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1 Úvod
Polopřirozený vzhled údolí Úslavy v Plzni mezi Božkovem a Rokycanskou třídou
v Doubravce je stále více a více ohrožován zástavbou, stavebními úpravami a uzavíráním
soukromých pozemků veřejnosti. Na druhé straně zde v posledním desetiletí vznikly umělé
tůně a přirozená sukcese vedla ke vzniku lesostepi na aluviální nivě s původně kosenými
travními porosty. Dětská hřiště a sportoviště učinila z tohoto území atraktivní místo pro
krátkodobou rekreaci.
Snadná dostupnost, pestrost stanovišť od zastíněných úžlabin v opuštěném jámovém
lomu s tůněmi k otevřeným lučním porostům v aluviální nivě, litorální a submerzní vegetace
v tůních a příkopech a peřejovitý charakter řeky spolu s blízkým rybníkem vytváří pestrou
směsici biotopů pro suchozemskou a vodní faunu. Je to vhodné území pro polodenní
zoologickou exkurzi, která se dá spojit s demonstrací některých geologických jevů.
Cílem příspěvku je představit geologii údolí, jednotlivé zajímavé lokality a zmínit
jejich charakteristickou faunu; u vybraných druhů jsou uvedeny i rozšiřující informace.
2 Geologická historie údolí
Údolí Úslavy mezi Božkovem a Doubravkou vznikalo postupným zahlubováním řeky
Úslavy od konce třetihor. Úroveň původní třetihorní paroviny ležela poměrně vysoko (více
než 100 m) nad současným dnem údolí. Hloubkovou erozí řeky bylo postupně odkryto skalní
podloží. Tvoří je horniny prekambria a mladších prvohor.
Nejstarší horniny reprezentují slabě přeměněné usazeniny z konce prekambria. Jsou to
grafitické břidlice a droby, často s vyšší příměsí sopečného materiálu. V blízkosti Koterova
vystupují na povrch i prekambrické podmořské vulkanity, tzv. metabazalty (dříve tzv. spility).
Některé polohy břidlic byly nabohaceny jemně rozptýleným pyritem nebo mají vyšší podíl
uhličitanů a lze je označovat za nečisté vápence. Všechny tyto usazeniny vznikaly na dně
hlubokého moře či dně oceánu, který se ke konci prekambria rozkládal na severozápadě
našeho území. Na jihovýchodě v té době ležela pevnina. Posunem litosférických desek a s
ním souvisejícím podsouváním oceánské litosféry pod pevninu ve směru od SZ k JV byly k
okraji pevniny postupně přinášeny usazeniny a sopečné horniny z rozsáhlého oceánského dna.
Tento materiál byl z podsouvané desky postupně seškrabován a hromadil se v úzkém pruhu
při okraji pevniny (vznikla tzv. akreční čočka, akreční klín). Proto dnes máme v poměrně
úzkém prostoru mezi Mariánskými Lázněmi a Klatovy zachovány horniny, které původně
pokrývaly dno stovky a možná až tisíce kilometrů širokého oceánu. Na konci prekambria a
počátkem kambria byly tyto horniny akumulované při okraji pevniny deformovány a
postiženy slabou metamorfózou. Tento proces je označován jako kadomské vrásnění. Tyto
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slabě metamorfované a deformované horniny se staly součástí, a do značné míry i základem
pevniny, která se později stává tzv. českým masívem.
Prekambrické horniny byly ve vyšších částech současného údolí Úslavy intenzívně
rozvětrávány v průběhu třetihor. Vznikaly zjílovatěné a střípkovitě se rozpadající a oxidy
železa různě probarvené zvětraliny. Pevnější, čerstvé, nezvětralé prekambrické břidlice se
vyznačují šedou až tmavě šedou barvou, slabým úsměrněním minerálních součástek a
hedvábným leskem na foliačních plochách. Břidlice vystupují ve skalkách v prudkých svazích
údolí. Nezvětralé horniny lze vidět ve svahu na zastávce, kde byly vyneseny na povrch ze
štol. Lze je také vidět v blízkosti štoly pod tratí v Lobzích a tvoří přirozené výchozy ve
strmém výsepním břehu na pravém břehu Úslavy nad jezem v Božkově (Obr. 2A). Břidlice
byly předmětem intenzívního dolování v 19. a ještě na počátku 20. století. Rozkladem pyritu
obsaženého v břidlicích vznikaly sírany pro výrobu kamence. K rozsáhlé těžbě docházelo
v Kristiině údolí (Christinenthal) mezi Božkovem a Koterovem, ale pozůstatky štol jsou i ve
svahu nad řekou v blízkosti božkovského jezu a v Lobzích.
Od kambria (540 Ma = milionů let) do svrchního karbonu (pennsylvannu) (310 Ma)
nemáme z Plzně žádné geologické doklady. I na území Plzně se nepochybně rozkládalo
chladné a posléze až subtropické moře od ordoviku do středního devonu, ale veškeré doklady
po těchto mořích zmizely během procesu formování variského horstva a jeho eroze mezi
svrchním devonem a spodním karbonem (380-320 Ma).
Proto na prekambrických břidlicích, zvrásněných poprvé při kadomském vrásnění na
konci prekambria a pak zvrásněných ještě podruhé v průběhu variského vrásnění ve svrchním
devonu, nesouhlasně leží již jen slabě ukloněné a nezvrásněné a nemetamorfované usazeniny
svrchního karbonu. Patří druhé dochované etapě geologické historie území. Tyto horniny dnes
leží ve srovnatelné nadmořské výšce jako horniny prekambrické. Je to způsobeno poklesem
bloků zemské kůry v pokarbonském období, při kterých karbonské usazeniny zaklesly podél
zlomů níže. Poklesy dokládají tzv. extenzní tektonický režim, při kterém dochází
k roztahování zemské kůry. Vznikají protiklonné poklesy, jejichž výsledkem je vznik příkopů
z pokleslých bloků a mezilehlých vystupujících hrástí.
Karbonské horniny patří nýřanským vrstvám. Tvoří je hrubozrnné klastické usazeniny,
tzv. arkózy a arkózové pískovce, v menší míře i slepence. Vznikaly jako vějířovité
naplaveniny na výnosových kuželech podhorských řek. Čechy v té době ležely v tropech.
Rychlá eroze variského pohoří vedla ke vzniku mocných říčních akumulací v širokých
údolích mezi horskými pásmy. Karbonské řeky tak připomínaly divočící řeky vytékající ze
současných velehor. Arkózové pískovce byly předmětem lomové těžby v 19. a počátkem 20.
století na mnoha místech v Plzni. Kromě lomu v Lobzích existovaly lomy mezi Roudnou a
Bílou Horou a také na Košutce, v Bolevci a na svazích Krkavce. Skalní výchozy karbonských
arkóz a slepenců jsou k vidění také mezi zoologickou zahradou a Radčicemi.
Snadná opracovatelnost a víceméně pravoúhlý rozpad předurčil tento kámen ke
stavebnímu využití do základů budov, jak je možné si všimnout v centru Plzně na budovách
z přelomu 19. a 20. století. Arkózy však mají kaolinický tmel, který je vyplavován deštěm a
kámen se tak pomalu rozpadá. Vlivem poréznosti kámen snadno vsaje vodu do pórů, což jeho
rozpad ještě podporuje. Arkózy tedy nejsou vhodných kamenem do základů budov.
Poslední třetí etapa geologické historie začala před asi dvěma miliony let. V tehdy
ploché plzeňské kotlině s průtočnými jezery se řeky začaly zařezávat do skalního podloží.
Souviselo to s klimatickými změnami, množstvím dešťových srážek a jimi způsobenými
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změnami ve vodnatosti řek. Střídání dlouhých chladných suchých (doby ledové, glaciály) a
teplých humidnějších period (doby meziledové, interglaciály) vedlo ke střídavému zanášení a
prohlubování říčních koryt a údolí. V humidnějších obdobích řeky zahlubovaly údolí a
erodovaný materiál byl odnášen dále po proudu. V sušších periodách byla dna údolí zanášena
materiálem z okolí, neboť řeky neměly dostatek vody pro odnos štěrku níže po proudu.
Střídala se období erozní a akumulační.
Různá rychlost proudu v korytech vedla ke vzniku říčních zákrutů, tzv. meandrů, které
boční a hloubkovou erozí rozšiřovaly postupně se zahlubující říční údolí. Tento proces
vyvrcholil na sklonku poslední doby ledové. V teplejším období se řeka začala zařezávat do
svého dna, odnášela erodovaný materiál a dno se prohloubilo o jeden či více metrů pod
úroveň dnešní hladiny. Chladný nápor tzv. mladšího dryasu před asi 12,7 tisíci lety (poslední
chladný výkyv würmského glaciálu) tuto erozní činnost řeky zastavil a údolí bylo opět
zanášeno. Svědčí o tom 1-2 metry mocná poloha hrubých říčních štěrků, které tvoří výplň
údolí pod dnem současné Úslavy (Obr. 6A-D). Řeka dnes teče po povrchu těchto štěrků.
Proto, až na výjimky, dno řeky tvoří štěrk a nikoli skalní povrch. Nejmladší usazeniny řeky
vytváří plochou aluviální nivu (Obr. 6A). Tu tvoří jemný materiál splavený dešťovou erozí
(ronem) do údolí. Při povodních, za kterých se vody řeky rozlijí po povrchu aluviální nivy a
proud zpomalí, se jemný materiál začíná usazovat na celé ploše údolí. Postupně se nad štěrky
vytvořila několik decimetrů až dva metry mocná vrstva povodňových hlín. Jejich stáří
nepřekračuje 6-7 tisíc let. Jejich vznik souvisí s odlesňováním, které nastalo s příchodem
prvních zemědělců. Nivy jsou tedy produktem nejmladší geologické historie území..
Štěrkopískové náplavy z chladných období pleistocénu tvoří tzv. říční terasy po obou
stranách údolí. Terasy leží ve výšce od několika metrů do několika desítek metrů nad dnem
Úslavy. Mocnost teras může být až několik metrů. Materiál teras byl předmětem těžby písku a
štěrku pro stavební účely v malých i větších pískovnách rozptýlených v 19. a počátkem 20.
století v polích na místě současného Petrohradu, Slovan a Bručné. K těm větším pískovnám
patřily Chvojkovy lomy na Slovanech v Plzni. Na místě bývalých pískoven, zahloubených až
několik metrů pod horní úrovní terasy (tehdy povrchu polí) dnes leží sportoviště a plavecký
bazén na Slovanech. Naposledy byly tyto říční terasy odkryty při výstavbě nákupní galerie na
náměstí gen. Píky (Obr. 2C-F) a krátkodobé odkryvy rezavě probarvených pleistocenních
štěrkopísků byly v zářezech železnice mezi Koterovem a Plzní v letech 2020-2022. Na rozdíl
od současných říčních uloženin mají tyto pleistocenní štěrky oranžové zbarvení (obecně platí,
že čím vyšší a starší terasa, tím oranžovější barva). O přítomnosti teras a tedy říčních usazenin
pravěké Úslavy se nejsnáze přesvědčíme tím, že v ornici nebo ve svazích údolí vysoko nad
řekou nalezneme víceméně dokonale zaoblené valouny bělavého křemene a různých hornin,
zejména buližníků, křemenců a metabazaltů (tzv. spilitů). Takové valouny mohou vznikat
pouze při vzájemném otloukání v divokých říčních proudech. Valouny nalezneme nejen
několik metrů nad dnešním korytem, ale také vysoko nad údolím, například v polích Pod
Švabinami nebo na vrcholu Hájů u Koterova. Dokládají, že na konci třetihor řeka tekla až o
několik desítek metrů výše nežli dnes. Údolí řek, tak jak je dnes známe (včetně Úslavy),
vznikala až v nejmladší geologické historii.
O změnách v zahlubování Úslavy svědčí i rozlehlé, dnes zalesněné přírodní amfiteátry
a reliéf dna údolí. Nápadný je opuštěný meandr na místě dnešní střelnice v Lobzích (Obr. 1).
Původně tam tok Úslavy vytvářel velký zakleslý meandr, jehož erozní činnost vytvořila
dokonalý oblouk na pravém břehu řeky (Obr. 1B). Samotný rozdíl mezi dnem údolí a
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nejvyšším bodem amfiteátru činí více než 60 metrů. Boční eroze toku posléze vedla
k protržení šíje meandru a došlo k napřímení toku. Napřímení je patrné na místě mostu přes
řeku u střelnice. Ostroh vybíhající od ulice Na vyhlídce k řece má své pokračování na
protilehlém břehu řeky podél plotu střelnice. Cesta, která okolo střelnice vede, je ve výšce asi
3 metrů nad hladinou řeky. V zářezu cesty jsou dokonce patrné prekambrické břidlice
skalního podloží, nad kterými si lze všimnout tenkého pokryvu z říčních štěrků nejmladší
terasy. Totéž je patrné i na šíji na levém břehu. Pahorek v jádře meandru je odborně nazýván
okrouhlík (Obr. 1A). Po napřímení toku z původního koryta v opuštěném meandru zůstala
slepá a posléze mrtvá ramena, která zazemňovacími procesy téměř zanikla. Přesto je průběh
původního koryta patrný jako mírná sníženina v polích jižně od střelnice. Průběh koryta
kopíruje dnes uměle udržovaný příkop mezi střelnicí a pod svahy amfiteátru, který má své
vyústění za severním okrajem střelnice. Tento příkop je dodnes zajímavou zoologickou
lokalitou.
Na levém břehu Úslavy mezi střelnicí a Lobzy (pod Vyšehradem) bývaly biologicky
zajímavé mokřady pod navážkami na svazích údolí. Dnes je toto místo z velké části vysušené
a je zde golfové cvičiště. Svahy pravého břehu od střelnice do Lobez jsou víceméně
v původním stavu, meze vyznačují hranice mezi terasami. Dále k Doubravce jsou svahy na
pravém i levém břehu přetvořené různými navážkami a lomovou činností. Tok řeky byl od
střelnice uměle regulován a napřímen počátkem 20. století. Významnou změnou byla těžba
kamene v lomu v Lobzích, který, jak zahloubením, tak navážkami lomového dopadu, zcela
pozměnil vzhled svahu údolí. Současné tůně ani rybník v Lobzích také nejsou původní.
Rybník je na místě původního malého meandru pod zaniklým jezem. Tůně v nivě byly uměle
vyhloubeny v nedávných letech a nejsou pozůstatkem původního koryta.
Z hornin z údolí mezí Božkovem a Doubravkou nejsou známé žádné zkameněliny.
V prekambrických mořích makrofosilie zcela chybí, i když o přítomnosti alespoň
mikroskopického života svědčí grafitická příměs způsobující šedavou barvu břidlic.
V arkózách náplavů karbonských řek v Doubravce fosilie chybí, ale ze stejně starých říčních
usazenin známe zbytky stromovitých přesliček, plavuní a kapradin na více místech v Plzni.
Známe je z Bílé Hory, Košutky, Bolevce a dalších míst. V pleistocenních říčních terasách
fosilie rovněž chybí, ale pozůstatky velkých pleistocenních savců, tzv. megafauny (mamutů,
nosorožců, koní, sobů, svišťů) známe z několika míst v Doudlevcích, na Lochotíně a na
Košutce. Pokud bychom však šli proti proudu Úslavy až do Starého Plzence, našli bychom
fosilie prvohorního moře již mezi Koterovem a Starým Plzencem. Ve výchozech ve svahu
mezi pravobřežní nivou Úslavy a polem na říční terase o několik metrů výše jsou odkryty
mořské usazeniny letenského souvrství, které poskytly poměrně bohatou trilobitovou,
ramenonožcovou a měkkýší faunu (Mergl 1978). Na protějším levém břehu Úslavy vystupují
o něco starší ordovické usazeniny klabavského souvrství ve svahu nad nivou na místě zvaném
„U Blažeje“ (jméno podle zaniklého kostela). Zdejší chudou a vzácnou mořskou faunu
tvořenou trilobity, graptolity, konulariemi a ramenonožci objevil v dnes již zaniklém lůmku J.
V. Želízko na počátku 20. století (Želízko 1921).
3 Exkurzní zastávky
Zastávka 1: Lobezský park
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V parku se dvěma jezírky je nápadná vysoká skalní stěna tvořená arkózovými pískovci
nýřanských vrstev. Masivní polohy arkóz jsou odděleny tenkými spárami z drolivějších partií.
Patrná je různá mocnost poloh, místy jsou vidět i stopy po šikmém zvrstvení, které spolehlivě
dokládá ukládání materiálu z rychle se měnících vodních proudů. Skalní stěna je rozpukaná
dvěma systémy puklin (Obr. 3). Jedny mají prudký sklon k JZ a směr SZ-JV. K nim jsou
téměř kolmé pukliny druhého směru. Podél puklin došlo k minimálnímu posunu. Rozpukání
hornin umožňovalo snadné lámání kamene, na druhou stranu vedlo i ke vzniku četného
odpadu.
Naproti tomu, pokud se podíváme na téměř kolmou stěnu v severní části lomu, vidíme
ve směru SZ-JV tektonické ohlazy, které běží po stěně pod asi 45° úhlem (Obr. 3D). Ohlazy
vznikly posunem tektonických bloků podél sebe a podle délky ohlazů lze odhadnout, že tento
šikmý posun byl minimálně v řádu několika až prvních desítek metrů.
Pokud se blíže podíváme na samotnou horninu, jsou patrná větší zrnka šedavého křemene a
bělavá, kaolinizovaná zrna draselných živců. Složení dokládá, že zdrojem materiálu pro
tvorbu arkóz byly granitické (žulové) hlubinné horniny, které byly v té době již odkryty erozí
v horských pásmech variského pohoří.
Jezírka v parku poskytují útočiště vodním bezobratlým typickým pro tůně nížinných
toků. Ve vodě chudé na kyslík a pokryté okřehkem trojbrázdým (Lemna trisulca) se vyskytují
větší vodní ploštice splešťule blátivá (Nepa cinerea) a klešťanky (Corixa sp.), larvy vážek a
jepic. Imaga šídla modrého (Aeshna cyanea) a šidélek (Coenagrion spp.) jsou běžná na
osluněné vegetaci. Z měkkýšů jsou v tůních běžné plovatky bahenní (Lymnaea stagnalis) a
náš největší okružák ploský (Planorbarius corneus). Oba dva druhy patří do skupiny
plicnatých plžů. U okružáka stojí za zmínku přítomnost hemoglobinu v hemolymfě.
Umožňuje okružákům přežívat ve vodách stojatých vod, které bývají chudé na kyslík. Ze
zajímavějších obratlovců v tůních lze kromě skokanů (Rana sp.) potkat užovku obojkovou
(Natrix natrix) a vysazenou nepůvodní želvu nádhernou (Trachemys scripta) (Obr. 4).
Zastávka 2: Lipová alej
Na kmenech lip podél cesty lemující Lobezský park si lze všimnout dvou typických zástupců
stromových ploštic. Na kmenech některých stromů, zejména při kořenech lip, jsou nápadné
skupiny červenočerně zbarvených ploštic. Ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) se
typicky vyskytuje na lipách, vzácněji i na javorech a jehličnanech. Vytváří agregace různě
starých jedinců. Ve skupinách proto najdeme imaga i různé instary. Ploštice sají mízu stromů,
ale není vzácný ani kanibalismus mezi jedinci. Proto je najdeme především ve skulinách
borky nebo při bázi výmladků. Červená barva je významným výstražným signálem
případnému predátorovi a to již na dálku (tzv. aposematismus). Agregace jedinců tvoří velké
červené plochy patrné již z velké dálky, které tak zajištují plošticím společnou účinnou
ochranu při sání (Obr. 5A, B).
V létě lze na lipách v této aleji potkat i další savou ploštici. Je jí blánatka lipová
(Oxycarenus lavaterae). Ta je méně nápadná velikostí i barvou. Oproti ruměnici má asi
třetinovou velikost a hnědočerné zbarvení. Vytváří husté agregace stovek až tisíců jedinců,
často i v několika vrstvách nad sebou, spíše ve vyšší části kmene. Není ani zdaleka tak
nápadná jako ruměnice a všimneme si spíše lesklého povrchu na kmeni (Obr. 5C) nežli
samotných ploštic. Její polokrovky jsou totiž silně lesklé (Obr. 5D). Blánatka lipová je
nepůvodním teplomilným druhem, který se v Plzni poprvé vyskytl před několika lety.
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V České republice je známa od roku 2004 z jižní Moravy. Až od roku 2009 se začal tento
druh vyskytovat i v Čechách (Kment 2010).
Zastávka 3: Tůně aluviální nivy
Tůně v aluviální nivě a vodní dětské hřiště byly vyhloubeny v roce 2015. Poskytují útočiště
mnoha vodním druhům, které primárně osídlují přirozené tůně v nížinách. Kromě zelených
skokanů (skokan skřehotavý - Rana ridibunda) zde z obratlovců moc druhů nenajdeme. Do
tůní byli vysazeni červení karasi (Carassius auratus), kteří nepříznivě ovlivňují rozvoj
makrozoobentosu. Přesto zde najdeme velké plže, kromě jiných i okružáka ploského
(Planorbarius corneus) a plovatku bahenní (Lymnaea stagnalis), kterou můžeme vidět
i plovoucí (driftující) na hladině. Na listech vodních rostlin sedají různé druhy šidélek
(Coenagrion spp.) a velkých vážek, které v závislosti na ročním období patří rodům Libellula
(plochý zadeček), Aeshna (pestré modro-zelené nekovové zbarvení) a Sympetrum (menší
rozměry a červený zadeček). Při hladině nalezneme opět větší ploštice. Splešťuli blátivou
(Nepa cinerea) najdeme při okraji vod, znakoplavku obecnou (Notonecta glauca) pod vodní
hladinou na otevřených plochách. Po hladině popojíždějí bruslařky (Gerris ssp.) a při okraji
vod kráčí jemná vodoměrka štíhlá (Hydrometra stagnorum). V zooplanktonu tůní jsou běžné
průhledné larvy pakomára koretry Chaoborus. Vzácní jsou větší vodní brouci. Na vodních
rostlinách nad hladinou lze potkat rákosníčka rodu Plateumaris z čeledi mandelinkovitých.
Celkově není diverzita bezobratlých v tůních nikterak vysoká.
Zastávka 4: Topolová alej
Na topolech u cesty podél řeky jsou nápadné listové hálky na řapících listů. Někdy se
vyskytují v obrovském počtu. Hálku tvoří zduřelý spirálně stočený řapík listu (Obr. 7A).
Hálka je vyvolána sáním mšic dutilky šroubovité (Pemphigus spyrothecae). Pokud hálku
rozloupneme, v dutině najdeme desítky mšic v různém stadiu vývoje (v závislosti na datu
exkurze) (Obr. 7B). Některá stadia jsou okřídlená, ale většina jedinců je bezkřídlá a mají
koncovou část těla pokrytou bělavými voskovými šupinkami.
Jiné hálky můžeme najít na listech dubů podél cesty. Na dubech hálky vytváří více
druhů žlabatek. K nejběžnějším hálkám patří menší, ploché, červeně či hnědě zbarvené hálky
žlabatky hráškové (Neuroterus quercusbaccarum). Hálky mají kratičkou stopku, kterou jsou
přichyceny k hlavním žilkám na listu.
Pokud si pozorně prohlédneme keře růže šípkové (Rosa canina), můžeme na nich
nalézt několik centimetrů velké, chlupaté, bledě zelené až načervenalé hálky žlabatky růžové
(Diplolepis rosae) (Obr. 7C). Letošní hálky jsou měkké, dužnaté, tvořené z více komůrek. Na
keřích můžeme najít i zdřevnatělé, hnědé a polorozpadlé suché hálky z předchozího roku.
Pokud hálky rozřízneme, uvidíme více komůrek. Každá je obsazena bělavou, několik mm
velkou larvu žlabatky.
Zastávka 5: Koryto Úslavy
Při normálním průtoku má koryto řeky hloubku jen několik decimetrů a poměrně silný
stejnoměrný proud. Jen u hrázek se proud zklidňuje (Obr. 7D). U propusti je proud naopak
rychlejší. Oslunění a mělké štěrkové dno umožnuje rozrůstání trsů lakušníku vzplývavého
(Batrachium fluitans), v jehož proudovém stínu vznikají menší nánosy hrubšího písku. V něm
můžeme nalézt tenké lastury škeble říční (Anodonta anatina), jediného většího mlže na tomto
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úseku řeky. Z menších mlžů v hrubším písku najdeme asi 5 mm velkou okružanku rohovitou
(Sphaerium corneum) (Obr. 7F). Její lastury často využívají chrostíci pro stavbu schránek. Na
povrchu kamenů jsou hojní středně velcí předožábří plži bahnivka rmutná (Bithynia
tentaculata). Méně častý je podstatně větší předožábrý plž bahenka pruhovaná (Viviparus
viviparus) (Obr.7E, F). Oba druhy nesou trvalé víčko, které druhy plicnatých plžů nikdy
nevytváří. Oba dva druhy sbírají potravu z povrchu bahna a sliznatého povrchu kamenů.
Bahenka pruhovaná má mladé jedince schované v plášťové dutině a až po dosažení určité
velikosti se tito mladí jedinci živí samostatně na povrchu kamenů (podobnou strategii mají i
někteří menší mlži). Již jejich malé ulity nesou spirální rudohnědé pruhy, které jsou pro
vzhled charakteristické. Ojediněle můžeme na tomto úseku řeky na kamenech nalézt kápovité
ulity kamomila řičního (Ancylus fluviatilis). Mnohem častější je tento druh výše proti proudu
v Božkově, kde v peřejích kamenného brodu již chybí bahenka pruhovaná a bahnivka rmutná
je vzácná.
Na spodním povrchu kamenů najdeme bělavou ploštěnku mléčnou (Dendrocoelum
lactaeum) a menší, hnědozelenou ploštěnku říční (Dugesia polychroa). Na sklonku léta na
kamenech můžeme pozorovat vajíčka ploštěnek. Jsou to drobné, krátce stopkaté, necelý
milimetr velké nahnědlé kuličky, někdy po skupinkách několika vajíček. Na stejných místech
se vyskytují i pijavky. Nejhojnější je nahnědlá až narůžovělá hltanovka bahenní (Erpobdella
octoculata), o něco vzácnější je chobotnatka plochá (Glossiphonia complanata). Na povrchu
kamenů jsou časté oválné ploché nahnědlé útvary poněkud zašpičatělé na koncích. Jsou to
kokony pijavek s vajíčky.
Na svrchním povrchu kamenů můžeme nalézt tenké nazelenalé korovité povlaky
houby rybničné (Spongilla lacustris). Povlaky se dají snadno seškrábnout a na omak jsou
křehké; způsobují to mikroskopické křemité jehlice v těle houby.
Na spodní straně kamenů najdeme larvy různého hmyzu. Kromě chrostíků rodu
Hydropsyche a nazelenalých larev rodu Rhyacophila (oba dva rody si staví schránku z
kamínků přilepenou k povrchu kamenů) jsou běžné larvy jepic rodů Ecdyonurus a Heptagenia
(mají tři štěty na zadečku) a larvy pošvatek rodu Leuctra (mají jen dva štěty a nemají
tracheální žábry).
Zastávka 6: Příkop opuštěného meandru
V opuštěném meandru Úslavy jižně od střelnice je udržovaný příkop, ve kterém stále
přežívají některé typicky nížinné druhy vodních bezobratlých (Obr. 1A). V suchých rocích
příkop téměř vysychá v části mezi poli, ale vodní hladinu, často pokrytou okřehkem (Lemna
sp.) udržuje průsak vody ze strání amfiteátru. V příkopu se vyskytuje okružák terčovník
vroubený (Planorbis planorbis). Tento druh vyhledává zarostlé vody, zejména s hvězdošem
(Calitriche sp.). Terčovník má tříletý cyklus, proto je v příkopu hojný v některých rocích,
zatímco v jiných letech ho zde skoro nepotkáme. Spolu s ním se vyskytuje plovatka bažinná
(Stagnicola palustris). Má štíhlou vysokou ulitu a nafialovělé ústí. Tento druh je jedním ze tří
blízce příbuzných středně velkých plovatek, které se nesnadno určují. Spolu s těmito plži se
mohou vyskytovat i druhy další. Za zmínku stoji drobný řemeník svinutý (Bathyomphalus
contortus) a předožábrý drobný druh točenka plochá (Valvata cristata). Tyto dva druhy v
příkopu dnes chybí, ale bývaly hojné na protějším břehu v mokřadech za současným
golfovým cvičištěm. Z mlžů v bahně příkopu lze nalézt droboučké misky hrachovky malinké
(Pisidium personatum).
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V příkopu jsou stále hojné mnohé druhy vodních brouků. Potápníček Laccophilus
variegatus a potápníček bahenní (Hydroporus palustris) se zde vyskytují společně s menším
zástupcem čeledi plavčíkovitých, druhem Haliplus flavicollis. Z korýšů je zde běžná beruška
vodní (Asellus aquaticus). Tento drobný korýš se významně podílí na zpracování listového
opadu na dně tůní, příkopů a rybníků. Příkop je také dobrým líhništěm komárů (Culex sp.),
jejichž larvy se v klidu zdržují při vodní hladině. V blízkosti příkopu, pod schůdky do zahrady
je studánka, ve které se občasně vyskytuje slepý drobný blešivec studniční (Niphargus
aquilex). Je to druh podzemních prostor, z údolí Úslavy známý také ze Starého Plzence
(Mergl 2019). V příkopu můžeme vzácně narazit na kuňku žlutobřichou (Bombina bombina).
V okolí příkopu jsou stále přítomné porosty ostřice, které přecházejí do suťového lesa
s porostem akátů. Na rozhraní louky a lesa jsou běžní velcí suchozemští ulitnatí plži. Kromě
hlemýždě zahradního (Helix pomatia) a páskovky keřové (Cepaea hortensis) se zde hojně
vyskytuje vlahovka narudlá (Monachoides incarnatus) a menší srstnatka chlupatá (Trochulus
hispidus). Vzácnější je zde keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella), která patří na Plzeňsku
spíše k druhům s roztroušeným výskytem.
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Obr. 1. A - Šikmý letecký pohled na opuštěný meandr řeky Úslavy s vysokým amfiteátrem
v Plzni-Lobzích. Budovy v centru patří Lobezské střelnici. Řeka prořezává šíji meandru. Od
tohoto úseku je tok řeky níže po proudu zcela regulovaný. Z jádra meandru zbyl vyvýšený
okrouhlík. B - Stejný pohled s dokresleným předpokládaným průběhem toku Úslavy před
proříznutím šíje (podle Mapy.cz, upraveno).
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Obr. 2. Geologie okolí Lobez a Božkova. A - Výchozy prekambrických břidlic ve výsepním
břehu Úslavy v Božkově. B - Šedavá prekambrická břidlice. C, D - Výkop pro základy
nákupní galerie na náměstí gen. Píky v roce 2005. Rezavé štěrkopísky pochází z nejstaršího
pleistocénu (donau). E - Stěna výkopu s různě zrnitými písky a šikmým zvrstvením, které
dokládá ukládání z různě silných říčních proudů. F - Klastický materiál štěrkopísku tvoří
polozaoblené valouny a zrna křemene, silicitů (buližníků) a křemence, které pochází
z blízkého okolí Starého Plzence; charakteristická je různá zrnitost poloh a dobré velikostní
vytřídění klastů.
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Obr. 3. A - Skalní stěna lomu v Lobezském parku (Zastávka 1). Patrné jsou šikmo ukloněné
pukliny a mírně vpravo skloněné mezivrstevní spáry mezi polohami arkóz. B - Svislá stěna
zlomu s patrnými tektonickými ohlazy. C - Opravená stěna lomu s hranou na kontaktu dvou
puklinových systémů. D - Zlomová plocha s rýhováním, které vyznačuje směr pohybu ker.
E - celkový pohled na skalní stěnu lomu s patrnými dvěma směry puklin.
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Obr. 4. Obratlovci z tůní Lobezského parku (Zastávka 1). A, B - Skokan střehotavý (Rana
ridibunda). B - Nepůvodní vodní želva nádherná (Trachemys scripta) v tůni Lobezského
parku. C - Užovka obojková (Natrix natrix) pátrající v tůni po kořisti.
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Obr. 5. Lipová alej v Lobezském parku (Zastávka 2). A - Kmen lípy se skupinkami ruměnice
pospolné (Pyrrhocoris apterus). B - Agregace dospělců a instarů ruměnice pospolné. C Agregace blánatky lipové (Oxycarenus lavaterae) na kmenu lípy. D - Skupinka jedinců
blánatky lipové zalezlá ve skulině lipové borky.
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Obr. 6. Umělé tůně v Lobzích (Zastávka 3). A - Hloubení největšího jezera v nivě Úslavy
v roce 2015. Nad polohou šedavých jílů a hrubozrnných štěrků leží asi dva metry mocná
hnědě zbarvená vrstva povodňových hlín holocenního stáří. B, C - poloha hrubých štěrků z
würmského glaciálu, které vyplňují dno údolí. D - valouny nedokonale zaoblených buližníků
tvoří hlavní složku würmských štěrků. E - Současný vzhled tůně.
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Obr. 7. Topolová alej a u řeky (Zastávka 4 a 5). A - Hálky dutilky šroubovité (Pemphigus
spyrothecae) na řapících listů topolu. B - Agregace bezkřídlých i okřídlených mšic
v rozlomené hálce dutilky šroubovité. C - Letošní hálka žlabatky růžové (Diplolepis rosae) na
větvičce šípku. D - Menší jedinci bahenky pruhované (Viviparus viviparus) na kameni z toku
Úslavy. E - Kropenaté tělo bahenky pruhované a okružanka rohovitá (Sphaerium corneum)
s vysunutou nohou (vpravo dole).
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ROLE ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ
Martin VOBRUBA
1 Úvod
Zoologické zahrady jsou v České republice velmi populárními cíli rodinných i školních
výletů. Z dlouhodobé zkušenosti autora i profesních kolegů vyplývá několik základních
poznatků, jednak zkresleného vnímání úlohy zoologických zahrad v dnešním světě ze strany
návštěvníků a veřejnosti a jednak užívání nepřesné terminologie u téže cílové kategorie
vzhledem ke světu zoologických zahrad. A to jak při psaném projevu (např. sociální sítě,
korespondence), tak i při projevu mluveném. Úkolem tohoto příspěvku je přiblížit základní
problematiku okruhu jeho čtenářů.
2 Terminologie zoologických zahrad a jejich úloha v dnešním světě
2.1 Pojem zoo, jeho užití a pojmy podobné
Základní široce rozšířenou a hluboce zakořeněnou chybou je už sama literární, mediální
a jiná psaná tradiční podoba ve tvaru ZOO. Hůlkové písmo v textu je obvykle užíváno u
zkratek, kdy se používají iniciály více slov (např. OSN). Ovšem dle názoru jazykovědců je
správné použití ve tvaru zoo a sice chápáno v rodě ženském, jako upravené sousloví
zoologická zahrada. To má mimochodem zhruba dvousetletou tradici. Název konkrétní zoo je
potom v pořádku ve tvaru „Zoo Pelhřimov“. V Českých zemích se ještě cca před 50 lety
vnímalo slovo zoo jako substantivum rodu středního a v určitém období bylo dokonce
sklonné („jít do zoa“). Občas se dodnes setkáme s podobou „byl jsem v tom zoo“. V období
tvoření českého pojmosloví existovala originální původní alternativa ve slovech živosad nebo
zvířetnice. Ovšem slovo zvěřinec má buď historizující, nebo dehonestující příznak.
Dalšími podobnými pojmy, někdy mající významové odlišnosti, jsou zoopark, minizoo
a zookoutek. Druhé dva jednoznačně doprovázejí zoo malého rozsahu, ovšem slovo zoopark
může být užíváno buď právě pro malou zoo, často novou či soukromou, někteří teoretici se
ovšem přiklánějí, že by mělo jít o zoo, která má parkovou úpravu. Tedy např. vznikla v oboře,
lese, lesoparku či zámecké zahradě. Pro všechny tři termíny se v Německu používá termín
„tierpark“. České prostředí ovšem nemá jednoslovnou obdobu pro druh zoo z německy
mluvících zemí – „wildpark“. Vystihuje jej označení „park divokých zvířat“.

2.2 Další základní pojmy a situace
Neujasněnost panuje u veřejnosti pro základní pracovní pozici zaměstnanců zoo, kteří
mají přímo na starosti zvířata. Oborově je nejlepší chovatel, vžité a rovněž výstižné
ošetřovatel. Příznak nemocnice už má alternativně užívaný termín pečovatel a vysloveně
zastaralé jsou termíny zřízenec nebo krmič. Posledně zmíněné reflektuje dlouho převládající
názor, že hlavní, ne-li jedinou úlohou ošetřovatele je své svěřence nakrmit. Přitom
v současnosti jsou na ně kladeny vysoké nároky, předpokládá se, že znají biologii chovaných
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zvířat v přírodě, jejich potřeby a péči o ně zajišťují v komplexním měřítku. Jde například o
udržování a vývoj jejich prostředí. Včetně tzv. enrichmentu, případně tréninku a aktivizace.
Často bývá nepochopena a zaměňována role a pracovní nadřazené funkce - zoologa a
případně veterináře (zvěrolékaře). Zoolog (často tematicky zaměřený na systematickou nebo
zoogeografickou, případně funkční skupinu zvířat) řeší problematiku chovatelů jakožto
zaměstnanců, zvířat, expozic na svém úseku; v kontextu s krmivářem a dalšími úseky; rovněž
má na starosti evidenci zvířat a výměnu s jinými zoo. Věcí veterináře je pak zejména
zdravotní stav, prevence i zákroky.
Dalším okruhem, ve kterém veřejnost tápe a chybuje, je pojmenování míst, kde jsou
zvířata v rámci zoo umístěna. Nadužívány jsou termíny pavilon a klec, kdy první by mělo
označovat pouze budovy a druhé ubikaci za (většinou) železnými mřížemi. Nadřazeným
pojmem je dozajista mezinárodní slovo expozice. Uzavřené expozice s použitím pletiva by
měly nést název voliéra, volné otevřené expozice potom výběh. Zaměňováno bývá často
akvárium s teráriem (jasným ukazatelem je 100% voda, 100% souš nebo jejich kombinace);
podmnožiny s konkrétním obsahem jsou potom například insektárium, paludárium atp.
Občas se setkáváme i s vysloveně archaickými označeními některých procesů a stavů
jako „držet zvířata“ nebo spíše mysliveckým termínem zvěř. Zejména filozofickou a etickou
rovinu má český pojem „zajetí“. I vzhledem k současným poznatkům a přístupům pracovníků
zoo bývá nahrazován slovy lidská péče nebo speciální chovy. Svět zoologických zahrad má i
několik mýtů, které je potřeba donekonečna vyvracet - o černé pumě, slizkých hadech,
dikobrazech střílejících ostny nebo opicích, vybírajících si blechy atp.
2.3 České zoologické názvosloví
Pro názvy živočichů a rostlin je definována tzv. binomická nomenklatura s rodovým a
druhovým jménem, které obě začínají malými písmeny - například výr velký. Zřejmě vlivem
německých a zejména anglických vzorů, používá velmi často veřejnost včetně žurnalistů
osamocená rodová, i binomická jména s velkými písmeny. A sice například Lev Pustinný,
Lemur, Emu atp. Objevují se i obecné, nepřesné nebo nesprávné formy v podobách Pštros
Emu, Medvídek Mýval nebo dokonce Medvídek Koala. Zde je potřeba posílit roli škol,
muzeí, národních parků i zoologických zahrad k objasnění a širokému etablování správného
názvosloví.
2.4 Role a úkoly zoo v dnešním světě
V anglickém prostředí je používáno sousloví „mission and vision“. Tuto problematiku
pomůže osvětlit, jak jsou zoo chápány svými návštěvníky a veřejností. Pro mnohé jsou
zejména turistickým cílem a jako hlavní funkci vnímají úlohu rekreační a zábavní. Naopak
samotné zoo (většinou členské v mezinárodních asociacích) považují za hlavní cíl ochranu
přírody, biodiverzity a záchranu druhů (conservation), vzdělávání a výchovu veřejnosti
(education) a vědu a výzkum (research). Jednotlivé úlohy se navzájem pochopitelně
nevylučují, ale naopak doplňují.
Ke vzdělávání a přitom zábavě slouží naučný systém, komentované prohlídky, doprovodné
akce, soutěže, návštěvy škol, publikační činnost včetně webu a sociálních sítí. Poslední
desetiletí se mění postoj ke zvířatům, protežování jednotlivce (zvířecí celebrity), nadbytečná
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manipulace se zvířaty (vodění na přednášky, vyjímání z expozic), nežádoucí kontakt
návštěvníků a zvířat. Průvodním jevem historické ukázkové role zoo, přinášející divákovi
pouze vysoký počet exotických zvířat, je komunikace veřejnosti o jednotlivých druzích
v singuláru. Např. kde je medvěd, slon, lev; proč nemáte mrože, hrocha. V současnosti se
zoologové a chovatelé maximálně přiklánějí k potřebám zvířat - rozměry a vybavení expozic,
sociální prostředí, zeleň, úkryty, denní režim. Jiným anachronismem je touha návštěvníka
vyhledávat osobní zážitek na úkor pohodlí i zdraví zvířat v podobě blízkých kontaktů, hlazení
a krmení. Apriorně a pochopitelně mylně bývá očekáváno ochočení, krotkost či „neškodnost“
chovaných zoo-zvířat.
Žádná zoo nefunguje ve vakuu. Zvířata musejí odněkud přicházet a někam odcestovat.
Proto je roky propracovávána regionální a mezinárodní spolupráce. Chovy mnoha druhů jsou
koordinovány pracovním skupinami a manažovány záchrannými programy často
s plemennými knihami. Zoo si mezi sebou zvířata často vyměňují, zapůjčují (deponují) či
darují; obchod mezi statutárními zoo je věcí spíše výjimečnou.
Rovněž stoupající tendenci má podpora projektů ochrany přírody tzv. in situ ze strany
zoo (národní parky, volná příroda), včetně morální, finanční a personální. Stále větší význam
nabývá repatriace odchovaných zvířat ze zoo ve spolupráci s odbornými institucemi do
přírody. Obrací se tak historický směr, kdy zvěřince a první zoo naplňovala zvířata odchycená
v přírodě.
3 Závěr
Zoologické zahrady v posledních desetiletích vykonávají rozsáhlou činnost, kterou je
potřeba dostatečně představit a vysvětlit veřejnosti. Zdaleka nejde jen o prostý izolovaný chov
a případně rozmnožování populárních zvířat v jednom místě, ale o komplex aktivit
v mezinárodním kontextu směřujících k ochraně přírody a návratu zvířat do ní. V dnešní době
technologií a možností (sociální sítě atp.) by zároveň neměl být problém edukovat veřejnost
směrem k pojmosloví, názvosloví a úlohám zoologických zahrad, nastíněným v tomto článku.
4 Použitá literatura
není
5 Kontakt na autora
Mgr. Martin Vobruba
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LIDSKÁ SÍDLA JAKO EXTRÉMNÍ BIOTOPY PRO ROSTLINY
Zdeňka CHOCHOLOUŠKOVÁ
1 Úvod
V průběhu letošního biologického kempu jsme se mimo jiné věnovali lidským sídlům
(na příkladu Plzně), jako extrémním biotopům pro rostliny. Všímali jsme si jednak výskytu
teplomilných druhů, které se v posledních letech šíří, ale i druhů rostlin, které porůstají okraje
silnic v důsledku zimního solení,
jakožto opatření zajišťujícího jejich sjízdnost v době sněhové pokrývky či mrazu. U
některých z nich je jejich výskyt závislý na kombinaci obou faktorů, a často ještě doplněných
extrémním osluněním, sešlapem lidí či sjížděním vozidly.
Druhové složení zasolených okrajů silnic jsme porovnávali s druhovým složením okrajů
silnic v Národním parku Šumava, kde od roku 1992 do roku 2022 nepřetržitě probíhá
monitoring zasolení ve vybraných transektech silnice Vimperk-Strážný. Silnice je hlavní
propojkou do Německa, a tudíž je nutné zajistit její bezpečnou sjízdnost i v zimních měsících
a zároveň vede přes cenná chráněná území.
2 Teplomilné druhy
Města v krajině tvoří „městské tepelné ostrovy“ (urban heat island) (Myrup, 1969), což
se projevuje nižšími extrémními teplotami ve městě a způsobuje, že zde mohou přežívat
druhy citlivé vůči vymrzání. Rovněž ve městech dříve začíná a později končí vegetační
období. Jistý vliv na prodloužení vegetační sezóny má i světelný smog. Převaha tmavých,
výhřevných a nepropustných substrátů, i vysoká hustota osídlení mají za následek nižší
vzdušnou vlhkost, nižší retenci srážkové vody a vlivem zástavby i nižší proudění vzduchu.
Zároveň je ve městech větší znečištění ovzduší, hlavně větší prašnost. Tyto charakteristiky
městských stanovišť zásadně determinují výskyt rostlinných druhů, z nichž vybrané zajímavé
nálezy jsou komentovány dále.
2.1 Šrucha zelná (Portulaca oleracea)
Šrucha zelná (Portulaca oleracea) (viz Obr. 1) z čeledi šruchovitých (Portulacaceae) se
v posledních letech velmi šíří hlavně se zahradnickými komponenty, sazenicemi rostlin,
substrátem atp. Mladé, dužnaté listy se před kvetením rostliny používají jako salátová
zelenina. Obsahuje flavonoidy (kaempferol, apigenin, luteolin, myricetin, kvercetin),
isoflavonoidy (portulakanony A–D, genis- tein, genistin), alkaloidy (oleracein A–E, olerakon,
oleracimin), kumariny (bergapten, skopoletin), biogenní aminy (L-DOPA, dopamin,
noradrena- lin), monoterpeny (portulosid A a B), diterpeny (portulen), triterpeny (lupeol,
friedelan, β-amyrin), steroly (β-sitosterol, daukosterol), taniny, mastné kyseliny včetně ω-3
nenasycených mastných kyselin (kys. α-linolenová, γ-linolenová, eikosapentaenová,
dokosahexaenová), polysacharidy, aminokyseliny, vitaminy A, B2 , B3 , B6 , C a E, minerály
(K, Mg, Ca, P, Fe, Zn) a další látky (melanin, portulacerebrosid A, glutathion, katechol).
Zastoupení látek se liší v různých částech rostliny (lodyhy, listy, semena). V léčitelství je
účinná proti infekcím, zánětům, zažívacím potížím, horečce, nespavosti a vředům
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(Navrátilová, 2020). Velmi často roste jako plevel ve sklenících, pařeništních či fóliovnících,
ale stejně často osidluje spáry zámkové dlažby, dlažebních kostek, popř. i okraje silnic.
Z Plzně je poprvé uváděna v roce 1997, kdy byly nalezeny 4 exempláře na Hlavním nádraží
Českých drah v kolejišti seřazovacího nádraží (Chocholoušková & Pyšek, 2002). Od té doby
se počet lokalit s výskytem tohoto druhu zásadně zvýšil (Kaplan et al, 2017), což můžeme
zdůvodnit jednak fenoménem „městských tepelných ostrovů“, ale i globálním oteplováním.

Obr. 1 Šrucha zelná (Portulaca oleracea) ve spárách dlažebních kostek v Plzni.
2.2 Teplomilné trávy
V lidských sídlech, při okrajích komunikací často nalezneme teplomilné trávy, které se
opět v posledních letech šíří (Kaplan et al, 2017). Například rosička krvavá (Digitaria
sanguinalis), která má chlupaté listy a rosička lysá (Digitaria ischaemum) (viz Obr. 2), která
není chlupatá. V 60. i 90 letech byly v Plzni vzácné. Rosička krvavá se vyskytovala v 60.
letech na 8 lokalitách a v 90. letech na 9 lokalitách a rosička lysá v 60 letech na 4 a v 90.
letech na 5 lokalitách (Chocholoušková & Pyšek, 2002) a držely se převážně výhřevných
substrátů, jako např. železničních kolejišť. Dnes jsou obě běžné podél silnic, či na okrajích
trávníků. Nezřídka jsou doprovázeny různými druhy bérů (Setaria viridis, S. pumila a
vzácněji S. verticillata) nebo miličkou menší (Eragrostis minor), které dokáží růst i ve
vyšších polohách (např. na Šumavě).
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Obr. 2 Rosička lysá (Digitalia ischaemum).
2.4 Průtržník lysý (Herniaria glabra)
Průtržník lysý (Herniaria glabra) (Sutorý, 1990) (viz Obr. 3) dnes poměrně běžně
osidluje spáry dlažebních kostek, škvárové povrchy a jiná výhřevná místa s dostatkem živin.
Současné rozšíření ukazuje databáze Pladias (pladias.cz). Ještě v 90. letech byl zaznamenán
v Plzni na jedné lokalitě (Chocholoušková & Pyšek, 2002). Používá se rovněž jako léčivka,
hlavně pro velký obsah saponinů, které mají hlavně močopudné účinky (Mučaji & Nagy,
2011).

Obr. 3 Průtržník lysý (Herniaria glabra).
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3 Slanomilné druhy
Slanomilné druhy se různým způsobem vyrovnávají s růstem na zasolených
substrátech. Buď vylučují soli na povrchu svého těla, nebo selektivně soli nepřijímají, nebo
nepropouštějí soli ze stonků do listů atp. K zasolování dochází přirozeně v místech, kde je
větší odpar než srážky, nebo kde jsou přirozené dotace solí (např. mořské pobřeží ve formě
slaných sprejů) nebo činností člověka (např. zimní solení silnic). Podél v zimě solených
komunikací se uplatňují druhy, které jsou původní v přímořských oblastech mediteránu, jako
např. jitrocel přímořský (Plantago maritima) nebo jitrocel vranožka (Plantago coronopus),
které se pravděpodobně při cestování lidí automobily či autobusy za dovolenou ke
Středozemnímu moři dostaly až do vyšších poloh Šumavy a Bavorského lesa, kde dnes tvoří
přirozenou součást porostů silničních okrajů (Křenová et al., 2021; Křenová et al. 2012). Při
exkurzi jsme si všímali slanomilných druhů, které dnes najdeme běžně v městské flóře při
okrajích silnic.
3.1 Zblochanec oddálený (Puccinellia distans)
Tráva se stébly vysokými cca 20-25 cm z čeledi Poaceae (lipnicovitých) (viz Obr. 4),
která osidluje v zimním období solením udržované okraje silnic, kde tvoří souvislé až 20 cm
široké pásy, často provázené dalšími slanomilnými druhy, jako např. kuřinka solná
(Spergularia maritima) nebo kuřinka červená (Spergularia rubra).

Obr. 4 Zblochanec oddálený (Puccinellia distans).
3.2 Kuřinka solná (Spergularia salina)
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Drobná nenápadná rostlina z čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae) osidlující místa,
kde není příliš zapojený porost, protože v konkurenci vytrvalých druhů neobstojí. Kuřinka
solná (Spergularia salina) (viz Obr. 5) roste přirozeně na slaniscích a je zde kriticky
ohroženým druhem (§1, C1), ale to neplatí pro výskyty podél v zimně solením udržovaných
komunikací, kde lokalit výskytu neustále přibývá.

Obr. 5 Kuřinka solná (Spergularia salina) na okraji silnice.
3.3 Starček úzkolistý (Senecio inaequidens)
Starček, nápadný žlutými květy, který je původní v Africe, ale stále častěji ho najdeme
na okrajích silnic nebo ve středních pásech dálnic. Při průzkumech silničních okrajů byl
nalezen jak v Plzni, tak i na Šumavě.
4 Závěr
Navzdory převaze suchých a výhřevných stanovišť ve městech a nedostatku vody pro
rostliny existují druhy, které tyto plochy dokáží porůstat, jako výše zmiňované rostliny.
Dokonce se na tato stanoviště v důsledku jejich zasolování šíří i slanomilné druhy.
Současným trendem ve městech je snaha zvýšit zde retenci vody, zvětšit počet ploch, na
kterých jsou schopny růst rostliny, aby byl veřejný prostor více příjemný pro pobyt lidí, a to
nejen opticky a esteticky, ale i fyziologicky, např. zvýšením vzdušné vlhkosti nebo snížením
prašnosti.
Pozn. Fotografie byly pořízeny autorkou textu.
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VELKÝ BOLEVECKÝ RYBNÍK – UČEBNICE O VODĚ
Jindřich DURAS
1 Úvod
Velký bolevecký rybník v Plzni je tradiční koupací místo pro Plzeň a okolí. Všem je
známý pod jménem Bolevák. Kolem roku 2000 se zde dramaticky zhoršila kvalita vody –
objevily se sinicové vodní květy a atraktivita koupací lokality se výrazně snížila. V roce 2005
začal po pěti letech systematického studia úspěšný projekt zaměřený na zlepšení kvality vody.
V sérii suchých let ale voda z rybníka postupně ubývala a v době naší exkurze už chybělo
kolem 130 cm výšky vodního sloupce. Najednou bylo nezbytné řešit nejen kvalitu vody, ale
také její množství. Bolevák je pro vnímavé otevřenou učebnicí, která nám naléhavě říká, že
Voda je velmi cenná, není žádnou samozřejmostí a je třeba o ni pečovat.

Obr. 1: Celková mapka navštívené oblasti a trasa exkurze.
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2 Zlepšení kvality vody ve Velkém boleveckém rybníce
Většina našich stojatých vod trpí silným růstem sinicových populací. To znamená i jisté
riziko zdravotní, protože některé druhy sinic dokážou produkovat jedovaté látky, tzv.
cyanotoxiny. Proto sinice nechceme mít ani v koupacích vodách ani v nádržích pro
vodárenské využití. Chceme-li omezit růst sinicových vodních květů, je třeba odebrat jim
fosfor, tedy nejdůležitější živinu sladkovodních ekosystémů. Bez fosforu ve vodě neroste nic
ani sinice. Postupovali jsme jak chemickým ošetřením, tak cestou tzv. biomanipulace.
Chemické ošetření bylo založeno na dávkách přípravků s hliníkem: síran hlinitý a
polyaluminiumchlorid. Cílem bylo uzamknout sloučeniny fosforu v bahně, aby se odtud
fosfor neuvolňoval do vodního sloupce a nemohl být využíván sinicemi. Hliník vytváří
s fosforem (s fosforečnany) velmi pevné a nerozpustné komplexy. Bez chemického ošetření
bychom nedokázali dostatečně snížit koncentraci fosforu ve vodě – to je na hodnotu kolem
0,015 mg/l.
Pak bylo třeba silně omezit procesy, které obnovují zásoby fosforu dostupného pro růst
fytoplanktonu ve vodě (recyklace fosforu). K tomu směřovala biomanipulace. To je takový
zásah do potravního řetězce, kterým ovlivníme kvalitu vody. Zde to znamenalo především
omezující zásah do rybí obsádky a podporu ponořené vegetace na dně.
Ryby se krmí řasami a bezobratlými živočichy, ve střevě přeměňují fosfor z potravy na
rozpuštěné formy a většinu sloučenin fosforu vyloučí z těla ven. Když je ryb hodně, je hodně i
vylučovaného fosforu a voda se zakalí fytoplanktonem, kde převládají sinice. Ryby zároveň
vyžerou zooplankton, jehož důležitou složkou jsou perloočky rodu Daphnia (hrotnatka).
Perloočky jsou filtrátoři – vychytávají z vody buňky fytoplanktonu, a tím čiří vodu a zvyšují
její průhlednost – zvyšují tedy i atraktivitu ke koupání. Když je planktonožravých ryb hodně
(plotice, cejn, cejnek, perlín, drobní okouni, ale i kapři), vyžerou perloočky a nemá pak, kdo
by filtroval vodu. Nastupuje zelený vegetační zákal řas a sinic, které nikdo nestačí
konzumovat. Bylo tedy třeba odlovit sítěmi a elektrickým agregátem většinu planktonožravé
rybí obsádky (95-98 % všech ryb) a dosadit dravce (štika, candát, bolen, sumec), kteří udrží
řídkou rybí obsádku na uzdě.
Hned na začátku vycházky jsme z dřevěné terasy nad vodou mohli pozorovat hejna
perlínů ostrobřichých a také plotice obecné, které se shromažďovaly kolem terasy, protože je
odtud lidé krmí pečivem. Tím se zde vytvořilo obrovské nahromadění ryb, zejména
v porovnání s řídkou rybí obsádkou po zbytku rybníka – a to přitáhlo dravce. Skrz hejna
proplouvali pomalu velcí boleni draví, kteří pátrali po drobných nebo nějak hendikepovaných
rybách. Opodál číhala štika obecná, která sem přijela těžit z toho, že ryby při krmení a v boji
o sousto ztratí ostražitost.
Ponořené vodní rostliny jednak zpomalují koloběh fosforu a jednak zklidňují pohyby
vody způsobené třeba větrem. Tím se částečky ve vodním sloupci rychle usazují, a to včetně
většiny buněk řas. Vodní rostliny tedy přispívají k vysoké průhlednosti vody. Potíž s vodními
rostlinami je, že mají snahu zabrat si celý volný prostor pro sebe a ovládnout celý ekosystém.
Jenže v plně zarostlém rybníce se nedá plavat a už vůbec ne jezdit na plachetnici. Proto bylo
nutné, aby město Plzeň pořídilo speciální vyžínací loď (Obr. 2), která biomasu ponořených
rostlin průběžně sklízí. Odstraněné rostliny končí jako kompost.
V posledních letech se změnil chemismus vody v rybníce vlivem vstupu prosakujících
(infiltrujících) podzemních vod, které jsou kyselé, a bohaté sírany a železem. Právě
kombinace nízkého pH a nadbytku síranů ponořeným rostlinám nesvědčí. Proto přestaly růst a
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přežívají řídce při dně. Vyžínací loď tak za poslední dva roky (2021 a 2022) nenakosila vůbec
nic. Co se stane, když zmizí vodní rostliny, se ukázalo hned na snížené průhlednosti vody –
zakalila se jednak jemnými částečkami zvířenými ze dna vlnami (při snížené hladině je dno
více vystaveno síle vln) a jednak fytoplanktonem. Planktonních řas a čistomilných druhů sinic
je sice pořád velmi málo, protože klíčové živiny, fosforu, je stále velký nedostatek, ale
průhlednost vody klesla na 1,2-1,5 m a voda se zbarvila do zelena (Obr. 2).

Obr. 2: Vyžínací loď zakotvená v přístavišti. Za sezónu sklidí pravidelně až 3 000 m3
ponořené vegetace.
3 Nedostatek vody a jak ho řešit
Bolevák je poměrně velký rybník (43 ha) v poměrně malém povodí. Proto byl vždycky
citlivý na nedostatek vody. Před 40-50 lety vznikla v povodí rybníka sídliště, která stavaři
důsledně odvodnili do kanalizace. Každý pramen, na který narazili, odkanalizovali. Veškerá
dešťová voda, která spadne na zpevněné plochy (střechy, chodníky, parkoviště…) je svedena
do kanálu. Nejen že odvedená srážková voda nemůže být využita pro podporu zeleně a
zlepšování mikroklimatu, ale nemůže ani podpořit přítok do Boleváku. Rybník tak přišel o
vodu z celé jedné čtvrtiny svého povodí. Proto se stal jeho hydrologický režim ještě
napjatější. V sérii suchých let pak logicky zaklesávala hladina víc a víc (Obr. 3).
Za horkých letních dnů se může za jediný den odpařit až 1 cm vody – ano, za den může
klesnout hladina vody o 1 cm. Boleveckému rybníku pomáhala propojenost s podzemní
vodou. Když se podíváme na rybník, vždycky vidíme pouze vodu přímo v něm. Nevidíme ale
vodu podzemní, která zasahuje do krajiny kolem rybníka a které může být stejně tolik jako
činí objem zadržený přímo v rybníce. Zatímco voda povrchová se za horka odpařuje,
podzemní voda nikoli. Proto její zásoby klesají pomaleji. V případě Boleváku nastal při
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rychlém snižování hladiny relativní přebytek podzemní vody a ta prosakovala (infiltrovala) do
rybníka. Povrchová a podzemní voda jsou spojené nádoby. Na jedné straně tato infiltrace
zpomalovala vysychání rybníka, ale na druhé straně výrazně měnila chemismus vody v něm,
dokonce s následkem zastavení růstu ponořené vegetace, jak je uvedeno výše. Infiltrující vodu
můžeme dobře pozorovat na plážích, kde zoxidované, tedy vysrážené železo barví do červena
písek a v prohlubních vytváří na hladině louží tzv. zrcátko, které připomíná znečištění
ropnými látkami (Obr. 4).

Obr. 3: Grafy kolísání hladiny vody ve Velkém boleveckém rybníce od roku 2017 do
současnosti. Na ose y je tzv. kóta hladiny, tedy výška hladiny v metrech nad mořem. Plný
rybník je při kótě hladiny 312,15. Hnědou čárou je vyznačena úroveň ostrůvku, který býval
normálně 50 cm pod hladinou a teď vyčnívá 80 cm nad vodu. V roce 2021, kdy pršelo
poměrně hodně, se do rybníka doplnilo vody jen velmi málo. Celé povodí se vší vegetací
trpělo totiž nedostatkem vody a dešťovku spotřebovalo samo, takže dolů do rybníka už
nedotekla.
Obnažené dno začaly rychle kolonizovat nejen byliny, ale také nálety stromů: vrby,
osiky, topoly, břízy i borovice. Rybník by se měnil na les. Navíc vody už bylo tak málo, že
bylo ohroženo rekreační využití, které je ale velmi důležité. Jak tedy dostat do Boleváku opět
vodu?
Vždycky je třeba řešit příčinu. Tou je zde kromě obecně suchého období především
špatné hospodaření s dešťovou vodou v zastavěné části povodí. Veškerá srážková i pramenitá
voda byla všude důsledně odvedena do kanalizace. Tuhle vodu musíme dostat zpátky do
Boleveckého potoka a rybníků, které napájí. Tím se posílí i přítok do Boleváku. Jen na
střechy bytových domů tu spadne za rok víc vody, než je objem celého Velkého boleveckého
rybníka! Potíž je, že trasám, kudy by srážková voda mohla přirozeně stékat, se postavily do
cesty silnice, panelové domy, tramvajové linky… Je tedy třeba dobře vymyslet, jak s vodou
v ploše města zacházet. Vše bude stát spoustu peněz a bude trvat desítky let, než se alespoň
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část podaří uskutečnit. Tím ale teď hned vysychajícímu Boleváku nepomůžeme a bylo třeba
najít okamžité řešení, jakousi první pomoc.

Obr. 4: Typické „zrcátko“ vytvořené zoxidovaným železem na hladině louže.
V podzemní vodě je železo redukované, které je rozpustné a infiltruje na povrch. Tam se setká
se vzdušným kyslíkem, který do vody difunduje hladinou. Proto se Fe zoxiduje do
nerozpustné formy nejprve u hladiny. Od povlaku ropných látek Fe odlišíme tím, že zrcátko
Fe se dá rozlámat (prstem, klacíkem) do jakýchsi ker.
Jediná voda v okolí se v dostatečném množství nachází v řece Berounce (Obr. 1). Jenže
nemá vyhovující kvalitu, aby ji bylo možné čerpat do čistého rybníka. Na břehu bylo tedy
nutné postavit dům s technologií, která odstraní z vody fosfor a také baktérie, spory plísně
račího moru a většinu virového znečištění. Fosfor by nastartoval opětovný rozvoj sinicových
vodních květů, račí mor by zahubil cennou populaci raka říčního v boleveckých rybnících a
baktérie a viry by nebylo moudré pouštět naveliko do navštěvované koupací lokality.
Kapacita úpravny vody je 20 l/s, v Boleváku chybí kolem 600 000 m3 a 1 m3 vyčištěné vody
bude stát asi 6 korun. Ano, klimatická změna je drahá – zejména v kombinaci s desítkami let
dřívějšího plýtvavého hospodaření s vodou. Přišel čas začít staré chyby napravovat.

29

3 Odlehčení – co to je?
Srážková voda, která je rychle svedena do kanalizace, nám pak nejen chybí, když je
sucho, ale je i příčinou obrovského znečišťování řek a potoků. Kanalizace, která musí
pojmout přívaly vody za deště, je totiž tzv. jednotná – slouží tedy normálně k odvádění
odpadních vod z domácností, škol, hotelů a restaurací, malých výroben. Za deště se k běžné
odpadní vodě přidá ještě dešťovka, která opláchla střechy a chodníky. V kanalizaci vypláchne
všechny hnilobné usazeniny a žene se směrem na čistírnu odpadních vod. Protože je ale této
nevábné směsi splašků a deště příliš mnoho a zahltila by jak kanalizaci, tak čistírnu, jsou na
stokové síti tzv. odlehčovací komory, kde se část silně znečištěné směsi oddělí a pustí se bez
jakéhokoli čištění do řeky či potoka. To znamená obrovský vstup znečištění všeho druhu: od
plastů a vlhčených ubrousků přes živiny a baktérie s viry až po zbytky léčiv. Každý litr
dešťové vody, který se povede zadržet a nenechat stéct do kanálu, je cenný dárek pro vodní
prostředí.
Společně jsme navštívili ústí Boleveckého potoka do Berounky (Obr. 5). V Boleveckém
potoce už od roku 2017 teče voda, jen když prší – Bolevák žádnou vodu nepouští, a když prší,
je do potoka svedeno odlehčení z Bílé Hory.

Obr. 5: Vyústění odlehčovaných odpadních vod do Berounky. Černá páchnoucí stoka se
zahnívající vodou, po vegetaci rozvěšené vlhčené ubrousky (zdroj mikroplastů) a toaletní
papír. Vše je vysoce infekční. Dokud nezvládneme tento typ znečišťování vod, nepohneme se
s kvalitou vody z místa.
Poznámka:
Město Plzeň má asi 90 odlehčovacích výpustí a pouští pravidelně do Berounky
obrovské dávky znečištění. Berounku sjíždějí vodáci, na jejím dolním toku se koupou lidé.
Rizika jsou jasná. Plzeň zase odebírá vodu pro vodárnu z řeky Úhlavy, na které leží řada měst
a obcí, např. Klatovy, Přeštice, Janovice, a další. Ani v těchto městech neumějí hospodařit
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s dešťovou vodou. Vodárna tak za deště vyrábí pitnou vodu z opravdu nevábné směsi, ve
které kromě splašků můžeme najít i splachy z polí včetně pesticidů. Možná už bychom se
měli k Vodě chovat lépe – budeme z toho mít prospěch my sami.
4 Exkurze na Chobot a Košinář
Z Velkého boleveckého rybníka jsme došli k rybníku Chobot (Obr. 6), který je jinak
zvaný také Malý bolevecký rybník. Chobot je propojený s Velkým boleveckým, ale
propojovací potrubí je na suchu, protože i v Chobotu chybí 130 cm vody. Rybník je hustě
zarostlý stulíkem a další vodní vegetací. Je hustě zabahněný, protože vždy při výlovu se
z horních rybníků bahno přepouštělo do těch dolních – a Chobot je v té kaskádě poslední a
vypustit nejde. Jeho funkce je chránit Bolevák před vstupem živin – a v tom vodní rostliny
pomáhají. Aktuálně správci rybníků chtějí bahno odtěžit, což je dobrý nápad. Zvětší se objem
rybníka.

Obr. 6: Rybník Chobot – zabahněný a zarostlý vodní vegetací. Je třeba jej odbahnit.
Další zastávka exkurze byla v městských sádkách pod rybníkem Košinář. Sádky jsou
vlastně soustava malých nádrží, kde lze přechovávat ryby mezi výlovem a prodejem. Je ale
třeba mít dostatek vody, která může sádkami protékat.
Košinář je rybník, který správci vyčlenili pro sportovní rybolov, tedy pro chytání ryb na
udici. V době, kdy jsme rybník navštívili, měl hnědě zakalenou vodu (Obr. 7). To je vždycky
jasná známka, že rybí obsádka je kaprová a hustá. Kapři vyžerou rychle veškerý zooplankton
(zejména výše zmíněné perloočky) a začnou rýt do dna, kde hledají larvy pakomárů (čeleď
31

Chironomidae) (Obr. 8). Hladoví kapři rytím zlikvidují také veškerou vodní vegetaci, larvy
vodního hmyzu, případně i pulce žab a čolků.

Obr. 7: Rybník Košinář s typickými znaky příliš husté kaprové obsádky: voda je hnědě
zakalená, jak hladoví kapři ryjí ve dně a hledají larvy pakomárů.

Obr. 8: Larva pakomára rodu Chironomus – oblíbená potrava ryb, zejména těch, které
dokážou rýt v bahně, tedy kaprů a cejnů.
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5 Závěr
Voda propojuje všechny se vším, ať už chceme nebo ne. Tak se promítne špatné
hospodaření se srážkovou vodou v městských čtvrtích s nedostatkem vody v rybníce, ale také
se závažným vstupem znečištění všeho druhu do řek a potoků.
Na příkladu Velkého boleveckého rybníka jsme si ukázali, že není jednoduché docílit
dobré kvality vody a ubránit koupací vodu před sinicemi. Vody je třeba si vážit.
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