
Počátkem července r. 2018 jsem 

se octnul na dovolené v Kutné Hoře a 

v itineráři odtud autem poměrně 

dosažitelných přírodovědecky zají-

mavých lokalit jsou i Kerské rybníčky, 

kde se chrání prý poměrně silná 

populace čolka velkého (Triturus 

cristatus). Kerské rybníčky jsou tři, 

nejmenší je bezvodý, ostatní dva 

skoro celé zarostlé skřípincem 

jezerním, orobincem širo-listým a 

rákosem obecným. Jsou mělké, padá 

do nich listí z okolního dubového lesa, 

zatím vegetací nezastíněná místa 

s volnou hladinou jsou většinou 

okupována řasou parožnatkou 

obecnou (Chara vulgaris). Čolky jsem 

nalezl pouze v prvním rybníčku, kolem 

jehož stavidla vede stezka, a sice jen 

v jeho mělkém zákoutí stranou od 

stavidla.   
První Kerský rybníček, biotop čolka velkého. Stav 7. 7. 2018. 



Nemohl jsem nevzpomenout na veškeré nezdary v pátrání po tomto obojživelníku v Českém středohoří. 

Podle jednoho dobrého článku o životě a požadavcích tohoto obojživleníka [Sejkora R. (2017): Čolek velký.- 

Naše příroda, 2017/6: 39-43.] by v první polovině prázdnin mohli být dospělí jedinci ještě pozorováni ve vodě. 

Jednoho zvláště málo deštivého roku také rybníček, jehož původ souvisí s lesními melioracemi jsoucím 

zdrojem vody pro něj, úplně vyschnul. Takový jev právě zřejmě brání rozvoji rybích populací, což je dobře pro 

čolky. Tam kde jsou ryby, jsou jimi čolci ohrožováni sežíráním vajíček a asi i pulců. Na místě výskytu čolci 

nacházejí vodu čirou, hlubokou kolem 40 cm. Na dně je trochu detritu a nerozloženého listí, což skýtá čolkům 

úkryt. Pod tímto detritem je písek. Hladina je za jasných dní několik hodin osluněná. 

Mladý čolek velký skrytý v detritu.  
Pulec čolka velkého. Patrné je charakteristické nábodité ukončení 

ocasu (tj. štětinovitě protažená nasazená špička). 



Ráno 7. července r. 2018 jsem číhal u lokality se zrcadlovkou s nasazeným teleobjektivem a studoval 

chování čolků při nadechování. Vynoření k nádechu a ponor do skrýše v detritu na dně dává fotografovi šanci 

trvající 1 až 2 vteřiny, kdy musí zacílit, ručně zaostřit a stisknout spoušť. Věc usnadňuje jistý neklid čolka 

připravujícího se na dně k nádechu.    

  

 
Abych zde mohl doložit, že jsem po mnoha letech zase viděl čolka velkého, musel jsem se na lokalitě 

snažit tři dny za sebou.  



27. května jsem stanul na místě dosti brzy ráno, abych nebyl rušen cyklisty jezdícími tudy po stezce a 

abych se nestřetl s nějakým strážcem. Byl jsem totiž vybaven malým akváriem a síťkou. Chtěl jsem udělat 

záběr "jako do přírodopisu", tedy zblízka, v pohledu ze strany a dobře zaostřený. Čolka jsem tedy musel 

vyrušit vylovením a umístěním do akvária. Díky předešlým pozorováním, jak se čolek chová, je-li postrašen 

blížícím se fotografem, měl jsem naději na úspěch. Objevil jsem na dně pěkného samečka se zubatým 

hřebínkem na hřbetě, ač v této době již mnohem nižším než mohutný hřeben v době zásnub v dubnu. Jemně 

jsem jej poháněl k mělčině, dávaje si pozor, abych nohama nezvedal kal. Pohyb čolka byl "skokový", prudkým 

zavlněním mocného ocasu se bleskově přesunoval vždy asi o metr. I tak jsem jej za chvíli měl v síťce.  

Čolek  octnuvší se v akváriu byl zprvu neklidný a na předpokládaný záběr bylo nutné vyčkat. 



Pozorovali jsme jeden druhého  a  já mu vykládal, že se brzy vrátí tam, kde přebýval. 



Pruhované prsty 

na nohou jsou 

pro čolka 

velkého 

charakteristické. 

 



Je to tvor  jako pohádkový 

drak a dosahuje délky až 

18 cm (samečkové jsou 

menší než samičky, 

nemající ovšem hřeben). 

Kvůli rozmnožování jsou tito obojživelníci sice vázáni na vodu, ale v dospělosti mohou dlouhodobě 

skrytě žít na souši a dožívat se až 28 let! 



Kerské rybníčky jsou zajímavé také botanicky, neboť se tam vyskytuje zvláštní plovoucí rostlina řezan 

pilolistý (Stratiotes alolides).  



Dne 9. 7. 2018 jsem v prvním rybníčku, kde žijí čolci, v zadní, od stavidla odlehlé části nalezl exemplář 

vzácné žebratky bahenní (Hottonia palustris). Květy, prozrazující příslušnost této obojživelné rostliny k čeledi 

prvosenkovité (Primulaceae), byly však fotografovány v Botanické zahradě Liberec, Po vyschnutí rybníčku asi 

vyhynula, protože jsem ji r. 2021 nenalezl.  



Ani leknín bělostný (Nymphaea candida), zřejmě tam vysazený, pozorovaný r. 2018, jsem po vyschnutí 

rybníčku nenalezl. Veliký vodní plž okružák ploský (Planorbarius corneus) je další zajímavostí.   


