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Na 
vážkách

Vážka plavá byla donedávna
považována za u nás již 
vymizelý druh, její výskyt byl
však znovu nedávno zazna-
menán a překvapivě na
Ostravsku, jehož krajina se
vzpamatovává z následků
těžby uhlí a budování 
těžkého průmyslu.

Vážky se latinsky označují „Odonata“, slovem
odvozeným z řeckého „odonto“ neboli zub,
jako by se tím říkalo, že dokázaly hluboce
zakořenit v každém prostředí, kultuře
a čase a našly si svůj „výklenek“,
ekologickou niku. Jak se bude vyvíjet
příběh jejich budoucnosti u nás?

Text Michal Josephny Fotografie Dan Bárta
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Když  biblický Adam pojmenovával hmyz, nemohl nevyznamenat ani osl-
nivé vzdušné akrobaty, kteří se ve hře světla prezentují  křehkou metalic-
kou krásou. Vážky. Řád, který vyniká pestrostí a variabilitou forem, roz-

dělený na dva podřády, drobnější stejnokřídlice – motýlice (Zygoptera) a robust-
nější různokřídlice – vážky (Anisoptera). V počátcích světa je vážka spojována se
živlem vody a vzduchu, s potopou, ale i s božským světlem – aithérem, zázrač-
nou proměnou a znovuzrozením. Genesis spojuje vážku s dobou, kdy se ještě
Duch vznášel nad vodami Nestvořena a Země byla nesličná a pustá. Vážka po-
dobně jako duha symbolicky spojovala ony posléze oddělené vody nad a pod
nebesy, nacházejíc mezi nimi vhodný poměr, řád.

Ve výkladu  českého jména může pomoci legenda, která praví, že ve chvíli,
kdy vážka obkrouží člověka, zváží si Bůh jejím prostřednictvím jeho duši. První
známé evropské  vyobrazení  vážek vzniklo v Praze z popudu Rudolfa II., který
přizval holandského malíře J. Hoefnagela, jenž na jeho přání vyzdobil přírodo-
vědecké dílo několika vážkami. Když v roce 1646 vyšel v Antverpách atlas
hmyzu, byl vyzdoben rytinami vážek Václava Hollara. Tradiční motivy vážek ze
skla Artel se proslavily po celém světě… Přesto se našinci mohou zdát české
vážky obyčejné, nezajímavé a provinční.

Ve snaze objevit, že i ty zdánlivě nejobyčejnější vážky stojí za pozornost, jsme
se s fotografem vážek Danem Bártou vydali přímo za nimi. Za příkladnou loka-
litu jsme zvolili Bílinsko, protože se zde potkávají prehistorické i budoucí roz-
měry času, tak jako se dramaticky střetávají v právě probíhajícím životě vážky.
V hnědouhelnému lomu Bílina na okraji mostecké pánve byly nalezeny fosilie
vážek z období třetihor. Přítomnost vážek na tomto místě sahá až dvacet mili-
onů let do minulosti. Okolí dnes vypadá nehostinně: pásy, uhlí, náspy, důlní
věže a za nimi jakási rekultivace v podobě ledabyle nasázených stromečků. Vše
tak kontrastní vůči pestrosti vážek, které se zde vznášely nad močálem.

„V době života našich třetihorních vážek panovalo na Bílinsku klima po-
dobné dnešnímu jihu USA. V okolí Bíliny se rozkládala říční delta ústící do je-
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Anax imperator (vpravo) je
příbuzným druhem vážky,
jejíž zkamenělina se zacho-
vala v hnědouhelném dole
Bílina. Její upřený bojový
pohled nenechá nikoho na
pochybách, že jde o predá-
tora hmyzí říše. Oko vážky
je vypouklá mozaika slo-
žená z více než 25 000 mi-
niaturních čoček. Mozek
vážky přijímá obraz jako
soustavu uspořádaných
bodů, v principu podobném
digitální fotografii či filmu. 

VAZKY-MOZAIKA1  28.4.2003  17:21  Stránka 14



n at i o n a l  g e o g r a p h i c  • l e d e n  2 0 0 3

Č E S K Á  M O Z A I K A

Vážka rudá (dole) snadno
upoutá náš pohled, když
se nad mokřady vznáší
s dynamickou ladností
vlastní všem vážkám. Není
snadné ji zachytit. Bra-
vurní schopnost letu je
umožněna tím, že vážky
mohou pohybovat oběma
páry křídel současně
anebo střídavě. Dokážou
stát na jednom místě,
letět pozpátku i prudce vy-
razit. Krátkodobě vyvinou
rychlost až 100 km/hod.

zera obklopeného rozsáhlým močálem. Všude bylo plno vodních toků, mrtvých
ramen, močálů a rašelinišť. Všude bujelo rostlinstvo. Podle paleontologických
nálezů v blízkém okolí můžeme předpokládat, že zde příroda přímo překypo-
vala nesčetnými druhy zvířat,“ říká geolog Dolu Bílina Zdeněk Dvořák.

Zmíněnou fosilii třetihorní vážky je nově popsaný rod Merlax (podle kelt-
ského mága Merlina) s nově popsaným druhem Merlax bohemicus, přináležícím
do čeledi šídlovití (Aeshnidae). Podle Jakuba Prokopa, paleontologa z katedry
zoologie Univerzity Karlovy, má Merlax – v evropském měřítku – nejbližšího
fosilního zástupce (z rodu Anaciaeshna) ve svrchním miocénu lokality Monte
Castellaro, Marches, Itálie a v současné fauně lze najít příbuznost se třemi druhy
rodu šídlo (Anax), a to Anax imperator (A. parthenope, A. cryptus). Dalším a ne-
méně zajímavým nálezem z dolu Bílina je Gomphaeschna miocenica, která náleží
do podčeledi Gomphaeschninae a je typická pro své kosmopolitní rozšíření ve
spodní křídě, holarktické v třetihorách a okrajové rozšíření v současnosti.

Zastavujeme poblíž Bíliny u braňanského kaliště, rybníků a mokřad. Ne-
vypadá to příliš nadějně. Dívám se střídavě na mlhavý východ slunce
a prostydlou vodní plochu. Začínáme předběžným průzkumem lokality.

Prodíráme se vzrostlým rákosem stále hlouběji po podmáčené půdě a hledáme
vhodnější přístupové cesty k mokřadu.

„Když se ta louka rákosí prohřeje, tak tady budou lovit. To přesně odpovídá
jejich stylu,“ říká Dan. Jsme tu však brzy a musíme čekat…

Dan se převléká do terénního, rozbaluje a sestavuje velkou síť na chytání
hmyzu. Vydáváme  se podél hráze rybníka. V momentě, kdy už jsem si začínal
myslet, že je to beznadějné, nám nad hlavou  zakrouží vážka. „Aeshna mixta“,
určuje Dan, když se mu ji nenadále podaří odlovit rychlým švihem. Pomalu
a zručně ji vyprošťuje ze síťky a bere do rukou. „Naše nejmenší šídlo,“ dodává.
„Možná že vylétá tak pozdě, aby minimalizovala konkurenci. Samec, starší kou-
sek,“ prohodí, když prohlíží křídla, přece jen už trochu omšelá a zbavená stříb-
řitého lesku. Mixta je stavěná na tyto stojaté vody v rybnících, ale i různých já-
mách. Larvy snesou relativně vyšší stupeň znečištění.“ Přemisťujeme se k mok-
řadu, pokračujeme dál promáčeným podložím a se vzrůstající výškou rákosu se
téměř nevidíme. Šídlo pestré je nadlouho jedinou vážkou, kterou jsme zahlédli.

Vtom se nenadále rozechvěje vzduch jemnou vibrací. Naše vláčné a široko-
úhlé vidění svěže prostřihne a koncentruje oranžová ryska, která se koketně
ukáže nad bažinou, aby posléze dramaticky nabrala výšku a zmizela z dohledu.

„Sympetrum!“ Danovo zvolání mě probouzí z letargie. „Všiml sis, jak po
něm vystřelila ta druhá?“ Tam budou, ukazuje a rozhodně vyráží doprostřed za-
rostlého mokřadu. Zanedlouho má skutečně vážku obecnou (Sympetrum vulga-
tum) „v hrsti“.

„Sameček je spíše oranžový až červenavý, samice žlutohnědá,“ ukazuje Dan
svůj dočasný úlovek. „To je právě ten druh, který se ‚pase‘ na otevřené a vyslu-
něné krajině s loukami a mokřady trochu od vody, protože tam nachází dosta-
tek potravy v podobě létajícího hmyzu.“

Podaří se nám zde zaznamenat i vážku žíhanou (Sympetrum striolatum) sa-
mečka šídlatky páskované (Lestes sponsa), pářící se tandemy ve tvaru srdce, vy-
střelující v akrobatických gejzírech do vzduchu, i agresivní osamělé samečky,
kteří si ostražitě brání své teritorium a dávají o sobě adresně vědět jako pří-
kladný portmannovský „vlastní jev“, který se náhle zjeví z hloubi v celé své ma-
jestátné safírové kráse.

Viděli jsme i dramatickou scénu, kdy vážka ploská (Libellula depressa) kladla
do vody vajíčka a zároveň po ní šel zezdola skokan.

Vážka jako organismus existuje přibližne 300 milionů let. Jako jedinec žije
přibližně dva roky ve vodě coby dravá larva, poté vzlétne jako imago,
dospělý, rozvinutý a vybarvený jedinec žije v řádu několika týdnů až mě-
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síců; samička pak klade vajíčka zpětně do spletě vodních rostlin do (či poblíže)
vody. Právě voda – uměle nevysoušené kyselé louky, rybníky, kaliště, přirozená
retence krajiny, která není zbytečně narušovaná špatným zemědělstvím – melio-
rací, hnojením a pesticidy, to je pro vážky základ. Přímé ohrožení vážky člově-
kem znamená v podstatě hrubý zásah do biotopu či výraznější narušení celého
ekosystému. Takzvané běžné druhy, které mají širokou ekologickou valenci
(míra odolnosti organismu vůči abiotickým a biotickým faktorům prostředí),
snesou velké rozmezí teplot, pH, znečištění vody, jejich tolerance však zřejmě
nebude nekonečná. Hodně vážek navíc nutně neznamená mnoho jejích druhů.

Bez ekologického přístupu a rekultivačních úprav (na které společnost Seve-
ročeské doly, a. s., vynakládají kolem 250 milonů ročně) by i Bílinsko bylo pří-
kladnou technogenní krajinou, ne nepodobnou poušti či měsíční krajině. Ob-
rovské zábory zemědělských a lesních půd, poklesy a sesuvy v poddolovaných
územích, erozní činnost vody a větru, změna vodního režimu, přeložky toků
a znečištění ovzduší – to je důsledek těžby, zpracování uhlí a výsypkového hos-
podářství v Bílině a její pánvi – hojně obklopené velkými průmyslovými areály
a doly. Ukazuje se, že to, co je primárně důležité pro biotop života vážky, může
být v rámci  celého ekosystému životně důležité i pro člověka. Proto, aby byl 
úspěšně obnoven systém ekologické stability Bílinska, musí být komplexněji re-
vitalizován i biokoridor řeky Bíliny doplněním chybějících břehových porostů
vhodnými dřevinami a travními porosty, které pomohou ochránit tok proti
splachům ornice. Stejně tak se bude muset vhodnými technickými prostředky
přispět ke zlepšení kvality vody v řece, v jejímž povodí by mělo docházet k udr-
žování či obnově mokřadů. Ty totiž podobně jako nivní louky či lužní lesy do-
kážou významným způsobem zadržovat vodu, což je výrazná schopnost, která
se nemusí osvědčit zdaleka jen u povodní.

„Převládá názor, že takzvané vzácné druhy žijí jen v chráněných oblastech,
kde je o ně postaráno. Člověk se tak uměle odděluje, místo aby se s nimi učil
postupně koexistovat jako dílčí součást přírody,“ dodává k tomu Dan Bárta.
S vážkami je to někdy opravdu „na vážkách“. Mají mnohdy opravdu specifické
a v podstatě nepředvídatelné nároky na biotop, které se vždy nemusí slučovat
s antropogenní představou o vyváženém ekosystému a nenarušené krajině. Pří-
kladem je oblast Ostravska, podobně poznamenamenaného průmyslem a těž-
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Známý obrazec – symbol
srdce, který vytvářejí šíd-
latky páskované při páření
(vlevo), se stal symbolem
severské bohyně tělesné
lásky Freyi. 

VAZKY-MOZAIKA1  28.4.2003  17:22  Stránka 18



n at i o n a l  g e o g r a p h i c  • č e r v e n  2 0 0 3

Č E S K Á  M O Z A I K A

bou surovin. Překvapivě právě zde byl zaznamenán druh vážky, který byl
v České republice dlouho považován za vymizelý: Libellula fulva (vážka plavá –
viz úvodní dvoustrana). Tato vážka potřebuje otevřenou vodní hladinu, bahnité
dno a zároveň extrémně čistou vodu. V nádrži, kde žije, je metr uhelného kalu,
voda téměř bez fytoplanktonu a současně sem přitéká okysličená pramenitá
voda. Vážky mají velmi rozdílné nároky. Vážka obecná se spokojí i s napajedlem
pro krávy, kdežto například páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii) žije
u vysokohorské vody s písčitým dnem, ze které lze bez obav pít.

Moderní ekologické systémy závisí právě na vyvažování hodnot a proměn-
ných, kdy jediná odchylka může dynamicky zvrátit celou strukturu a vytvořit
nový řád v daném prostředí. Vážka se tak stává vtělením neočekávaného vývoje
a oživeným symbolem této proměny; ukazuje, že to, co platilo včera, nemusí
„přes kopírák“ platit dnes. Dokážeme-li zaznamenávat a vyhodnocovat její exi-
stenci ve vzájemných ekologických vztazích, inspiruje-li nás v lehkosti „metafo-
rického“ přenášení nabytých zkušeností do nových kontextů a prostředí, dá
nám tím naději, že i ona bude organismem, který má nejen dlouhou živoucí
minulost, ale také budoucnost. j

Zářivá a proměnlivá barev-
nost vážek je sofistikova-
nou hrou slunečních pa-
prsků…
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