Turistický průvodce po čelákovském rybářském revíru

Rybáři v Čelákovicích obhospodařují díky dekretům Ministerstva zemědělství vodní plochy
v nejbližším okolí města Čelákovice. Ti, kdož milují procházky přírodou či pěstují cykloturistiku, jistě
znají krásné tůně, jako je například Grádo nebo Hrad v Sedlčánkách, ale rád bych vás seznámil i s těmi
méně známými či třeba úplně neznámými. Máme tu čest, že žijeme v jedné z nejkrásnějších lokalit
polabské nížiny, ve které se rozprostírá zbytek lužního lesa. Ekosystém, který pořád ještě téměř
dokonale funguje, je pro odborníky zajímavý a je to také vidět, protože je cílem pro spoustu
vědeckých týmů a jednotlivců, kteří zde provádějí své práce a výzkumy. Mohu zodpovědně říci, že
celkem oprávněně. Vezmeme‐li v úvahu, že jsme relativně blízko Prahy, je téměř s podivem, že tato
možnost zde ještě je.
Srdcem našich rybářských revírů je tůň Grádo (50°10'22"N, 14°45'28"E) nebo spíše Grádo, jak jsme si
již dlouhá léta zvykli říkat. Název Grádo byl zkomolen patrně již za první republiky, kdy pražští
výletníci, navštěvující sluneční a písečné lázně, při užívání si slunce, vody a písečných pláží, nejspíše
říkali: „to je kráásně, to je ale gráádo“. Doba se bohužel změnila a po přerušení labského přítoku
začal proces zarůstání a písečné pláže postupně mizely, proud vody ustával a s ní i samočistící
schopnosti vody a dnes již Grádo není vhodné k masívní rekreaci. Nicméně, pobyt u vody s rybářským
prutem je v současnosti to nejkrásnější, co můžete prožít. Voda voní rybami, tu a tam zahlédnete
krmící se nutrii, která si poněkud drze připlave až k vám a loudí nějakou tu lahůdku v pobobě rohlíku,
tvrdého chleba či nedojedeného jablka. Ten, kdo se rád dívá či poslouchá přírodu, jistě na nějakou
zajímavost narazí. Vždyť například v lokalitě Lipovka byla vyhlášena přírodní rezervace, díky bohatství
fauny i flóry. Takže radím, jděte a bděte. Tedy raději se dobře dívejte.

Grádo

Pokud půjdeme kolem Gráda až k železničnímu mostu a pojedeme lukami směrem k tzv. Svatému
Václavu, nemůžeme minout tůň s patřičným názvem Václavka (50°10'51.18"N, 14°46'22.32"E).
Krásná 1,7 ha velká tůň, na které je dnes bohužel nejvíce vidět vliv působení člověka. Stále větší
odběr podzemních vod se projevil zaklesnutím její hladiny i na Václavce. Původní rozloha byla okolo 6
ha a ještě dnes je dobře patrné původní koryto tohoto přerušeného labského meandru. Dokonce je i
vidět místo, kde byla Václavka propojena s Labem. Říkávalo se tomu Hrdlo Václavky a rybáři sem
často zajížděli na loďkách, aby se věnovali svému nejmilejšímu koníčku. Dnes se sem na loďce
nedostanete a bicykl se jeví jako nejideálnější dopravní prostředek. Zde naleznete jen relativní klid a
to díky projíždějícím vlakům, ale to nic nemění na tom, že zde můžete sesednout s kola a uprostřed
vonící trávy posvačit a pokochat se okolím. Zvláště v červnu se můžete zaposlouchat do zpěvu ptáků,
mezi nimiž dominuje žluva hajní se svým úchvatnou flétnovou melodií „dydlio“ a „liukiu“. Přijeďte a
zaposlouchejte se.

Václavka

Pokračujete‐li východním směrem podle Václavky, dostanete se na krásnou louku, jež je lemována
neméně krásnou tůní se jménem Homolka (50°10'55"N, 14°46'47"E) o rozloze 2,0 ha. Dnes silně
zarostlá a kmeny zapadaná tůň, která nabízí svým obyvatelům nerušený život. Rybáři ji díky
ochranářským vlivům obhospodařují jen velice omezeně, a tak jsou zde ryby plaché a žijí si prakticky
nikým nerušeny. Nejkrásnější období pro návštěvu Homolky jsou prázdniny, obzvláště v podvečer.
Sice musíte být ošetřeni repelentem, jinak byste byli sežráni komáry, ale zde je opravdové lůno
přírody. Žádný človíček, jen příroda. Poslouchejte a možná se těch zvuků budete i bát. V močálu
chrochtání, ve stromech houkání a v rákosu bučení. Ale nebojte se. Jste jen tiší pozorovatelé a jste na
návštěvě poslední divočiny. Užívejte si jí.

Homolka

Na tůň Homolka je napojena tůň Urbanka (50°10'54.34"N, 14°46'50.94"E) s rozlohou 0,1 ha. Pro
mnohé je neznámá, ale pro botaniky, zabývající se mokřadní flórou, je vyhledávaným místem. Tuto
tůň rybáři neobhospodařují a nechávají ji zapomenutou. Je schovaná mezi porostem lužního lesa a
můžete ji zahlédnout při průjezdu místem zvaným „Ďáblovka“. Ďáblovka je místní název, který
označuje původní koryto řeky Labe, ke kterému se dostanete průjezdem obcí Byšičky směrem k Labi.
Poznáte ho podle dolíku za tůní Byšická.

Urbanka

Za jednou z nejkrásnějších obcí České republiky se jménem Byšičky, se nachází neméně krásná tůň –
Byšická (50°10'50.24"N, 14°47'30.10"E). Na první pohled jen obyčejná tůň. Je však třeba se zastavit a
zahledět se. Tůň oplývající životem a pro oko zkušené i dalšími zajímavostmi. Ve vodě se prohánějí
ryby a na starých stromech pobývají spousty ptactva využívající dutin ke hnízdění a odumírajících
kmenů k hledání potravy. Pro poznání dychtivého návštěvníka je zde možnost vidět i torzo jednoho
z nejstarších českých kamenných mostů, původně přes
Labe. Ale dnes je to jen velmi dobře ukrytá zajímavost,
kterou naleznete, myslím si pouze tehdy, když přijedete
do Byšiček a zeptáte se starousedlíků. A když budete
v Byšičkách, také se dobře rozhlédněte. Byšičky jsou
známé především kruhovou návsí se čtyřmi letitými lipami
a přenádhernou kapličkou. Máte‐li možnost prohlédnout
si letecký snímek Byšiček, všimněte si prosím, tvaru obce,
který jasně připomíná vánoční kometu.

Byšická
Další tůň, na které rybáři hospodaří, nese poněkud směšný název je 3,8 ha velký Kozí chlup
(50°10'32.88"N, 14°47'49.52"E). Kdo ji takto pojmenoval a proč, zůstane navždy tajemstvím. Také
tato tůň je uprostřed divočiny a pro návštěvníky má připravenu celou škálu zajímavostí. Oku tichého
pozorovatele neuniknou zajíci, lišky, volavky a také v rákosí hnízdící moták stepní, který svým
typickým letem se skloněnou hlavou jakoby dohlíží nad pořádkem okolo tůně. Rybáři je tůň
navštěvována spíše sporadicky, ale je to jen k jejich škodě. Vždyť takové množství divokých ryb jim
nenabízí žádná z našich nádherných tůní. Dostanete se k ní tehdy, pokud minete Byšickou tůň podle
břehu, přejedete přítok a ocitnete se na louce, která má rozlohu možná ke 20 ha. Zde se zastavte a
dobře se rozhlédněte. Možná uvidíte pasoucí se stádečko srn či potichu našlapujícího psíka
mývalovitého. Ale to je jen pro opravdu tichého pozorovatele. Ke Kozímu chlupu dále pokračujte

kolmo po této louce k prvním stromům, lemující dvě maličké bezejmenné tůňky, jež obejdete luční
cestičkou a za nimi, přejda přes malé políčko, objevíte Kozí chlup.

Kozí chlup
V případě, že se rozhodnete nenavštívit Kozí chlup a budete pokračovat po cestičce vedoucí po
zmíněné louce, přijdete k chatce, za níž teče malý potůček ‐ Mlynařice. Ten přejdete přes můstek a
zůstanete stát celí zkoprnělí. To proto, že jste přijeli na Řehačku (50°10'39"N, 14°48'29"E). Nádherná
12ha tůň. Dva ostrůvky, jeden poloostrov, hodně ryb, ptactvo na stromech i na vodě. Možná si
budete myslet, že je zde málo vody, protože kachny, plavající mezi ostrovy mají vodu sotva po bříška.
Ale místy i tři metry vody tvrdí opak. Původní koryto řeky Labe nemělo vždy tuto hloubku ani tvar.
Blízkost hlavního toku a písčité podloží se nabízelo k vybudování pískovny. Po vytěžení písku nám
zůstala tůň Řehačka s dřívějším názvem Řehákova bouda. I zde jsou k vidění živočichové, ve městech
běžně se nevyskytující. Nutrie, divoké hrdličky, lysky, volavky a migrující černí čápi. Zde je možnost
odpočinku před cestou zpátky domu v místní osvěžovně, kterou nemůžete minout, pokud objedete
celou tůň. Děti mají možnost sklouznout se na skluzavce nebo se povozit na malém kolotoči a dospělí
jistě rádi urazí nějaké to pivečko či mojito. Malá plážička u lávky nabídne skromné osvěžení
znavených nohou a stín stromů dá dostatek prostoru k odpočinku.

Řehačka
Nastává čas k návratu, protože je před vámi dlouhá cesta domů a ještě jste nezavítali ke všem našim
tůním. Vyražte směrem, kde svítí sluníčko. Na západ. Minete čelákovickou rybářskou chatu,
pozdravíte se s panem Karpíškem a přejdete Mlynařici úzkou trámovou lávkou. Dále podle pole
dorazíte k Labi. Po jeho proudu budete směřovat na Čelákovice. Kochejte se čistou říční vodou, ale
dobře se dívejte na cestu. Je poněkud hrbolatá. Myslím si však, že je lepší než nějaká asfaltová
cyklostezka. Ovšem svaly na těle říkají něco jiného, nemýlím‐li se. Na této cestě vás překvapí
betonový můstek přes výtok z tůně Kozí chlup, ale je to dobré znamení, že jedete dobrým směrem.
Protější břeh napovídá, že obec Sedlčánky je na dohled krásné přírodě. Projedete kamenným náspem
přívozu ze Sedlčánek a po vaší pravé ruce spatříte kadibudkami zohyzdněnou tůň Kout
(50°10'21.58"N 14°47'9.89"E), kterou rybáři zanechali osudu právě proto, že místní chataři začali na
tůni hospodařit, tak nějak „po svém“.

Kout
Pokračujte však dále a přes loučku dorazíte k hlubokému úvozu, který byl původně výtokem z tůně
Labíčko (50°10'25.48"N, 14°46'43.26"E) velká 1,9 ha. I sem zavítejte. V rákosí dobře ukrytá a hodně
zarybněná tůňka. Míst pro rybáře zde není mnoho a tak musí vzít zavděk dřevěným molům, která zde
vybudovali myslivci. Na nich je nutné chovat se velice tiše, protože plaché ryby brzy zjistí nevítaného
vetřelce a prchají neznámo kam. Ale pastva pro tiché milovníky přírody zde určitě je. Již zmiňovaní
motáci musí občas vyklidit pole svým větším kolegům – orlům mořským, kteří z neuvěřitelných dálek
zavítají do našich končin. Také černý čáp hledá svou kořist mezi drobnými obojživelníky a rybkami. Na
tu podívanou je potřeba mít velké štěstí a obrovskou trpělivost.

Labíčko

Další zajímavá tůň našeho povodí je Fořtovka (50°10'31.90"N, 14°46'52.60"E). Tuto tůň najdete,
pokud přejdete pole u Labíčka směrem k nejbližšímu lesního porostu. Tvar tůně připomíná rozlitou
kaňku a je silně zapadaná padlou a odumřelou vegetací. Ryby se v ní také vyskytují, ale je to pouze
přežívající původní populace anebo populace ryb, která se sem dostala při povodních. Zajímavé jsou
různé přítoky a strouhy vedoucí křížem krážem okolo Fořtovky a najít správnou cestu, jak projít
suchou nohou, je umění. Rozryté okolí tůně prozrazuje přítomnost divokých prasat, a tak
nedoporučuji se zde zdržovat ve večerních hodinách.

Fořtovka
Vrátíte‐li se stejnou cestou zpátky k řece Labi, zbývá vám jen malý kousek k lávce v Čelákovicích, což
znamená, že jste doma. Myslím si, na jeden výletní den je toho až dost a je potřeba ušetřit síly na
další výpravu ke zbylým částem našeho rybářského revíru.
Další části našeho rybářského revíru jsou na levém břehu naší milované řeky Labe. Vezměme to hezky
proti proudu Labe a začněme třeba náhonem do čelákovského mlýna. Víte, že za první republiky pod
kostelem byl most vedoucí prakticky až na Grádo? Možná ano, ale dnes již po něm není ani zmínka.
Škoda. Ale nevadí a pohleďme na proudnou náhonovou vodu. I zde je plnou života. Kachny, lysky,
nutrie ve vzácné symbióze žijí pospolu a vůbec jim nevadí přítomnost lidí, kteří sem chodí trávit volné
chvíle ve stínu voňavých lip. A už vůbec jim nevadí přítomnost exotické pumy, která blýská svýma
očima ukrytá za plotem jedné z chat. Ale jeďme asfaltovou cyklostezkou dále, směrem na Sedlčánky.
Projedete pod železničním mostem, dále okolo Bodlákova přívozu až přijedete do Sedlčánek. I zde je
přívoz, který jste míjeli z druhé strany Labe. Pokračujete‐li dále proti proudu, zastaví vás překážka
v podobě potoka Výmola, ke kterému se vrátíme cestou zpátky. Výmolu je třeba přejet pře nedaleký
můstek a ocitnete se před tůní s názvem Hrad (50°10'9.06"N, 14°47'40.34"E). I tato tůň je námi rybáři
braná jako klenot. Mohutné trsy stulíků, nabízející úkryt i potravu rybám, porosty rákosí jsou
domovem krásných a vzácných druhů ptáků. Není problém pozorovat rákosníky a poslouchat jejich
zpěv se známou otázkou „bere, bere?“ A oni si i odpovídají. Víte jak? Přeci „prd, prd“. Filmaři si tůň
Hrad vybrali pro přírodopisný film o životě v Dunajské deltě. Natáčeli bukáčka malého a záběry

použili ve filmu. A není to jediný případ monitorování živočichů na tůni Hrad. Chřástalové, bukači,
cvrčilky slavíkové a další, stávají se snadnou kořistí pro fotografy i ornitology. Hrad je velmi
navštěvován rybáři, kteří si užívají chvíle odpočinku ukryti v rákosí, rušeni jen občasnou kontrolou
Rybářské stráže. Místní zajímavostí je památný dub na louce u tůně, který nabízí stín pod svou
mohutnou korunou a přímo vyzývá k odpočinku.

Hrad

Za tímto památným stromem se nachází
nejkrásnější tůň našeho rybářského revíru ‐
Procházková
tůň
(50°10'7.45"N,
14°47'58.77"E).
Nikoliv
Procházkova.
Skutečně
Procházková.
Existuje
totiž
domněnka, že sedláci přepažili tůň Hrad, čímž
stvořili dodnes patrnou hráz a zaHRADili část
tůně, čímž vytvořili tzv. procházku, aby si
zkrátili cestu za svými políčky, která
obhospodařovali. Ovšem, jak by řekl klasik
„můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom
vést spory, ale to je asi jediné, co se proti
tomu dá dělat“. Vše řečené o Hradu se dá napsat i na tuto tůň. Posaďte se tedy do trávy a
poslouchejte šustění rákosí a zpěv skřivánků v polích a slavíků v houštinách.

Procházková
Do našeho revíru zasahovali před časem i tůně Poltruba, Malá a Velká Arazimova, tůň Mansfeldova,
Černá a u Přerova tůně Bezedná a Babinecká. O tyto skvosty jsme přišli v rámci restitucí po revoluci, a
tak na nich hospodaří někdo jiný. Neznamená to však, že je nemůžete poctít svojí návštěvou.
My se ale vrátíme na můstek vedoucí přes Výmolu. Potok s původním názvem Jiřina (dal také jméno
části města Čelákovice), později se jmenoval Chudomel a nejnověji Výmola. Kolik kilometrů měří
tento potok od hranice s pstruhovým úsekem nad Úvalami si neodvažuji odhadnout, protože patří
k nejdelším potokům v Čechách, pramenící až nedaleko Říčan. Náš úsek se klikatí vesničkami
Vyšehořovice, Kozovazy, Mochov, Císařská Kuchyně a Sedlčánky a měří 11 km. Dříve se vléval do Labe
téměř v Čelákovicích, ale prý byl hospodáři přerovského panství převeden do jiného koryta a dnes se
vlévá do Labe v Sedlčánkách. Rybí obsádka je tvořená, troufnu si tvrdit, naprostou většinou našich
druhů ryb. Výmola je doslova učebnicí ichtyologie. Hořavky, střevle, mřenky, tloušti, okouni, kapři a
mnoho a mnoho dalších. Nedá se vůbec srovnávat s rybníky či s tůněmi, od kterých je Výmola se svou
pestrostí a rozmanitostí rybí obsádky na hony vzdálena. A nejen rybami. Ptáci, broučci, obojživelníci i
další obyvatelé potoka stojí za to pozorovat. Vždyť, když se budete chovat tiše, uvidíte tu přírodní
nádheru sami.

Výmola

Seznámil jsem vás s naším rybářským revírem a musím všem připomenout důležitou informaci, která
nezazněla, a to že jste se pohybovali na území tzv. Hrbáčkových tůní. Všechny zmiňované tůně, krom
Gráda patří do skupiny Hrbáčkových tůní a to také znamená, že se nacházíte v přírodní rezervaci. Je
třeba se podle toho také chovat. Jsem ale přesvědčen, že vy všichni jste zodpovědní a víte, jak se zde
chovat. Tůně jsou pojmenované po významném českém hydrobiologovi profesoru Jaroslavu
Hrbáčkovi.

Polabská nížina patřila vždy k nejúrodnějším krajům naší země. Spousta polí a luk, zdravá řeka, krásné
lesy. A my uprostřed mezi tím vším. Není to zázrak, že právě my máme to štěstí, že jsme se narodili
zrovna tady? Vždyť jsme se mohli narodit i někde jinde, kde není řeka ani les. A ti, kteří se sem
přistěhovali, si možná ani neuvědomují, jaké štěstí je potkalo. Podíváme‐li se všichni po našem okolí,
nezbývá než blahořečit svému osudu za to, že nás zavál právě sem. Všichni nám musí závidět.
Pavel Jindřich, hospodář revíru
Foto soukromý archív

