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Když zkouším bakalářské studenty z ekologie, jednou z mých oblíbených (a bojím se už i 

profláknutých) otázek je „V jakém biomu se ocitneme, když se teď přeneseme, dejme tomu, na 15° 

stupeň jižní šířky, do Afriky“. Abych předešel případné čtenářovo dlouhé rozjímání, odpověď je „na 

savaně“. No, následuje druhá, již záludnější otázka: „Teď je leden, u nás zima, v savaně se sezónně 

střídá období dešťů a sucha, takže teď tam na jižní polokouli mají co? Prší tam anebo je sucho?“ 

Tady už obvykle nastává delší mlčení, ale já mohu prozradit, že v naší zimě v jižní Africe prší. S 

obdobím dešťů je spojeno rozbujení téměř veškerého života tamtéž, proto není divu, že když se 

vážkař/hydrobiolog vydává do Jižní Afriky (tentokrát Jižní s velkým J), a chce tam něco pořídit, měl 

by tam jet za mokra.  

To byl i náš plán při listopadové (2021) cestě do JAR, s kolegou krajinným ekologem a 

ornitologem Davidem H. V listopadu už totiž v Jižní Africe prší jako z konve a všechno je mokré a 

zelené a je na co se dívat. Zvlášť pro mne, ježto jsem na africkém kontinentu byl vlastně poprvé, a 

Vyprahlá savana na severu JARu, s vyschlou hraniční řekou Limpopo s přítokem (v popředí), 
trojmezí JARu, Botswany (za řekou vlevo) a Zimbabwe (za řekou vpravo) 
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savanu jsem znal jen z učebnic a dokumentárních filmů. Naším hlavním, akademickým cílem bylo 

navštívit soukromou rezervaci u řeky Mogalakwena, na severu JAR, kousek od hranic s Botswanou. 

kde v rámci soukromé farmy majitelé podporují terénní biologický výzkum, k čemuž založili a 

provozují Mogalakwena Research Centre. Toto výzkumné centrum je zaměřeno hlavně (ale 

nejenom) na studentské projekty, a proto hostí na několikaměsíčních stážích v průměru tucet 

studentů z různých koutů zeměkoule. Jeden z našich magisterských studentů už tam v tu chvíli 

pracoval a naším úkolem bylo to tam na místě okouknout a dohodnout s místním vedením budoucí 

spolupráci a možnosti pro víc našich studentů. Včetně hydrobiologů a vážkařů.  

 

To byl Plán. Ale člověk míní a příroda mění, neb po našem příletu 2.11. 2021 do Johannesburgu 

jsme seznali, že na jihu Afriky nespadla ještě ani kapka. Sucho, sucho, sucho, umocněné tím, že už 

trvalo celý půlrok, takže savana byla vyprahlá, a místní vzývali své bohy, aby už konečně přišel 

déšť. Ale samozřejmě, zpět domů kvůli tomu nepojedeme. Nakonec, v napajedlech voda občas byla, 

protože řada z nich je sama napájena pumpou z vrtu, poháněnou větrníkem; jejich stožáry patří k 

typickému krajinnému koloritu i na území divoké savany národních parků. A pak řeky – některé 

tedy v tuto dobu také vyschlé, bez souvislého povrchového toku, sem tam s tůní, a místy překvapivě 

i nevyschlé drobné tekoucí vody – většinou ale jako potůčky odtékající z „výživnějších“ vrtů 

napájejících napajedla. Takže nakonec i vážky byly, i když ne v očekávané hitpárádě přicházející až 

s monzunovou vlnou dešťů (ta mimochodem přišla až koncem listopadu, více než týden po našem 

odjezdu, když už nás, byvše zpět doma v Česku, odchytávala hygienická služba kvůli omikronu). 

Naše cesta z Johannesburgu nevedla přímo do Mogalakwena Research Centre, ale vzali jsme to 

oklikou přes Krugerův národní park. Ten je světoznámý z mnoha důvodů, a aniž bych je jmenoval, 

je to opravdu perla africké přírody. Pro nás jeho návštěva nebyla jen „vědeckou turistikou“, kolega 

potřeboval doplnit údaje o ptačí diverzitě a odhadu populačních denzit na gradientu savanových 

biotopů, pro mne jako přednášejícího bakalářské základy ekologie bylo setkání se se savanou 

naživo jako objev svatého grálu. Jakkoliv už jsem procestoval nemálo koutů zeměkoule, savana je 

opravdu živoucí učebnicí ekologie nejvyšší čarodějné kategorie. No a vážky – ty byly v „Krugru“ a 

nejen tam také.  

Odonatofauna JARu čítá asi 165 druhů. Tedy těch druhů, o kterých se ví. Jihoafrická republika má 

díky svému koloniálnímu osídlení početnou bělošskou menšinou s dovezenou tradicí důkladných 
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biologických výzkumů svou přírodu velmi dobře podchycenou. Na jihoafrické vážky existuje 

několik klasických knižních terénních určovacích příruček velmi dobré úrovně, výborný „určovací“ 

web a i moderní aplikace pro chytré telefony, svou kvalitou jedna z nejlepších, které jsou pro tuto 

skupinu ve světovém kontextu k mání. V Jaru jsou aktivní skupiny amatérských i profesionálních 

odonatologů, pro které je mapování výskytu jednou z hlavních priorit. Ale, jak už výše naznačeno, 

na rozdíl od Evropy (která má mimochodem včetně celého Mediteránu obdobný počet druhů), kde 

nové druhy přibývají jen díky molekulárnímu štěpení těch dosavadních, se v rozlehlém JARu dá 

čekat nárůst druhů i díky novým objevům zatím nepodrobně prozkoumaných míst, či záletům 

tropických druhů ze severních regionů.  

My jsme na naší cestě takové štěstí neměli, a vinou sucha jsme těch druhů vlastně nepozorovali 

mnoho, sotva tři desítky. Na území národních parků se k potkávání vážek přidávala ještě jedna 

„drobná“ logistická potíž, totiž striktní zákaz vystupování z auta mimo vyhrazená místa (kempy a 

občerstvovací stanice), takže možnost pozorování případných vážek kolem blízkých vod byla 

omezena dosahem dalekohledu/teleobjektivu z okénka automobilu. Ale něco se vidět dalo. Co mne 

přitom překvapilo asi nejvíc byla skutečnost, že s řadou těch námi potkaných se našinec setkává 

běžně v jižní Evropě (respektive v Mediteránu), s některými i u nás. Vcelku běžně byla k vidění naše 

šídla královská (Anax imperator), vážky červené (Crocothemis erythraea) či mediteránní druhy, jako 

v době naší návštěvy velmi hojná Trithemis arteriosa a Trithemis kirbyi, i z dalších jihoevropských 

pak Trithemis annulata, Diplacodes lefebvrii, Orthetrum chysostigma či klínatka Paragomphus geneii. 

Vyskytovat se tam měla i naše vážka jarní (Sympetrum fonscolombii), ale ta, soudě podle 

jihoafrického jména Nomad, přilétá asi právě až s monzuny a nám se neukázala. 

Lépe než z okénka auta se vážky pochopitelně poznávají naostro při pěším průzkumu břehů 

dostupných vod. To byl případ naší finální destinace v severním JARu, u řeky Mogalakwena. Ale i 

tam to mělo svá úskalí. V této 4500 hektarové privátní rezervaci sice nechovají velká nebezpečná 

zvířata, tedy lvy a slony (přítomný pár levhartů a nějaké ty hyeny se prý nepočítají, protože ti jsou 

tam aktivní jen v noci, kdy člověk venku v buši nemá co dělat), ale našince běžícího natěšeně k řece 

zarazily v rozletu všudypřítomné žluté značky „Beware of crocodiles“. Takže i tady opatrně, prý je 

dobré nechodit k řece blíže než na čtyři metry 

od břehu, protože krokodýl. A výjimečně i hroch. 

A jako čerstvě přišedší jsme si od místních 

vyslechli smutné historky, jak před půl rokem 

krokodýl zabil dítě dva kilometry po proudu, a 

že ještě nedávno se jeden denně vyhřívával na 

betonové hrázi přes vodu (kudy se denně běžně 

jezdí i chodí). A že název Mogalakwena znamená 

v místním jazyce Řeka zuřivých krokodýlů. 

Takže čtyři metry jasná věc. Ale problém byl v 

tom, že vážky o těch doporučených čtyřech 

metrech neměly ani tušení, ignorovaly je a 

klidně si sedaly na příbřežní vegetaci přímo nad vodu, či těsně kolem. Tak, jak to známe u nás.  

Byli jsme tam celkem týden, a po dni dvou opatrného okukování, co se děje v řece a jestli tam 

něco šplouchá a jestli někdo někde viděl krokodýla se ukázalo, že to s nimi snad nebude tak horké. I 

když voda v řece byla kalná, s průhledností tak do 30 cm, a kdo a jak tam během noci připlaval 

pochopitelně nikdo netušil.  Ale krokodýl i hroch by se během dne vidět nechali, takže se stálým 

respektem se čtyři metry den za dnem se postupně zmenšovaly a zmenšovaly, až to s vážkami 
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docela šlo. Tak na metr od vody, blíž jen na rychlou otočku, s očima navrch hlavy. Ale mohl jsem si 

konečně užívat i pravé místní afričanky, jako například krásný druh Parlopleura lucia, megavelkou 

klínatku Ictinogomphus ferox, našim orthetrům podobný Nesciothemis farinosa či elusivní, přes svou 

velikost velmi nenápadnou motýlici Phaon iridipennis.  

 

Zároveň se ukázalo, že vážky navštěvují i místní napajedla, respektive že se dají najít i mimo 

řeku. Na betonových zdech napajedel sedávaly těsně k podkladu přitisknuté vážky Bradynopyga 

cornuta, zbarvením mistryně v kamufláži – tady se našinec zamýšlel, k čemu jim ta krypse vlastně 

slouží, před jakým typem predátora se (na rozdíl od jiných, o krypsi se nestarajících vážek) vizuálně 

skrývají. Při chůzi v blízkosti vod si člověk mohl zažít další typicky savanový fenomén, lov chůzí 

vyplašeného hmyzu číhajícími predátory. Obvykle se dokumentuje třeba na stádech velkých 

herbivorů doprovázených volavkami, v našich končinách třeba hejna racků (to bejvávalo) či špačků 

za sekačkou, tady byl „velkým plašičem“ člověk sám a zvednutý hmyz mu kolem bot hbitě lovily 

malé vážky druhu Brachythemis leucostica, vizuálně připomínající kobylky hopsající kolem nohou. 

V rozpálené savaně se přes den nedá mimo stín moc existovat, a biolog tedy typicky vyráží za 

rozbřesku, na pár hodin. Brzy ráno se kolem korun stromů proháněly lovící klínatky, ale ani s 

dalekohledem jsem je nedokázal určit do druhu. Ty potom během dopoledne zmizely a už nebyly 

vidět, ani u vody na kamenech či vegetaci, jak se na klínatky sluší a patří. Toto drobné tajemství se 

vysvětlilo po návratu do Čech, kdy jsem při prolézání jihoafrických facebookových skupin seznal, že 

klínatky (a nejen ony) tráví horkou část dne „hákováním“ v korunách keřů či stromů – v podstatě 

po způsobu leopardů. A to i daleko od vody. Odpočinek ve stinných korunách je v savaně evidentně 

rozšířeným zvykem, který mi na místě jaksi ušel. Moje blbost a dvojí poučení: to první je nabíledni – 

je třeba se seznámit s místními zvyky vážek ještě před dojezdem na místo, ne všechno se dá na 

časově omezené expedici, bez předchozích zkušeností, vykoukat.  

A poučení druhé? Že je tam nutné jet znovu.  
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Samec Brachythemis leucostica se specifickou loveckou strategii: chytá vyplašený hmyz 

kolem nohou dobytčete (či vážkaře) . 
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Pepa Matěna odešel 

V naší společnosti vědců a biologů i mezi 
produkčními rybáři by se našlo asi jen 
nemnoho lidí, kteří nikdy nepotkali Pepu 
Matěnu. Jeho odborný i společenský záběr byl 
skutečně široký. Právem patřil k dnes již 
vzácnému rodu renesančních osobností, které 
mají solidní vědomosti o všech formách života. 
Jak byl Pepa známý, tak byl společenský a 
oblíbený. Pro každého měl laskavý humor i 
dobrou radu. Nechce se ani věřit, že již není 
mezi námi. Ještě nedávno pomáhal jako 
pracující důchodce na HBÚ BC AV ČR při 
zpracování řady vzorků – potrav candáta z 
Lipna, potrav římovských ryb, bentosu potoků 
ovlivněných solením dálnice D8 a dalších, 
zkoušel studenty PřF a FROV. Pepova odborná 
kariéra oscilovala mezi bezobratlými a rybami. 
Jeho zvláštní zájem se soustřeďoval na 
pakomáry rodu Chironomus, přes které byl 
uznávaným odborníkem. Kolem pakomárů a 
makrozoobentosu vůbec se točily hlavní 
Pepovy studentské práce vedené 
doc. J. Lellákem, diplomová práce "Regenerace 
zvířeny dna blatenského rybníka Velký 
Bezděkovský po letnění", rigorózní práce 
"Sezónní dynamika a produkce larev rodu 
Chironomus v kaprovém rybníce" obhájena na 
PřF UK v Praze v roce 1976 a kandidátská 
práce "Ekologie a taxonomie rodu Chironomus 
v kaprových rybnících" obhájena na PřF UK v 
roce 1984. V roce 2001 na BF JU obhájil 

habilitační práci „Systematika a ekologie pakomárů rodu Chironomus v České republice“. Po 
příchodu na Hydrobiologický ústav se Pepa věnoval i práci s rybami – od distribuční a potravní 
biologie plůdku v nádržích, přes výskyt a chování ryb v nádržích až třeba po oživení pstruhových 
toků Šumavy a Novohradských hor.  

Pepův široký rozhled v českém rybářství a limnologii souvisel i s jeho profesní dráhou zahrnující 
několik významných institucí. Po studiích na PřF UK pracoval v letech 1978-1982 ve Výzkumném 
ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech jako výzkumný pracovník se zaměřením na 
potravní biologii plůdku ryb v rybnících. V letech 1982-1988 působil na generálním ředitelství 
Státního rybářství, o.p. jako asistent ředitele s agendou aplikace domácích a zahraničních 
výzkumných výsledků v praxi závodů Státního rybářství a zahraničních styků. V roce 1988 v něm 
zvítězila touha vrátit se k aktivní vědě, a tak přijal místo na hydrobiologickém pracovišti ČSAV 
v Českých Budějovicích a na tomto pracovišti setrval až do konce své kariéry. Dlouhé období od 1. 6. 
1998 do 30. 6. 2012 působil jako ředitel HBÚ AV ČR. Vedl několik kurzů a praktik na PřF a FROV JU, 
účastnil se limnologických kurzů UNESCO, k úspěšnému obhájení dovedl 16 bakalářských a 
magisterských prací a 5 prací doktorských. Byl hlavním řešitelem řady projektů několika 
poskytovatelů a členem mnoha poradních orgánů a komisí.  

Ze vzorkování volné vody Lipna v r. 2003.  
Foto M. Hladík 
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Když vzpomínáme na Pepu Matěnu, 
v první řadě se nám vybavuje hluboká 
znalost a erudice, se kterou přistupoval ke 
každému problému. Pepa miloval živou 
přírodu, snažil se jí rozumět a znát. Velmi 
rád relaxoval s učebnicemi a monografiemi, 
které svým pojetím široce přesahovaly 
limnologii. Tyto encyklopedické znalosti 
Pepa zúročil v učebnici Zoologie autorů 
Miroslav Papáček, Vlasta Matěnová, Josef 
Matěna & Tomáš Soldán. Dále se vybavuje 
vlídnost, dobrota a upřímná snaha pomoci 
každému, kdo přijde s rozumným 
problémem. Za dlouhá léta si 
nevybavujeme, že by Pepa někoho odbyl, 
věnoval úsilí často i velmi kuriozním a 
nestandardním požadavkům. Nechť nám 
vzpomínka na Pepu Matěnu pomáhá být 
stejně užitečnými a prospěšnými. 

 

Jan Kubečka a Jiří Peterka 

  

Josef Matěna a Mojmír Vašek připravují vzorkování přítoku Lipna. V pozadí Vlasta Matěnová.  
Foto J. Peterka 

Vedení terénního protokolu:  
Josef Matěna a Milan Muška, Lipno 2018. 



 11 

Gratulujeme! 

 

Jubilanti ČLS 
V roce 2022 se dožívají významného životního jubilea tito členové ČLS: 

 

 

RNDr. Jan Himmel (*1937) 

RNDr. Leopold Orság (*1947) 

Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.(*1952) 

RNDr. Jitka Nováková (*1952) 

RNDr. Ladislav Havel, CSc. (*1952) 

RNDr. Ivo Přikryl (*1952) 

RNDr. Miloš Drápala (*1957) 

RNDr. Jindřich Duras,Ph.D. (*1957) 

RNDr. Stanislav Vaněk (*1962) 

RNDr. Jana Schenková,Ph.D. (*1962) 

RNDr. Michal Pop (*1962) 

RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D. (*1967) 

Mgr. Stanislav Větříček (*1967) 

Ing. Pavel Richter, Ph.D. (*1972) 

Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (*1972) 

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. (*1972) 

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (*1972) 

 

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, mnoho životního elánu a vše nejlepší do dalších let  
a také stálou věrnost a přízeň ČLS! 

Za ČLS: doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. 
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