troufám si říct, že nelze vychovávat k pozitivnímu vztahu k přírodě někoho, kdo má
s pobytem v ní nulové, nebo jen elementární zkušenosti.
Problematika extramurální výuky (a výchovy) je velmi široká. Důvody pro jsou
závažné a zdá se, že je každý chápe. Bohužel, důvody proti jsou zde také a jsou na jednu
stranu méně významné, na druhou stranu ale bližší podstatě většiny lidí a společnosti. Jde
především o pohodlnost, časovou a finanční náročnost, obtíže s organizací a celkově obavy
z něčeho nového, co přece ani nepotřebujeme.
S těmito problémy se setkává každý, kdo se pokouší o nový přístup. A tím
extramurální výuka bezpochyby je. Je si jich vědom každý pedagog, každý absolvent
učitelského studijního směru, každý ředitel školy. Jsou velkou překážkou jakéhokoli pokroku
v této oblasti.
Podobný trend je vidět i v názoru na používání moderních metod, vybavení a
prostředků

ve

výuce

biologie.

Sem

patří

např.

používání

počítačů,

projektorů,

multimediálních učeben, interaktivních tabulí, internetu, fotografické a kamerové techniky.
Není se čemu divit, podobné názory a tendence se objevovaly v každé době. Otázkou zůstává,
jak se s touto problematikou vyrovnat.
Je naprosto nezbytné, aby se učitelé nenechali odradit všemi překážkami a aby si stáli
za svými názory. Tomu mohou velmi silně pomoci příklady škol, kde podobné přístupy již
fungují. A je naprosto nezbytné, aby ti pedagogové, kteří nové metody používají, prezentovali
své výsledky a zkušenosti. Jejich příklad může otevřít dveře k extramurální výuce a
podobným alternativním metodám i jejich kolegům na jiných školách. Z vlastní zkušenosti
vím, že tento přístup opravdu funguje.
Zkušenosti z průběhu exkurzí jsou velmi pozitivní. Během exkurzí, jež jsem vedl,
jsem se setkal s velmi kladným přístupem studentů/žáků. Musel jsem konstatovat, že i
problémové jedince jsem dokázal zaujmout a přimět k aktivitě. Stejně tak jsem se dokázal
vyrovnat i s vysokým počtem účastníků na některých vycházkách.
Jsem přesvědčen o tom, že např. téma ochrany obojživelníků a plazů zaujalo studenty
v terénu mnohem více, než tomu bývá ve škole. Během času stráveného na lokalitách se
přesvědčili o tom, že ohrožení těchto skupin je velmi silné a aktuální. Většinu také zaujala
možnost vlastního přispění k jejich ochraně.
Během exkurzí jsem vždy kladl na první místo ohleduplnost k přírodě a konkrétním
živočichům. Pokud pozorujeme např. hnízdícího ptáka, měl by být na prvním místě zájem

81/6

nenarušit jeho klid, při odchytu nějakého živočicha kvůli demonstraci jsme velmi opatrní,
abychom ho nezranili. Tento přístup má především obrovský výchovný význam a studenti si
ho rychle osvojují.
Rád bych tedy na závěr konstatoval, že jsem ze svých exkurzí měl velmi dobrý pocit a
že splnily maximálně má očekávání, stejně jako studenti, kteří se jich zúčastnili.
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15. Závěr
Tato diplomová práce se zabývala výskytem obojživelníků a plazů na vybraných
lokalitách Prahy 11 a využitím těchto lokalit pro exkurze a přírodovědné vycházky v rámci
výuky biologie/přírodopisu na středních/základních školách. Téma bylo zpracováno formou
podrobného seznámení s přírodními podmínkami v oblasti, monitoringem zde žijících druhů a
navržením exkurzí na zdejší lokality.
V rámci

tohoto

tématu

jsem

věnoval

velkou

pozornost

metodám

ochrany

obojživelníků a plazů a také obecným rysům problematiky extramurální výuky.
Velkou pozornost jsem věnoval samotným exkurzím, které měly prověřit
kvalitu lokalit, programu i mých schopností a příprav.
Exkurze byly úspěšné. Velkým zadostiučiněním pro mne bylo, že se setkaly
s pozitivním hodnocením ze strany studentů samotných i přítomných pedagogů. Kromě toho,
že se při nich studenti seznámili s velmi zajímavým prostředím a měli možnost pozorovat
mnoho druhů rostlin i živočichů, spatřuji obrovský význam v probuzení jejich zájmu o
ochranu obojživelníků a plazů v ČR.
Domnívám se, že se mi podařilo jednak zmapovat výskyt některých druhů v této
oblasti, jednak poukázat na zásahy člověka a nutnost ohleduplného hospodaření.
Pokud jde o exkurze, doporučuji zařazovat vycházky do zpracovaných lokalit. Ty jsou
výhodné svou dostupností pro řadu pražských škol a je možné je využívat k výuce mnoha
tematických celků (geologie, botanika, zoologie, environmentální výchova). Přínos spatřuji
také v možnosti celoročního využití.
Zpracované vycházky mohou být návodem pro exkurzi sem, nebo mohou sloužit jako
obecná inspirace k vycházkám do jiných míst. V tomto smyslu poslouží i podrobná a
komplexní charakteristika oblasti.
Tato práce byla velmi důležitá i pro mne. Zejména její praktická část mi přinesla
mnoho užitečného. Byla pro mne motivací do další práce v oboru, zdrojem poznání a cenných
kontaktů a zkušeností s extramurální výukou. Vzhledem k mým zájmům a činnosti bych se
chtěl tomuto tématu věnovat i nadále a zabývat se jednak metodikou a didaktikou
extramurální výuky, jednak jejím využitím v biologických a ekologických projektech, kterých
se účastním. Dále pak jejím mezioborovým uplatněním a souvislostmi s moderními metodami
výuky biologie především na středních školách.
Činnosti spojené s touto diplomovou prací pro mne byly velkým obohacením.
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Pracovní listy kontrolní - exkurze
(pro vyšší sekundární stupeň gymnaziálního

typu)

1) Označte a pojmenujte tyto vodní plže, s kterými se můžeme u nás setkat:

2) V době vypouštění místních rybníků se v bahně na jejich dně můžeme
setkat s tímto mlžem. O jaký druh jde?

1/6

3) Pod kameny a kládami se setkáváme s velkými dravými brouky.
O jaké brouky jde a jaký je jejich ekologický význam?

4) Významným činitelem v biologickém boji proti škůdcům je
slunéčko sedmitečné. V čem spočívá jeho význam?

5) Popište rozdíl mezi sarančí a kobylkou. Jak je od sebe
rozeznáme, čím se živí.

v

6) Cestou kolem rybníka jsme viděli mnoho vážek a šídel. Cím se
tito živočichové živí a jaký smysl je pro ně nejdůležitější?
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7) Dokážeš pojmenovat tyto naše ryby? Které dvě určitě
nenajdeme v kunratických rybnících (a ani v jiných rybnících)?

3/6

8) Jaké druhy obojživelníků jsme dnes viděli?
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9) Vzpomeneš si na hlavní příčiny ohrožení našich obojživelníků?

10) Myslíš si, že i ty bys mohl udělat něco pro zlepšení ochrany
obojživelníků v ČR?

11) Co je to antropogenní eroze a jaké jsou její nejčastější příčiny
v oblasti Kunratického lesa?
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12) Co jsou to meandry a jak vznikají?

13) Jak bys vysvětlil pojem „niva"?

14) Jaké u nás nepůvodní druhy stromů jsme během vycházky
viděli?
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