
Při téměř každoročních 

zářijových návštěvách dun číhám 

na vážky a pro zábavu si je 

fotografuji. Zalétají tam, blízko k 

moři, jedinci, kteří se vylíhli z 

larev žijících v mokřinách, 

kanálech a odvodňovacích strou-

hách. Těch původně bažinaté 

Benátsko poskytuje mnoho. Jsou 

to druhy vyskytující se i u nás, a 

přitom považované za teplomilné, 

rozšířené ze Středomoří. Nejsou 

to žádné vzácnosti, a přesto 

každý fotograf může být spoko-

jen, podaří-li se na snímcích 

zaznamenat jejich krásu, a někdy 

i podivné pózy.  



Třebas vážka červená by byla velmi fotogenická, kdyby po dosednutí ponechávala křídla elegantně rozepjatá, aby 

vypadala jako letadélko. Ona ale uvolní svaly a odpočinková poloha křídel působí jaksi zvadle. "Snímek ze života" se potom 

rozhodně nepodobá vyobrazením v atlasech, ale je přirozený; čímž je vlastně pěkný. 

Vážka jižní má zadeček také červený, i když ne tak sytě, ale po dosednutí mívá křídla pěkně rovně. Jednou jsem zastihl 

zvláště zdobného samečka, s granátově rudými plamkami na křídlech a touž barvou máznutého i na ramenou obou párů křídel. 

Náhoda způsobila něco, co zkoumají a oceňují vyspělí fotografové přírody: divotvorný, nebo přinejmenším zajímavý "bokeh" z 

nezaostřeného rostlinstva. V populární Wikipedii se k tomu píše: "Výrazem bokeh (čti boke) z japonského slova pro rozostření se 

ve fotografii označují estetické kvality částí snímků, nacházejících se mimo rovinu ostrosti."  

Vážka červená (Crocothemis erythraea). Vážka jižní (Sympetrum meridionale).  



Samečci vážky žíhané nebo vážky obecné jsou strakatí, ale vlivem číhavého způsobu lovu, při němž se 

vracejí na oblíbenou pozorovatelnu, poskytují možnosti poměrně snadného fotografování. Tolik  úvod 

drobného příběhu setkání s vážkou mající zvláštní křídla. 

Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum). Vážka obecná (Sympetrum vulgatum).  



Před soumrakem, když se slunce již klonilo k mořské hladině někde u Caorle, přilétala celkem drobná 

vážka zvláštního chování. Lovila hmyz jen v nevelkém teritoriu, s řídkým porostem sotva mi po kolena 

sahajících stébel šáchorů hlavatých.  Létala nízko, klikatě, a potom dlouho tu nebo onde posedávala, jsouc 

zcela přehlédnutelná. Měnila polohu, aby se mohla všude rozhlížet.  

Nepomýšlel jsem nikdy na to, 

že by bylo možné překonat úžasné 

záběry soudobého populárního 

zpěváka Dana Bárty, jenž poskytuje 

fotografie pro odborné knihy a 

pořádá výstavy velkoplošných foto-

grafií. Bez takové ctižádosti i bez 

potřeby dokumentovat morfologické 

znaky pro odborné účely bavil jsem 

se pronásledováním této vážky, 

později určené jako samička vážky 

jarní (Sympetrum fonscolombii). Její 

české jméno je matoucí, protože 

pokud k nám ze Středomoří do Čech 

zalétne, bývá to až v květnu, častěji 

však se objeví až druhá, letní 

generace.   



Jedině  v podvečerním světle se projevují zvláštní barevné efekty na jednotlivých políčcích křídel mezi 

žilnatinou. Při pózování tohoto drobného tvora se barevné odlesky proměňují jako pohyblivá sklíčka v 

kaleidoskopu.  Žádný jiný druh vážky na dunách tuto přednost neměl.  

 



Vážku jarní jsem pronásledoval po řadu večerů, při dovolených na stejném oblíbeném místě několik 

roků po sobě. Fotografie snad jsou, když nic jiného, alespoň poetické tímto příběhem o celkem zbytečném 

bláhovém snažení.     

 

 


