
O Sluňákovu
Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. 
Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou 
obývají. Smysl tohoto počínání vidím v tom, že lidé jsou přírodní bytosti, které jsou přirozeně vrostlé do živého světa 
a srostlé křehkým předivem vztahů se vším, co jej utváří. 
Stručně řečeno: Příroda si bez člověka vystačí. Jen o máločem v našem životě lze něco takového vyslovit. Právě v tom 
spatřuji smysl našeho sluňákovského usilování. O smyslu však raději mlčet. 
Co je Sluňákov? Snadnější je říct, čím není. Není zelený, protože příroda je barevná. Není politickou stranou, protože 
straní všem, co obývají přírodu s vědomím její ustavující životadárné role. Není ani hnutím, protože nechce ničím 
za každou cenu hýbat, nechce přesvědčovat, raději chce křehce vnímat a opatrně nabízet. Nabízet pojetí přírody 
jako celku, který všechny tvory obdarovává svou existencí utkanou spletitými a proměnlivými vztahy. Právě v tomto 
smyslu příroda nakonec poskytuje všem lidem opravdu vše, co si z ní mohou vzít. 
Sluňákov chce živě trvat. Proč? Aby byl obecně prospěšnou společností. To znamená tedy doslovně: být proto, aby 
byl své obci prospěšný. Prospěšný upozorňováním na to, že všechna naše síla i slabost, radost a stesk, všechny naše 
stavby, vynálezy a činnosti vycházejí z možností, které nám poskytuje příroda. 
Jsem velice rád, že chodím do práce, kde nepočítám čas do konce pracovní doby, která má pro mě smysl a kde jsem 
obklopený bezvadnými lidmi. Díky jim všem. 
Zveme Vás k nám, k společným setkáním, poradě o našem společném světě, k radostnému pobytu v přírodě a s pří-
rodou. 

Michal Bartoš, ředitel 
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Kdo mnoho cestoval, mnoho poznal.
Kdo má mnoho zkušeností, bude mluvit rozumně.
Kdo nic nezakusil, málo ví, 
ale kdo hodně cestoval, oplývá chytrostí.
Mnoho jsem viděl, když jsem byl na cestách,
porozuměl jsem víc, než umím povědět.

Sír 34, 9–11

Celostránkové fotografi e:
Veronika Ješátková (s. 32, 33, 44, 45, 54, 55, 72, 73, 274 a 275)
Marta Mastráková (s. 10, 14, 82, 112, 113, 134, 135, 162, 163, 172 a 173,
178, 179, 190, 191, 222, 223, 246, 247, 294, 306, 307, 310, 320, 321,
332, 333, 354, 355, 386, 397, 412, 413, 424, 425, 460, 461, 474 a 475)
Zdenka Štefanidesová (s. 214, 446 a 447), Tomáš Loun (s. 264 a 265)
akvarely a perokresby Zdenka Štefanidesová

1.vydání

© Pavel Nováček, 2012
© Sluňákov, 2012
ISBN 80-905347-5-9

CEA Sluňákov, Horka nad Moravou, 2012
Projekt Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj (E-DUR), CZ.1.07/1.1.00/14.0005.
Tento projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.



Obsah

7

Věnuji
Heleně, Petře, Janovi a Veronice

Obsah

1 Úvod       8

2 Planeta Země       10

3 Afrika        14

3.1 Jihoafrická republika              18
3.2 Lesotho              29
3.3 Keňa              35
3.4 Uganda              46
3.5 Egypt              61

4 Amerika        82

4.1 Kanada              86
4.2 Spojené státy              101
4.2.1 Havaj              143
4.3 Mexiko              156
4.4 Haiti              167
4.5 Kostarika              180
4.6 Brazílie              183
4.7 Peru              188
4.8 Bolívie              200
4.9 Chile              209

5 Asie        214

5.1 Izrael              218
5.2 Turecko              230
5.3 Indie              232
5.4 Thajsko              250
5.5. Bhútán              254
5.6 Singapur              258
5.7 Čína              262
5.8 Mongolsko              278
5.9 Japonsko              283

6 Austrálie        294

6.1 Australské společenství              298

7 Evropa        310

7.1 Západní Evropa              314
7.2 Alpské země              340
7.3 Severské země              357
7.4 Jižní Evropa              384
7.5 Východní Evropa              428
7.6 Střední Evropa              456



9

1 Úvod

1 ÚVOD
Před necelými pěti miliardami let se z velkého mračna plynu, pocházejícího z dřívější hvězdné exploze, vytvořila naše 
sluneční soustava, tedy Slunce, ve kterém je soustředěno 99,9 % hmoty sluneční soustavy a po přibližně 200 milionech 
let také planeta Země a další planety.

Země byla nejdříve rozžhaveným tělesem, ale postupným ochlazováním se na povrchu začala vytvářet pevná kůra 
a uvolňovaly se plyny (oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry, metan a vodní páry), které vytvořily atmosféru. Dalším 
ochlazováním planety docházelo ke srážení vodní páry a začaly vznikat oceány. Atmosféra a voda potlačují teplotní 
extrémy a podmiňují tak vývoj života.

Na počátku tedy Země nebyla tak pestrobarevná a plná života, jako ve třetihorách nebo čtvrtohorách. Vyskytovaly se 
zde asi fascinující scenérie, jako dnes třeba na Marsu či na Venuši, ale s dnešní rozmanitostí přírody se to srovnat nedá.

Mnohem později (asi před dvěma miliardami let) se díky fotosyntetizujícím rostlinám objevil v atmosféře kyslík, který 
se z nich uvolňoval jako produkt slučování vody a oxidu uhličitého (za spolupůsobení slunečního záření) v uhlohydráty.

Až do počátku prvohor, do tzv. kambrijské exploze před 550 miliony lety, se život vyvinul jen po úroveň jedno-
buněčných organismů. A tento život existoval v oceánech, nikoliv na pevnině. Země tedy byla stále do značné míry 
jednobarevná a také tichá, nebyl zde žádný křik a volání živočichů či zpěv ptáků. Pak ale vývoj dostává rychlý spád. 
Mnohobuněčné organismy se rozvíjejí do stále dokonalejších forem, dochází k invazi rostlin a následně živočichů 
na pevninu (asi před 400 miliony lety) a před 235 miliony lety již začíná éra veleještěrů (dinosaurů). Ta by možná trvala 
dodnes, kdyby se Země před 65 miliony lety nesrazila s asteroidem (jehož průměr byl přibližně 15 kilometrů), který 
smetl veleještěry a s nimi 75 % dalších druhů živočichů a rostlin z povrchu planety. Toto neštěstí pro veleještěry bylo 
štěstím pro savce, kterým se uvolnila ekologická nika (životní prostor) a ti této šance dokonale využili. A mezi nimi 
to byli primáti, díky nimž biologická evoluce směřovala ke stále dokonalejším formám, až se relativně nedávno, před 
několika málo miliony lety, evoluce biologická „přetavila“ přes rod Homo v evoluci kulturní. Ta se vlastně pořádně 
rozbíhá až s příchodem člověka moudrého (Homo sapiens sapiens), zejména pak po ústupu poslední doby ledové 
před zhruba 10 000 lety.

Člověk – sběrač plodin a lovec – se postupně stává nomádem, pak zemědělcem. Rozvíjí umění, náboženství, ar-
chitekturu, písmo, technologie,… a celý proces vrcholí v 18. století našeho letopočtu průmyslovou revolucí, která 
přechází v revoluci vědecko-technickou a v poslední době v revoluci informační.

Svět se stal rozmanitým, pestrým a „hlučným“ díky biologické i kulturní evoluci. V této knížce chceme poukázat 
na krásu diverzity přírodní (druhové, ekosystémové), ale také diverzity kulturní, realizované prostřednictvím člověka. 

Člověk má ovšem tu vlastnost, že se potenciálně může stát andělem, ale také bestií, démonem. Všichni se během 
svého života pohybujeme někde mezi těmito dvěma extrémy. Podobně lidská společenství – kmeny, národy, civilizace 
– jsou schopny obrovského vzepětí, ale také velkých propadů nebo plíživé degenerace. A tak je náš krásný a pestroba-
revný svět ve větším či menším, ale permanentním ohrožení. Proto se poslední půlstoletí tolik mluví a píše o globálních 
problémech, ochraně životního prostředí, udržitelném rozvoji, o budoucnosti rozvinutých a rozvojových zemí.

Žijeme na jediné planetě ve vesmíru, o které víme, že na ní existuje život. Vůbec netvrdím, že je to jediný život ve ves-
míru, jedná se však o jediný život ve vesmíru, o kterém zatím víme. Jsme na „kosmické lodi“ Zemi, která tvoří součást 
sluneční soustavy. Takových sluncí, jako naše, se vyskytuje jen v naší galaxii (Mléčné dráze) asi 100 miliard. A takových 
galaxií, jako Mléčná dráha, se nachází v nám známém vesmíru 100–140 miliard. To už je dobrý důvod k tomu, abychom 
se život a jeho rozmanitost na této planetě snažili chránit. Pokud však máme něco kvalifi kovaně chránit, musíme to 
nejdříve dobře poznat, pochopit a přijmout. To znamená poznat nejen svými smysly a rozumem, ale také srdcem. 
A poznat a pochopit nejen na úrovni početně velmi omezené vědecké komunity a odborné veřejnosti, ale také a to 
zejména na úrovni laické veřejnosti, tedy normálních, obyčejných lidí, kteří se mohou těmito věcmi zabývat maximálně 
ve svém volném čase. Tato převážně obrazová publikace je určena především studentům na prahu dospělého života 
a angažovaným laikům, v tom nejlepším slova smyslu. Pokud čtenáře dokáže přesvědčit, že život ve své biologické 
i kulturní rozmanitosti je krásný a stojí za to usilovat o jeho poznání a ochranu, pak snad splnila svůj účel a stromy, ze 
kterých byl vyroben papír na její vytištění, nebyly pokáceny zbytečně.
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Planeta Země má průměr 12 756 kilometrů a je největší tzv. kamennou planetou ve sluneční soustavě (je tedy větší 
než Venuše, Mars a Merkur; ostatní planety jsou plynné). Zemská kůra je tvořena litosférickými deskami, které se 
neustále pohybují.

Na povrchu Země existuje hydrosféra (71 % povrchu tvoří vodní plocha), litosféra a plynný obal Země vytváří atmo-
sféra. Biosféra představuje vrstvu, kde se vyskytuje život. Zvedá se od nejhlubšího místa na Zemi, Mariánského příkopu 
v Tichém oceánu (-10 911 metrů pod mořskou hladinou) až po nejvyšší vrcholky hor (Mount Everest, 8 850 metrů 
nad mořem). Celkový rozsah biosféry je tedy přibližně 20 kilometrů. Naprostá většina biomasy se však nachází 
do 3 500 metrů nad mořem a do hloubky 100–200 metrů pod mořskou hladinou, kam ještě proniká sluneční světlo, 
takže tu může probíhat fotosyntéza.

Mezi zemské sféry patří úrodná pedosféra a také kryosféra, což je věčně zmrzlá půda, např. na Sibiři nebo v kanadské 
Arktidě.

Pevniny zabírají necelou třetinu povrchu Země a jsou tvořeny hlavně kontinenty: Afrikou, Amerikou, Antarktidou, 
Asií, Austrálií a Evropou. Na pět z nich se podrobněji podíváme.

Na pevninách, které zaujímají 170 milionů km2 z celkových 510 milionů km2 povrchu Země, se nacházejí hlavní 
pevninské ekosystémy:
– lesy (přibližně 25 % povrchu pevniny);
– stepi, louky, trvalé pastviny (přibližně 25 %);
– polní kultury (zorněná půda, přibližně 10 %);
– pouště, včetně trvale zaledněných oblastí (přibližně 28 %);
– tundra (polopouště na věčně zmrzlé půdě, přibližně 5 %);
– sladkovodní zdroje a mokřady (přibližně 3 %);
– člověkem zastavěná plocha (města, dopravní infrastruktura,… přibližně 4 %).

V terestrických i vodních ekosystémech se vyskytují miliony živočišných a statisíce rostlinných druhů. Dnes je popsá-
no asi 350 000 druhů rostlin a 1,8 milionu druhů živočichů (živočišných druhů však bude podstatně více, konzervativní 
odhady mluví o 3–5 milionech druhů, radikálnější odhady uvádějí až 100 milionů druhů).

Povrch planety přetváří v dobrém i zlém člověk. Jedná se o jediného žijícího zástupce rodu Homo, který díky kulturní 
evoluci a využívání technologií nemá na Zemi konkurenci. Je také jediný, kdo může sám sebe existenčně ohrozit. Je 
nás dnes sedm miliard a naše nároky na energii i suroviny jsou obrovské. Od konce 2. světové války jsme spotřebovali 
více energie a surovin, než za celou předcházející historii člověka. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se tento trend 
měl změnit, protože se v současnosti emancipují a industrializují velké, tzv. rozvojové země (Čína, Indie, Indonésie, 
Brazílie,…) a provádějí to stejným způsobem, jakým jsme to dělali my, Evropané a Severoameričané, v průběhu mi-
nulých dvou století.
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