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Jedno předvánoční nedělní odpoledne 
kroužím Klánovickým lesem na své 

obvyklé procházce se psem. Už se bude 
brzo stmívat, a tak si užívám onu krás-
nou atmosféru samoty v lese, já i pes. 
Najednou z boční pěšinky vyjde postava 
oblečená do zeleného, možná hajný či 
lesák. Má však zvláštní výbavu. Táhne 
za sebou ruční tašku na kolečkách (pro 
pamětníky důchodka), nebo spíše jen její 
železnou konstrukci, na které jsou zavě-
šené různé tyče a jiné pomůcky. Blížím se, 
zvědavost mě pohání. Najednou z ní něco 
vyloví, co vypadá jako pytel na brambory, 
a následuje par kroků stranou přes malý 
příkop ke kmeni jednoho stromu, kde 
pytlem prohrabává spadlé listí a větve 
a pak je opět vyndává zpět. Už to nevy-
držím a pouštím se do rozhovoru se sta-
říkem. „Promiňte, ale co to tady děláte?”

Stařík se pomalu narovná a já se zadívám 
do moudrých očí, co už toho hodně pama-
tují. „No, já už za nimi nahoru nevylezu 
a tak počkám do zimy, až oni slezou dolů, 
a tam si je pochytám. Někteří mají jen pár 
milimetrů.” No jasně, brouci, je to entomo-
log. Teď to vidím, v ústí toho pytle je totiž 
zabudované síto, přes které je listí prosé-
váno a drobné částice se zachytnou dole 
v pytli. Na otázku, jak dlouho se této čin-
nosti věnuje, odpoví, že už nějakých 70 let. 
Nechci být dotěrná, a tak si v hlavě rychle 
promítnu, že už mu v lepším případě bude 
80, pokud začal sbírat jako dítě, ale dost 
možná i k devadesáti. Komu čest, tomu 
čest. Dále se dovídám, že „klánovičák” dělá 
dost dlouho, a tak mě zajímá, zdali se ne-
setkal za poslední dobu s nějakými změ-
nami v druzích zdejších malých obyvatel, 
mám na mysli nějaké invazní druhy apod. 
Dovídám se však, že nejdůležitější je chrá-
nit biotopy. Sám prý svého času zasahoval 
do schvalování zákona o ochraně ohrože-
ných druhů, ale brouci se bohužel dostali 
do jednoho pytle s obratlovci, a to je hroz-
ná škoda. Velké zvíře je možné okroužko-
vat a chránit ho jako samostatného jedince. 
U hmyzu je potřeba chránit celý biotop. To 
konkrétně může souviset s těžbou dřeva. 

Stařík vzpomíná na situaci, kde domlouval 
zdejšímu lesnímu inženýrovi, aby si klidně 
pokácel ten pěkně rostlý buk, z kterého bu-
dou pěkné fošny. Ale ať nechá být ten starý 
zkroucený dub, který bude útočištěm pro 
oplodněnou samičku, která do něj zaleze 
a naklade vajíčka a larvy pak mají o po-
travu vystaráno. S inženýrem však tenkrát 
nebyla žádná domluva, to víte, dva rozdílné 
světy a pohledy na les. Rychle mě napad-
ne se pochlubit, že jsem tu jednou na ces-
tě našla tak krásného brouka, co byl velký 
jak malina, celý smaragdový a ve slunci 
měl totálně nablýskané krovky. Dovídám 
se, že se jednalo o zlatohlávka (Cetonia 
aurata). Ten už je prý vzácný, skoro tak 
vzácný jak náš nejpřísněji chráněný brouk 
roháč (lucanus cervus), za toho prý zapla-
títe i 5 000 Kč, pokud vás s ním někdo při-
stihne a udá. Ale přitom se může jednat 
už jen o odkopulovaného samce, který leží 
na zádech a mává nohama. No, už to má 
za sebou a v souznění s přírodním zákonem 

jen čeká na smrt. Tak prý raději chraňte ty 
staré ztrouchnivělé stromy a pařezy, i ony 
jsou stále nositeli nového života. 

Než se rozloučíme, tak mě starý ento-
molog vybaví úvahou o naší společnos-
ti: „Říkal to starý profesor Roubal, já mu 
tehdá nevěřil, ale dnes si myslím, že měl 
pravdu. Tvrdil, že v lidské společnosti je 
jen 20 % schopných jedinců, 12% z nich 
jsou ti, kteří jsou schopni všeho a zbylých 
8 % pak těch dobrých, kteří své schop-
nosti a nadání položí za správnou věc.” 
Snad pesimismus stáří, pomyslela jsem 
si. Raději bych věřila v 80 % schopného 
dobra. Ale kdo ví, za pár let…

Lucie Nielsen

Uplynulo několik týdnů a šel jsem s Lucií 
do lesa kvůli přípravě „naučné” vycházky. 
Potkali jsme tentokrát jiného entomologa 
a dali se s ním do řeči. Povídali jsme si 
o střevlících a domluvili rozhovor. Při po-
vídání o starém pánovi jsme se dozvěděli, 
že Lucie měla tu čest s panem doktorem 
Jaromírem Strejčkem, ročník naroze-
ní 1925, který je velkou kapacitou a je 
součástí „Paměti národa”. Klobouk dolů. 
Zvažovali jsme jeho pozvání do Újezda, ale 
nakonec jsme od záměru ustoupili s ohle-
dem na vysoký věk Pana entomologa.

A o čem jsme si povídali, tentokrát 
s jiným entomologem, panem Petrem 
Veselým?

Kde se právě nacházíme?
Jsme na poměrně nenápadném návrší 
významného krajinného prvku (dále VKP) 
na ploše necelé 0,4 ha ve východní čás-
ti Prahy. Jde o jediné místo v Praze, kde 
jsou chráněny cenné fragmenty psamofil-
ní flóry a fauny. Území je významné bo-
tanicky a je zřejmě reliktem krajiny hlu-
boké minulosti. Je velmi pravděpodobné, 
že podobný charakter měly dříve i velké 
části území dnešního Klánovického lesa. 

Existují nějaké důkazy o neměnnosti 
území VKP? 
Ano, prakticky ve stejné podobě je patrné 
jak na historické mapě z let 1836–1852, 
tak i na leteckém snímku z roku 1953.

Co zdejší fauna střevlíkovitých 
brouků? 
První údaje týkající se prokazatelně úze-
mí VKP pocházejí až z roku 1977 ze sběru 
dr. Jaromíra Strejčka. Ten zde opakovaně 
systematičtěji sbíral ještě v následujících 
letech 1978–80 a položil tak základ k dal-
šímu zkoumání. V následujících letech 
1981–82 zde několikrát sbíral dr. Marion 
Mantič. Z území VKP téměř jistě pocházejí 
i nálezy Miroslava Rešky z let 1970–71, 
byť bez uvedení přesnějšího místa. Z dru-
hového složení nálezů to však lze odvo-
dit. Sám jsem lokalitu poprvé navštívil 
v roce 1984 a později několikrát i v letech 
2002, 2004, 2007 a 2010. V roce 2013 se 
konal první inventarizační průzkum a le-
tošní průzkum je jeho opakováním. 
Výsledky budou známé až v listopadu. 

Z průběžných poznatků se zatím zdá, že 
stav lokality se nijak zásadně nezměnil.

Kolik druhů je zde zastoupeno? 
Za celou dobu sledování území je zde evi-
dováno 140 druhů. Pro srovnání například 
na soutoku Vltavy a Berounky je 129 dru-
hů. Zde se však jedná o 39 % všech dru-
hů žijících na území Prahy a jde nesporně 
o jednou z druhově nejbohatších a nejza-
jímavějších lokalit v ČR.

Čím je ještě oblast ojedinělá?
Psamobiontní druh Harpalus picipennis 
nikde jinde v Praze nežije. Navíc je velmi 
neobvyklé, že je zde společně s podob-
ným, ale mnohem běžnějším xerofilním 
druhem H. pumilus. Podobně je tomu 
s dvojicí druhů Harpalus anxius (psamo-
biont) a H. subcylindricus.
Z výsledků letošního průzkumu je zřejmé, 
že současný stav VKP umožňuje existenci 
neobyčejného počtu druhů i jedinců stře-
vlíkovitých brouků.
Území je velmi cennou a zachovalou pří-
rodní lokalitou.

Může existenci VKP něco ohrozit?
Třeba prasata, neboť ta mohou nekontro-
lovatelně a jednorázově narušit značnou 
část povrchu VKP, jak bylo pozorováno 
v loňském září.

A lidé?
Samozřejmě také. Proto jsme raději, když 
se lokalitě davy spíše vyhýbají.

Děkujeme za rozhovor a přesné místo 
ojedinělého místa výskytu střevlíkovi-
tých raději nezveřejňujeme. Nejen kvůli 
vandalismu, ale protože je jedním z cílů 
naší vycházky 24. 6. 2017. Můžete se 
k nám přidat.

Poznej svůj Újezd a jeho okolí

Zveme Vás na poznávací vycházku 
v sobotu dne 24. 6. 2017. Sraz je 
v 9 hodin u dětského hřiště v Pilovské 
ulici, vedle tréninkového fotbalového 
hřiště. Plánovaná doba vycházky je 
asi 3 hodiny, vhodná je obuv do lesa, 
trasa ale není náročná.

A co uvidíme?
Když budeme mít štěstí, tak sovu na ko-
míně. Pokud se neztratíme, tak poutní 
místo zjevení sv. kříže. Budeme-li kou-
kat i na zem, možná nezakopneme o les-
ní mraveniště. Pocvičíme představivost 
a z terénu krajiny budeme hádat, co v ní 
kdysi stálo. Zamyslíme se nad vznikem 
záhadných děr v terénu a navštívíme 
kultovní ďáblovo místo s jinou vegetací 
a „ďábelskými” vlnami v terénu. A jestli 
nás čert neodnese, skončíme u neobvyk-
lého místa výskytu brouků, kde je podle 
esoteriků průchod do jiných dimenzí. 
Citlivější lidé zde zaznamenají silnou vze-
stupnou složku prasíly.

Lucie Nielsen a Petr Duchek
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