
Listoval jsem r. 2019 v 

popisech různých lokalit na 

Kutnohorsku, které mi  na 

krátký pobyt doporučila 

dcera spolu s vnučkou. Jako 

rozený Vodnář jsem si 

vybral rybníček u Hořan, 

území chráněné státem 

proto, že je tam poslední 

místo, kde se ještě drží 

jedna ponořená rostlina. 

Avšak panovala vleklá 

sucha a rybníček jsem 

nalezl napůl vyschlý. 
Rybníček u Hořan 10. 7. 2019. 



Část naučné tabule, slibující hojný výskyt  rdestice hustolisté (Groenlandia densa).     

Chráněné území je 

opatřeno luxusní 

naučnou tabulí a 

svým znakem se 

tam pyšní stát. 

Člověk by čekal 

skvělý výsledek 

promyšlené a 

odborné ochrany 

přírody. Avšak 

nalezl jsem tento 

jediný zbytek po 

zničené populaci 

rdestice. 



Je to poslední místo v celé republice, kde ještě v důsledku krajinných změn  rdestice 

nevymřela. Prý ji vysadili také  v CHKO Kokořínsko.  

Rybníček, který je celkem 

opuštěný a cesta k němu se 

těžko hledá, si vybrala pro 

své hnízdo jedna jediná 

divoká kachna. V době mé 

návštěvy již vyvedla káčata. 

Okolí rybníčku ale neskýtá 

mnoho pastvy, je to taková 

neladná jasenina s oschlým 

vysokobylinným porostem. A 

tak se kachní rodina zřejmě 

vyživovala chráněnou 

rdesticí tak dlouho, až ji 

skoro vyhubila. 



Rdestice je vytrvalá ponořená rostlina potřebující čistou stojatou nebo mírně proudící 

vodu, obsahující jen středně velké množství živin. Dříve prý měla u nás 13 nalezišť v rybnících a 

vodních kanálech. Maličký rybníček je umělým náhradním biotopem, kam asi byl kdysi druh zavlečen 

vodními ptáky. Ví se o něm jako o nalezišti této rostliny až od začátku 20. století. Právě proto, že je 

maličký, je svým vodním a trofickým režimem nestabilní. Když nastalo ubývání vody, změnil se poměr 

mezi rezervoárem živin v podobě mocné vrstvy bahna a objemem vody. Část bahna, vlastně půdy typu 

sapropel, se ocitla ve vyschlém stavu na vzduchu. Aerobní bakterie urychlují uvolňování minerálních 

živin do vody; a z vody, dříve vhodné pro ponořenou vodní rostlinu, se stává ideál pro troficky 

náročnější okřehek, tvořící nápadný bledozelený poryv hladiny. Co tedy mohl a měl správce včas a 

preventivně zajistit? Častější normální péči o rybník!  Dno bylo třeba odbahnit a bahno navézt na 

sousední pole, aby zlepšilo kukuřicí ničenou půdu bez humusu. Bylo potřeba zmenšení zmíněného 

rezervoáru živin, aby při nízkém stavu vody tolik neškodily hnilobné procesy.  

Něco se tu stalo, když jediná kachní rodinka mohla takřka zlikvidovat předmět 

ochrany! 

Paradoxem je, že před čtvrt stoletím k takové údržbě došlo a v povodí před rybníčkem je prý od té 

doby "suchý poldr" pro případ povodní. Obavy byly z přílišných dešťů, a ono nastalo dlouhé sucho.  



8. července 2020 jsem nalezl rybníček plný vody, byl příznivější rok. Z lávky nad 

stavidlem ale žádná rdestice vidět nebyla. Její porost zde ale byl, z břehu skoro 

neviditelný pod okřehkem, a sice na mělčině v odlehlé části proti stavidlu (foto 

vpravo).   



Ucházející fotografii jsem mohl pořídit jedině poté, co jsem vstoupil do bahna v rybníce. Při pohledu shora a 

fotografování bez polarizačního filtru sice zůstaly v záběru nějaké odlesky hladiny, ale prýty rdestice 

hustolisté byly vidět dobře.   

Snímek vlevo byl vykoupen zapadnutím do 

takřka nesmytelného mazlavého bahna. 



Porost rdestice  hustolisté ⃰ , někdy zahrnované do 

rodu rdest (Potamogeton), se v  hydricky  

příznivějším roce 2020 obnovil jen v malém okrsku, 

stěží dovolujícím vyrobit takovýto fotografický záběr. 

Doufal jsem, že regenerace bude pokračovat a za 

rok či dva naleznu mnohem lepší stav.  

⃰  Rdestice čili Groenlandia se jmenuje po 

Johannesu Groenlandovi, německém botanikovi 

z 19. století, jenž působil 20 let ve Francii a byl 

zakládajícím členem Société botanique de 

France .  



Dne 6. července 2022 byl rybníček naplněn vodou zhruba tak, jako v příznivém 

roce 2020. Na hladině ale bylo příliš mnoho okřehku a pod hladinou bujel jakýsi 

druh lakušníku (Batrachium). Po dlouhém pátrání jsem nalezl jediné místo, kde 

bylo několik lodyh hledané rdestice (foto vpravo).  



Vážka rudá (Sympetrum sanguineum), samice (vlevo) a sameček. Údajně běžný druh, ale přírodní skvost! 

Naučná tabule sice zdůrazňuje příznivé vlastnosti rybníčku pro žáby a jako jeden z 

příkladů uvádí rosničku. Nikdy jsem však nezaslechl její kvákání, natož abych ji 

nalezl například na ostřici pobřežní (Carex riparia). Je tak tajemná jako paní 

Colombová ve známém detektivním seriálu.  





Šídlatka velká 

(Chalcolestes 

viridis) 



Babočka síťkovaná  (Araschnia levana), zde sající iontový nápoj z bahna.  (Jarní forma motýla je zcela odlišná.) 

Uvedené tvory lze na lokalitě opravdu potkat. 


