
 

Soutok Otavy a Lomnice 

O tom, jak se platí dluh, který nám nikdo(?) nepředepsal. II. 

 

Měkkýší putování návštěvou Jistce neskončilo. K několika místům, které na Orlické přehradě důvěrně 

znám, patří i plážička pod chatovou oblastí a někdejším rekreačním zařízením u Oslova. Prožíval jsem 

tam pěkné chvíle a nyní, bezmála po 40 letech, byla příležitost něco danému místu vrátit.  

Cestou tam jsme s manželkou jeli nejdříve na mírně jiné místo. Hájová cesta nás zavedla ke staré 

dřevěné ceduli, s oprýskaným textem o odboji místních lidí za II. sv. světové války. Není jediným 

místem, které tyto události v blízkosti Orlické přehrady připomíná. Z původních dřevěných chatek asi 

nezůstala jediná. Chatek je 

nyní víc a doba petrolejek, 

jejichž plápolavý plamének 

v noci prozrazoval, že tam 

někdo přebývá, je již také pryč. 

Ale to není to podstatné.  

Mezi stromy probleskovala 

šeď upuštěné nádrže a příchod 

k ní, naproti soutoku Otavy a 

Lomnice, byl smutný. Jednak 

den byl chladný, pošmourný a 

pak na dně se objevily základy 

stavení. K volné vodě od něj 

zbýval ještě pořádný kus 

bahnité cesty. Ale ten byl 

určen jen pro velmi odvážné a 

možná levitující návštěvníky. 

Část míst, které jsme procházeli, byla bez měkkýšů, jinde se začalo vědro plnit lasturami mlžů, kteří to 

nestihli a končili svou záchrannou cestičku zavrtáním do bahna. A tak se sbíralo, tu velevrub malířský 

(Unio pictorum), tam velevrub nadmutý (Unio tumidus), jinde zase škeble říční (Anodonta anatina) a 

najednou jiná tlustší škeble, škeblice asijská (Sinanodonta woodiana). Vzorek zde žijících měkkýšů se 

dostával do jasnější podoby. Mlži se v době normálního stavu vodní hladiny před upouštěním mohli 

nalézat tak v hloubce 3-4 metrů. Celkově bych si troufl odhadnout úbytek vodního sloupce o 7 metrů 

možná více oproti stavu před 40 lety. Kdo by tenkrát řekl, že jsme nahazovali udice do ruin stavení 

nebo možná do nějakého bývalého sadu či louky… 

V jednom z vyšlápnutých dolíků jsem nalezl již mrtvého raka pruhovaného o velikosti cca 7 cm. Na 

břehu se v době, než jsme přijeli, procházely volavky, zastihli jsme stopu vydry říční, možná norka a 

veverky obecné. Což pro mě bylo překvapení. Ale vzpomenu-li si na návštěvu Jistce, kde jsem našel 

stopy divokých prasat hrnoucích se přes vrstvu utuhlého bahna do vody a na druhém břehu ven, kdo 

ví, co měla veverka v úmyslu. Na protějším břehu a na samotné špici soutoku Otavy a Lomnice jsme 

mohli spatřit rybáře, kteří se nebáli zvětralých, příkrých břehů a dostali se až k vodě. Navštívili jsme 

také rozvaliny starého stavení na dně a čekal nás žalostný pohled na obrysy zdí a velké rozbité 

kamenné koryto, s kterým si kdysi musel dán někdo hodně práce a jiný jej zase musel s notnou 

dávkou síly dopravit až na břeh vodního toku. Vše se časem setřelo. 



 

Soutok Otavy a Lomnice – škeblice asijská (Sinanodonta woodiana) 

Nasbírané mlže jsme nakonec vypustili na známém místě do vody. Celkem 154 velevrubů malířských, 

4 velevruby nadmuté, 9 škeblí 

říčních. Na 4 škeblice asijské 

nedošlo. Odvezli jsme je 

k dožití na jedno místo, odkud 

se nemohou šířit dál. A to 

proto, že se jedná stejně jako 

u raka pruhovaného o 

nepůvodní a invazivní druh. 

Při provádění přenosu by bylo 

dobré na tyto druhy dávat 

pozor a snažit se je 

nepřenášet dále. Zejména 

pokud se jedná o místa, kde je 

uvedených jedinců hodně. 

Např. mám zkušenosti, že 

v okolí Prahy jsou z velké části 

zastoupeni z račí fauny převážně raci pruhovaní. Škeblice se počínají pomalu objevovat s hojným 

chovem amurů a tolstolobiků. Ale podle slov jiných je dokáží přenášet i jiné ryby. Samotné místo 

znám jako loviště velkých bolenů, candátů a mezi kořeny pařezů se schovávali zvědaví okouni. Dnes 

souš, předivo vlasců a použitého plastu. 

Ač to tak nevypadalo, den u vody ubíhal rychle. Z plánovaného navštívení ještě dvou lokalit nakonec 

zůstalo zvědavé slezení k pilířům Podolského mostu. Zde už to měli mlži za sebou. Co jsem si povšiml, 

jednalo se převážně o zástupce velevruba malířského a škeble říční. Zběžná prohlídka rozvalin 

stavení, pilířů někdejšího řetězového mostu, trochu pochození mezi odpadky, které upadly odkudsi. 

Od lahví, plastu, sítě, pneumatiky po pračku. Jak si kdo kdysi vybral a odložil. Přišel večer. 

K obnaženým břehům nádrže putovali návštěvníci v ne zrovna terénním oblečení. Sem tam se ozvalo 

cvaknutí fotoaparátu, selfíčko - a život šel dál. Pěkně po vodě. A to je pro nynějšek konec mého 

povídání. Je možné, že se v bahně zase najdu a kousek pomyslného dluhu umáznu. Jen tak pro dobrý 

pocit z mládí. 

 

 


