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Raci v Zákolanském potoce – minulost, souÿasnost,
budoucnost
Crayfish in the Zákolany Brook – past, present and future
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ŵ 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.
ŵ Key words: Central Bohemia, stone crayfish, Zákolany brook, abundance, water quality,
crayfish plague
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Úvod
Zákolanský potok vþetnČ þásti svého povodí (viz dále vymezení zájmové
oblasti) je z pohledu rakĤ velmi zajímavou a v rámci ýR v mnoha ohledech
výjimeþnou lokalitou. V první ĜadČ se výraznČ vymyká doposud zažitým
pĜedstavám o ideálním biotopu pro naše pĤvodní druhy rakĤ. Pramenná oblast toku
(Sulovický potok, Dobrovízský potok, horní tok Dolanského potoka) se totiž
nachází v území kolem HostounČ, což je intenzivnČ zemČdČlsky obhospodaĜovaná
a hustČ osídlená oblast. Veškeré místní vodoteþe jsou tak v podstatČ již
od pramenných oblastí významnČ ovlivnČny celou škálou negativních faktorĤ,
poþínaje rĤznČ intenzivními úpravami koryt (napĜímení, zahloubení, rĤzné formy
opevnČní) a konþe zneþištČním vody látkami používanými v zemČdČlství
a vypouštČním odpadních vod z lidských sídel. Jen v horní þásti povodí sem napĜ.
vytékají pĜedþištČné odpadní vody z HostounČ, Dobrovíze a Dolan. I pĜes výše
uvedené skuteþnosti byl ještČ nedávno Zákolanský potok (vþetnČ þástí Dolanského
a Dobrovízského potoka) velmi významnou lokalitou s výskytem obou
autochtonních druhĤ rakĤ – raka Ĝíþního (Astacus astacus Linnaeus, 1758)
a pĜedevším pak raka kamenáþe (Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)).
Místní populace raka kamenáþe byla dokonce natolik poþetná a vitální, že potok je
v úseku od HostounČ (kĜížení s ulicí Jeneþskou) po soutok s DĜetovickým potokem
zaĜazen na seznam evropsky významných lokalit s jediným pĜedmČtem ochrany,
kterým je právČ rak kamenáþ (naĜízení vlády þ. 371/2009 Sb.).
Povodí Zákolanského potoka je z pohledu raka kamenáþe zajímavé i z dalších
dĤvodĤ: jedná se o jednu z nejníže položených lokalit s výskytem tohoto druhu
v ýR (cca 350–235 m n.m.) a o jedinou lokalitu vlévající se pĜímo do Vltavy;
z povodí Zákolanského potoka také pocházejí z našeho území ojedinČlé doklady
o stabilním výskytu raka kamenáþe pĜímo 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 podstatČ pouhým pĜejmenováním Dolanského potoka pod soutokem s Lidickým
potokem (cca 1 km severnČ od obce StĜedokluky u Kalingrova Mlýna). Pro potĜeby
tohoto textu proto zájmová oblast pokraþuje dále proti proudu k pramenné oblasti
a zahrnuje tak celý vlastní Zákolanský potok, Dolanský potok a dva jeho významné
pĜítoky – Sulovický a Dobrovízský potok. KromČ výše uvedených vodoteþí jsou
v textu uvedeny i výsledky z prĤzkumĤ Lidického potoka a Knovízského potoka
v Kralupech nad Vltavou.
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Fig. 1. The map of the locality (the site of interest is in bold).

Obr. 1. Vymezení zájmové þásti povodí Zákolanského potoka (tuþnČ).
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Zákolanský potok a raci – minulost a souþasnost
Nejstarší údaj o výskytu rakĤ (konkrétnČ raka kamenáþe) v Zákolanském potoce
publikuje Pecina (1979). Další informace pak pĜináší Lohniský (1984), popisující
KunstĤv nález z Týneckého potoka v Zákolanech. Zvýšená pozornost výskytu rakĤ
v povodí Zákolanského potoka byla ale vČnována až od roku 1989, a to zpoþátku
zejména díky aktivitám J. Mourka. Jeho údaje o výskytu raka kamenáþe a raka
Ĝíþního však zĤstávaly po dlouhou dobu pouze v soukromém archivu a spoleþnČ
s dalšími aktuálními zjištČními byly publikovány až v roce 2006 (Mourek et al.
2006). Další upĜesnČní se pak objevují v nepublikovaných zprávách (Fischer
et Fischerová 2009, Svobodová et al. 2010, Fischer 2011) a v publikaci Svobodová
(2011). Shrnující informace pĜinesli také Štambergová et al. (2009), Vlach et al.
(2009) a naposledy Vlach et al. (2013). DĤležitým zdrojem aktuálních údajĤ je také
mapování celého povodí Zákolanského potoka, které probČhlo v letech 2004 –
2006 a následný pravidelný monitoring vybraných profilĤ (obČ akce byly/jsou
realizovány pod záštitou Agentury ochrany pĜírody a krajiny ýR – dále jen
AOPK). K dispozici jsou i údaje z prĤzkumĤ a záchranných transferĤ rakĤ
z posledních let (Fischer 2011, 2013a, 2014).
Situaci v období 1989–2006 podrobnČ popisují Mourek et al. (2006): poþetná
populace raka kamenáþe byla zjištČna v roce 1989 nejprve v Zákolanském potoce
u OkoĜe, kde byla potvrzena ještČ v roce 1990. V roce 1991 zde ale byli již
nalezeni pouze jednotliví živí raci a nČkolik uhynulých jedincĤ. V následujících
letech se zde raky potvrdit nepodaĜilo, což konstatuje i Kozák et al. (2002). Pro
Zákolanský potok byli tak raci, konkrétnČ rak kamenáþ, znovu objeveni až v roce
2004 v rámci mapování organizovaného AOPK (poþetná populace v Podholí a nad
ústím DĜetovického potoka). Další nálezy pak byly zaznamenány celkem v sedmi
profilech mezi Malými ýíþovicemi a ústím DĜetovického potoka v roce 2006
(jeden jedinec byl dokonce uloven i cca 150 m pod ústím DĜetovického 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 Ĝíþního, a to u OkoĜe, v Malých
ýíþovicích a v þásti toku mezi OkoĜí a Malými ýíþovicemi – vždy se však jednalo
o jednotlivé jedince.
Mezi lety 2006–2009 byl postupnČ doložen výskyt raka kamenáþe z dalších
profilĤ Zákolanského potoka, Dolanského potoka (napĜ. v okolí BČlok)
a Dobrovízského potoka (Fischer et Fischerová 2009) a zdálo se, že zde raci
navzdory celé ĜadČ negativních vlivĤ velmi prosperují. V roce 2007 byla v jednom
z monitorovacích profilĤ na Zákolanském potoce, ležícím cca 50 m nad soutokem
s DĜetovickým potokem, zaznamenána dokonce hustota populace 3,97 jedince.m-2
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(Vlach et al. 2009)1. Jednalo se aktuálnČ o þtvrtou nejvyšší zjištČnou abundanci
tohoto druhu v celé ýR (Svobodová 2011).
V roce 2009 pĜišel významný zvrat – v letním období došlo v povodí
Zákolanského potoka k prvnímu zdokumentovanému masovému úhynu rakĤ. Ti
vymizeli z obou monitorovacích profilĤ – tj. nad soutokem s DĜetovickým potokem
a pod Malými ýíþovicemi (profil se nachází cca v polovinČ délky toku mezi
Malými ýíþovicemi a OkoĜským rybníkem). U uhynulých jedincĤ z Podholí byl
detekován pĤvodce raþího moru, hnileþek raþí – Aphanomyces astaci (Svobodová
2011, Kozubíková-Balcarová et al. 2014). V okolí Malých ýíþovic se nepodaĜilo
zajistit vzorky pro potĜebné analýzy, takže pĜíþina vymizení rakĤ z této plochy není
dodnes uspokojivČ objasnČna (Svobodová 2011). Velmi zajímavé je, že populace
mezi obČma zmínČnými úseky – tedy od OkoĜe k Novému Mlýnu, zĤstala tohoto
vymírání ušetĜena – ještČ v roce 2010 se její abundance pohybovala zhruba
na úrovni zjišĢované pĜed rokem 2009 (Svobodová 2011). Tato situace však
netrvala pĜíliš dlouho – v roce 2011 zmizeli raci i odtud (Svobodová 2011) a ani
v tomto pĜípadČ se bohužel nepodaĜilo uspokojivČ objasnit pĜíþinu.
V roce 2010 byl proveden rozsáhlý prĤzkum Ĝady profilĤ v povodí
Zákolanského potoka, jehož výsledky shrnuje Svobodová et al. (2010). V rámci
tohoto prĤzkumu (využita byla metoda prohledávání všech dostupných úkrytĤ
v reprezentativní þásti toku o ploše 30 m2), byl zaznamenán výskyt raka kamenáþe
v Dobrovízském potoce pĜímo v intravilánu obce Dobrovíz (3 jedinci;
0,1 jedince.m-2), pod vyústČním odtoku z þistírny odpadních vod (1 jedinec;
0,03 jedince.m-2) a u Žákova Mlýna (5 jedincĤ; 0,17 jedince.m-2); v Dolanském
potoce bezprostĜednČ pod soutokem s Dobrovízským potokem (6 jedincĤ;
0,2 jedince.m-2); v Zákolanském potoce zhruba v polovinČ úseku mezi Malými
ýíþovicemi a OkoĜským rybníkem (1 jedinec; 0,03 jedince.m-2), pod OkoĜí
(8 jedincĤ; 0,27 jedince.m-2) a u Nového Mlýna (2 jedinci; 0,07 jedince.m-2). Rak
Ĝíþní byl zjištČn v Dobrovízském potoce pod vyústČním þistírny odpadních vod
(1 jedinec; 0,03 jedince.m-2); v Zákolanském potoce zhruba v polovinČ úseku mezi
Malými ýíþovicemi a OkoĜským rybníkem (1 jedinec; 0,03 jedince.m-2) a pod
OkoĜí (2 jedinci; 0,07 jedince.m-2). Tento druh byl zaznamenán i v Lidickém
potoce nad rybníkem pĜi jižním okraji obce NetĜeby (1 jedinec a množství nor).
Od roku 2011 až dodnes je výskyt rakĤ (vČtšinou kamenáþĤ) pravidelnČ
zaznamenáván spíše v þásti toku od StĜedokluk proti proudu. ZjištČné abundance
zde však zdaleka nedosahují hodnot doložených v minulosti z níže položených
partií toku. V kvČtnu 2011 byl proveden kvalitativní prĤzkum celkem šesti profilĤ
na Dolanském (4 profily) a Dobrovízském (2 profily) potoce mezi Hostouní a obcí
StĜedokluky v souvislost s plánovanou výstavbou rybníka Pod Panskou ve StĜedo1

Hustota populace byla standardnČ stanovována na základČ prohledání všech potenciálních

úkrytĤ v reprezentativní þásti koryta o ploše 30 m2.
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klukách (Fischer 2011). PrĤzkum byl proveden metodou prohledání min. tĜiceti
potenciálních úkrytĤ v rámci 100 m dlouhého úseku toku. PĜítomnost rakĤ
(výhradnČ rak kamenáþ) byla pĜi nČm zjištČna celkem ve þtyĜech zkoumaných
profilech: Dobrovízský potok pod nádrží v Hostouni (4 jedinci), Dobrovízský
potok u Dobrovíze pĜi kĜížení s ulicí Kladenskou (4 jedinci), Dolanský potok
u bezejmenné nádržky pĜi jižním okraji BČlok (2 jedinci) a Dolanský potok ve
StĜedoklukách (jeden juvenilní jedinec). V posledním jmenovaném úseku, který
byl vymezen v korytČ pod zaústČním odtoku z ýOV StĜedokluky, bylo v té dobČ
þerstvČ odstranČno betonové opevnČní. Pod ním byly objeveny desítky prázdných
raþích nor. Ve dvou zkoumaných profilech (Dolanský potok pod kĜížením
s komunikací HostouĖ – HĜebeþ a Dolanský potok u kĜížení s komunikací
StĜedokluky – MakotĜasy) raci nalezeni nebyli. PozdČji byl výskyt raka kamenáþe
(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 vajíþky ve vypuštČném rybníku v OkoĜi (Fischer et Svobodová,
vlastní data) – tedy v partiích, kde byli raci již považováni za vyhynulé.
V roce 2012 bylo 7 jedincĤ raka kamenáþe odloveno v rámci kvalitativního
prĤzkumu v Dolanském potoce bezprostĜednČ nad obcí BČloky (Svobodová, vlastní
data). VČtšina nalezených rakĤ byla ale pokryta pĜisedlými koloniálními nálevníky
rodu Epistylis, kteĜí indikují znaþné organické zneþištČní vody. V témže roce bylo,
taktéž v rámci kvalitativního prĤzkumu, nalezeno 5 rakĤ kamenáþĤ
v Dobrovízském potoce v dláždČném korytČ pod nádrží v Hostouni (Fischer,
Mourek et Svobodová, vlastní data). Povzbuzující byl nález 3 juvenilních jedincĤ
raka kamenáþe v Zákolanském potoce u Nového Mlýna (cca 1 km nad Podholím,
kde bylo zaznamenáno ohnisko raþího moru), jednotliví jedinci téhož druhu byli
zjištČni i tČsnČ pod OkoĜským rybníkem (Svobodová, vlastní data).
V roce 2013 byl znovu potvrzen výskyt raka kamenáþe v BČlokách v obtoku
drobné vodní nádrže pĜi jižním okraji obce, kdy byli v rámci orientaþního
prĤzkumu cca 50 m dlouhého úseku toku odloveni 3 jedinci (Fischer 2013b). PĜi
následujícím záchranném pĜenosu živoþichĤ z vypuštČné nádrže pĜed její
rekonstrukcí bylo pak pĜímo v rybníku nalezeno celkem 31 jedincĤ raka kamenáþe,
vþetnČ šesti samic s vajíþky a šesti juvenilních jedincĤ (Fischer 2013a). O nálezech
jedincĤ raka kamenáþe v drobných prĤtoþných nádržích (Zákolanský potok,
ÚpoĜský potok) se zmiĖuje již Štambergová et al. (2009), zjištČní stabilního
výskytu rozmnožujících se rakĤ v neprĤtoþné nádrži je ale zĜejmČ prvním
potvrzením této skuteþnosti u raka kamenáþe na našem území.
ěada zajímavých údajĤ o výskytu rakĤ v zájmovém území z posledních let
pochází z roku 2014, kdy byl nejprve nálezem šesti jedincĤ znovu potvrzen výskyt
raka kamenáþe v Dolanském potoce nad Žákovým Mlýnem (cca 200 m nad
soutokem s Dobrovízským potokem) a bylo nalezeno 10 jedincĤ téhož druhu
v Dobrovízském potoce pod nádrží v Hostouni (Svobodová, vlastní data)2. Naopak
nebyl nalezen žádný rak v Dolanském potoce nad obcí BČloky (Svobodová, vlastní
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data)2. Velmi zajímavý je nález jednotlivých jedincĤ raka kamenáþe v rámci
kvalitativního prĤzkumu úseku Zákolanského potoka bezprostĜednČ pod OkoĜským
rybníkem (Svobodová, vlastní data). V kvČtnu 2014 bylo v rámci záchranného
pĜenosu rakĤ z rušené þásti toku v souvislosti s výstavbou rybníka Pod Panskou
odloveno celkem 20 jedincĤ raka kamenáþe z cca 360 m dlouhého opevnČného
koryta u StĜedokluk (odlov byl proveden z vysušeného toku) – Fischer (2014).
V souvislosti s touto stavbou bylo ale v drobném pĜítoku, který se stal v délce cca
350 metrĤ souþástí nádrže, odloveno 603 jedincĤ raka kamenáþe a 10 jedincĤ raka
Ĝíþního (více než 90 % jedincĤ bylo nalezeno v cca 150 m dlouhém úseku od
soutoku se Zákolanským potokem proti proudu) – Fischer et Fischerová (vlastní
data). Výskyt rakĤ v této vodoteþi nebyl bohužel doposud znám a byl zjištČn až pĜi
výstavbČ nádrže bezprostĜednČ pĜed vysušením þásti bezejmenného pĜítoku. Raci
byli v þasové nouzi pĜeneseni do novČ zbudovaného obtokového koryta u nádrže
Pod Panskou (délka úseku cca 500 m).
Poslední doložené nálezy raka kamenáþe (rak Ĝíþní zjištČn nebyl) z povodí
Zákolanského potoka pocházejí z roku 2015. Ve dnech 23.7. a 4.8. probČhl
podrobný monitoring celkem þtyĜ profilĤ na Dobrovízském potoce, þtyĜ profilĤ na
Dolanském potoce, pČti profilĤ na Zákolanském potoce, dvou profilĤ na Lidickém
potoce a jednoho profilu na Knovízském potoce (Fischer, Vlach, Svobodová,
vlastní data). Monitoring spoþíval v prohledání bućto 100 potenciálních úkrytĤ
v rámci 100 m úseku toku nebo v pĜípadČ, že bylo v toku dostupných úkrytĤ ménČ,
v prohledání všech úkrytĤ v rámci celého 100 m dlouhého úseku toku.
V Dobrovízském potoce pod nádrží pĜi jižním okraji HostounČ bylo nalezeno
celkem 32 jedincĤ raka kamenáþe, v Dobrovízi nad kĜížením s ulicí Kladenskou
taktéž 32 jedincĤ raka kamenáþe, pod ulicí Kladenskou 13 jedincĤ raka kamenáþe
(z toho 4 pod vyústČním vod z ýOV). V Dolanském potoce cca 600 m po proudu
od kĜížení se silnicí HostouĖ – HĜebeþ bylo nalezeno celkem 6 jedincĤ raka
kamenáþe, v BČlokách bylo v obtoku místní drobné nádrže pĜi jižním okraji obce
uloveno 27 rakĤ kamenáþĤ a byli nalezeni ještČ dva uhynulí jedinci téhož druhu.
Optimistický je nález devíti jedincĤ raka kamenáþe v cca rok starém obtokovém
korytČ rybníka Pod Panskou ve StĜedoklukách. Raci kamenáþi byli nalezeni i dále
po proudu – tentokrát již v Zákolanském potoce – konkrétnČ se jednalo o 3 jedince
v náhonu nad rybníkem v OkoĜi (pĜímo na pozemku místní usedlosti, þíslo popisné
38) a 3 jedince v úseku bezprostĜednČ pod OkoĜí. Bez nálezu rakĤ naopak zĤstaly
následující úseky: Dolanský potok u Žákova Mlýna (nad soutokem
s Dobrovízským potokem), Dolanský potok u kĜížení se silnicí (HostouĖ –
HĜebeþ), Zákolanský potok pod Malými ýíþovicemi, Zákolanský potok nad
soutokem s DĜetovickým potokem, Zákolanský potok nad soutokem s Knovízským
2

Použita byla metoda prohledávání 100 potenciálních úkrytĤ v rámci 100 m toku (pĜi

nepĜítomnosti 100 úkrytĤ jsou prohledány všechny úkryty v rámci 100 m toku).
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potokem a Knovízský potok nad soutokem se Zákolanským potokem. Asi
nejvýznamnČjším výsledkem provedených prĤzkumĤ bylo ale zjištČní výskytu raka
kamenáþe v Lidickém potoce pod obcí MakotĜasy, bezprostĜednČ nad kĜížením
s rychlostní komunikací R7 (2 adultní jedinci). Jedná se totiž o zcela novou lokalitu
s výskytem tohoto raka v ýR.
Obrovským problémem pro místní populace autochtonních rakĤ je kontinuální
hrozba migrace nepĤvodního severoamerického raka pruhovaného (Orconectes
limosus Rafinesque, 1817) z etablované populace ve VltavČ. I pĜes skuteþnost,
že se tento druh doposud nepodaĜilo v Zákolanském potoce potvrdit (a to ani pĜi
posledním monitoringu lokality dne 4.8.2015 – Fischer, Vlach, Svobodová, vlastní
data), je jeho výskyt minimálnČ ve spodních partiích Zákolanského potoka nad
soutokem s Vltavou vysoce pravdČpodobný. Z posledních let odtud napĜ. pocházejí
pozorování rakĤ pohybujících se za nízkého stavu korytem Zákolanského potoka
pĜímo v Kralupech nad Vltavou (Anonymus in verb.). O jaký druh se ale v daném
pĜípadČ jednalo, není bohužel známo.

Zákolanský potok a jakost vody
Zákolanský potok patĜí mezi nejvíce zneþištČné toky s výskytem raka kamenáþe
v ýeské republice (Štambergová et al. 2009, Vlach et al. 2013), ale nejspíš i v celé
EvropČ (Svobodová 2011, Svobodová et al. 2012). Vzhledem k tomu, že jeho
povodí leží v lukrativních lokalitách blízko Prahy a nedaleko letištČ, je zde, mimo
jiné, vyvíjen velký tlak na výstavbu. V povodí se již dnes nachází nČkolik obcí,
které nejsou pĜipojeny na þistírnu odpadních vod (napĜ. OkoĜ, Malé a Velké
ýíþovice) a vČtšina zneþištČných vod je vypouštČna do toku bućto pĜes dešĢovou
kanalizaci nebo pĜímo. V posledních letech byly v tČchto obcích rekonstruovány
hotely a penziony, které ještČ více zhoršují situaci v povodí. Situace se tak
v posledních letech spíše zhoršuje a dĜívČjší ojedinČle vysoké hodnoty organického
zneþištČní jsou nyní v povodí celkem bČžné. NapĜ. hodnoty BSK5 okolo 9 mgl-1
(limit je 2,0 mgl-1, naĜízení vlády þ.61/2003 Sb.) se výraznČ vymykají ostatním
lokalitám obývaným rakem kamenáþem a rakem Ĝíþním (Štambergová et al. 2009,
Svobodová et al. 2012). Vysoké jsou i hodnoty nerozpuštČných látek, které až
trojnásobnČ pĜekraþují limity pro vodní organismy, popĜ. pro povrchovou vodu
(naĜízení vlády þ.71/2003 Sb., naĜízení vlády þ. 61/2003 Sb.). K nárĤstu došlo
v posledních letech pravdČpodobnČ i v souvislosti s odvodnČním rychlostní
komunikace R6 do Dobrovízského potoka a splachy ze zpevnČných velkoplošných
prĤmyslových zón, kterých v povodí znaþnČ pĜibylo. Vysoké koncentrace
nerozpuštČných látek zpĤsobují zanášení pĜirozených úkrytĤ rakĤ a uvolnČná
zemina s sebou nese i mnoho toxických látek. PĜi odbČrech vody v jarním období
roku 2015 byly zaznamenány vysoce pĜekroþené limity pro uhlovodíky (C10-C4O
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až 4,17 mgl-1, limit = 0,1 mgl-1, naĜízení vlády þ. 61/2003 Sb.). Byly pĜekroþeny
i limity pro halogenové organické slouþeniny (AOX až 39 mgl-1, limit = 25 mgl-1,
naĜízení vlády þ. 61/2003 Sb.). Nebezpeþné jsou i koncentrace kancerogenního
a mutagenního benzo(a)pyrenu.
ZneþištČní vody tak rozhodnČ mĤže být jednou z významných pĜíþin snižující se
abundance rakĤ v povodí Zákolanského potoka v posledních letech. Tuto
domnČnku podporuje i napĜ. zjištČný masový výskyt rakĤ v drobném pĜítoku
Dolanského potoka s nepĜíliš vhodnou morfologií, který byl zaznamenán pĜi
výstavbČ rybníka Pod Panskou (Fischer et Fischerová, vlastní data) v kontextu
s nálezem pouhých dvaceti jedincĤ v pĜilehlých cca 360 m Dolanského potoka
(Fischer 2014). Tato skuteþnost by mohla nasvČdþovat tomu, že podmínky
v hlavním toku jsou již mnohde na hranici možností pĜežívání obou autochtonních
druhĤ rakĤ a ti pak hledají útoþištČ v drobných nezneþištČných pĜítocích.

Raci v Zákolanském potoce – ohrožení
Raci v Zákolanském potoce jsou aktuálnČ pod obrovským tlakem, a to hned
z nČkolika stran. Jednou z nejvýznamnČjších hrozeb je v podstatČ kontinuální
nebezpeþí opČtovného zavleþení raþího moru, jehož zdroj pĜedstavuje pĜedevším
stabilní populace raka pruhovaného ve VltavČ. Odtud se mohou vysoce odolní
pĜenašeþi tohoto nebezpeþného parazita šíĜit samovolnČ proti proudu toku
(to naštČstí do urþité míry znesnadĖuje tvrdá regulace významného úseku potoka
napĜ. formou opevnČní dna i bĜehĤ betonovými panely), popĜ. mohou být kdykoliv
pĜeneseni zámČrnČ þlovČkem. Nelze vylouþit ani pĜenos nákazy rĤznými predátory,
kteĜí raky loví (ryby, savci, ptáci), popĜ. s nedostateþnČ dezinfikovanou rybáĜskou
þi výzkumnickou výstrojí. Druhým možným zdrojem nákazy mĤže být i poþetná
populace raka pruhovaného v malé nádrži ve SmeþnČ (zde by se ale muselo jednat
o aktivní pĜenos nakažených rakĤ, pĜenos s rybami þi rybáĜskou výstrojí, popĜ.
o pĜenos ptaþím predátorem).
Dalším významným ohrožením je možné kontinuální zhoršování jakosti vody.
Potenciálních zdrojĤ zneþištČní þi jednorázových otrav pĜitom mĤže být v hustČ
osídlené a intenzivnČ využívané krajinČ v povodí Zákolanského potoka celá Ĝada:
vypouštČní odpadních vod z rozrĤstajících se obcí bez þistíren odpadních vod;
nedostateþnČ fungující stávající þistírny odpadních vod; explozivní nárĤst zástavby
v povodí Zákolanského potoka a z toho plynoucí další zvyšování množství
vypouštČných odpadních vod; vypouštČní odpadních vod z novČ vznikajících
podnikĤ; splachy rĤzných nebezpeþných látek ze zemČdČlských pĤd, þasto
dosahujících až k bĜehové linii vodoteþí (napĜ. koncentrovaná hnojiva, rĤzné
plošnČ aplikované biocidy atd.); splachy z komunikací a dalších zpevnČných ploch;
zhoršování jakosti pod chovnými rybníky, pokud v povodí vzniknou. Významným
nebezpeþím je i zanášení koryt vodoteþí erodující ornicí z pĜilehlých polí. Tento
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jev byl napĜ. pĜíþinou výrazného snížení úkrytové kapacity novČ vytvoĜeného
obtoku obnoveného rybníka Pod Panskou ve StĜedoklukách. Po pĜívalových
srážkách bylo pĤvodnČ kamenité dno v klidných pasážích toku pĜekryto až nČkolik
desítek cm silným nánosem splavené ornice.
Problémem pravdČpodobnČ bude i zvyšující se rozkolísanost prĤtokĤ
v dĤsledku rostoucího podílu zpevnČných ploch v povodí toku (rozrĤstající se
zástavba, vznik nových podnikĤ, svedení dešĢových vod z komunikací apod.).
V neposlední ĜadČ mĤže být pĜíþinou významného ohrožení místních populací
rakĤ potenciální tlak na údržbu zregulovaných þástí vodoteþí (povinnost správce
toku). Opravou technických regulací napĜ. v místech v pokroþilém stadiu pĜirozené
renaturace by došlo nejen k pĜímému usmrcení pĜítomných rakĤ, ale pĜedevším
k dlouhodobému snížení atraktivity koryta pro tyto živoþichy.
Potenciálním nebezpeþím mĤže být pak napĜ. tlak na výstavbu nových rybníkĤ
v povodí (predace ze strany rybích obsádek, možné zneþištČní vody v dĤsledku
vysoké intenzity chovu ryb atd.), nadmČrný odbČr vody z toku apod.

Budoucnost rakĤ v Zákolanském potoce
Vzhledem k množství potenciálních hrozeb jsou vyhlídky pro místní populace
obou autochtonních druhĤ rakĤ zĜejmČ nevalné, nicménČ prostor pro zlepšení
souþasného stavu tu jistČ je. OstatnČ výše uvedený pĜehled nálezĤ pĜedevším raka
kamenáþe v posledních letech ukazuje na mimoĜádnou odolnost a vitalitu zdejší
populace (viz napĜ. nálezy rakĤ v þástech toku s nedávno potvrzenými masovými
úhyny). Lokalitu je ale pĜedevším tĜeba zaþít rychle a úþinnČ chránit, a to jako
celek – tedy celé povodí vþetnČ pramenných oblastí.
Ochrana místních populací rakĤ by pak mČla stát zejména na snaze o zlepšení
jakosti vody v povodí Zákolanského potoka. Zde je tĜeba se zamČĜit dvČma
základními smČry. Tím prvním je þištČní komunálních, popĜ. prĤmyslových
odpadních vod (výstavba ýOV tam, kde prozatím zbudovány nejsou, modernizace
technologií þištČní vody u stávajících ýOV). Velmi významným segmentem je pak
zamezení vnikání potenciálnČ nebezpeþných látek používaných v zemČdČlství
do vody. Toto riziko sice nelze eliminovat zcela, nicménČ pro zaþátek by bylo
vhodné ponechat kolem vodoteþí alespoĖ dostateþnČ široké neobhospodaĜované
pásy (zatravnČné, popĜ. zalesnČné). Souþasný stav, kdy jsou zemČdČlské pozemky
obdČlávány þasto až k samotné hranČ potokĤ, v podstatČ kontinuálnČ hrozí
kontaminací vody a navíc výraznČ pĜispívá k zanášení vodoteþí erodující ornicí.
Toto opatĜení by navíc bylo možné kombinovat s revitalizací daných úsekĤ (viz
dále).
Dalším významným segmentem ochrany místních populací rakĤ je obnova
pĜírodního charakteru tokĤ. Obnovou pĜirozené meandrace a odstranČním
technického opevnČní se znásobí délka vodoteþí, obnoví diverzita tokĤ (hloubková,
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proudová, ...), zvýší jejich úkrytová kapacita a v neposlední ĜadČ i jejich
samoþisticí schopnost. Takováto opatĜení tak ve svém dĤsledku mohou vést
ke zvýšení poþetnosti (a stability) raþích populací. První vlaštovkou v tomto smČru
je zbudování obtokového koryta kolem obnoveného rybníka Pod Panskou
ve StĜedoklukách, kde bylo pĤvodní napĜímené a zahloubené koryto (délka cca
300 m) nahrazeno novČ vytvoĜeným meandrujícím obtokem o délce cca 500 m.
Samostatnou kapitolou se stČžejním vlivem na budoucnost místních populací
autochtonních druhĤ rakĤ je ale nebezpeþí šíĜení raþího moru. Vzhledem
k existenci poþetné a stabilní populace raka pruhovaného (pĜenašeþ raþího moru)
ve VltavČ bohužel tuto hrozbu nelze v souþasné dobČ odstranit (raky pruhované
ve vodních tocích vyhubit neumíme). Jedinou možností je tak podpora souboru
preventivních opatĜení, která tuto hrozbu alespoĖ sníží. Tím prvním je zamezení
samovolnému šíĜení rakĤ pruhovaných z Vltavy proti proudu Zákolanského
potoka. Toho lze dosáhnout pouze ponecháním souþasných migraþních bariér
(pĜíþné prahy a stupnČ, tvrdá regulace spodních úsekĤ toku s minimální atraktivitou
pro živoþichy), popĜ. jejich doplnČním o další prvky zamezující migraci rakĤ proti
proudu. Vhodné by bylo zahájit osvČtovou kampaĖ, v rámci které je tĜeba
dostateþnČ informovat veĜejnost, dobrovolné ochranáĜe, rybáĜe a další subjekty
pohybující se potenciálnČ ve vodních tocích þi jejich bezprostĜedním okolí (napĜ.
i firmy zabývající se vodohospodáĜským stavbami a úpravami tokĤ), a to jak
o raþím moru a jeho dopadech na autochtonní raky obecnČ, tak o možnostech jeho
pĜenosu, vþetnČ zavleþení nákazy na výstroji a technickém vybavení. ZároveĖ je
tĜeba do širšího povČdomí dostat informaci o nutnosti aplikace opatĜení, která
riziko zavleþení raþího moru sníží, jako je dezinfekce výstroje a vybavení, zákaz
pĜenosu rakĤ þi kontrola pĤvodu vysazovaných ryb (ty nesmČjí pocházet z lokalit
s výskytem nepĤvodních severoamerických druhĤ rakĤ, popĜ. z lokalit, kde byl
prokázán raþí mor). Posledním možným opatĜením 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 alespoĖ nČkterých výše uvedených opatĜení by mČlo
být vyhlášení þásti Zákolanského potoka (v rozsahu EVL – viz výše) jako zvláštČ
chránČného území (pĜírodní památka). ěada výše uvedených opatĜení je totiž
obsažena i v pĜipravovaném plánu péþe o tuto lokalitu (KĜesina et al. 2015), obecné
zásady péþe o lokality soustavy Natura 2000 shrnují Marhoul et TuroĖová (2008).
OdpovČć na otázku, jaká je budoucnost rakĤ v povodí Zákolanského potoka
není jednoduchá – jisté je však jedno – když ponecháme vČci plynout aktuálním
smČrem a nebudeme dČlat nic, s tČmi autochtonními se tu již dlouho setkávat
nemusíme.
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PodČkování
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 rakĤ.
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