
Řeky po sobě v krajině zanechávají dlouhodobě vytvářené nánosy písku a oblázkového štěrkopísku již od třetihor. Jen

necelé 3 km od Ohře, u Chotěšova nedaleko Libochovic, je otevřena pískovna s vrstvami tak mocnými, že musely být

ukládány, s přestávkami, možná až 2 miliony let. Ty proto nemohla uložit pravěká Oharka, protože její dolní tok původně tekl

údolím dnešní řeky Bíliny a svůj nový směr si našla až po zlomu České křídové tabule při geohistoricky nedávných

tektonických pohybech, na rozhraní třetihor a čtvrtohor.

Za přírodovědecky vynikající fenomén v

podobě chotěšovské pískovny tedy vděčíme

pravěkému Labi, v současnosti již vzdálenému 9

km odtud. V profilu odhaleném pískovnou lze

vidět, jak se zmíněným tektonickým vlivem

rozpoutala intenzívní denudace křídových

slínovcových vrstev, čímž byl z původně

parovinného terénu vypreparován současný reliéf

Českého středohoří: Nad pískem je výrazná

štěrková vrstva s vysokým obsahem opukových

kamínků a jinde zase přemístěná bílá slínitá

zemina.

Chotěšovská pískovna 28. srpna 2013, 

večer v 18.45 hodin. 



Ta velká pravěká řeka místy podemílala břehy a jinde zase ukládala odnesený materiál, přičemž opouštěla zanesené

koryto za vzniku tůní a protékala jinudy. Nebyla to určitě divoká voda, ale když se za deštivých údobí rozvodnila, mocnou silou

strhávala břehy a skýtala tak skoro kolmé stěny z hutného písčitého či hlinitého materiálu. Tak lze načrtnout scénu pro příběh o

setkání se dvěma pozoruhodnými tvory z těch dob, kdy Labe zdaleka nebylo zkrocené a stálé.

Byl nedělní večer na konci

srpna a těžební jáma byla bez strojů,

ztichlá. Po parném dni se snad

chystala bouřka. České středohoří na

blízkém obzoru vypadalo jako

malovaná kulisa ve filmových

ateliérech. Skrz roztodivné mraky

prorazily paprsky již rudnoucího

slunce a vypadaly, jako by je za

účelem zvýšit dramatičnost prostředí

vyslaly na pokyn osvětlovače nějaké

silné reflektory. Na opačné straně

byla statická scéna náhle oživena

zprudka přilétlým hejnkem našich

nejmenších vlaštovkovitých ptáků, od

zobáčku po konec vykrojeného

ocásku jen nanejvýš 13 cm měřících

břehulí říčních (Riparia riparia).



Uvědomil jsem si, že kolmá stěna těžební jámy je vlastně stejná, jako bývaly právě odpadlé podemleté vysoké břehy

pravěké řeky. Břehule si tam, vysoko nahoře, vydlabaly hnízdní nory. Právě přilétaly nakrmit mláďata, některá vyzývavě

vykukující z otvorů. Rád bych býval něco z tohoto momentu, připomínajícího mi atmosféru obdivovaného filmu "Cesta do

pravěku", zachytil fotoaparátem. Při tom mi ale byly málo platné zkušenosti s fotografováním rostlin, plynoucí z mé profese.

Výsledky byly mizerné, neboť při dlouhé ohniskové vzdálenosti 300 mm a nutnosti fotografovat bez stativu, navíc při cílení na

rychle se pohybující maličký objekt, jsem získal jen snímky neostré a s vadou v podobě "šumu". Předsevzal jsem si, že se budu

napřesrok fotografování věnovat znovu, lépe teoreticky připraven.



Snad to byla jen nedočkavost, že jsme se na lokalitě octli, s Ginou, již 29. března 2014; břehule prý přilétají ze svých

zimovišť až během dubna nebo i května. V pískovnách bývají louže a rybníčky a zde byly toho času tři větší vodní plochy. U té

nejhlubší a zjevně nejdéle rákosem obrůstající již kvákaly jakési žáby. Při velké obezřetnosti jsem pak mohl pozorovat na břehu

rybníčka velikánské, bachraté žáby, vyhřívající se tam. Mohu tedy předložit důkaz o výskytu kapitálních exemplářů skokana

skřehotavého (Pelophylax ridibundus). Tito skokani se jistě svou velikostí blížili udávané délce samotného těla až 17 cm. Snad

proto, že jsou to živočichové patřící k velkým řekám, jsou to největší žáby v ČR i v Evropě. U nás se vyskytují hlavně v severní

polovině Čech a na Moravě, převážně v nížinách, avšak počítají se mezi tvory vzácné, ba kriticky ohrožené. Intuitivně jsme tyto

robustní obojživelníky, ač se dožívají jen 25 až 30 let, považovali za pokolení starousedlíků od velké pravěké řeky.

Ačkoli vzdáleni asi 20 m, tito skokani skřehotaví zjistili 

můj nepatrný pohyb při obsluze fotoaparátu a dlouhým 

skokem mizeli do vody. 



Příležitost dostat se opět na lokalitu a pořídit lepší fotografie břehulí jsme měli až během dovolené. Vybrali jsme si zase

neděli, 6. srpna 2014, den s rekordně vysokými teplotami. Na známém místě byly díry v nově stržené stěně, ale ani poblíž, ani

ve výšinách nebylo žádných břehulí. Měl jsem zkušenost, že břehule jsou velmi obezřetné a stojící lidská postava je pro ně

strašákem. Usedl jsem tedy na dno pískovny, v nejzazší vzdálenosti dovolující ještě udělat slušné záběry teleobjektivem, který

jsem měl k dispozici. Žel, tato pozice neskýtala žádný stín a slunce mi připravilo pocity, jako bych se nacházel v Údolí smrti.

Trpělivě jsem v té výhni napůl

seděl, napůl ležel a asi již 2 hodiny

neodbytně čekal, co bude s

břehulemi. Usuzoval jsem, že

alespoň v některých dírách musí být

mláďata, vyžadující krmení. První

břehule se objevily až po 19. hodině,

a to již Gina s okraje pískovny

pořídila fotografie mé nepatrné,

přehřátím hynoucí maličkosti. Prý aby

se názorně vidělo, co je dovolená dle

představ přírodovědce. Je faktem, že

v tak všeobecně nepohodlné poloze

jsem byl vlastně velmi spokojen,

protože jsem přece měl naději, že

opět spatřím ty tvory od velké

pravěké řeky.

Šipkou je označena pozice při 

fotografování břehulí u horní stěny.



Přílety krmících břehulí byly řídké a velmi náhlé. Postupoval jsem dle návodu zkušených: Buď jsem pomocí hledáčku

sledoval ptáky za manuálního zaostřování objektivu, anebo jsem předběžně zaostřoval na místo vypozorovaného opakovaného

příletu k noře obsazené mládětem. Do večera pražící slunce dovolovalo i při větším clonění, potřebném kvůli hloubce ostrosti,

využít krátkého expozičního času tisíciny vteřiny. To byly mnohem lepší podmínky než při prvém setkání s břehulemi minulého

roku a výsledky byly mnohem radostnější. Některé fotografie prozradily jinak okem nepostřehnutelné kejkle, jež břehule dělají

svými křídly při příletu i odletu u svislé stěny.

Teprve když jsem ukončil činnost a více se vzdálil z místa fotografování, přilétlo početnější hejnko, posílené o méně

odvážné či nekrmící jedince. Dojmy od velké pravěké řeky, kterou si zde lze představit, byly romantické a velmi uspokojující.


