
Svižníci jsou dlouhonozí brouci, jejichž dravé larvy se 

ukrývají v dírkách vytvořených v písku. Běhají rychlostí prý 

až 8 km/hod., a také snadno a bez jakékoli přípravy startují 

ke krátkým několikametrovým přeletům. Někteří žijí u nás, 

ale na pláži u Pinedy je celkem hojný jiný druh, svižník 

patřící do příbuzenské skupiny kolem Cicindella hybrida. 

Jmenuje se svižník lagunový (C. lagunensis). Zatímco larvy 

na kořist číhají ve zmíněných skrýších, které uzavírají svou 

velkou hlavou s kusadly, brouci pobíhají a přepadají jiný 

hmyz. Není divu, že se v anglické literatuře zvou „Tiger 

Beetles“.  



 Dne 16. září 2022 byly ideální podmínky k jejich pozorování, a při té příležitosti jsem se tyto zprvu 

nedostižné tvory o velikosti těla asi 15 mm postupně naučil fotografovat. Byl to slunečný den po bouři zuřící 

předešlé noci někde nad Benátským zálivem. Na hebkém písku, o zrnitosti jen maličko větší než má hrubá 

mouka, ležely mořem vyvržené chuchvalce oddenkaté podmořské traviny vochy Noltovy (Zostera noltii). 

Vlnobití je vyrvalo z tak zvaných mořských luk. Prohlížel jsem je, zda v nich neuvízl nějaký zajímavý živočich, 

ale nic jsem nenalézal; kromě toho, co jsem zprvu přehlížel a co jsem považoval za plaché přelétavé mouchy. 

Byli to jmenovaní svižníci. 



Není ale možné přiblížit se 

ke svižníkovi dostatečně, aby 

bylo možné pozorovat, jak je 

krásný a jak jeho šat za pohybu 

zdobí vteřinové odlesky. Na-

štěstí jsem si ale s sebou vzal 

fotoaparát se šikovným tele-

objektivem o udávané (nikoli 

přepočtené) ohniskové vzdále-

nosti 300 mm, s možností 

přepnutí na „makro“. Svižníky 

jsem jím mohl pozorovat zvětše-

né, z odstupu 95 cm, což pro ně 

ještě nebyla útěková vzdále-

nost. Slušné fotografie se však 

dařily, až když jsem poznal 

jejich chování. Díky dlouhým 

nohám běhají rychle s čile, a 

přitom trhaně, po úsecích 15 až 

30 cm. 
Asi 15 mm (bez tykadel) měřícího svižníka lze dobře pozorovat jen pomocí teleobjektivu.  



Lépe se jim běhá po promáčeném hutném písku, kdežto když přeletí na suchý sypký písek, je to zřejmě 

namáhavější a odpočívají o vteřinku déle. Nepostojí nikdy na dlouho. Jenom když je po příliš odvážném 

přiblížení k moři spláchne nečekaná vlna, rozhodně se neutopí, ale přece jen si pak na břehu někde na 

bezpečném místě udělají přestávku a středním párem nohou si čistí hřbet.  



Když se začaly dařit 

ostré fotografie s detaily, 

takže bylo vidět dlouhé 

husté ochlupení naspodu 

těla, anebo v pohledu 

zpředu byla rozeznatelná 

také zubatá překřížená 

kusadla a velikánské oči, 

mně jako fotografovi to 

nestačilo!  

Zdařile zachycený čelní pohled na svižníka.  



Díky zvětšení jsem zjistil 

jinak nepostřehnutelné kra-

tičké, ani ne vteřinové barevné 

záblesky, lépe řečeno blýskání 

na nohách, hlavohrudi a krov-

kách. Učil jsem se tedy využí-

vat slibného úhlu pohledu 

vzhledem ke směru slunečních 

paprsků, abych takové prcha-

vé momenty vyfotil. 

Matný svižník vlevo, jak je obvykle vidět prostým okem. Vpravo je 

vyfotografován časem 1/300 vteřiny účinek oslunění.  



Na navštíveném úseku pláže jsem už časem měl také „staré známé“, neboť svižníky je možné 

rozpoznávat podle různícího se skvrnění na krovkách. Ani dva nejsou stejní.  



Začínal jsem být trochu 

pyšný, když se na záběru 

stala z obyčejně mat-

ných  krovek svižníka zářivá 

strakatá paleta, anebo jak se 

jeho nohy náhle „rozsvítily“ 

jako fialové zářivky. Večer, 

když jsem takové záběry 

prohlížel, vzpomínal jsem na 

ty záblesky, jak se roz-

svěcovaly a zhasínaly jako 

majáčky policejního auta. 

Svižníci prý nejsou vnitro-

druhově útoční. Ale kdo ví, 

zde právě tyto záblesky 

nejsou tím varováním, bez 

něhož by se, při schopnosti 

bleskové útočné reakce na 

pohyb potenciální kořisti, 

pozabíjeli navzájem?  
Brání odlesky na nohách či na hlavohrudi, anebo na krovkách vnitrodruhové útočnosti? 



Další otázkou, kterou jsem si kladl, byl význam kožíšku naspodu těla. Viděl jsem, že se svižník 

spláchnutý mořem nikdy neutopí, a domnívám se, že v ochlupení se drží vzduch, jenž jej vždy vynese na 

hladinu. Z vody se pak dostane v nepostřehnutelném okamžiku, snad veslováním nohama, snad i díky 

schopnosti vzlétnout přímo z vody. Nikde jsem se nedočetl, kde jsou svižníci, když není dobré počasí a žádný 

nikde nepobíhá. Jsou-li zahrabaní v písku, pak možná onen kožíšek brání zahlcení dýchacích otvorů naspodu 

zadečku pískem. 



Půvab nikoli vědec-

kého pozorování a foto-

grafování tkví také v tom, že 

se následně hledají infor-

mace na internetu a 

v literatuře. Avšak tam 

očividně není vše, co život 

svižníků provází; a člověk 

pak žasne nad jejich 

dovedností, schopnostmi 

ve zvláštním prostředí a 

vůbec nad jejich životním 

způsobem.  

A lidé tam, po pláži, chodí a nevědí o existenci těchto skvostných brouků vůbec nic.  


