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 Abstract. The Zákolany Brook as a habitat inhabited by both in the Czech Republic native 

crayfish species, the Stone crayfish (Austropotamobius torrentium) and the Noble crayfish 

(Astacus astacus), plays an important role among other Czech streams with the presence of the 

former crayfish. Both crayfish had been documented there before 1979. Since that time, the 

population has been negatively influenced by many factors and disasters.  

Firstly, the locality is placed near the capital, the city of Prague and is in the intensively managed 

agricultural landscape. As a result, low water quality and large amount of accumulated muddy 

substrates occur in the stream. The water quality might cause a decline in the crayfish’ numbers in 

the 1980s and the 1990s.. An intensive research at the beginning of the 21th century had led to 

a discovery of a Stone crayfish population there. Unfortunately another disaster, crayfish plague 

in 2009, reduced their numbers dramatically. Moreover, the locality is very attractive for 

developers nowadays, and is also under pressure of the stream management. 

Regardless of such negative influence, the weak Stone crayfish population has been surviving in 

the Zákolany Brook. More abundant populations have been reported from some tributaries, 

namely from the Dolany Brook and the Dobrovíz Brook. In 2015, a new occurrence of the Stone 

crayfish has been recorded in the Lidice Brook. 

Even though the locality, including the ZákolanyBrook and its tributaries, belongs among the EU 

Sites of Community Importance, the future of crayfish has been unclear and unsure there. 

 

 Key words: Central Bohemia, stone crayfish, Zákolany brook, abundance, water quality, 

crayfish plague 
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Úvod 
 
Zákolanský potok v etn  ásti svého povodí (viz dále vymezení zájmové 

oblasti) je z pohledu rak  velmi zajímavou a v rámci R v mnoha ohledech 
výjime nou lokalitou. V první ad  se výrazn  vymyká doposud zažitým 
p edstavám o ideálním biotopu pro naše p vodní druhy rak . Pramenná oblast toku 
(Sulovický potok, Dobrovízský potok, horní tok Dolanského potoka) se totiž 
nachází v území kolem Hostoun , což je intenzivn  zem d lsky obhospoda ovaná 
a hust  osídlená oblast. Veškeré místní vodote e jsou tak v podstat  již 
od pramenných oblastí významn  ovlivn ny celou škálou negativních faktor , 
po ínaje r zn  intenzivními úpravami koryt (nap ímení, zahloubení, r zné formy 
opevn ní) a kon e zne išt ním vody látkami používanými v zem d lství 
a vypoušt ním odpadních vod z lidských sídel. Jen v horní ásti povodí sem nap . 
vytékají p ed išt né odpadní vody z Hostoun , Dobrovíze a Dolan. I p es výše 
uvedené skute nosti byl ješt  nedávno Zákolanský potok (v etn  ástí Dolanského 
a Dobrovízského potoka) velmi významnou lokalitou s výskytem obou 
autochtonních druh  rak  – raka í ního (Astacus astacus Linnaeus, 1758) 
a p edevším pak raka kamená e (Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)). 
Místní populace raka kamená e byla dokonce natolik po etná a vitální, že potok je 
v úseku od Hostoun  (k ížení s ulicí Jene skou) po soutok s D etovickým potokem 
za azen na seznam evropsky významných lokalit s jediným p edm tem ochrany, 
kterým je práv  rak kamená  (na ízení vlády . 371/2009 Sb.).  

Povodí Zákolanského potoka je z pohledu raka kamená e zajímavé i z dalších 
d vod : jedná se o jednu z nejníže položených lokalit s výskytem tohoto druhu 
v R (cca 350–235 m n.m.) a o jedinou lokalitu vlévající se p ímo do Vltavy; 
z povodí Zákolanského potoka také pocházejí z našeho území ojedin lé doklady 
o stabilním výskytu raka kamená e p ímo ve vodních nádržích (Štambergová et al. 
2009, Fischer 2013b). 

 
 

Vymezení zájmové oblasti 
 

Zákolanský potok, který se vlévá do Vltavy v Kralupech nad Vltavou, vzniká 
v podstat  pouhým p ejmenováním Dolanského potoka pod soutokem s Lidickým 
potokem (cca 1 km severn  od obce St edokluky u Kalingrova Mlýna). Pro pot eby 
tohoto textu proto zájmová oblast pokra uje dále proti proudu k pramenné oblasti 
a zahrnuje tak celý vlastní Zákolanský potok, Dolanský potok a dva jeho významné 
p ítoky – Sulovický a Dobrovízský potok. Krom  výše uvedených vodote í jsou 
v textu uvedeny i výsledky z pr zkum  Lidického potoka a Knovízského potoka 
v Kralupech nad Vltavou.  
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Zákolanský potok a raci – minulost a sou asnost 
 

Nejstarší údaj o výskytu rak  (konkrétn  raka kamená e) v Zákolanském potoce 
publikuje Pecina (1979). Další informace pak p ináší Lohniský (1984), popisující 
Kunst v nález z Týneckého potoka v Zákolanech. Zvýšená pozornost výskytu rak  
v povodí Zákolanského potoka byla ale v nována až od roku 1989, a to zpo átku 
zejména díky aktivitám J. Mourka. Jeho údaje o výskytu raka kamená e a raka 
í ního však z stávaly po dlouhou dobu pouze v soukromém archivu a spole n  

s dalšími aktuálními zjišt ními byly publikovány až v roce 2006 (Mourek et al. 
2006). Další up esn ní se pak objevují v nepublikovaných zprávách (Fischer 
et Fischerová 2009, Svobodová et al. 2010, Fischer 2011) a v publikaci Svobodová 
(2011). Shrnující informace p inesli také Štambergová et al. (2009), Vlach et al. 
(2009) a naposledy Vlach et al. (2013). D ležitým zdrojem aktuálních údaj  je také 
mapování celého povodí Zákolanského potoka, které prob hlo v letech 2004 – 
2006 a následný pravidelný monitoring vybraných profil  (ob  akce byly/jsou 
realizovány pod záštitou Agentury ochrany p írody a krajiny R – dále jen 
AOPK). K dispozici jsou i údaje z pr zkum  a záchranných transfer  rak  
z posledních let (Fischer 2011, 2013a, 2014).  

Situaci v období 1989–2006 podrobn  popisují Mourek et al. (2006): po etná 
populace raka kamená e byla zjišt na v roce 1989 nejprve v Zákolanském potoce 
u Oko e, kde byla potvrzena ješt  v roce 1990. V roce 1991 zde ale byli již 
nalezeni pouze jednotliví živí raci a n kolik uhynulých jedinc . V následujících 
letech se zde raky potvrdit nepoda ilo, což konstatuje i Kozák et al. (2002). Pro 
Zákolanský potok byli tak raci, konkrétn  rak kamená , znovu objeveni až v roce 
2004 v rámci mapování organizovaného AOPK (po etná populace v Podholí a nad 
ústím D etovického potoka). Další nálezy pak byly zaznamenány celkem v sedmi 
profilech mezi Malými í ovicemi a ústím D etovického potoka v roce 2006 
(jeden jedinec byl dokonce uloven i cca 150 m pod ústím D etovického potoka, 
do kterého jsou svedeny odpadní vody z Kladna, což je doposud nejníže po proudu 
doložený nález raka v Zákolanském potoce). V témže roce byl v Zákolanském 
potoce poprvé zaznamenán i výskyt raka í ního, a to u Oko e, v Malých 

í ovicích a v ásti toku mezi Oko í a Malými í ovicemi – vždy se však jednalo 
o jednotlivé jedince.  

Mezi lety 2006–2009 byl postupn  doložen výskyt raka kamená e z dalších 
profil  Zákolanského potoka, Dolanského potoka (nap . v okolí B lok) 
a Dobrovízského potoka (Fischer et Fischerová 2009) a zdálo se, že zde raci 
navzdory celé ad  negativních vliv  velmi prosperují. V roce 2007 byla v jednom 
z monitorovacích profil  na Zákolanském potoce, ležícím cca 50 m nad soutokem 
s D etovickým potokem, zaznamenána dokonce hustota populace 3,97 jedince.m-2 
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(Vlach et al. 2009)1. Jednalo se aktuáln  o tvrtou nejvyšší zjišt nou abundanci 
tohoto druhu v celé R (Svobodová 2011).  

V roce 2009 p išel významný zvrat – v letním období došlo v povodí 
Zákolanského potoka k prvnímu zdokumentovanému masovému úhynu rak . Ti 
vymizeli z obou monitorovacích profil  – tj. nad soutokem s D etovickým potokem 
a pod Malými í ovicemi (profil se nachází cca v polovin  délky toku mezi 
Malými í ovicemi a Oko ským rybníkem). U uhynulých jedinc  z Podholí byl 
detekován p vodce ra ího moru, hnile ek ra í – Aphanomyces astaci (Svobodová 
2011, Kozubíková-Balcarová et al. 2014). V okolí Malých í ovic se nepoda ilo 
zajistit vzorky pro pot ebné analýzy, takže p í ina vymizení rak  z této plochy není 
dodnes uspokojiv  objasn na (Svobodová 2011). Velmi zajímavé je, že populace 
mezi ob ma zmín nými úseky – tedy od Oko e k Novému Mlýnu, z stala tohoto 
vymírání ušet ena – ješt  v roce 2010 se její abundance pohybovala zhruba 
na úrovni zjiš ované p ed rokem 2009 (Svobodová 2011). Tato situace však 
netrvala p íliš dlouho – v roce 2011 zmizeli raci i odtud (Svobodová 2011) a ani 
v tomto p ípad  se bohužel nepoda ilo uspokojiv  objasnit p í inu.  

V roce 2010 byl proveden rozsáhlý pr zkum ady profil  v povodí 
Zákolanského potoka, jehož výsledky shrnuje Svobodová et al. (2010). V rámci 
tohoto pr zkumu (využita byla metoda prohledávání všech dostupných úkryt  
v reprezentativní ásti toku o ploše 30 m2), byl zaznamenán výskyt raka kamená e 
v Dobrovízském potoce p ímo v intravilánu obce Dobrovíz (3 jedinci; 
0,1 jedince.m-2), pod vyúst ním odtoku z istírny odpadních vod (1 jedinec; 
0,03 jedince.m-2) a u Žákova Mlýna (5 jedinc ; 0,17 jedince.m-2); v Dolanském 
potoce bezprost edn  pod soutokem s Dobrovízským potokem (6 jedinc ; 
0,2 jedince.m-2); v Zákolanském potoce zhruba v polovin  úseku mezi Malými 

í ovicemi a Oko ským rybníkem (1 jedinec; 0,03 jedince.m-2), pod Oko í 
(8 jedinc ; 0,27 jedince.m-2) a u Nového Mlýna (2 jedinci; 0,07 jedince.m-2). Rak 
í ní byl zjišt n v Dobrovízském potoce pod vyúst ním istírny odpadních vod 

(1 jedinec; 0,03 jedince.m-2); v Zákolanském potoce zhruba v polovin  úseku mezi 
Malými í ovicemi a Oko ským rybníkem (1 jedinec; 0,03 jedince.m-2) a pod 
Oko í (2 jedinci; 0,07 jedince.m-2). Tento druh byl zaznamenán i v Lidickém 
potoce nad rybníkem p i jižním okraji obce Net eby (1 jedinec a množství nor).  

Od roku 2011 až dodnes je výskyt rak  (v tšinou kamená ) pravideln  
zaznamenáván spíše v ásti toku od St edokluk proti proudu. Zjišt né abundance 
zde však zdaleka nedosahují hodnot doložených v minulosti z níže položených 
partií toku. V kv tnu 2011 byl proveden kvalitativní pr zkum celkem šesti profil  
na Dolanském (4 profily) a Dobrovízském (2 profily) potoce mezi Hostouní a obcí 
St edokluky v souvislost s plánovanou výstavbou rybníka Pod Panskou ve St edo-

                                                           
1 Hustota populace byla standardn  stanovována na základ  prohledání všech potenciálních 

úkryt  v reprezentativní ásti koryta o ploše 30 m2. 
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klukách (Fischer 2011). Pr zkum byl proveden metodou prohledání min. t iceti 
potenciálních úkryt  v rámci 100 m dlouhého úseku toku. P ítomnost rak  
(výhradn  rak kamená ) byla p i n m zjišt na celkem ve ty ech zkoumaných 
profilech: Dobrovízský potok pod nádrží v Hostouni (4 jedinci), Dobrovízský 
potok u Dobrovíze p i k ížení s ulicí Kladenskou (4 jedinci), Dolanský potok 
u bezejmenné nádržky p i jižním okraji B lok (2 jedinci) a Dolanský potok ve 
St edoklukách (jeden juvenilní jedinec). V posledním jmenovaném úseku, který 
byl vymezen v koryt  pod zaúst ním odtoku z OV St edokluky, bylo v té dob  
erstv  odstran no betonové opevn ní. Pod ním byly objeveny desítky prázdných 

ra ích nor. Ve dvou zkoumaných profilech (Dolanský potok pod k ížením 
s komunikací Hostou  – H ebe  a Dolanský potok u k ížení s komunikací 
St edokluky – Makot asy) raci nalezeni nebyli. Pozd ji byl výskyt raka kamená e 
(2 jedinci, z toho jeden juvenilní) poprvé doložen v Dolanském potoce cca 200 m 
nad soutokem s Dobrovízským (Svobodová, vlastní data). Velmi zajímavý byl 
nález samice s vají ky ve vypušt ném rybníku v Oko i (Fischer et Svobodová, 
vlastní data) – tedy v partiích, kde byli raci již považováni za vyhynulé. 

V roce 2012 bylo 7 jedinc  raka kamená e odloveno v rámci kvalitativního 
pr zkumu v Dolanském potoce bezprost edn  nad obcí B loky (Svobodová, vlastní 
data). V tšina nalezených rak  byla ale pokryta p isedlými koloniálními nálevníky 
rodu Epistylis, kte í indikují zna né organické zne išt ní vody. V témže roce bylo, 
taktéž v rámci kvalitativního pr zkumu, nalezeno 5 rak  kamená  
v Dobrovízském potoce v dlážd ném koryt  pod nádrží v Hostouni (Fischer, 
Mourek et Svobodová, vlastní data). Povzbuzující byl nález 3 juvenilních jedinc  
raka kamená e v Zákolanském potoce u Nového Mlýna (cca 1 km nad Podholím, 
kde bylo zaznamenáno ohnisko ra ího moru), jednotliví jedinci téhož druhu byli 
zjišt ni i t sn  pod Oko ským rybníkem (Svobodová, vlastní data). 

V roce 2013 byl znovu potvrzen výskyt raka kamená e v B lokách v obtoku 
drobné vodní nádrže p i jižním okraji obce, kdy byli v rámci orienta ního 
pr zkumu cca 50 m dlouhého úseku toku odloveni 3 jedinci (Fischer 2013b). P i 
následujícím záchranném p enosu živo ich  z vypušt né nádrže p ed její 
rekonstrukcí bylo pak p ímo v rybníku nalezeno celkem 31 jedinc  raka kamená e, 
v etn  šesti samic s vají ky a šesti juvenilních jedinc  (Fischer 2013a). O nálezech 
jedinc  raka kamená e v drobných pr to ných nádržích (Zákolanský potok, 
Úpo ský potok) se zmi uje již Štambergová et al. (2009), zjišt ní stabilního 
výskytu rozmnožujících se rak  v nepr to né nádrži je ale z ejm  prvním 
potvrzením této skute nosti u raka kamená e na našem území.  

ada zajímavých údaj  o výskytu rak  v zájmovém území z posledních let 
pochází z roku 2014, kdy byl nejprve nálezem šesti jedinc  znovu potvrzen výskyt 
raka kamená e v Dolanském potoce nad Žákovým Mlýnem (cca 200 m nad 
soutokem s Dobrovízským potokem) a bylo nalezeno 10 jedinc  téhož druhu 
v Dobrovízském potoce pod nádrží v Hostouni (Svobodová, vlastní data)2. Naopak 
nebyl nalezen žádný rak v Dolanském potoce nad obcí B loky (Svobodová, vlastní 
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data)2. Velmi zajímavý je nález jednotlivých jedinc  raka kamená e v rámci 
kvalitativního pr zkumu úseku Zákolanského potoka bezprost edn  pod Oko ským 
rybníkem (Svobodová, vlastní data). V kv tnu 2014 bylo v rámci záchranného 
p enosu rak  z rušené ásti toku v souvislosti s výstavbou rybníka Pod Panskou 
odloveno celkem 20 jedinc  raka kamená e z cca 360 m dlouhého opevn ného 
koryta u St edokluk (odlov byl proveden z vysušeného toku) – Fischer (2014). 
V souvislosti s touto stavbou bylo ale v drobném p ítoku, který se stal v délce cca 
350 metr  sou ástí nádrže, odloveno 603 jedinc  raka kamená e a 10 jedinc  raka 
í ního (více než 90 % jedinc  bylo nalezeno v cca 150 m dlouhém úseku od 

soutoku se Zákolanským potokem proti proudu) – Fischer et Fischerová (vlastní 
data). Výskyt rak  v této vodote i nebyl bohužel doposud znám a byl zjišt n až p i 
výstavb  nádrže bezprost edn  p ed vysušením ásti bezejmenného p ítoku. Raci 
byli v asové nouzi p eneseni do nov  zbudovaného obtokového koryta u nádrže 
Pod Panskou (délka úseku cca 500 m).  

Poslední doložené nálezy raka kamená e (rak í ní zjišt n nebyl) z povodí 
Zákolanského potoka pocházejí z roku 2015. Ve dnech 23.7. a 4.8. prob hl 
podrobný monitoring celkem ty  profil  na Dobrovízském potoce, ty  profil  na 
Dolanském potoce, p ti profil  na Zákolanském potoce, dvou profil  na Lidickém 
potoce a jednoho profilu na Knovízském potoce (Fischer, Vlach, Svobodová, 
vlastní data). Monitoring spo íval v prohledání bu to 100 potenciálních úkryt  
v rámci 100 m úseku toku nebo v p ípad , že bylo v toku dostupných úkryt  mén , 
v prohledání všech úkryt  v rámci celého 100 m dlouhého úseku toku. 
V Dobrovízském potoce pod nádrží p i jižním okraji Hostoun  bylo nalezeno 
celkem 32 jedinc  raka kamená e, v Dobrovízi nad k ížením s ulicí Kladenskou 
taktéž 32 jedinc  raka kamená e, pod ulicí Kladenskou 13 jedinc  raka kamená e 
(z toho 4 pod vyúst ním vod z OV). V Dolanském potoce cca 600 m po proudu 
od k ížení se silnicí Hostou  – H ebe  bylo nalezeno celkem 6 jedinc  raka 
kamená e, v B lokách bylo v obtoku místní drobné nádrže p i jižním okraji obce 
uloveno 27 rak  kamená  a byli nalezeni ješt  dva uhynulí jedinci téhož druhu. 
Optimistický je nález devíti jedinc  raka kamená e v cca rok starém obtokovém 
koryt  rybníka Pod Panskou ve St edoklukách. Raci kamená i byli nalezeni i dále 
po proudu – tentokrát již v Zákolanském potoce – konkrétn  se jednalo o 3 jedince 
v náhonu nad rybníkem v Oko i (p ímo na pozemku místní usedlosti, íslo popisné 
38) a 3 jedince v úseku bezprost edn  pod Oko í. Bez nálezu rak  naopak z staly 
následující úseky: Dolanský potok u Žákova Mlýna (nad soutokem 
s Dobrovízským potokem), Dolanský potok u k ížení se silnicí (Hostou  – 
H ebe ), Zákolanský potok pod Malými í ovicemi, Zákolanský potok nad 
soutokem s D etovickým potokem, Zákolanský potok nad soutokem s Knovízským 

                                                           
2 Použita byla metoda prohledávání 100 potenciálních úkryt  v rámci 100 m toku (p i 

nep ítomnosti 100 úkryt  jsou prohledány všechny úkryty v rámci 100 m toku). 
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potokem a Knovízský potok nad soutokem se Zákolanským potokem. Asi 
nejvýznamn jším výsledkem provedených pr zkum  bylo ale zjišt ní výskytu raka 
kamená e v Lidickém potoce pod obcí Makot asy, bezprost edn  nad k ížením 
s rychlostní komunikací R7 (2 adultní jedinci). Jedná se totiž o zcela novou lokalitu 
s výskytem tohoto raka v R.  

 
Obrovským problémem pro místní populace autochtonních rak  je kontinuální 

hrozba migrace nep vodního severoamerického raka pruhovaného (Orconectes 

limosus Rafinesque, 1817) z etablované populace ve Vltav . I p es skute nost, 
že se tento druh doposud nepoda ilo v Zákolanském potoce potvrdit (a to ani p i 
posledním monitoringu lokality dne 4.8.2015 – Fischer, Vlach, Svobodová, vlastní 
data), je jeho výskyt minimáln  ve spodních partiích Zákolanského potoka nad 
soutokem s Vltavou vysoce pravd podobný. Z posledních let odtud nap . pocházejí 
pozorování rak  pohybujících se za nízkého stavu korytem Zákolanského potoka 
p ímo v Kralupech nad Vltavou (Anonymus in verb.). O jaký druh se ale v daném 
p ípad  jednalo, není bohužel známo.  

 

 

Zákolanský potok a jakost vody 
 

Zákolanský potok pat í mezi nejvíce zne išt né toky s výskytem raka kamená e 
v eské republice (Štambergová et al. 2009, Vlach et al. 2013), ale nejspíš i v celé 
Evrop  (Svobodová 2011, Svobodová et al. 2012). Vzhledem k tomu, že jeho 
povodí leží v lukrativních lokalitách blízko Prahy a nedaleko letišt , je zde, mimo 
jiné, vyvíjen velký tlak na výstavbu. V povodí se již dnes nachází n kolik obcí, 
které nejsou p ipojeny na istírnu odpadních vod (nap . Oko , Malé a Velké 

í ovice) a v tšina zne išt ných vod je vypoušt na do toku bu to p es deš ovou 
kanalizaci nebo p ímo. V posledních letech byly v t chto obcích rekonstruovány 
hotely a penziony, které ješt  více zhoršují situaci v povodí. Situace se tak 
v posledních letech spíše zhoršuje a d ív jší ojedin le vysoké hodnoty organického 
zne išt ní jsou nyní v povodí celkem b žné. Nap . hodnoty BSK5 okolo 9 mgl-1 

(limit je 2,0 mgl-1, na ízení vlády .61/2003 Sb.) se výrazn  vymykají ostatním 
lokalitám obývaným rakem kamená em a rakem í ním (Štambergová et al. 2009, 
Svobodová et al. 2012). Vysoké jsou i hodnoty nerozpušt ných látek, které až 
trojnásobn  p ekra ují limity pro vodní organismy, pop . pro povrchovou vodu 
(na ízení vlády .71/2003 Sb., na ízení vlády . 61/2003 Sb.). K nár stu došlo 
v posledních letech pravd podobn  i v souvislosti s odvodn ním rychlostní 
komunikace R6 do Dobrovízského potoka a splachy ze zpevn ných velkoplošných 
pr myslových zón, kterých v povodí zna n  p ibylo. Vysoké koncentrace 
nerozpušt ných látek zp sobují zanášení p irozených úkryt  rak  a uvoln ná 
zemina s sebou nese i mnoho toxických látek. P i odb rech vody v jarním období 
roku 2015 byly zaznamenány vysoce p ekro ené limity pro uhlovodíky (C10-C4O 
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až 4,17 mgl-1, limit = 0,1 mgl-1, na ízení vlády . 61/2003 Sb.). Byly p ekro eny 
i limity pro halogenové organické slou eniny (AOX až 39 mgl-1, limit = 25 mgl-1, 
na ízení vlády . 61/2003 Sb.). Nebezpe né jsou i koncentrace kancerogenního 
a mutagenního benzo(a)pyrenu.  

Zne išt ní vody tak rozhodn  m že být jednou z významných p í in snižující se 
abundance rak  v povodí Zákolanského potoka v posledních letech. Tuto 
domn nku podporuje i nap . zjišt ný masový výskyt rak  v drobném p ítoku 
Dolanského potoka s nep íliš vhodnou morfologií, který byl zaznamenán p i 
výstavb  rybníka Pod Panskou (Fischer et Fischerová, vlastní data) v kontextu 
s nálezem pouhých dvaceti jedinc  v p ilehlých cca 360 m Dolanského potoka 
(Fischer 2014). Tato skute nost by mohla nasv d ovat tomu, že podmínky 
v hlavním toku jsou již mnohde na hranici možností p ežívání obou autochtonních 
druh  rak  a ti pak hledají úto išt  v drobných nezne išt ných p ítocích.  

 
 
Raci v Zákolanském potoce – ohrožení 
 
Raci v Zákolanském potoce jsou aktuáln  pod obrovským tlakem, a to hned 

z n kolika stran. Jednou z nejvýznamn jších hrozeb je v podstat  kontinuální 
nebezpe í op tovného zavle ení ra ího moru, jehož zdroj p edstavuje p edevším 
stabilní populace raka pruhovaného ve Vltav . Odtud se mohou vysoce odolní 
p enaše i tohoto nebezpe ného parazita ší it samovoln  proti proudu toku 
(to našt stí do ur ité míry znesnad uje tvrdá regulace významného úseku potoka 
nap . formou opevn ní dna i b eh  betonovými panely), pop . mohou být kdykoliv 
p eneseni zám rn  lov kem. Nelze vylou it ani p enos nákazy r znými predátory, 
kte í raky loví (ryby, savci, ptáci), pop . s nedostate n  dezinfikovanou rybá skou 
i výzkumnickou výstrojí. Druhým možným zdrojem nákazy m že být i po etná 

populace raka pruhovaného v malé nádrži ve Sme n  (zde by se ale muselo jednat 
o aktivní p enos nakažených rak , p enos s rybami i rybá skou výstrojí, pop . 
o p enos pta ím predátorem).  

Dalším významným ohrožením je možné kontinuální zhoršování jakosti vody. 
Potenciálních zdroj  zne išt ní i jednorázových otrav p itom m že být v hust  
osídlené a intenzivn  využívané krajin  v povodí Zákolanského potoka celá ada: 
vypoušt ní odpadních vod z rozr stajících se obcí bez istíren odpadních vod; 
nedostate n  fungující stávající istírny odpadních vod; explozivní nár st zástavby 
v povodí Zákolanského potoka a z toho plynoucí další zvyšování množství 
vypoušt ných odpadních vod; vypoušt ní odpadních vod z nov  vznikajících 
podnik ; splachy r zných nebezpe ných látek ze zem d lských p d, asto 
dosahujících až k b ehové linii vodote í (nap . koncentrovaná hnojiva, r zné 
plošn  aplikované biocidy atd.); splachy z komunikací a dalších zpevn ných ploch; 
zhoršování jakosti pod chovnými rybníky, pokud v povodí vzniknou. Významným 
nebezpe ím je i zanášení koryt vodote í erodující ornicí z p ilehlých polí. Tento 
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jev byl nap . p í inou výrazného snížení úkrytové kapacity nov  vytvo eného 
obtoku obnoveného rybníka Pod Panskou ve St edoklukách. Po p ívalových 
srážkách bylo p vodn  kamenité dno v klidných pasážích toku p ekryto až n kolik 
desítek cm silným nánosem splavené ornice.  

Problémem pravd podobn  bude i zvyšující se rozkolísanost pr tok  
v d sledku rostoucího podílu zpevn ných ploch v povodí toku (rozr stající se 
zástavba, vznik nových podnik , svedení deš ových vod z komunikací apod.). 

V neposlední ad  m že být p í inou významného ohrožení místních populací 
rak  potenciální tlak na údržbu zregulovaných ástí vodote í (povinnost správce 
toku). Opravou technických regulací nap . v místech v pokro ilém stadiu p irozené 
renaturace by došlo nejen k p ímému usmrcení p ítomných rak , ale p edevším 
k dlouhodobému snížení atraktivity koryta pro tyto živo ichy. 

Potenciálním nebezpe ím m že být pak nap . tlak na výstavbu nových rybník  
v povodí (predace ze strany rybích obsádek, možné zne išt ní vody v d sledku 
vysoké intenzity chovu ryb atd.), nadm rný odb r vody z toku apod.  

 

 

Budoucnost rak  v Zákolanském potoce  
 

Vzhledem k množství potenciálních hrozeb jsou vyhlídky pro místní populace 
obou autochtonních druh  rak  z ejm  nevalné, nicmén  prostor pro zlepšení 
sou asného stavu tu jist  je. Ostatn  výše uvedený p ehled nález  p edevším raka 
kamená e v posledních letech ukazuje na mimo ádnou odolnost a vitalitu zdejší 
populace (viz nap . nálezy rak  v ástech toku s nedávno potvrzenými masovými 
úhyny). Lokalitu je ale p edevším t eba za ít rychle a ú inn  chránit, a to jako 
celek – tedy celé povodí v etn  pramenných oblastí.  

Ochrana místních populací rak  by pak m la stát zejména na snaze o zlepšení 
jakosti vody v povodí Zákolanského potoka. Zde je t eba se zam it dv ma 
základními sm ry. Tím prvním je išt ní komunálních, pop . pr myslových 
odpadních vod (výstavba OV tam, kde prozatím zbudovány nejsou, modernizace 
technologií išt ní vody u stávajících OV). Velmi významným segmentem je pak 
zamezení vnikání potenciáln  nebezpe ných látek používaných v zem d lství 
do vody. Toto riziko sice nelze eliminovat zcela, nicmén  pro za átek by bylo 
vhodné ponechat kolem vodote í alespo  dostate n  široké neobhospoda ované 
pásy (zatravn né, pop . zalesn né). Sou asný stav, kdy jsou zem d lské pozemky 
obd lávány asto až k samotné hran  potok , v podstat  kontinuáln  hrozí 
kontaminací vody a navíc výrazn  p ispívá k zanášení vodote í erodující ornicí. 
Toto opat ení by navíc bylo možné kombinovat s revitalizací daných úsek  (viz 
dále).  

Dalším významným segmentem ochrany místních populací rak  je obnova 
p írodního charakteru tok . Obnovou p irozené meandrace a odstran ním 
technického opevn ní se znásobí délka vodote í, obnoví diverzita tok  (hloubková, 
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proudová, ...), zvýší jejich úkrytová kapacita a v neposlední ad  i jejich 
samo isticí schopnost. Takováto opat ení tak ve svém d sledku mohou vést 
ke zvýšení po etnosti (a stability) ra ích populací. První vlaštovkou v tomto sm ru 
je zbudování obtokového koryta kolem obnoveného rybníka Pod Panskou 
ve St edoklukách, kde bylo p vodní nap ímené a zahloubené koryto (délka cca 
300 m) nahrazeno nov  vytvo eným meandrujícím obtokem o délce cca 500 m.  

Samostatnou kapitolou se st žejním vlivem na budoucnost místních populací 
autochtonních druh  rak  je ale nebezpe í ší ení ra ího moru. Vzhledem 
k existenci po etné a stabilní populace raka pruhovaného (p enaše  ra ího moru) 
ve Vltav  bohužel tuto hrozbu nelze v sou asné dob  odstranit (raky pruhované 
ve vodních tocích vyhubit neumíme). Jedinou možností je tak podpora souboru 
preventivních opat ení, která tuto hrozbu alespo  sníží. Tím prvním je zamezení 
samovolnému ší ení rak  pruhovaných z Vltavy proti proudu Zákolanského 
potoka. Toho lze dosáhnout pouze ponecháním sou asných migra ních bariér 
(p í né prahy a stupn , tvrdá regulace spodních úsek  toku s minimální atraktivitou 
pro živo ichy), pop . jejich dopln ním o další prvky zamezující migraci rak  proti 
proudu. Vhodné by bylo zahájit osv tovou kampa , v rámci které je t eba 
dostate n  informovat ve ejnost, dobrovolné ochraná e, rybá e a další subjekty 
pohybující se potenciáln  ve vodních tocích i jejich bezprost edním okolí (nap . 
i firmy zabývající se vodohospodá ským stavbami a úpravami tok ), a to jak 
o ra ím moru a jeho dopadech na autochtonní raky obecn , tak o možnostech jeho 
p enosu, v etn  zavle ení nákazy na výstroji a technickém vybavení. Zárove  je 
t eba do širšího pov domí dostat informaci o nutnosti aplikace opat ení, která 
riziko zavle ení ra ího moru sníží, jako je dezinfekce výstroje a vybavení, zákaz 
p enosu rak  i kontrola p vodu vysazovaných ryb (ty nesm jí pocházet z lokalit 
s výskytem nep vodních severoamerických druh  rak , pop . z lokalit, kde byl 
prokázán ra í mor). Posledním možným opat ením je likvidace stávajících 
lokálních populací raka pruhovaného. Vzhledem k nemožnosti eliminace populací 
ve vodních tocích jsme ale v tomto bodu nuceni omezit se pouze na vodní nádrže.  

Jistou zárukou realizace alespo  n kterých výše uvedených opat ení by m lo 
být vyhlášení ásti Zákolanského potoka (v rozsahu EVL – viz výše) jako zvlášt  
chrán ného území (p írodní památka). ada výše uvedených opat ení je totiž 
obsažena i v p ipravovaném plánu pé e o tuto lokalitu (K esina et al. 2015), obecné 
zásady pé e o lokality soustavy Natura 2000 shrnují Marhoul et Turo ová (2008).  

Odpov  na otázku, jaká je budoucnost rak  v povodí Zákolanského potoka 
není jednoduchá – jisté je však jedno – když ponecháme v ci plynout aktuálním 
sm rem a nebudeme d lat nic, s t mi autochtonními se tu již dlouho setkávat 
nemusíme.  
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Pod kování 
 

Studie byla zpracována v rámci projektu EHP-CZ02-OV-1-007-2014 
Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management 
a ochranu autochtonních populací rak . 
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