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Anotace 

Tato bakalářská práce je zaměřena na národní parky Anglie. Jsou zde zmíněny konkrétně 3 

a pro každý národní park jsou poskytnuty informace o jeho povrchu, vyskytujících se 

druzích fauny a flóry a také o možnostech rekreace a kulturního vyžití. Samostatnou 

kapitolou jsou geografická fakta o Velké Británii, o její fyzické geografii a historickém 

vývoji. V dalším bloku jsou prezentovány všeobecné informace o vývoji ochrany Anglické 

krajiny. Svou vlastní kapitolu si zaslouží problémy sužující národní parky.  

 

Klíčová slova: Anglie, národní park, příroda, fauna a flora, problematika, turistika 

 

 

Summary 

This bachelor thesis focuses on English national parks. The primary focus is on three of 

them providing information about their landscape, fauna and flora species and also about 

possibilities for recreation and culture. Secondly, a separate chapter is devoted to 

geography of Great Britain, its physical geography and history. General information on 

development nature conservation of English landscape are in next paragraph. In the last 

part are discussed problems of national parks. 
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1.ÚVOD 

 

Britské ostrovy se pyšní nejkrásnějšími pobřežními krajinami v Evropě. 

V rozlehlých ústích řek žije velké množství brodivých ptáků, jsou tu nádherné panenské 

písčité pláže s množstvím větrem ošlehaných dun, obrovské plochy přesunujících se 

oblázkových pláží, odlehlé ostrovy a skalnaté útesy plné ptáků. Pyšní se také poklidnými 

jezery ledovcového typu, mohutnými řekami a prudkými potoky, zelenou zvlněnou 

krajinou s pitoreskními prastarými vískami, vřesovišti plnými lučního kvítí. 

 

Britové se již po několik generací váží své krajiny a chápou velký význam její 

ochrany. To vedlo ke vzniku velkého množství národních parků a chráněných území. Dříve 

se o ochranu zajímaly společenské spolky a až od poloviny dvacátého století se o ochranu 

přírody začal zajímat i stát. Narozdíl od mnoha jiných států nejsou Národní parky ve 

vlastnictví státu, ale jsou v rukou soukromníků, přístup je často omezen, a dokonce se na 

jejich území běžně pracuje.  

 

V této bakalářské práci jsou zpracovány tři národní parky. Každý z vybraných 

parků svým způsobem nějak vyniká mezi ostatními. Národní park Lake District je parkem 

ledovcových jezer střídající se s hřbety nejvyšších hor Anglie. Je zároveň parkem 

největším a nejnavštěvovanějším. Národní park Dartmoor se pyšní nejdivočejší krajinou 

Anglie s malými plochami původního lesního porostu. Národní park Broads je světem 

vody, rákosu a vodního ptactva. Je unikátní svým vznikem, a přestože je jedním 

z nejmenších národních parků Britských ostrovů, řadí se k nejvýznamnějším mokřadním 

lokalitám v Evropě. 
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2.FYZICKO GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

 

Velká Británie zaujímá největší ostrov Evropy a rozkládá se mezi Severním mořem 

a Atlantským oceánem. Společně s Evropou ji dělí Lamanšský průliv, který je v nejužším 

místě – v Doverské úžině – široký pouhých 31 km. Kromě dvou hlavním ostrovů, je zde i 

něco přes tisíc ostrůvků a souostroví, proto se celý soubor nazývá Britské ostrovy. 

Nejjižnější část Britských ostrovů leží na 50. rovnoběžce, což odpovídá úrovni Prahy, a 

nejsevernější část překračuje 60. rovnoběžku (úroveň Stockholmu). (Sopouch, 1990)  

 

 

Obr. č. 1 Mapa Britských ostrovů (europeanhomerentals.com). 

 

Největší ostrov, nazývaný Velká Británie, má rozlohu 216 300 km2, tedy 

trojnásobek rozlohy České republiky. Má protáhlý tvar, délku zhruba 1000 km, a 

rozprostírá se severojižním směrem. Pobřeží se skládá z neobyčejně členitých zálivů 
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různých typů. Severozápad Skotska lemuje velké množství fjordů a pevnina je zase místy 

tvořena dílčími poloostrovy. Na pobřeží Severního moře jsou většinou písčité pláže a 

pobřeží bývají většinou plochá. Místy se střídají úseky skalnaté, až několik desítek metrů 

vysoké útesy, s nížinnými náplavovými zátokami. Nejvýznamnější z okolních ostrovů a 

ostrovních skupin jsou Vnější Hebridy (ležící na severu), Vnitřní Hebridy, Orkneje a 

Shetlandy. Z osamělých větších ostrovů je nejznámější ostrov Man nacházející se v Irském 

moři. Pozoruhodné jsou ostrovy Scilly, které jsou známé svým velmi mírným podnebím a 

téměř středomořskou vegetací. Tomuto mírnému podnebí vděčí ostrovy Scilly teplému 

Golfskému proudu (Obr. č. 2), který přivádí teplou vodu z Mexického zálivu. (Sopouch, 

1990) 

 

Obr. č. 2 Golfský proud (gnosis9.net). 

 

Další velký ostrov je Irsko. Irsko je statutárně rozděleno na dvě části: Irskou 

republiku a Severní Irsko spadající pod Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska. Jeho rozloha činní 82 500 km2. Půdorysně má ostrov Irsko oválný tvar, jehož delší 

severojižní osa má délku asi 500 km. Tvar pobřeží je zhruba stejný, jak bylo uvedeno u 

Velké Británie. Zejména západní pobřeží, sousedící s Atlantským oceánem, je velmi 

členité. (Sopouch, 1990) 
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2.1 Stavba  

Britské ostrovy mají společný vývoj s evropskou pevninou. Společně je dělí jen 

mělké šelfové moře místy hluboké řádově desítky metrů. Na jejich stavbě se podílejí 

horniny a struktury od prahor až po čtvrtohory. Nejstarší z nich jsou silně přeměněné 

horniny, převážně ruly. Tyto ruly tvoří asi 40 km široký pruh při pobřeží severozápadního 

Skotska a Vnějších Hebridách a jsou považovány za trosku staré pevniny – erijské 

platformy, jež se rozkládá v severním Atlantiku. Mladší, ale také předprvohorního stáří, 

jsou krystalické břidlice tvořící nejvyšší pohoří středního a severního Skotska. Jsou 

proniknuty žulovými masivy. Tato břidlicová jednotka je přesunuta přes erijskou platformu 

na značné zlomové linii na vzdálenost až 16 km. Celou oblast Skotska postihlo v ordoviku 

velmi intenzivní kaledonské vrásnění, které vytvořilo rozsáhlé pásemné pohoří od 

Skandinávie přes Velkou Británii až do Irska. Příčinou tohoto vrásnění byl náraz 

severoamerické (erijské) litosférické desky na desku euroasijskou. Dnešní horstva jsou jen 

torza celé soustavy, která měla směr od severovýchodu k jihozápadu. Stejného směru jsou i 

hlavní tektonické poruchy (zlomy, přesmyky i poklesy), na nichž docházelo i později 

k obnovení pohybů. Kaledonské vrásnění silně postihlo i Jihoskotskou vrchovinu, ostrov 

Man a pohoří Cumbrian Mountains, lépe známé pod názvem Leak District – Jezerní 

distrikt. (Král, 1999) 

 

Koncem prvohor zasáhlo jižní okraje Britských ostrovů hercynské vrásnění. 

Projevilo se v jihozápadní Anglii v hrabství Devon a Cornwall, kde vytvořilo silně 

zvrásněné svrchnopaleozoické synklinorium proniknuté žulovými plutony (největší 

Dartmoor a Bodmin Moor). Horotvorný tlak působil k severu, a proto jsou vrásy místy 

překocené a přesmyknuté tímto směrem. V severní Anglii je protáhlý hřbet pohoří Pennin 

(Pennin Chain), které se připisuje také hercynskému vrásnění. Toto pohoří je rozsáhlé 

antiklinální struktury v karbonských sedimentech severojižního směru s mírnějším 

zlomovým či flexurovým svahem na východ a příkřejším na západ. Ve hřbetu Pennin jsou 

nejvýznamnější pánve černého uhlí Britských ostrovů. (Král, 1999) 

 

Nížiny střední, východní a jižní Anglie jsou složeny z druhohorních a třetihorních 

sedimentů. Tvořeny polohy pískovců, jílovců, vápenců a bílé křídy. Vrstvy jsou jen místy 
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slabě zprohýbány a celkově se sklánějí velmi pozvolna k jihovýchodu či východu do 

londýnské pánve. Na úpatí vysočin vystupují nejstarší permotriasové sedimenty a směrem 

do centra pánve pak mladší uloženiny jury, křídy a paleogénu. (Král, 1999) 

 

Ve třetihorách se na Britských ostrovech projevily alpínské horotvorné pohyby. 

Obnovily se pohyby po starších tektonických liniích a k etapovitému zdvihání vysočin 

naproti nížinám. V některých oblastech se projevila i sopečná činnost. (Král, 1999) 

 

Ve čtvrtohorách byly Britské ostrovy několikrát a v různém rozsahu pokryty 

pevninskými ledovci. Pleistocenní ledovcové štíty se šířily nejen ze skotských pohoří, ale i 

ze Skandinávie. Ledovcovými sedimenty jsou na Britských ostrovech doloženy tři doby 

ledové, ale v některých profilech jsou zjištěna i starší chladná období. Tyto tři doby ledové 

se nazývají anglia, wolston a devis. Odpovídají středoevropským dobám halštrovské, 

salské a viselské. (Král, 1999) 

 

2.2 Povrch 

Ostrov Velkou Británii dělíme na část nížinnou (Lowlands) na jihu a východě a na 

část vysočinou (Highlands) na severu a západě. Z vysočin je nejvyšší Skotská vysočina, 

avšak dosahuje jen středohorských výšek. Je rozdělena tektonickým údolím Glen More na 

Severozápadní vysočinu a Grampiany, zde leží i nejvyšší vrchol Britských ostrovů Ben 

Navis 1343 m (Velký atlas světa, 1996). Jde o silně denudovaný zbytek kaledonského 

pohoří, jehož západní pobřeží je velmi rozčleněno hustou sítí zálivů fjordského a riasového 

typu. Východní pobřeží lemují široké nížiny. Přilehlá souostroví Hebridy, Orkneje a 

Shetlandy jsou troskou rozrušené pevniny. (Král, 1999) 
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Obr. č. 3 Geografie Velké Británie (woodlands-junior.kent.sch.uk). 

 

V jižním Skotsku a v severní Anglii leží další vysočiny Britských ostrovů. 

Jihoskotská vrchovina je celkově nižší než skotská pohoří. Má zarovnané povrchy a 

v několika úrovních i glaciální tvary jako kary a ledovcová údolí s jezery. Jejím 

východním výběžkem na hranici Skotska a Anglie je vrchovina Cheviot se zaoblenými 

vrcholky a hlubokými údolími. Protáhlý hřbet Pennin, nazývaný též páteří Anglie, se 

rozprostírá poledníkovým směrem v délce 230 km od pramenné oblasti řeky Tyne na sever 

do severního okolí města Derby ve střední Anglii. Asymetrický hřbet s příkřejšími 

západními svahy charakterizující vrcholové plošiny rozčleněné hlubokými údolími (v 

angličtině „dales“ pocházející ze staroangličtiny např. Tees Dale aj.). Hojně rozšířené 

vápence, místy až 700 m mocné, daly vznik krasovým jevům podzemním (velké jeskyní 

soustavy a propasti) i povrchovým (škrapová pole, závrty). Východní svahy Pennin jsou 

rozčleněny soustavou kuest. (Král, 1999) 
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Hlubokým údolím řeky Eden (Vale of Eden) je od příkrých svahů severních 

Pennin odděleno plošně neveliké, ale významné pohoří Cumbrian Mountains, lépe známé 

krajinným názvem Jezerní distrikt (978 m). Má tvar klenby a její vrchol dosahuje výšky 

téměř 1000 m n. m. Pozoruhodný krajinný ráz dodává pohoří výrazná glaciální modelace 

s velmi hojnými kary (ležící již od 400 m), ledovcovými a vysutými údolími, 

transfluenčními sedly a morénami ústupových stádii posledního ledovce. (Král, 1999) 

 

K britským vysočinám patří i jihozápadní poloostrov – hrabství Devon a 

Cornwall. Reliéf je vytvořen stupňovitě uspořádanými plošinami spadající do skalnatých 

klifů k moři. Nejvyšší úroveň tvoří žulové masivy s vrcholnými skupinami skalisek typu 

„tor“ (Obr. č. 4). Tato oblast nebyla zaledněna, ale byla v pleistocénu modelována 

periglaciálními mrazovými procesy. (Král, 1999) 

 

Obr. č. 4 Tory (geograph.org.uk). 

 

Nížinná Anglie není rovinou, protože je její povrch rozčleněn v kuesty, plošiny, 

roviny a pahorkatiny. Tuto geologickou strukturu zapříčinily úložné poměry a rozdílná 

odolnost sedimentů. Mezi východním úpatím Pennin a pobřežím Severního moře je celá 



Tomáš Belka: Národní parky Anglie 

_________________________________________________________________________ 

2010  8 

řada kuestových stupňů obrácených příkrým svahem k západu a oddělených širokými 

údolními sníženinami. (Král, 1999) 

 

V pleistocénu pokryl pevninský ledovec nížinnou Anglii v době svého největšího 

rozšíření až k severnímu okraji Londýna a k severnímu úpatí kuestové plošiny Cotswold 

Hills u města Bristol. Tato doba ledová se v Anglii nazývá anglia, tj. doba halštrovská. 

V posledním glaciálu (doba viselská) ledovec skotských hor nepřesáhl úpatí Pennin a 

vysočinu Walesi, avšak skandinávský ledovec, který ještě pokrýval oblast dnešního 

Severního moře, končil zhruba při dnešním východoanglickém pobřeží a vzdutím řek 

vytvořil jezero v povodí nálevky Humber. Ledovec snížil a zbrousil kuesty, přispěl k tomu 

i materiál akumulovaný ve sníženinách, čímž byly kuesty zčásti pohřbeny. (Král, 1999) 

 

2.3 Půdy 

V Anglických nížinách jsou nejvíce rozšířeny typické gleje s mělkou hladinou 

spodní vody. V příměsi se v nich vyskytují glejové kombisoly (hnědé půdy). Gleje se 

vyvinuly na jílovitých substrátech a slínovcích a na jílovitopísčitých morénových 

sedimentech. Právě gleje jsou nejvíce rozšířeny v Penninách. V zamokřených polohách se 

vyskytují nenasycené histosoly (rašelinné půdy). (Král, 1999) 

 

V nížinné Anglii najdeme na vyvýšených plošinách, kuestách a v pahorkatinách 

typické luvisoly, které místy přecházejí v glejové luvisoly. Na vápencových plošinách a 

kuestách z psací křídy jsou rozšířeny typické kambisoly (nasycené hnědé půdy) a 

rendzinyn, na pískovcích, štěrcích a vátých píscích rubefikované luvisoly a glejové 

kambisoly na slínovcích. V hornatém Cornwallu a Devonu jsou nejčastější půdní typy 

kyselé kambisoly, často doprovázené glejovými kambisoly a gleji. (Král, 1999) 
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2.3.1 Půdní typy 

- Luvisoly (illimerizované půdy) - vyskytují se na svazích a v kotlinách ve 

středně výškových polohách, zejména v pahorkatinách a vrchovinách. Vznikla pod 

listnatým lesem akumulací slabě kyselého humusu a vertikálním posunem jílovitých částic 

v sypkých horninách. Další charakteristický prvek u těchto půd je oglejení. Jílem 

obohacený, zhutnělý, tedy málo vodopropustný horizont na svém povrchu dočasně 

zadržuje srážkovou vodu, která způsobuje koncentraci hydratovaných oxidů železa a 

manganu do malých, tmavě rezivých koncentrací, tzv. bročků. Tento charakteristický znak 

je i v době sucha jasným dokladem občasného zamokření půd. Zemědělsky jsou tyto půdy 

nižší kvality, zejména k jejich občasnému převlhčení. Výhodou je však značná hloubka a 

slabá skeletovitost půdního profilu. Zlepšení umožňují meliorační úpravy. Nejvhodnější 

plodiny jsou obiloviny, jetel a v nižších polohách i vojtěška s cukrovkou. (Tomášek, 2007) 

- Kambisoly (hnědé půdy) - nejrozšířenější typ půdy. Jako matečný substrát se 

uplatňují téměř všechny horniny skalního podkladu (ruly, žuly, fylity, svory, čediče, 

pískovce, břidlice). Jsou nejvíce rozšířeny a vázány na čelinitý reliéf: svahy, hřbety a 

vrcholy. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní 

vnitropůdní zvětrávání. Jsou to vývojově mladší půdy, které by v méně členitých 

podmínkách přešly v jiné půdy – hnědozem, podzol, illimerizovanou půdu. Hnědé půdy 

jsou nižší až střední kvality. Největší nevýhodou je malá mocnost půdního profilu, častá 

skeletovitost a výskyt v členitém terénu. Jsou vhodné pro pěstování méně náročných 

obilovin (žito, oves), lnu a brambor. Nejvhodnější hnědé půdy pro pěstování brambor jsou 

ty hnědé půdy, ležící na žulách a rulách. (Tomášek, 2007) 

- Glejové půdy – jsou hlavně rozšířeny v nivách vodních toků a v zamokřených 

úpadech. Občas je zcela prosycen vodou. Zelenavé a modravé zabarvení zeminy má za 

následek přítomnost železa. Jestliže se zamokření střída se silným vysušením, vznikne 

pseudoglej. Gleje jsou ze zemědělského hlediska méněcenné a bývají převážně využity 

jako louky nevelké kvality. (Tomášek, 2007) 

- Histosoly (rašelinné půdy) – organogenní sediment vznikající přeměnou 

rostlinné biomasy téměř nebo úplně pod vodou za nedostatku kyslíku. Je-li rašeliniště živé, 
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stále přirůstá směrem do hloubky a podléhá rašelinění. Rašelina vzniká v rašeliništích, a je 

prvním stádiem přeměny rostlinného materiálu na uhlí. Je slabá na minerály a hodně 

prosycena vodou. Pro zemědělství jsou nevyužitelné, avšak mají mimořádný 

vodohospodářský význam – představují zdroj cenné suroviny jak pro zemědělství, tak i pro 

balneologii a v neposlední řadě jsou stanovištěm vzácných rostlin. (Tomášek, 2007) 

 

2.4 Podnebí  

Díky vysunuté poloze Britských ostrovů do Atlantského oceánu a převládajícím 

západním vzdušným prouděním, mají podnebí s nejvýznamnějšími oceánskými vlivy 

v Evropě (značný je vliv Golfského proudu). Uvádí se, že vysokou vlhkostí a oblačností, 

mírnými zimami a chladnými léty je toto podnebí bližší skandinávskému prostředí než 

střední Evropě. (Král, 1999) 
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Obr. č. 5 Průměrná teplota ve Velké Británii v letech 1971-2000 

(en.allexperts.com). 

 

Teplotní výkyvy jsou zde mnohem menší než ve většině evropských států. Je to 

díky vlivu okolního Atlantského oceánu a Severního moře na teploty vzduchu ostrovů. 

Prudké deště jsou zde jen málokdy. (Broderick, 1995) 

Roční srážkové průměry kolísají v rozpětí od 500 mm v okolí Londýna do více 

než 5000 mm v několika horských oblastech Skotska. Srážky přinášejí většinou vzdušné 

proudy přicházející ze západu. Tím, že západ je hornatý, má vliv na rozložení srážek mezi 

západními a východními částmi ostrovů. Nejvyšší srážky vykazuje horská oblast Jezerní 

distrikt (Lake District). V sezónním rozložení srážek lze pozorovat rovněž rozdíl mezi 

vlhčími částmi a suššími východními oblastmi obou hlavním ostrovů. Na východ je v řadě 
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případů mírná převaha srážek letních. Počet dní se sněhovými srážkami v jihozápadní 

Anglii je nižší než 5. Na jihovýchodním pobřeží Anglie nebývá ani 15 dní větrných bouřek 

za rok. Mlhy se vyskytují ve venkovských oblastech v průměru méně než 20 dní za rok, 

avšak v průmyslových a velkoměstských centrech 30-50 dní. Ve znečištěném ovzduší s tím 

bývá spojen výskyt smogu anglického typu. (Král, 1999). Anglický typ smogu je 

charakteristický pro zimní období a jeho výskyt je podmíněn vysokou vlhkostí. (Bouchal, 

2009) 

 

Průměrná lednová teplota na jihu a jihozápadě Velké Británie je 5, až 7 °C. 

Nejchladnějším měsícem Britských ostrovů bývá často únor. O zimních nocích teplota 

málokdy klesne pod -15 °C (ani na dalekém severu). V letním období má největší vliv na 

teploty vzduchu zeměpisná šířka než nadmořská výška. Průměrné červencové teploty jsou 

nižší než v téže zeměpisné šířce na evropské pevnině. Teploty se na severu pohybují jen 

okolo 13 °C a na jihu a jihovýchodě okolo 17 °C. Mimořádně vysoké teploty vzduchu 

přinášejí teplé proudy ze Středozemního moře, případně ze severní Afriky. Tyto teplé 

proudy dokážou vyzdvihnout hladinu rtuti v teploměrech na 30 až 35 °C. (Král, 1999) 

 

2.5 Vodstvo 

Britské ostrovy jsou sice bohaté vodstvem, ale přesto vzhledem k velkým 

nárokům průmyslu i obyvatelstva místní zdroje většinou nedostačují, a vodu je třeba 

přivádět ze vzdálených oblastí. Větší zásoby podzemní vody poskytují propustné 

sedimenty druhohor a třetihor v nížinné Anglii. Vydatné zdroje vody jsou v triasových 

pískovcích (denně se z nich vyčerpá několik desítek milionů hektolitrů), v křídových 

pískovcích, zejména v bílé psací křídě (denní odběr představuje také miliony hektolitrů). 

Bylo však zjištěno, že v některých územích hladina podzemní voda přílišnými odběry 

pozvolna klesá a jsou známky, že místy proniká brakická voda infiltrující ze severního 

moře. (Král, 1999) 
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Obr. č. 6 Hlavní řeky Velké Británie (woodlands-junior.kent.sch.uk). 

 

Řeky Britských ostrovů tvoří hustou a rozvětvenou síť . Hlavní rysy říční sítě 

vznikly již v předčtvrtohorní době, avšak pleistocenní ledovce a jejich uloženiny způsobily 

četné změny v průběhu dolních toků řek. Anglické řeky často ústí do estuárií, kolem nichž 

se soustřeďuje hospodářský život. (Král, 1999) 

 

Nejvýznamnějším tokem Velké Británie je Temže. Pramení v jurských vápencích 

krasové plošiny Cotswolds Hills. Hlavní řekou západního pobřeží Anglie je Severn. Má 

dostatek čisté vody, a proto je v jejím povodí postaveno mnoho přehradních nádrží pro 

zásobování Liverpoolu, Birminghamu, Newportu a Swanse vodou. Řeky protékající 

hlavními průmyslovými oblastmi jsou značně znečištěné odpadními vodami. Týká se to 

hlavně řek v povodí nálevky Humber, kde mezi nejvíce znečištěné toky patří Don, Aire a 

Trent. Ale neuspokojivý stav je i na řadě dalších toků, na nichž leží velkoměsta, jako jsou 

Glasgow, Newcastle, Cardiff aj. V té souvislosti je možno uvést, že již v roce 1927 byl 

založen Výzkumný ústav pro znečištěné vody (Water Pollution Research Board). Říční 

systém Britských ostrovů je nazýván atlantský. Řeky napájené především dešť ovou vodou 

mají největší vodnatost v zimě (prosinec až březen) s maximálními stavy v lednu nebo 

únoru a v letních měsících mají nízké vodní stavy. (Král, 1999) 
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Britské ostrovy jsou bohaté jezery. Největší leží v Irsku a jsou glaciálního původu. 

Jezera Velké Británie jsou menších rozměrů. Nejvíce je jich v soutěskách Skotské 

vysočiny, např. Loch Lomond (70 km2), Loch Ness (nejznámější a také nejhlubší jezero 

229m) a mnoho jiných. Další velká skupina ledovcových jezer protáhlého půdorysu je 

v oblasti Lake District i v horách Walesu. V nížinných oblastech Anglie jezera nejsou. 

Pokud se tam vodní nádrže vyskytují, vznikly uměle při těžbě rašeliny nebo štěrkopísku. 

(Král, 1999) 

 

2.6 Flóra 

Fytogeograficky je rostlinstvo Britských ostrovů součástí atlantské provincie 

aurosibiřské podoblasti Holarktidy. Leží v pásmu opadavých listnatých lesů, většinou 

dubových. Avšak v dnešní době zaujímají lesy na Britských ostrovech jen nepatrné plochy. 

Ve Velké Británii je to jen 7% celkové rozlohy a Irska dokonce jen 2,5%. Odlesnění je 

ovšem výsledkem hospodaření člověka v historické době, neboť  původní lesnatost se 

odhaduje na 70-90%. (Král, 1999) 

 

Větší lesní komplexy se v nížinné Anglii zachovaly jen tam, kde byly původně 

královské lovecké rezervace (Royal Foresrt) např. New Forest ležící v hrabství Hamshire. 

Je důležité uvést, že termín forest (místo wood) se užívá jen tam, kde jde o málo změněnou 

původní floru pralesního rázu. A zachoval se dokonce i tam, kde později došlo k odlesnění, 

jako například Dartmoor Forest. Základní dřevinou těchto lesů je dub letní i zimní 

(Quercus robus, Q.sessilis), jehož mladá kůra a upravená semena se v lékařství využívají 

proti žaludečnímu a střevnímu kataru a zevně jako kloktadlo při zánětech sliznice ústní a 

hrtanu (Korbelář a Endris, 1981). V příměsi se vyskytují jasany (Fraxinus), javory (Acer), 

habry (Carpinus), v suších a vyšších oblastech buky (Fagus) aj. V křovitém porostu se 

hojně vyskytuje líska (Corylus), dřín (Cornus), hloh (Crataegus) užívaný při zvýšeném 

krevním tlaku a srdečních bolestech (Korbelář a Endris, 1981), vrba (Salix) i bříza 

(Betula). (Král, 1999)  
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Obr. č. 7 Lesy Velké Británie (woodlandtrust.org.uk). 

 

Březové listy a někdy i pupeny se používají jako diuretikum. Jeho výhoda je, že 

nedráždí ledviny. Vnitřně se užívá ve formě nálevu při zánětlivých onemocněních 

močových cest, revmatismu, dně apod. Droga bývá součástí čajových směsí, tzv. 

urologické čaje. Zevně se čajové listy používají k přípravě koupelí a k omývání. Z březové 

kůry a dřeva se destilací připravuje dehet užívaný při kožních chorobách. Do březových 

vod na vlasy se používá též siličný výtažek z pupenců břízy. (Korbelář a Endris, 1981) 
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Ve vlhkém a chladném podnebí vedlo odlesnění k rozšíření močálů, které pak 

ztěžovaly nebo znemožňovaly obnovu lesa. Na písčitém podkladě se šíří vřesoviště 

s porosty vřesovce (Erica) a vřesu (Calluna). Místa s nadbytečnou vlhkostí slatiny a 

rašeliniště s pokryvem ostřic (Carex), sítin (Juncus), rákosu (Phragmites) a rašeliníku 

(Sphagnum). Půdně-vegetační útvary v dosahu mořského zálivu neboli marše, se rozkládají 

na plochém mořském pobřeží. V jemnozrnném minerálním podkladu se daří jen 

slanomilným rostlinám. (Král, 1999) 

 

Výškové stupně vegetace jsou zřetelné v hornatých oblastech Velké Británie. Do 

výšky 150-300 m n. m. se daří jen dubovým lesům, nad nimi jsou lesy z borovic a břízy. 

Pozoruhodně nízká je v horách Velké Británie horní hranice lesa, která leží již 600-700 m 

n. m. v Penninách a Walesu. Nad horní hranicí lesa jsou jen křovité a bylinné porosty 

vřesovišť  a rašelinišť . Význačné jsou travnaté porosty smilky (Nardus stricta) a metlice 

(Desschampsia flexuosa). Ve vrcholových oblastech skotských pohoří je ve výšce přes 

900m n. m. arktoalpínská vegetace, která je blízká horským oblastem Skandinávie. (Král, 

1999) 

 

2.7 Fauna 

Fauna Britských ostrovů je mnohem chudší než zvířena středoevropská. Je to 

nejen díky izolovanou polohou, ale hlavně tím, že velká část velkých savců byla vyhubena 

mnohem dříve než jinde, například z roku 1680 je poslední zpráva o výskytu vlka. Nejdéle 

si přírodní stav zachovalo pohoří ve Skotsku, kdy zde žil los, divoké prase nebo dokonce 

medvěd. Nedostatek lesů brání většímu rozšíření vysoké zvěře, daňci a jeleni se chovají 

v oborách. Britské ostrovy jsou bohaté na ptactvo, zejména na mořském pobřeží. Jinak zde 

žijí tytéž druhy savců jako u nás: liška, zajíc, veverka, ježek, krtek, myši, rejsci a hraboši. 

(Sopouch, 1990) 
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3. STRUČNÉ DĚJINY VELKÉ BRITÁNIE 

 

3.1 Pravěká Británie 

Britské ostrovy byly součástí evropské pevniny až do poslední doby ledové. Kdy 

přibližně v roce 6000 před Kristem tající ledovec vytvořil Lamanšský průliv. První 

obyvatelé žili ve vzniklých vápencových jeskyních. Postupem doby kamenné lidé začali 

obdělávat půdu a zakládat osady. Úžasné dřevěné a kamenné stavby typu hedge a kruhy 

vznikly asi kolem roku 3000 před Kristem, ale u většiny těchto památek není zatím znám 

jejich význam. První pokusy o obchodování prozrazují staré cesty a pazourkové doly. 

Nejznámější památky neolitické doby Stonehenge (Obr. č. 8) a Avebury se nacházejí 

v hrabství Wiltshire. Nedaleko odsud leží Uffington White Horse. Maiden Castle je 

impozantní výšinné hradiště v Dorsetu z doby železné, jehož soustředěné valy sledují 

vrstevnice pahorku. (Broderick et al. 2001) 

 

 

Obr. č. 8 Stonehenge (www.sodahead.com). 

 

Stonehenge, ležící 130 km od Londýna, byl vybudován jednak z osmdesáti 

šestitunových balvanů modrého doleritu, dopravovaného jako vynikající materiál na 

válečné sekyry (později byl dolerit použit na čepy a zádlaby) z pahorku Prescelly Hills 

v Pembrokeshiru dvě stě kilometrů vzdáleného, a jednak z jednaosmdesáti 
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padesátitunových balvanů z tvrdého pískovce, vylámaných ve vzdálenosti asi 35 km od 

Stonehenge v Malboroughu. Třicet balvanů bylo vztyčeno, ostatní otesány do 

překladových kamenných kvádrů. (Souček, 1973) 

  

3.2 Období Římanů 

Po dobu 350 let byla Británie spravována jako kolonie říše Římské. Po porážce 

vzpurných kmenů místních kmenů, včetně Ikénů v čele s královnou Boadiceou, zůstali 

Římané jedinou neasimilovanou okupační velmocí. Zanechali po sobě velké dědictví 

v podobě vojenských a civilních staveb – pevností, hradeb, měst, veřejných budov a hlavně 

velkou sítí silnic, které jsou do dnes nedílnou součástí zdejší krajiny. Římané je stavěli 

zejména pro rychlý a snadný přesun svých vojsk. Města jako jsou Londýn, York, Chester a 

Lincoln jsou právě založena Římany. Další památkou, která vyznačovala severní hranici 

Římské říše a zároveň ji chránila před Skoty, je Hadrianův val (Obr. č. 9). Začal se budovat 

v roce 120. Střežilo jej 17 pevností s více než 18 500 pěšáky a jezdci. (Broderick et al. 

2001) 

 

 

 

Obr. č. 9 Hadriánův val (arbutuswinery.com). 
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3.3 Království Anglosaská 

Již v 5. století začaly na východní pobřeží pronikat kmeny Sasů a Anglů. 

Postupně obsazovaly další a další území a během sta let vytvořily po celé zemi 7 

království, mimo jiné Wessex, Marcii a Northumbrii. Vikingové byli s jejich nájezdy v 8. a 

9. století úspěšně odráženi. Ale v roce 1066 porazil Vilém Dobyvatel z Normandie 

anglosaského krále Harolda v bitvě u Hastingsu a Normani potom převzali moc nad celou 

Británii. V roce 1938 se v Sutton Hoo v Suffolku odkrylo pohřebiště s největším množství 

anglosasských artefaktů. V Yorku bylo objeveno vikingské město Jorvik. (Broderick et al. 

2001) 

 

3.4 Středověk 

Pozůstatky normanských výšinných hradů v Anglii podávají svědectví o vojenské 

moci, která sloužila nájezdníkům k udržení vlivu na dobytém území, třebaže Wales a 

Skotsko jim odolávali několik staletí. Normani zavedli feudální systém s aristokracií, která 

zacházela s domorodými Anglosasy jako s nevolníky. Až do 13. století mluvila vládnoucí 

třída francouzsky, potom se francouzština smísila se starou angličtinou rolníků. Katedrály, 

jež jsou dnes ozdobou britských měst, svědčí o vlivu středověké církve. Středověké umění 

se většinou vyznačuje náboženskými motivy. Důkazem je i okno v Canterburské katedrále 

(Obr. č. 10), zpodobující Jarobeána. Canterbury se stalo po roce 1173 významným poutním 

místem a stalo se tak na základě zavraždění canterburského biskupa Tomáše Becketa. Tato 

vražda byla vyústěním boje mezi církví a králem o neomezenou moc. Krásná gotická 

města jsou např. Oxford a Cambridge, která se také chlubí prestižními univerzitami. 

(Broderick et al. 2001)  
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Obr. č. 10 Katedrála v Canterbury (ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp). 

 

3.5 Tudorovská renesance 

Po několikaleté občanské válce nastolili Tudorovci mír a posílili národní 

sebevědomí. To se projevilo odtržením od římské církve a následným rušením kostelů. 

Toto odtržení způsobil rozvod Jindřicha VIII. (Obr. č. 11) a Kateřiny Aragonské. 

Jindřichova dcera Marie I. Krvavá se pokusila zavést katolicismus, ale za vlády její 

nevlastní sestry Alžběty I. si protestantská církev upevnila své postavení. Jelikož začala 

Anglie vypravovat lodě na zámořské objevné cesty, začaly se vyvolávat konflikty 

s evropskými zeměmi, které také usilovaly o Nový svět. Renesanční umění a vzdělanost se 

začala postupně šířit z Evropy do Británie a ta tehdy dala světu dramatika Williama 

Shakespeara. Ve své době slavnému anglickému námořnictvu položil základy Jindřich 

VIII. Ten svou zahraniční politiku financoval právě z pokladů, které uzmul při rušení 

anglických církevních statků. (Broderick et al. 2001) 
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Obr. č. 11 Jindřich VIII. (cojeco.cz). 

  

3.6 Stuartovská Británie 

Počátek vnitřních nepokojů začal signalizovat konec vlády Alžběty I. Na trůn 

usedl Jakub I., jehož víra, že králové panují z vůle Boží, vyvolala roztržky s parlamentem. 

Za vlády syna Karla I. konflikt vyústil v občanskou válku, která skončila královou 

popravou. To vedlo k vyhlášení republiky. Karel I. byl jediný popravený anglický král. 

Karel II. opět získal trůn v roce 1660. Po jeho smrti musel Jakub II. kvůli katolické víře 

opustit zemi. Panování Viléma III. Oranžského a Marie Stuartovny opět potvrdilo 

protestantismu, poté co potlačili povstání katolických jakobitů. Na jihovýchodě Anglie se 

nalézají dvě typická jakubovská sídla Audley End a Hatfield House. (Broderick et al. 

2001) 

 

3.7 Georgiánská Británie 

V 18. století byla Británie zotavena z občanské války a rozvinula se v obchodní a 

průmyslovou velmoc. Londýn se stal sídlem bankovnictví a sílila zde i třída kupců a 

inteligence. Stále trvající námořní převaha položila základy britského impéria a parní 

stroje, průplavy a železnice zvětšovaly počátek průmyslové revoluce. Ve vznosných 

stavbách a elegantní módě se odrážela rostoucí sebedůvěra. Avšak v důsledku přelidnění 

měst se podmínky nejchudších vrstev obyvatelstva stále více zhoršovaly. V roce 1783 
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Británie uznala Spojené státy americké, i když v roce 1775 Británie porazila americké 

osadníky v bitvě u Bunker Hillu. Bath a Edinburg jsou dvě nejzachovalejší města této doby 

v zemi. Významným vynálezem 18. století byl parní stroj skotského fyzika a vynálezce 

Jamese Watta (Obr. č. 12). (Broderick et al. 2001) 

 

Obr. č. 12 James Watt (electricscotland.com). 

 

3.8 Viktoriánská Británie 

V roce 1837 se stala královnou, pouhých 18 let stará, princezna Viktorie. Británie 

zápasila s přeměnou zemědělské země v nejmocnější průmyslový stát světa. Rozvoj 

impéria posiloval sebedůvěru národa a otevíral britským výrobkům zahraniční trhy. 

Zrychlující růst měst způsobil zdravotní potíže a problém s bydlením, a toto vše mělo za 

následek formování silného dělnického hnutí. Naštěstí se v roce 1901, na sklonku dlouhého 

panování oblíbené Viktorie, začaly životní podmínky zlepšovat. Více lidí dostalo volební 

právo a do praxe byl uveden všeobecný vzdělávací systém. V této době se také začaly 

poprvé formulovat odborářské organizace, které chránily zaměstnance před bezohlednými 

zaměstnavateli. Průmyslovým městům v Midlands a severní Anglii vévodí velkolepé 

profánní obchodní a průmyslové stavby. Z viktoriánských památek stojí za pozornost 

manchasterské Museum of Science and Industry (Muzeum vědy a techniky, obr. č. 13) a 
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rozlehlé londýnské Victoria and Albert Museum (Viktoriino a Albertovo muzeum). 

(Broderick et al. 2001) 

 

 

Obr. č. 13 Muzeum vědy a techniky v Manchesteru (commons.wikimedia.org). 

 

3.9 Británie 20. století 

Když v roce 1901 skončila éra vlády královny Viktorie, britská společnost 

odhodila mnohé ze zábran 19. století a nastoupila éra veselí a vzrušení. Tu však přerušila 1. 

světová válka, v níž na Evropském kontinentě bojovali angličtí vojáci v hlubokých 

zákopech, chráněných ostnatým drátem a kulomety, jen několik metrů od nepřítele. 

Následné ekonomické problémy vyvrcholily velkou hospodářskou krizí ve 30. letech a 

přinesly bídu milionům obyvatel. Mocenské síly Německa podnítili 2. světovou válku, 

z níž Británie vyšla vítězně a vydala se cestou náročných sociálních, vzdělávacích a 

zdravotních reforem. (Broderick et al. 2001) 

 

Na okraji Londýna vyrostlo velké množství tzv. nových měst, jež měly 

obyvatelům poskytnout čerstvé ovzduší a čerstvou zeleň. Zahradní město Welwyn bylo 
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založeno v roce 1919 jako soběstačná obec, ale rychlé železniční spojení z něj učinilo 

obytnou londýnskou čtvrť , odkud lidé dojíždějí za prací do centra. (Broderick et al. 2001) 

 

Po druhé světové válce se Británie vymanila z válečného úpadku a vstoupila do 

swingových let šedesátých. Nastal boom teenagerské kultury s jejími typickými atributy – 

minisukněmi a populární hudbou. Dny britského impéria byly sečteny, neboť  většina 

kolonií získala nezávislost do 70. let. V roce 1982 Británie válčila s Argentinou, která se 

snažila přivlastnit Falklandy. Britskou společnost obohatili přistěhovalci z bývalých 

kolonií, i když imigrace zároveň způsobila sociální problémy, tak rostoucí prosperita 

umožnila milionům obyvatel cestovat do zahraničí. V roce se 1973 Británie vstupuje do 

Evropského hospodářského společenství a byla strůjcem hmatatelnějšího spojení 

s ostatními evropskými zeměmi, zosobněného Eurotunelem, otevřeným v roce 1994. Tento 

tunel umožňuje přímé železniční spojení s Evropou. (Broderick et al. 2001) 

 

Obr. č. 14 Eurotunel (silnice-zeleznice.cz). 
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4. VÝVOJ A OCHRANA ANGLICKÉ KRAJINY 

 

V souvislosti s šířením zemědělství docházelo k odlesňování. Tento proces začal 

v době keltské, pokračoval v době římské a zvláště intenzivně probíhal v době anglosaské. 

Již na rozhraní 12. a 13. století byla většina lesů nížinné Anglie přeměněna na 

zemědělskou půdu. V 15. a 16. století se rychle rozvíjel chov ovcí, a proto se velká část 

orné půdy měnila na pastviny, které byly na základě zákona ohrazovány, většinou živými 

ploty z rychle rostoucích keřů, převážně hlohem. Přeměnou orné půdy na pastviny se 

krajina stala zelenější. Tyto změny probíhaly zejména v severní Anglii a v podhorských 

oblastech. Pole zůstala hlavně v jižní a východní Anglii. (Král, 1999) 

 

 

Obr. č. 15 Národní parky Anglie (picturesofengland.com). 
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Močálovité oblasti byly vysoušeny a meliorovány teprve od sedmnáctého století. 

K čerpání vody byly nejprve budovány větrné mlýny, jež byly začátkem století 

devatenáctého nahrazovány parními čerpadly a koncem 19. století docházelo k dalšímu 

zdokonalování. Vřesoviště byla v 18. století přeměňována na pastviny nebo zalesňována. 

Jejich dosud zachované plochy v okolí Londýna slouží k rekreaci. (Král, 1999) 

 

V osmnáctém století se při šíření romantických představ o „návratu k přírodě“ 

budovaly krajinné parky a zahrady, tzv. anglické parky. Jejich charakteristickými prvky 

jsou umělé vodní nádrže, toky, travnaté plochy, skupiny stromů a keřů. Často se v nich 

stavěly umělé zříceniny, klasické chrámy a pagody. Šlo převážně o vytvoření parku, který 

působí dojmem neporušené přírody narozdíl od symetrických parků francouzského typu. 

Těchto parků se nejvíce vybudovalo v okolí Londýna do 50 km a podobně v Irsku v okolí 

Dublinu. (Král, 1999) 

 

Obr. č. 16 Park anglického typu (chovatelka.cz). 

 

Nedostatek lesů a dřeva byl pocítit již v 15. století, protože spotřeba dříví neustále 

stoupala pro potřeby stavebního (zejména pro stavbu lodí), báňského a hutního průmyslu. 

Se zalesňováním se začalo až v 17. století, ale plánovitě teprve ve století devatenáctém. 

Všude, i v Anglii, byly vysázeny cizí jehličnany, jako jsou douglaska tisolistá 
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(Pseudotsuga taxilofia), smrk sitka (Picea sitchensis), modřín japonský (Larix leptolepis), 

ale hlavně skotská borovice. Státní program zalesňování pokračuje i v současné době, ale 

jsou potíže se získáváním vhodné půdy. Od roku 1947 do roku 1960 vzrostla ve Velké 

Británii rozloha lesních porostů o více než 1/8. (Král, 1999) 

 

V hustě obydlené a vysoce průmyslové zemi, jakou je Velká Británie, zaujímá 

urbánní a komunikační reliéf 7 % z celkové rozlohy. Význačné jsou ve Velké Británii 

montánní tvary reliéfu. Jen v Anglii a Walesu se ročně zabírá 4000-5000 ha půdy pro těžbu 

nerostných surovin a z toho jsou zpravidla ¾ rekultivovány. V celé Velké Británii je 

potřeba rekultivovat na 60 000ha, protože tato plocha je zdevastována a opuštěna. A to 

hlavně ve východní části hrabství Cheshire. Zde po těžbě soli a uhlí docházelo k sedání 

povrchu. (Král, 1999) 

 

Státní ochrana přírody vznikla ve Velké Británii až v roce 1949, kdy byla 

ustanovena královským dekretem. Dříve se o tuto problematiku zabývala jen řada 

dobrovolných sdružení a spolků. V tomto roce byla také zřízena Komise národních parků, 

která ustanovila a zřídila jednotnou správu velkoplošných chráněných území. Nerozlišují 

se jen národní parky (National park, NP), ale i národní lesní parky (National Forest Park), 

území výjimečné krajinné hodnoty (Area of Outstanding Natural Beauty), zelené pásy 

(Green Belt), chráněná pobřeží (Heritage Coast) a ještě několik typů maloplošných 

rezervací. (Král, 1999)  
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5. NÁRODNÍ PARK LAKE DISTRICT 

 

Lake District je od roku 1951, kdy byl vyhlášen, největší národní park Velké 

Británie s rozlohou 2 292 km2. Napříč však měří pouhých padesát jedna kilometrů. 

Nachází se v severozápadní Anglii a zaujímá jihozápadní třetinu hrabství Cumbria. 

Hluboké hory a četná ledovcová jezera leží jedno vedle druhého, což zdejší krajině dodává 

dramatický ráz. Na dvanáct milionů návštěvníků navštíví každý rok tento park. Sláva 

tohoto parku a zdejší krajiny se zrodila na přelomu osmnáctého a devatenáctého století 

vlivem romantického hnutí. Zdejší krajinu měli velice v oblibě básníci, z nichž nejznámější 

byl John Mallord William Turner. Lake District si také zamilovala spisovatelka Beatrix 

Potterová, autorka a ilustrátorka dětských knih s postavou Petera Rabbita. Vlastnila zde 

svůj statek, který pak odkázala Národní správě. (Elphick. Tipling, 2005) 

 

Obr. č. 17 Lake District (craigasquith.co.uk). 
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Národní park je nesmírně atraktivní z geologického hlediska, bohatou faunou i 

archeologickými památkami. Leží zde osm národních přírodních rezervací, na sto dvacet 

míst zvláštního vědeckého zájmu, 1731 budov a kostelů, jež jsou zapsány v mezi chráněné 

památky, dvaaosmdesát místě významných geologických a geomorfologicky významných 

lokalit a zhruba dvě stě míst ze seznamu prastarých památek. (Elphick. Tipling, 2005) 

 

Počasí zde bývá deprimující, protože se zdejší krajina dokáže i na několik dní 

zahalit do husté mlhy. Tato krajina je nejvlhčí místo z Britských ostrovů. Průměrně zde 

naprší až 437 centimetrů za rok. Zatímco na úpatí hor spadne i polovina. Obvykle zde 

panuje proměnlivé počasí. (Elphick. Tipling, 2005) 

 

5.1 Povrch 

V Místní architektuře se odráží i místní geologie. Dříve místní obyvatelstvo hojně, 

jako stavební materiál, používalo zdejší červené pískovce, bělavý vápenec i šedozelenou 

břidlici. Tvrdé magmatické horniny jsou místy doplňovány měkkými usazenými 

horninami. Reliéf parku je tvořen kompaktně, paprsčitě uspořádanými horskými bloky. 

Z nejvyšší centrální oblasti se hřebeny i údolí rozbíhají  do všech stran. (Anděra, 2008) 

 

V Lakelandu, jak se často Lake District říká, se můžeme setkat s nejrůznějšími 

projevy zalednění do zaoblených vrchů, údolí ve tvaru U, morén a sutí, skalnatých karů až 

po 16 ledovcových jezer. Největší z nich – Windermere – je zároveň největší přírodní 

zásobárnou pitné vody v Anglii. Jeho rozloha je 1459 ha a délku má bezmála sedmnáct 

kilometrů. Kdežto nejhlubší jezero se pyšní hloubkou 74 m a nese název Wast Water (Obr. 

č. 18). Nalézá se zde i impozantní vodopád Scale Force, jehož voda padá z výšky 47 metrů 

do jezera Crummock Water. (Anděra, 2008) 

 

Lake District se může pochlubit nejen největšími a nejhlubšími jezery Anglie, ale 

také nejvyššími horami Cumbrian Mountains. Nejvyššími vrcholy jsou Scafell Pike měřící 
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978 m n. m., Sca Fell s 964 metry, Helvellyn s 950 metry a mnoho dalších. (Broderick et 

al, 2001) 

 

 

Obr. č. 18 Jezero Wast water (visitcumbria.com). 

5.2 Fauna 

Díky odlehlosti zdejších hor jsou výborným útočištěm pro populaci krkavců. Hojně 

tu žije kos horský (Obr. č. 19) - (Turdus torquatus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), 

linduška luční (Anthus pratensis), kavka obecná (Corvus monedula) a vrána obecná 

(Corvus corone). Hrubé kamenné zídky poskytují hnízdiště, útočiště a hmyzí potravu 

ptákům hnízdícím v děrách, jako jsou bělořit a konipas bílý (Motacilla alba). Podél 

ledových bystřin a řek a u některých jezer hnízdí pisík obecný (Obr. č. 20) - (Actitis 

hypoluecos), konipas horský (Motacilla cinerae) a skorec vodní (Obr. č. 21) - (Cinlus 

cinclus). (Elphick. Tipling, 2002)  
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V Lake District žije mnoho dravců od běžného káněte lesního (Buteo buteo) až po 

orlovce říčního (Pandion haliaetus), dřemlíka tundrového (Falco columbarius), motáka 

pilicha (Circus cyaneus) a sokola stěhovavého (Obr. č. 22) - (Falco peregrinus). Tomu 

zdejší skalnatá krajina vyhovuje natolik, že je zde jedna z jeho nejpočetněji hnízdících 

populací na světě. Dokonce je Lakeland v Anglii posledním útočištěm pro orla skalního 

(Aquila chrysaetos). A nejen pro orla, ale i pro veverku obecnou (Sciurus vulgaris), kterou 

dosud nevytlačila veverka popelavá, jako se tomu stalo ve zbylé části Anglii. 

V zalesněných údolích se dá spatřit jelen lesní a podél řek nachází svá útočiště vydra říční 

(Lutra lutra). Na své si zde přijdou i příznivci motýlů, žije zde 30 % všech zjištěných 

druhů v Británii. Běžným druhem obojživelníků je ropucha obecná (Bufo bufo). (Anděra, 

2008) 

 

   

Obr. č. 19 Kos horský.    Obr. č. 20 Pisík obecný. 

   

Obr. č. 21 Skorec vodní.    Obr. č. 22 Sokol stěhovavý. 

      (Zdroj obrázků živočichů www.biolib.cz) 
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5.3 Flóra  

Díky vytrvalým dešť ům do Lake Districtu příliš nepronikla pastva ovcí jako do 

jiných částí Anglie, takže se zde člověk může kochat horskými loukami, vřesovišti či 

rašeliništi, které jsou téměř panenskými kousky přírody s řadou arktoalpínských druhů. 

Nadměrné vlhko se projevilo v nadměrném růstu mechorostů a lišejníků, jejichž druhová 

rozmanitost i hojnost dosahuje udivujících 200 druhů. Přirozené listnaté lesy se zachovaly 

jen sporadicky a nahradily je vysazené smíšené porosty z dubu letního i zimního (Quercus 

robus, Q. sessilis), jasanu ztepilého (Obr. č. 23) - (Fraxinus excelsior), jilmu horského 

(Ulmus glabra), lípy srdčité (Tilia cordata), lísky obecné (Obr. č. 24) - (Corylus avellana), 

buku lesního (Fagus sylvatica) a jeřábu ptačího (Obr. č. 25) - (Sorbus aucuparia). Jsou zde 

také dva endemity, a to místní druh světlíku a jeřábu. (Anděra, 2008) 

 

   

Obr. č. 23 Jasan ztepilý.    Obr. č. 24 Líska obecná. 

 

 

Obr. č. 25 Jeřáb ptačí. 

(Zdroj obrázků rostlin www.biolib.cz) 
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5.4 Turistika a kulturní vyžití 

Do národního parku Lake District vede jak z jihu, tak i severu dálnice M6. Jelikož 

tento park patří k nejnavštěvovanějším, musíme v sezóně počítat s přeplněnými hlavními 

silnicemi. Silniční síť  není příliš hustá, a proto dává dostatečný prostor pro pěší turistiku, 

cykloturistiku i horolezecké výpravy, jež jsou spíše určeny pro klidné prostředí. Značení 

turistických stezek je v dobrém stavu, ale kvůli nevyzpytatelnému počasí je lepší mít s 

sebou kompas. Za silného deště či mlhy není mnohdy vidět ani na krok. (Anděra, 2008) 

 

 

Obr. č. 26 Infrastruktura Lake Districtu. (explorelakedistrict.co.uk). 

 

Většinu půdy v Lakelandu vlastní soukromníci a převážná většina všech obyvatel 

tohoto malebného kraje se živí právě díky velké návštěvě turismem. Proto zde není 

problém nikde najít penzion či restauraci nebo dokonce obchody se sportovním 

vybavením. (Broderick et al, 2001) 
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Obvyklá místa pro návštěvu jsou města Keswick, Windermere a Bowness. Keswick 

je oblíbeným turistickým místem již od zavedení železniční dopravy. Je zde plno obchodů, 

i se sportovními potřebami, penzionů, dokonce i letní repertoární divadlo. Jelikož je tu v 

létě velký problém zaparkovat, je lepší využívat hromadnou dopravu, která je i mnohem 

šetrnější k životnímu prostředí. Za tudorovců byly ve zdejší oblasti nalezeny velká ložiska 

grafitu. Díky tomu získal vedoucí postavení v těžebním průmyslu a Keswick se tak stal 

významným střediskem výroby tužek. Tuto těžební historii si nyní můžou návštěvníci 

prohlédnout v Pencil Museum (Muzeu tužek), sídlící ve staré továrně. Východně od města 

je pravěký kamenný kruh Castelring, který je zřejmě starší než mnohem slavnější 

Stonehedge. Windermere (Obr. č. 27) je působivá sedmnáct kilometrů dlouhou vodní 

plochou největšího jezera v Anglii. První sídla si zde budovali průmysloví magnáti ještě 

dávno před postavením železnice. Jedním z takovýchto míst je i Brockhole, kde dnes sídlí 

informační středisko národního parku. Mezi východním a západním břehem jezera po celý 

rok jezdí trajekt a v létě po severojižní ose parníky spojují Lakeside, Bowness a 

Ambleside. Velké oblibě se také těší středisko Bowness-on-Windermere ležící na 

východním břehu. Hodně z budov má viktoriánské detaily a kostel sv. Martina (St Martin`s 

Church) pochází z patnáctého století. Do viktoriánské doby návštěvníka zavede i muzeum 

Windermere Steamboat mající nádhernou sbírku zrekonstruovaných lodí. (Broderick et al, 

2001) 

 

Obr. č. 27 Windermere (visitcumbria.com). 
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6. NÁRODNÍ PARK DARTMOOR 

 

Národní park Dartmoor (Obr. č. 28) je největší a nejméně narušená oblast volné 

přírody v jihozápadní Anglii. Leží převážně na vrchovině v hrabství Devon, jednadvacet 

kilometrů západně od Exeteru. Dartmoor je jeden z nejstarších národních parků Anglie, byl 

založen již v roce 1951. Jeho rozloha činní 954 kilometrů čtverečních. (Elphick. Tipling, 

2005). 

 

Obr. č. 28 Národní park Dartmoor (discoverdartmoor.co.uk). 

 

Dartmoor je také znám nejlépe střeženou věznicí v Británii. Jeho v mlze zahalená 

divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro detektivní román Arthura Conana 

Doyla Pes baskervillský z roku 1902. Pouze o víkendech je přístupná ohromné cvičiště na 

Dartmoorském vřesovišti, jež využívá Ministerstvo obrany. Velice známí jsou i 
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Dartmoorští poníci, potulují se zde již od 10. století. Jsou malí a robustní a své místo mají 

nejen ve zdejší krajině, ale pyšní se i na logu parku (Obr. č. 29). (Broderick et al, 2001) 

 

 

Obr. č. 29 Logo Národního parku Dartmoor (diamondsinthelandscape.org.uk). 

 

6.1 Povrch 

Zhruba 65 % rozlohy parku přikrývá velká žulová masa mající tvar kopule, která 

byla vyvržena před 295 miliony lety jakožto nejvýchodnější výřez podmořského žulového 

masivu, který sem pokračuje od souostroví Scilly. Původně toto jádro obalovaly měkčí 

sedimentární horniny, ale všechny podlehly erozi. Ve vyšších polohách vytvořila žula, 

vystavená povětrnostním vlivům, robustní kvádry, tzv. tory. Na složitých geologických 

poměrech vytvořených na usazeném pískovci, břidlici a vápenci je řada rozličných 

biotopů, na nichž se dobře daří široké škále fauny. (Elphick. Tipling, 2005) 

 

Nejvyšší vrchol je High Willhays s výškou 621 metrů, průměrná výška okolí je 

okolo 370 metrů. Ve vyšších polohách je jen pochmurná a bezlesá krajina, ale v nížinách 

se vše mění v typickou Anglickou krajinu se semknutými vesnicemi, okázalými kostely a 

s pastvinami či políčky ohrazenými kamennými zídkami a všude přítomnými živými ploty. 

Výraznými dominantami okolí, které člověk po tisíciletí upravuje, jsou rozlehlá vrcholová 

slatiniště a rašeliniště (přes 120 čtverečních kilometrů) s vrstvou rašeliny dosahující místy 

až 10m. (Anděra, 2008) 
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Obr. č. 30 Pohled na Dartmoor (static.panoramio.com). 

 

Dartmoor je významnou pramennou oblastí, jíž se říká „Matka řek“ a vděčí tomu 

velkému množství vody přiváděné častými dešti a sněhem. Celé území parku je protkáno 

hustou sítí vodních toků, jako jsou Dart, Teign, Taw a zejména Avon. Mnoho řek si 

zachovalo svoji divokost a vytvářejí malebné údolí s kamenitými řečišti a zalesněnými 

břehy. Je zde celá řada vodních nádrží, kaskád (Becky Falls, Whita Lady Waterfall aj.) a 

hodně pozoruhodných vodopádů. (Anděra, 2008) 

 

6.2 Flóra 

Slatina s vřesovišti a borůvčím se dá najít na příkřejších svazích s nerušeným 

odtokem. Ve vlhkém prostředí se daří vřesovci ladnému a bezkolenci modrému (Obr. č. 

31) - (Molinia Caerulea) a na sušších místech žlutý hlodáš (Ulex). Hojně zde roste známý 

hlodáš evropský, ale ještě více je tu doma hlodáš západní (Obr. č. 32) - (Ulex gallii), jenž 

kvete později. V pozdním létu slatinu zaplaví nádherné purpurové moře probleskující 

žlutou barvou. (Elphick. Tipling, 2005) 
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Obr. č. 31 Bezkolenec modrý .  Obr. č. 32 Hlodáš západní. 

(Zdroj obrázků rostlin www.biolib.cz) 

 

Rašeliniště mají svou typicky chudou vegetaci. Na sušších místech jsou vystřídány 

vřesovišti a travnatými porosty spásané skotem a ovcemi. Pro botaniky je nejzajímavější 

světlík Vigursův, který je na Britských ostrovech endemitem. Na planinách bezútěšnou 

atmosféru umocňuje absence stromů. Původní lesy zde byly již dávno v minulosti 

vykáceny a vypáleny, a to i díky těžbě cínu. Druhotné doubravy skládající se z dubu 

letního a zimního (Quercus robus, Q. sessilis), břízy, lísky obecné (Corylus avellana), 

jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a cesmínu jsou spíše na svazích říčního údolí. Přirozené 

lesní porosty jsou tu jen ojediněle a jsou staré i 500 let, např. Wistmanův les (Wistman`s 

Wood). (Anděra, 2008) 

 

6.3 Fauna 

Zvířena není oproti evropské pevnině až tak výjimečná, jistou zajímavostí je výskyt 

severského kulíka zlatého (Obr. č. 33) - (Pluvialis apricaria) a jespáka obecného (calidris 

alpina). Z teplomilné fauny je tu např. skřivan lesní (Lullula arborea). Na vřesovištích jsou 

nejčastěji k vidění linduška luční (Obr. č. 34) - (Anthus pratensis), bramborníček 

černohlavý (Obr. č. 35) - (Saxicola rubicola) a skřivan polní (Alauda arvensis). Výjimkou 

nejsou ani bělokur rousný (Lagopus lagopus) a kos horský (Turdus torquatus). V nižších 

oblastech hnízdí na mokřadech koliha velká (Numeniu arguata) a bekasina otavní 
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(Gallinago gallinago). Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus) 

zastupují plazy. Zmije obecná je jediný jedovatý plaz na Britských ostrovech. Největším 

dravcem je káně lesní (Buteo buteo) a podél řek žije vydra říční (Lutra lutra). Již zmíněný 

dartmoorský poník (Obr. č. 36) je celoroční atrakcí. Dorůstá do výšky 1,2 m, má robustní 

postavu, silné nohy, na mohutném krku menší hlavu s malýma pohyblivýma ušima a černé 

nebo hnědé zbarvení. (Anděra, 2008) 

 

   

Obr. č. 33 Kulík zlatý .   Obr. č. 34 Linduška luční. 

 

   

Obr. č. 35 Bramborníček černohlavý . Obr. č. 36 Dartmoorský poník. 

(Zdroj obrázků živočichů www.biolib.cz) 
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6.4 Turistika a kulturní vyžití 

Vnitrozemí Devonu dominují romantická vřesoviště stvořená pro pěší túry, 

s minimem silnic a s nádhernými výhledy na kilometry daleko. Stovky chráněných říčních 

údolí přerývají nekonečná pobřeží zdánlivě izolovaných od zbytku světa. To je jeden 

z důvodů, proč Devon dokáže pojmout tak velké množství návštěvníků, aniž by to člověk 

pociť oval. Ideální je se nepokoušet vidět vše v jednom týdnu, ale usadit se na jednom 

místě a tam dokonale nasát atmosféru celého regionu. Po krajině je množství pravěkých 

památek, které svému dochování vděčí odolné žule. (Broderick et al, 2001) 

 

 

Obr. č. 37 Mol`s Coffee House (s0.geograph.org.uk). 

 

Na západ od Národního parku Dartmoor leží správní středisko Devonu, město 

Exeter. Je to rušné a životem kypící město a navzdory pumovým náletům za druhé světové 

války, si zachovalo svébytný kolorit. Exeter leží vysoko na plošině nad řekou Exe a je 

obepínán masivními úseky římských a středověkých hradeb. Římané zde založili High 

Street a od té doby se síť  ulic takřka nezměnila. Jsou zde k vidění malebné zelené oázy 
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skýtající katedrální okrsek i k toulkám vybízející kočičími hlavami vydlážděné uličky. 

Mezi nejkrásnější stavby bezesporu patří alžbětínský Mol`s Coffee House (Obr. č. 37), 

dále radnice (Guildall, jedna z nejstarších městských budov v Británii) z roku 1330 v High 

Street a elegantní Rougement House z osmnáctého století. Přístavní oblast se proměnila 

v atrakci pro turisty. Tamější sklady z 19. století se upravily na obchody řemeslných 

výrobků, starožitnictví a kavárny. Místní katedrála sv. Petra, postavená ve stylu vrcholné 

gotiky, se řadí mezi nejskvostněji zdobeným katedrálám v Británii. Pozoruhodné jsou i 

podzemní kanály vybudované ve 14. a 15. století, postavené pro přívod vody od pramenů 

mimo město. (Broderick et al, 2001) 

 

Malebné přístavní městečko Plymouth ležící asi dvacet kilometrů jižně od 

Dartmooru je známé tím, že odtud vyplouvali mořeplavci jako Drake a Cook. Historii 

města nabízí návštěvnické středisko Plymouth Dome. Prostřednictvím špičkové výstavní 

techniky návštěvníka obeznámí s dějinami i současností Plymouthu. Kousek od Plymouth 

Dome je Mayflower Stone and Steps, odkud v roce 1620 vypluli Otcové poutníci na 

plavbu do Nového světa. Tato plavba byla třetím pokusem Anglie o kolonizaci a zároveň 

je prvním úspěšným. Starý Plymouth je soustředěn kolem proslulého trávníku Hoe (Obr. č. 

38). Tady v roce 1588 údajně v klidu dohrál sir Francis Drake partii kuželek, zatímco se 

k přístavu blížila španělská válečná flotila. Teď je z Hoe příjemný park, který vroubí 

pomníky námořníků včetně Francisa Drakea. Vedle se tyčí masivní Royal Cotadel Karla 

II., vybudován na ochranu přístavu v sedmnáctém století, a úžasné Aquarium. Při okružní 

plavbě po přístavu je nejlepší prohlídka historického komplexu, kde se za dob 

napoleonských válek stavěly válečné lodě. (Broderick et al, 2001) 
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Obr. č. 38 Pohled na Hoe v Plymouth (www.moorviewtouringpark.co.uk). 

 

Od poloviny července do prvního zářijového týdne využívá velký počet řidičů, 

zvláště s karavany, dálnici M5 a silnici A30. Zejména o sobotách je zde veliký provoz. 

Jelikož jsou zde velice úzké silnice, je důležité si na ně vyhradit hodně času. Proto je 

nejvhodnější cesta pravidelnou železniční linkou jedoucí po historické železniční trati 

Great Western Railway z Peddingtonu do Penzance zastavující v každém větším městě. 

Mimo to lze využít i taxíky nebo pravidelné autobusové linky. (Broderick et al, 2001) 
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7. NÁRODNÍ PARK BROADS 

 

Národní park Broads byl vyhlášen za národní park v roce 1989 o rozloze 303 km2. 

Leží v nížinné přímořské oblasti East Anglia východně od města Norwich. Broads je 

jedním z nejmenších národních parků Velké Británie. I přes tuto skutečnost se řadí mezi 

nejvýznamnější mokřadní lokality na evropském kontinentu. (Král, 1999) 

 

 

Obr. č. 39 Národní park Broads (www.tournorfolk.co.uk). 

 

Region East Anglia má rovinný a otevřený terén, se silnými větry ze Severního 

moře. Větrné mlýny se osvědčily jako samozřejmé zdroje energie a to až do dvacátého 

století. V jiných částech větrné mlýny sloužily pro mletí obilí, ale v Broads sloužily 

k odvodňování. Dříve zde bylo velké množství mlýnů, ale protože byly většinou postaveny 

na bažinatém terénu, tak se jich zachovala jen hrstka. Malá hrstka přeživších mlýnů byla 

zrestaurována a uvedena do provozního stavu. Nejvyšší mlýn v Broads je Barney Arms 

Windmill (Obr. č. 40) vysoký jako sedmipodlažní budova. (Broderick et al, 2001) 
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Obr. č. 40 Barney Arm Windmill (www.geocities.jp). 

 

7.1 Povrch 

Lidé si dlouho mysleli, že zdejší panenská krajina složená z podmáčených lesů, 

bažin, mělkých sladkovodních jezer (tzv. ,,broads“) a přímořských močálů spojených 

místními řekami (Yare, Bure, Ant, Chet, Thurne a Waveney), byla vytvořena samotnou 

přírodou. Ale průzkum v roce 1953 ukázal, že krajina vznikla ve středověku odlesněním, 

vytěžením rašeliny a následným zaplavením rašelinných ložisek spodní vodou. Nalézají se 

zde kromě rašeliny i jíly a bahnité naplaveniny. Nejvyšší bod Broads How Hill má 

nadmořskou výšku pouhých 13 metrů nad mořem. (Anděra, 2008) 

 

 7.2 Flóra  

Nejvíce se vyskytujícím rostlinným druhem jsou rákosiny, kterým se tady obzvlášť  

daří. Neslouží jen jako útočiště početného vodního ptactva, ale místní lidé si z něj dělají 

střešní krytinu. Nacházejí se zde porosty ostřic (Carex) a šmelu okoličnatého (Butomus 

umbellatus). Rostlinné druhy jako kohoutek Jovišův (Lychnis flos-jovis) nebo vstavač 

hlízovec Loesův (Liparis loeselii) nejsou jinde v níže poležených oblastech Anglie 

k vidění.   
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Keřové patro je složeno z kaliny obecné (Viburnum opulus), růže šípkové (Rosa 

canina) a ostružiníku (Rubus). V podmáčených lesích vrby (Salix) a břízy (Betula) doplňují 

olši (Alnus). (Anděra, 2008) 

 

7.3 Fauna 

Celé území Broads je jako Broadland uvedeno v mezinárodním seznamu 

významných ptačích oblastí s více než třemi sty zjištěných druhů. V polovině 

devatenáctého století odvodňování mokřadů, lov a studené zimy téměř způsobily vyhynutí 

bukače velkého (Botaurus stellaris) (Obr. č. 41). Bukač má výborné maskování, které ho 

v rákosí činní takřka neviditelným. Vrátil se sem hnízdit až v roce 1911 a roku 1954, kdy 

bylo dosaženo vrcholu populace tohoto příslušníka čeledi volavkovitých, jeho počet opět 

klesá a dnes zde hnízdí asi jen dva páry. Tento pokles populace má na svědomí člověk 

znečišť ující zdejší vody. Zejména tuhé zimy mají na svědomí ohrožení sýkořice vousaté 

(Panurus biarmicus). Odvodňování a bezohledný lov vedlo na sklonku devatenáctého 

století k vyhubení motáka pochopa (Circus aeruginosus). Třebaže se sem vracel, hnízdil 

zde do sedmdesátých let jen občas. Podařilo se mu však úspěšně vrátit a dnes zde hnízdí 

asi pětadvacet párů. Z běžných druhů ptáků jsou zde k vidění kachny, potápky 

(Podicipediformes), lysky černé (Fulica atra), kormorány velké (Phalacrocorax carbo), 

labutě (Cygnus sp.) nebo volavka popelavá (Ardea cinerea). (Elphick. Tipling, 2005) 

 

   

Obr. č. 41 Bukač velký.   Obr. č. 42 Moták pochop. 

(Zdroj obrázků živočichů www.biolib.cz) 
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Nejnápadnější hmyzí zástupci jsou vážky a šídla. Šídlo je dokonce ve znaku parku 

(Obr. č. 43). Z motýlů je to například otakárek fenyklový (Popilio machaon). Broads jsou 

dokonce jediným místem Velké Británie, kde se otakárek rozmnožuje. Je zároveň největší 

druh motýlu žijících na Britských ostrovech. Jeho housenky se živí na vzácném smldníku 

bahenním. V létě jsou, jako všude v mokřinách, hejna komárů (Culicidae) a všudypřítomní 

ovádi (Atylotus cf. Rusticus). (Anděra, 2008) 

 

 

Obr. č. 43 Logo Broads (www.broads-authority.gov.uk). 

 

Z třídy savců zde žije plachý rejsec vodní (Neomys fodiens), hryzec vodní (Arvicola 

terrestris), introdukovaný srnčík čínský (Hydropotes inermis) a vydra říční (Lutra lutra). 

Vydra je velice plachá, takže je těžko k zahlédnutí a jediný důkaz o jejím výskytu ve 

zdejších vodách je často jen její trus. Žije zde i užovka obojková (Natrix natrix), největší 

haj Britských ostrovů, mající v oblibě příkopy, pomalé potůčky a další mokřadní biotopy. 

Užovka obojková je typická svými za hlavou umístěnými žlutými nebo bílými půlměsíčky. 

(Elphick. Tipling, 2005) 

  

 7.4 Turistika a kulturní vyžití 

 Národní park Broads se nachází východně od Norwich ve východní Anglii a je jen 

několik málo kilometrů vzdálen od moře. Je velice dobře přístupný jak po silnici A47 či 

A146 tak i po železnici. Jelikož jsou Broads světem vody, nenabízí tak jen přírodní 

bohatství, ale nabízí i vodní turistiku. Je zde více než 200 kilometrů vodních cest. Turisté 

tak můžou z loděk pozorovat velké množství vodního ptactva a nádherné větrné mlýny. 

(Broderick et al, 2001) 

 

Výše zmíněný Norwich je nejzachovalejší středověké město Velké Británie. Poprvé 

bylo opevněno v devátém století Anglosasy a z této doby se zachovala nepravidelná síť  

ulic často vydlážděné kočičími hlavami. Na počátku se spolu s příchodem Vlámů založil 

textilní průmysl a díky tomu město prosperovalo až do průmyslové revoluce probíhající 
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v devatenáctém století, tehdy bylo druhým nejvýznamnějším městem Anglie. (Broderick et 

al, 2001) 

 

 

Obr. č. 44 Broads (scavenging.files.wordpress.com). 

 

Jedna z nejúchvatnějších středověkých ulic v Anglii leží ve středověké části města 

nazvané Elm Hill. Další půvabnou částí města je anglosaské tržiště u katedrály. Obě místa 

mají zachovalé středověké budovy, dnes jsou z nich ve velké množství obchody 

prosperující z turismu. Norwichská katedrála zde stojí od roku 1096. Založil ji biskup 

Losinga a bílý kámen na výstavbu katedrály je dovezen až z Normandie. Zdejší křížová 

chodba je jedna z největších v Evropě. Od patnáctého století, kdy se přistavila štíhlá věž, je 

druhou největší katedrálou v Anglii. Její výška činí celých devadesát šest metrů. 

(Broderick et al, 2001) 

 

Obr. č. 45 Castle museum v Norwich (www.planetware.com). 
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Dalším zajímavým místem města Norwich je Castle Museum (Obr. č. 45). Nalézá 

se v donjonu z dvanáctého století a v roce 1834 byl zrekonstruován z bathského vápence. 

Donjon působil po 650 let jako věznice. Dnes jsou zde exponáty středověkého brnění, 

porcelánu, hrnčířské výroby, a dokonce nejobsáhlejší sbírka keramických čajníků na světě. 

Díky norwichské malířské škole je donjon vybaven velkým množstvím obrazů. (Broderick 

et al, 2001) 

 

Západně od Broads je městečko Great Yarmouth. Před první světovou válkou ve 

zdejším přístavu kotvilo tisíc lodí. Místní ekonomiku táhl lov sleďů, ale po jejich úbytku 

v okolním moři se město přeorientovalo na údržbu kontejnerových lodí a ropných plošin 

v Severním moři. Díky románu David Copperfield od Charlese Dickense je Great 

Yarmouth nejpopulárnějším přímořským letoviskem Norfolského pobřeží. (Broderick et al, 

2001) 
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8. PROBLEMATIKY NÁRODNÍCH PARKŮ 

 

8.1 Turisté 

Hlavním problémem národních parků je vysoká návštěvnost. Ročně jen do Lake 

District zavítá na dvanáct milionů lidí. I v tak velké oblasti, jako je Lake District, zanechá 

tak velké množství lidí značné škody. Turisté se sem musí nějak dopravit a velká část 

z nich přijíždí vlastními auty, což má za následek zhoršení ovzduší, zvýšený hluk a 

prašnost. Tak velký počet lidí a aut ruší zvěř. Lidé zde také zanechají velké množství 

odpadků. Postavením odpadkových košů by problém nijak nevyřešilo, protože by se 

musely vyvážet, a to by vedlo ke zvýšení dopravy. Doprava a turisté způsobují erozi, 

rušení zvěře při rozmnožování a poškozování venkovského života a jejich obyvatel. 

(Elphick. Tipling, 2005) 

 

8.2 Veverka popelavá 

Dalším problémem jsou veverky popelavé (Obr. č. 46) - (Sciurus carolinensis). Ty 

postupně vytlačují původní veverky obecné (Obr. č. 47). Tento problém se však netýká jen 

národního parků, ale i zbylé části Britských ostrovů. Veverka popelavá byla na území 

Velké Británie vysazena na začátku dvacátého století. Daleko lépe se dokázala přizpůsobit 

životu ve městech, takže jsou z vidění snad v každém lépe udržovaném parku. Díky svému 

vzhledu si ji lidé velice oblíbili. Je více krotká než veverka obecná a více se pohybuje na 

zemi. Proto není problém ji i krmit. Živí se semeny a plody lesních stromů, ale i kůrou 

z větví a okusuje mladé výhonky, takže může v porostech nadělat značné škody. Nemá na 

uších štětiny a její ocas není tak huňatý. Je o něco málo větší než veverka obecná a je více 

odolná vůči nemocem. A právě její odolnost je zřejmě důvod jejího úspěšného rozšíření po 

Britských ostrovech. (Huggett, 2004) 
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Obr. č. 46 Veverka popelavá.  Obr. č. 47 Veverka obecná. 

(Zdroj obrázků živočichů www.biolib.cz) 

 

8.3 Chemie  

Dalším nebezpečím, zejména pro orly, sokoly a jiné dravce, byl odjakživa lovec. 

Ale příchodem moderního zemědělství v polovině dvacátého století se objevil nový 

problém. Používání pesticidů a hlavně DDT znamenalo průnik těchto látek do těl dravců. 

Neměli však problém zahnízdit a naklást vejce, ale jedy v jejich těle způsobily ztenčování 

skořápek. Často se stávalo, že samice při zahřívání křehká vejce rozsedly. Naštěstí se však 

situace v posledních desetiletích zlepšuje, a to zejména protože si člověk uvědomil daný 

problém a omezil, v případě DDT zcela zakázal, používání těchto látek. (Anděra, 2008) 

 

8.4 Národní park Broads 

Národní park Broads je vodní svět s křehkým životním prostředím. Zvyšující se 

počet motorových člunů eroduje křehké břehy, zviřuje usazeniny, ničí mořskou vegetaci, a 

hlavně ruší zvířata. (Elphick. Tipling, 2005) 

 

Dalším velice závažným problémem je znečištění zdejších vod. Zejména za 

poslední tři desetiletí se stav kvality vody značně zhoršil. Může za to moderní zemědělství 

používající dusičnatá hnojiva a nahromaděné fosfáty z nedostatečně vyčištěných 

odpadních vod. Díky těmto látkám se zde daří malým řasám, které brání průniku světla, a 

tím tak brzdí růst mořských rostlin. Tyto řasy produkují jedovaté látky mající na svědomí 
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velké množství uhynulých ryb. Bakterie žijící v bahně na dně zdejších vod vypouští také 

jedy, a ty mají na svědomí tisíce uhynulých ptáků. (Elphick. Tipling, 2005) 

 

Ochranářské orgány se již snaží vážný stav Broads zvrátit. V několika částech 

Broads se vybudovaly izolační náspy a mezitím se odčerpává bahno znečištěné mrtvými 

řasami a znečišť ujícími látkami. Mělo by se v celém národním parku zakázat používání 

motorových člunů, protože jedině tak se dají zachránit erodující břehy a zastavit tak úbyt 

rákosin, které jsou domovem mnoha živočichů. (Elphick. Tipling, 2005) 
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9. ZÁVĚR 

 

Ochrana přírody je velice důležitá. Nejen pro zachování dané lokality pro budoucí 

generace, ale zejména ochrana přírodního bohatství. Velká Británie si je touto ochranou 

přírody vědoma, a proto má na svém území patnáct národních parků. V budoucnu se toto 

číslo jistě zvětší. Ochrana přírody na Britských ostrovech je jejím umístěním mnohem 

důležitější než například na evropském kontinentě.  

 

Britské ostrovy mají mnoho krajinných rázů a národní parky vyhlášené vládou 

Velké Británie chrání každý z nich. Jsou tak chráněny krásná horská území, louky, 

vřesoviště, mokřiny, ale i divoká příroda s původním lesním porostem, kterého je na 

Britských ostrovech jen poskromnu. 

 

Anglické národní parky nabízí široké turistické využití. Na své si zde přijdou pěší 

turistiky, cyklisté, horolezci, i milovníci vodních sportů. Místní obyvatelé malebných, 

často středověkých, vesniček se snaží turistům nabídnout veškeré možné služby. Od 

ubytování počínaje, prodejem sportovních potřeb konče. Turisté jsou tak často 

nepostradatelnou součástí místních ekonomik. Ale tato skutečnost má i svou druhou 

stránku. Obrovské počty turistů jsou sice pro lidi a jejich ekonomikou přínosem, ale pro 

místní chráněnou přírodu se to říct nedá. Turisté by se tedy měli chovat rozumně a 

obzvlášť  by měli zvážit, zda je nutné používat v tak velké míře osobní automobily. Veřejná 

doprava je ve Velké Británii na velice dobré úrovni a je mnohem šetrnější k přírodě, 

mnohdy je ještě pohodlnější a příjemnější.  
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<http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/maps.html> 
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Obr. č. 16 Park anglického typu. Dostupný z WWW:  

<http://www.chovatelka.cz/moderni-zahrada-clanek/moderni-zahrada-v-anglickem-stylu-
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Obr. č. 17 Lake District. Dostupný z WWW: 
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Obr. č. 24 Líska obecná. Dostupný z WWW: 
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<http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8039/?taxonid=3426> 
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Obr. č. 32 Hlodáš západní. Dostupný z WWW: 

<http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id74812/> 
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<http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2549/?taxonid=8623> 
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Obr. č. 45 Castle museum v Norwich. Dostupný z WWW: 
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