
Patřím k těm přírodovědcům, kteří 

vyhledávají velkolepé krajiny a 

nejvzácnější rostliny k pozorování 

a zkoumání. Jenomže to je vlastně 

práce. Vždycky na mne ale 

blahodárně působí, octnu-li se v 

prostředí, kde lidé rozumně 

hospodaří a ponechávají 

rostlinstvu a tvorstvu alespoň malá 

přirozeně fungující území a kde je 

krajina ladná. Nemohl jsem dlouho 

najít výraz, jímž by se to dalo 

vyjádřit; až jsem jej nalezl u 

kteréhosi jiného autora, jehož 

jméno už nevím: PROSTÁ KRÁSA 

PŘÍRODY!

Říčka Vrchlice mezi Kutnou Horou a Velkým rybníkem.



Začínám vyprávění o takovém případu, kdy jsem během dovolené v Kutné Hoře věnoval čas

pěším výletům za koupáním ve Velkém rybníce, po pěkné cestě lesem i přes louku. Silnička k bývalému

mlýnu Denemark, a potom pěšina je provázena informacemi na tabulích naučné stezky. Většinu těch

přírodnin, které jsou inzerovány, ovšem nelze při takové běžné procházce vidět vůbec, anebo jen díky

zvláštní náhodě. Musíme věřit, že někdy někde po písčitém okraji cesty přeběhl brouk svižník a že někde v

nepřístupné důlní štole visí letoun vrápenec. Obyčejné druhy rostlin nebo hmyzu, součást prosté krásy

přírody, se tam ale nabízejí k obdivu.

Zlatěnka rolní (Holopyga fastuosa), pravděpodobně hnízdní parazit v zemních hnízdech kutilek nebo kutíků.



Hned první den jsem mohl vyfotografovat častou parazitickou rostlinu divoce napadající chmel,

který je v našich říčních nivách domovem. Zde byla hned u cesty, a přesto nikým nepovšimnuta. Také u

nás celkem hojnou babočku bílé C jsem zastihnul s rozloženými křídly, ač je ráda je po dosednutí skládá

k sobě a nedává fotografům příležitost k záběru. Hezky to šlo dohromady se zmíněným chmelem, neboť

právě na chmelu jsem za klukovských let, při jeho povinném česání, vídal její kukly s bílými až stříbřitými

skvrnkami po stranách. Lidově jsme jim říkali "chmelař", což je už asi zapomenuto.

Parazitická nezelená rostlina kokotice obecná, přirůstající 

haustorii na chmel otáčivý.
Drobná babočka bílé C, jejíž housenky též mohou mít jako 

živou rostlinu chmel.  Zde  ji přilákal exkrement.



Ruduchy jsou většinou mořské řasy, ale tato je druhem z velmi čistých prokysličených potoků a 

říček s balvanitým dnem. Tvoří pevný potah kamenů, na nichž je za slunce vidět v mihotavých čeřinách 

hladiny.  Je to pozoruhodný obrázek, který se mění každým zlomkem vteřiny. 

Řasa na kamenech v čisté proudící vodě, Hildebrandia rivularis.



Ve skalách a zdech při cestě koření drobné kapradiny,

jež jsou druhy celkem častými. Sleziník severní je ovšem

vázán jen na skály, kdežto na růst v puklinách kamenných

zdí není přizpůsobivý. Naproti tomu sleziník routička je na

skalách dosti vzácně, ale ve zdech je běžný.

Sleziník routička (Asplenium ruta-muraria) 

ve zdi bývalého mlýna.

Sleziník červený (Asplenium trichomanes) ve 

zdi bývalého mlýna.

Sleziník severní 

(Asplenium 

septentrionale) 

na rulové skále.



Zapamatoval jsem si hned zpočátku slibná místa na

trase, kam se budu chtít vrátit a udělat tam četné fotografie,

z nich možná jednu, dvě, tři použitelné. Takovým místem

byl kanál s proudící čirou vodou, obrostlý mokřadním býlím,

v místě pěkně osluněném. Tam probíhaly reje a vzdušné

manévry samečků vážek motýlic obecných, soupeřících o

výhodné místo pro rozmnožování.



Vážka černořitná

(Orthetrum cancellatum) 

Tato vážka sedala 

stále na stejné 

místo na slunném 

břehu rybníka. 

Fotografování je 

díky takovému 

chování snazší než 

u jiných druhů.



Dalším slibným místem byl

úsek asfaltové silničky, částečně

slunné a částečně stíněné

stromy v nivě Vrchlice. Tam jsem

zahlédl batolce červeného, který

bývá nazýván "prázdninovým

motýlem". Líhne se totiž z kukly

až v červnu, když se blíží letní

prázdniny; a s prázdninami pak

končí i jeho život. Je to velmi

dobrý letec, ale naštěstí má

teritorium s oblíbeným místem,

kam se vrací. Zatímco samička

zpravidla zůstává v korunovém

prostoru, samec za slunečného

počasí slétá dolů. Svým tlustým

krátkým sosákem nasává vodu z

vlhké hlíny, zvláště jej však láká

trus, lidský pot a zřejmě i

páchnoucí psí moč.
Batolec červený (Apatura ilia)



Sedící batolec

mívá složená křídla, ale

při přebíhání a hledání

tekutiny je rozkládá.

Modře se mu zalesknou

jen na vteřinku, než

změní polohu. Motýl byl

rušen častými průjezdy

cyklistů sledujících jen

svou dráhu, netečnými

uštvanými běžci a

výletníky bez jakéhokoli

zájmu o okolí. Úžasný

modrolesklý motýl se

nejednou motal mezi

nimi a kolem jejich hlav

tak blízko, že museli

slyšet vrnivý zvuk jeho

křídel. Nic platno, nikdo

si jej nevšímal!



Dvoucentimetrový tesařík skvrnitý, který má larvy ve

dřevě, nejčastěji topolů, vrb a dubů. Dospělci konzumují

nektar, zpravidla z bílých květů.

Brouk vrbař uhlazený, zajímavý vývojem larev v 

mraveništích. 

Štítonoš zelený (Cassida 

viridis), příbuzný mandelinkám

Tesařík skvrnitý (Rutpela maculata)



Na cestu podél Vrchlice k Velkému rybníku jsem se vrátil zase v krásný prázdninový čas. Po odbočce 

cesty jsem zašel mezi vyvýšená pole, kde plevelil heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum). Na 

jeho květech jsem zastihl tohoto zdobence skvrnitého, blízce příbuzného zlatohlávkům. Tento brouk okusuje 

květy a živí se pylem; jeho larvy se po 2 roky živí v tlejícím dřevě listnáčů. Je to prý brouk hojný, ale já jej 

viděl jen dvakrát v životě, právě u Kutné Hory: zde a na Kaňku.

Zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus) 


