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PRAHAEntomologové z Fakulty ži-
votního prostředí (FŽP) České ze-
mědělské univerzity (ČZÚ) v Praze
letos začali propojovat znalosti o ži-
votě ohrožených druhů motýlů s
konkrétní pomocí jejich populacím
v terénu.
V okolí Prokopského údolí v Pra-

ze organizují nejen výzkum popula-
cí a ekologie modráska vičencové-
ho a okáče metlicového, ale i péči o
vybrané lokality. Chtějí zlepšit kvali-
tu prostředí pro tyto druhy.
„Dennímotýli patří mezi nejohro-

ženější skupiny hmyzu. V České re-
publice zhruba osmina původních
druhů již vymřela a další druhy se k
vymření blíží. Je proto povinností
entomologů pokusit se ohroženým
druhům pomoci,“ říká vedoucí

týmu ekologie hmyzu z FŽP ČZUMi-
chal Knapp. Aktuálně v Prokop-
ském údolí a jeho okolí podle něj
probíhá sběr dat o výskytu okáče
metlicového. „Zapojit se může i ve-
řejnost prostřednictvím aplikace
iNaturalist,“ dodává Knapp.

Odklízení biomasy
Na jedné z ploch univerzitní tým
seká vegetaci a odklízí biomasu. Na
dalších místech přijde začátkem
září na řadu pásová seč lučních po-
rostů po částech tak, aby vždy pod-
statná část louky kvetla nebo byla
pokryta vyšší vegetací.
„Neřešíme jen základní výzkum,

ale pokoušíme se také rozšířit život-
ní prostor pro vybrané druhymotý-
lů. Projekt nazvaný Cílená podpora

ohrožených druhů motýlů založe-
ná na kombinaci flexibilního ma-
nagementu biotopů a vyhodnoco-
vání detailních biologických dat
provádíme v okolí Prokopského
údolí, což je jedna z biologicky nej-
cennějších a nejbohatších lokalit v
Praze,“ říká Tomáš Kadlec, specia-
lista na výzkum biologie motýlů.

Místa promotýly
„Snažíme se upravit méně kvalitní
biotopy, jako jsou druhově chudší
uměle založené trávníky či křovina-
mi zarostlé plochy tak, aby se i tato
místa stala atraktivními pro motýly
a další skupiny hmyzu,“ dodává
Martin Štrobl zodpovědný za prove-
dení managementových opatření,
tedy péči o vybrané plochy.

I když je pozice Prokopského údo-
lí v metropoli výjimečná, podle Mi-
chala Knappa jsou v hlavnímměstě
také další zajímavé lokality, kde se
vyskytují nejen vzácné druhy hmy-
zu.
„Skoro na všech zachovalých pří-

rodních plochách se vyskytuje něja-
ký zajímavý hmyz – Praha je i v kon-
textu České republiky vcelku boha-
tá jak na zajímavámísta, tak na zají-
mavé druhy hmyzu. Existují i vzác-
né typy biotopů, jako jsou skalnaté
stepi v Prokopáči, v Divoké Šárce či
v kaňonu Vltavy. Obecně je o chrá-
něná území v rámci Prahy dobře
postaráno a zajišťuje to především
oddělení péče o zeleň na magistrá-
tu,“ říká vedoucí týmu ekologie
hmyzu z ČZU. — Ivo Horváth

ALBERTOVVblížícím se akademic-
kém roce budou nadále pokračovat
i přípravy největší stavební akce
v novodobých dějinách Univerzity
Karlovy (UK), Kampusu Albertov.
Projekt s předpokládaným rozpoč-
tem 7,8 miliardy korun získal letos
na jaře územní rozhodnutí a už na
podzim bude žádat o první staveb-
ní povolení. Výstavba, která promě-
ní centrum Prahy, má vtisknout ob-
lasti charakter univerzitní čtvrti.
Stávající komplex na Albertově do-
plní nově dvě moderní vědecké bu-
dovy a přilehlá infrastruktura.
„Vznikne tak jeden z největších

areálů UK v Praze, kde se studuje,
kde intenzivně probíhá výzkum ak-
tuálních témat a kde žije několik ti-
síc studentů a akademických pra-
covníků,“ říká mluvčí UK Petr Pod-
zimek. „Vzniklý komplex existující
zástavby budov využívaných něko-
lika fakultami Univerzity Karlovy
a dvou nových výzkumně-vzděláva-
cích center tak vytvoří prostředí od-
povídající současným standardům
moderních univerzitních kampu-
sů,“ dodává mluvčí.
První z plánovaných objektů se

nazývá Biocentrum. Začít s jeho
stavbou by univerzita chtěla už příš-
tí rok na podzim a hotový má být
do roku 2025. Biocentrum semá vě-
novat poznávání živých systémů
pro potřeby lidského zdraví, no-
výmbiotechnologiím a ochraně bio-
diverzity. Zastřešovat chce šest vý-
zkumných směrů, a to od Bioche-
mie a metabolismu po Materiálový
výzkum a nanotechnologie. Kvůli
specifikům jednotlivých výzkumů
musí budova splňovat potřebné po-
žadavky na hygienu, udržování tep-
lot a vlhkosti a na další specifické
vlastnosti prostředí i technologické
nároky. Přibližně 70 procent objek-
tu Biocentra proto budou tvořit la-
boratoře s potřebným zázemím. Za-
městnat byměl asi 730 pracovníků.

Zázemí pro geology i studenty
S výstavbou druhého nového objek-
tu, Globcentra, chce UK začít poz-
ději. Teprve v září začne získávat
stanoviska potřebná pro obdržení
stavebního povolení. VýzkumGlob-
centra bude členěný do sedmi vý-
zkumných směrů. Zahrnovat bude
například Změny klimatu a atmosfé-
rické procesy či Geoinformatiku

a geostatistiku. Počet zaměstnanců
centra odhadují zástupci univerzity
zhruba na 480 lidí, přičemž je po-
dle nich nutno předpokládat, že je-
jich celkový počet se bude měnit
v závislosti na získaných grantech
a řešených výzkumných úkolech.
„Dostavba Kampusu Albertov by

měla studentům a pracovníkůmpo-
skytnout odpovídající zázemí – mo-
derní posluchárny a seminární
místnosti, špičkově vybavené labo-
ratoře, menzu, učebny, ale i místa
pro společenská setkávání,“ ko-
mentuje projekt Podzimek.
Vzhledem k vysokým investičním

nákladům bude projekt financován
z více zdrojů. Za stavbu Biocentra
UK zaplatí 3,3 miliardy korun a dal-
ších 2,3 miliardy korun utratí za
Globcentrum. Další peníze škola
vydá i za vybavení, přístroje, revita-
lizaci okolí a jiné související práce a
činnosti. Na stavbu proto přispěje
i stát z vlastního rozpočtu.
Investoři také počítají s využitím

Národního plánu obnovy. Kvůli
němu UK ještě nezačala s výběrem
zhotovitele kampusu, kterého má
podle harmonogramu stavby začít
hledat do konce roku. „V současné
době zatím ještě nebyl vyhlášen
program financování z Národního
plánu obnovy, předpokládané ter-

míny zahájení veřejných zakázek
budeme schopni stanovit až po vy-
hlášení programuMŠMT,“ vysvětlu-
je situaci univerzita.

V území rezervace UNESCO
Získání územního rozhodnutí letos
na jaře předcházely konzultace s
pražskými památkáři a úpravy pro-
jektu. Nový objekt se totiž nachází
v památkové zóně UNESCO. Archi-
tekti z ‚ateliéru znamení čtyř – archi-

tekti s.r.o‘ proto při návrhu dbali
na to, aby nové stavby zapadaly do
přilehlého okolí. „Tento přístup
k architektuře a návrhům, zejména
v tak citlivém území, jakým oblast
Albertova bezpochyby je, se nám
dlouhodobě osvědčuje i ve spolu-
práci s orgány památkové ochrany
a daří se nám s jejich zástupci najít
společnou řeč,“ říká jeden z archi-
tektů Juraj Matula.
Studio připravilo památkářům

pro posouzení stavby řadu podkla-
dů, jako jsoumodely, realistické zá-
kresy novostaveb z různých dálko-
vých pohledů a detailní řezy úze-
mím. „Následně se nám na základě
konzultací a dílčími úpravami pro-
jektu podařilo pro projekt získat
souhlasné závazné stanovisko pro
územní rozhodnutí. Nyní již projed-
náváme další stupeň, tedy projekt
pro stavební povolení,“ dodáváMa-
tula.
Kampus Albertov je podle zástup-

ců univerzity i vlády unikátním vě-
deckým projektem, který by měl
pomoci zviditelnit Českou republi-
ku, Prahu a Univerzitu Karlovu.
Doufají, že přiláká excelentní od-
borné pracovníky a nabídne zahra-
ničním vědcům atraktivní zázemí.
„Nejen pandemie ukázala nutnost
vysokoškolské přípravy odborní-
ků. Pokud chceme být na špičce,
Kampus Albertov je jeden z nástro-
jů, jak se můžeme na vrchol dostat.
Zmého pohledu jde o unikátnímož-
nost, jak dobře zainvestované ev-
ropské finance z posledních let mů-
žeme přetavit v další výhodu a v ná-
vaznosti na pandemii akcelerovat
vědecko-technický rozvoj,“ řekl mi-
nistr školství Robert Plaga (za ANO)
poté, co stavba získala územní roz-
hodnutí.
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V PID se zkrátily
intervaly spojů
Denní provoz metra a tramvají v
Praze se vrátil do podoby z března
2020, tedy před pandemií covi-
du-19. Kvůli nižšímu počtu cestují-
cích zatím nerozšíří provoz noční
MHD a autobusů na letiště. U auto-
busů začnou nové jízdní řády platit
ve středu. Povinnosti spojené s do-
držováním hygienických pravidel
proti covidu se nemění. Na linky
metra se ráno vrátily nejkratší in-
tervaly. Linka Amá 150 sekund, na
trase B 140 sekund a 115 sekund na
lince C. Tramvaje jedou ve špič-
kách po osmi minutách a páteřní
linky číslo 9, 17 a 22 každé čtyři mi-
nuty. U páteřních městských auto-
busových linek se ranní intervaly
zkrátily na šest minut či pět minut
u nejvytíženějších spojů. Ve Středo-
českém kraji budou od středy opět
jezdit školní spoje a většina posled-
ních večerních spojů příměstských
autobusů. Obnoven bude provoz
večerních vlaků na páteřních lin-
kách S po 21.00 a spěšných vlaků
na lince R41 z Prahy do Kolína. Na-
dále však nepojedou víkendové
noční vlaky v asi 2.30 z Prahy do
středních Čech a spěšné vlaky lin-
ky R49, vyjma vlaků v trase Pra-
ha–Tábor. Nadále je omezen pro-
voz části příměstských a regionál-
ních autobusových linek. (ČTK)
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Národní divadlo
oslaví začátek
sezony
Národní divadlo (ND) oslaví 1. září
na Střeleckém ostrově v Praze za-
hájení nové sezony 2021/2022. Prů-
vodci programu, na kterém se podí-
lejí všechny soubory ND, budou
Anna Fialová a Matyáš Řezníček z
činoherního ansámblu. Návštěvní-
ci se od 14.00 do 22.00 mohou tě-
šit mimo jiné na tvůrčí dílny pro
děti i dospělé, na besedy s umělci
ze souborů Baletu, Činohry a Ope-
ry ND i Laterny magiky. „Uskuteč-
ní se také bazar oblečení umělců,
jehož výtěžek opět poputuje na vý-
sadbu nových stromů. K dispozici
bude rovněž stánek s možností kou-
pě vstupenek na představení Ná-
rodního divadla, nabídkou propa-
gačních předmětů nebo losovacím
osudím o ceny,“ uvedl mluvčí ND
Tomáš Staněk. „Příležitost prohléd-
nout si překrásné kostýmy z velko-
lepého klasického baletu Spící kra-
savice, který bude mít českou pre-
miéru již 16. září ve Státní opeře, se
naskytne v rámci speciálního vy-
stoupení, které vyvrcholí možností
společného focení s tanečníky,“ do-
dal. (ČTK)

Výzkum V okolí Prokopského údolí se provádí výzkumpopulací a ekologie
modráska vičencového a okáčemetlicového. Foto: FŽPČZU

Nové univerzitní budovyBiocentrum i Globcentrum budoumoderními budovami s plochou, zelenou střechou, kterémají vzhledem zapadat do historické
zástavby. Biocentrum je ve vizualizaci umístěné vlevo nahoře, Globcentrum se nachází vpravo dole. 2x vizualizace: Univerzita Karlova

Počasí v kraji více informací
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Kampus Albertov Studentům a pracovníkůmbyměl poskytnoutmoderní
posluchárny a seminární místnosti, špičkově vybavené laboratoře, menzu,
učebny, ale i místa pro společenská setkávání.
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V Prokopském údolí žijí modrásci vičencoví a okáči

Největší stavba Univerzity Karlovy za sto let změní centrum Prahy

Kampus za miliardy


