
Špatnou zprávu z tohoto místa, 

kde leží ruiny hradu Sion, dostal již 

Jan Roháč z Dubé, když ho spolu 

s věrnými husitskými bratry 

přemohli a zajali; a za tři dny 

oběsili. Sion je u Chlístovic a pod 

ním teče směrem do Kutné Hory 

potok, pozdější říčka Vrchlice. 

Přilákal mne tam údaj o výskytu 

tisíců raků říčních. Přináším o tom 

dobrou zprávu z 9. 7. 2019.   



Potok Vrchlice na středním toku. Později vtéká do přehradní nádrže na 

pitnou vodu pro Kutnou Horu. Kamenité dno a kořání pronikající až do vody 

jsou charakteristické pro ideální biotopy raků. 



Překvapivě nízký 

průtok v právě 

panujícím období 

sucha budil obavy, 

že račí populace trpí 

a možná zeslábla. Ve 

vodě ležela tato 

svlečka pěkně 

velkého raka -- 

příslib, že bude co 

fotografovat.   



Rak říční (Astacus 

astacus) má délku 

těla do 18 cm. Tento 

jedinec, takto 

překvapený po 

zvednutí kamene v 

mírně proudící vodě, 

se této velikosti jistě 

blížil.  



Když jsem byl kluk, býval jsem o prázdninách u dědečka v Příbrami. Nyní, opotřeben ve stáří, se ocitám v Kutné 

Hoře, také hornickém městě s bývalou těžbou stříbra. Právě Vrchlice mi připomněla časy, kdy jsem v Příbrami v 

podobném potoce mezi Novým rybníkem a Fialákem se zachovalým mlýnem lovíval raky. Musil jsem se nyní 

dopustit mírného prohřešku, sáhnout po rakovi a pocítit kouzlo takového okamžiku. Obrátil jsem jej tak, aby byla 

vidět spodní strana jeho poměrně mohutných klepet. Byla typicky červenohnědá, jak to má u tohoto našeho 

původního druhu být. V příštím okamžiku jsem raka ponořil do vody, správně, hřbetní stranou dolů. 



Raci ve Vrchlici opravdu 

jsou. Dokumentovaný 

velký jedinec svědčí o 

dostatečně stabilním 

prostředí, neboť tříletý 

jedinec dle 

literatury [Štrambergová, 

Svobodová et 

Kozubíková (2009): 

Raci v České republice.- 

Praha.] měří bez klepet 

jen 6 až 8 cm. Druh se 

přitom dožívá věku i 

přes 20 let. 

Do vody navrácený rak. Nežli se vzpamatoval, vyfotografoval jsem jej ještě jednou. 



Skrytě tam žijí také jen 

10-12 cm velké rybky 

mřenky mramorované. 

V noci vylézají ze skrýší 

pod kameny, pohybují 

se po dně a hmatovými 

vousky hledají potravu, 

hlavně hmyzí larvy. Z 

fotografie jsem měl 

nemenší radost, neboť 

mřenka vyhnaná ve dne 

ze skrýše je plachá, 

strne na místě jen na 

vteřinku, a potom 

střelhbitě vpluje pod 

kámen nebo do kalu v 

nějaké tišině.  

Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) 



Asi čtyřletý 

rak říční 

z Vrchlice. 

Tečka za 

dobrou 

zprávou: 


