
Malakodny 2017 z pohledu "civilisty" 

"Ali, kde máš Vildu?" - "Sbírá tamhle za tou skalkou. Ale můžeme klidně popojít, najde nás podle 

stop..." Rychle si vyklepávám ještě i druhou botu, pevně utahuju tkaničky a pospíchám za skupinou, s 

kterou se už od rána pohybujeme v jednom z pralesů na Velké Fatře. K východišti naší cesty jsme 

dojeli auty (protože veřejnou dopravu 

bohužel nebylo možné využít), dál jsme 

pokračovali (převážně po zvířecích 

stezkách) do hloubi lesa a teď se co chvíli 

někde zastavujeme a hledáme měkkýše. 

Mohou být v trávě, pod chomáči mechu, 

pod kůrou padlých stromů, pod kameny 

nebo na nich, tu a tam se některý plazí po 

kmeni, některé lze najít ve změti 

drobných kaménků, země a rostlinného 

opadu... Až prošmejdíme les, podíváme 

se na květnaté loučky u prameniště a zítra 

prý půjdeme podél nějaké říčky v údolí 

tamhle naproti. 

Není snadné něco objevit, ale záleží na 

tom, kdo se o to pokouší. Tým je složený (až na výjimky, jako jsem já) ze samých odborníků, 

malakologů neboli "šnekologů". Jsou to převážně vysokoškolští  studenti a jejich učitelé, vedení doc. 

RNDr. Lucií Juřičkovou PhD. z Prahy a RNDr. Michalem Horsákem PhD. z Brna. Celé se to děje pod 

názvem Malakodny, a to už po mnoho let (od roku 1998). Jde o mapování výskytu vzácných i 

"obyčejných" druhů, počet zúčastněných je různý (letos něco přes 30), místa jsou vybírána podle 

toho, jak je to zrovna potřeba (viz zde). Kdo je zvyklý se takovou činností zabývat, naučil se 

odhadnout, kam se podívat, umí odlišit, třeba i za pomoci zvětšovacího skla, i ty nejdrobnější  ulitky 

od okolní drtě, uchopit je pinzetou a šikovně vložit do sběrné nádobky, večer pak pod binokulární 

lupou prohlédnout detaily a definitivně poznat, 

s jakým druhem máme tu čest. Měla jsem 

příležitost u toho být zatím třikrát, jakožto 

doprovod mého muže Vildy, malakologa-

amatéra. Sbírám s ostatními také, i když se 

musím pořád někoho na něco ptát, a jak to tak 

bývá, někdy mám štěstí a aspoň nepatrně 

přispěju ke společnému dílu. Dokonce věřím 

tomu, že jednoho dne objevím nějakou velkou 

vzácnost, protože zákon schválnosti zapracuje 

dle svého zvyku a podstrčí ji právě pod moji 

ruku v duchu hesla "Nejhloupější sedlák má 

největší brambory". I když ve skupině se 

nachází ještě i mnohem žhavější favorit - 

maličký Vašík Beran. Ten je po šnečcích úplně posedlý hned od prvních chvil, kdy ho tatínek začal 

nosit na zádech s sebou. 

 

Velká Fatra – pohled z Kozí skaly, foto A.H. 

 

Velká Fatra – skalnatka horská (Faustina cingulella), 

foto V.H. 

http://mollusca.sav.sk/malacology/malakodny.htm


Letošní Malakodny byly na výjimečném místě - v těch částech Velké Fatry, které jsou nejpřísněji 

chráněné, ale pro výzkumníky přístupné. Moc jsme si s Vildou vážili toho, že se můžeme zúčastnit i 

my. Práce v dobré partě, v divočině - co víc si přát? A to nemluvím o tom, že pozdě večer , když je 

všechno zapsáno a dokončeno, se sem tam povede i povídat a zazpívat si, je legrace a výborná 

nálada. Pro mě jako laika je pozorování 

malakologů při práci stejně zajímavé jako 

zkoumání měkkýšů, protože si můžu všímat, 

kam kdo kouká, na co se zaměřuje, kde tuší 

nějaký nález. Seznamuji se s jednotlivými 

biotopy a podle toho, co kdo hlásí, se 

dozvídám, jaké druhy kde žijí. Při 

zaznamenávání jejich jmen sice zní výhradně 

latina, ale člověk si na to časem zvykne a něco 

málo i pochytí. A protože se pohybujete mezi 

všestrannými přírodovědci, můžete se ptát i na 

rostliny nebo třeba na hmyz, což všechno 

nějak souvisí a skládá se vám to dohromady 

jako mozaika. Obdivujete ostatní, jimž to 

všechno říká ještě mnohem víc, a máte radost, že se také tak trochu "přiživíte". Oplatit se jim dá 

třeba tipy na zajímavé knížky (i beletrie) a při různých prostojích si pilně poznamenáváme 

doporučené tituly jak my, tak oni. 

"Aegopinella nitens, tu už jsme dneska zapisovali, že jo? A fuskáče taky? Bacha, padá kámen. Jděte 

pomoct ještě tamhle za Berneškou a Jasněnkou. A těšte 

se, roste tam medvědí česnek..." - to se krásně poslouchá, 

ať už tomu všemu rozumíte, nebo ne. Kdybych měla volit 

mezi dovolenou v nějakém vyhlášeném letovisku, s 

veškerým pohodlím a leskem, a plahočením v takřka 

nepřístupném terénu v partě přírodovědců, ve strmých 

kopcích, kde si s sebou nesete jídlo, pití a další potřeby na 

celý den a kde během několika hodin zažijete nejrůznější 

výkyvy počasí, neváhala bych ani vteřinu. Jsem moc ráda, 

že Vilda, ač amatér, našel odvahu se k profesionálům 

přidat (a že má takové znalosti a zkušenosti, jaké ho k 

tomu opravňují) a že se smíme Malakodnů zúčastňovat. 

Je mi líto, slýchám-li o přírodovědcích něco nepatřičného 

- a to se bohužel stává, že je většinová společnost pokládá 

za hračičky, zaujaté čímsi nepatrným a bezvýznamným, 

kteří ještě ke všemu brání všelijaké "zanedbané" kouty v 

krajině a staví se do cesty pokroku a všeobecnému 

rozmachu civilizace. A přitom, pohybujete-li se v jejich 

blízkosti, znáte je jako mimořádně pracovité, vzdělané, 

obětavé a svědomité osobnosti. Radost z krás přírody a poznání je při výzkumu vykoupená velkou 

psychickou i fyzickou námahou a nebezpečím a je to velká nespravedlnost, představuje-li si někdo 

vědce jako povaleče zašité v klidu laboratoří a bádající nad nesmysly.  

 

Malakologové v akci – foto V.H. 

 

Při NPR Janošíkova kolkáreň - 

jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora) 

– foto V.H. 



O čem nám vůbec mohou vyprávět nálezy vzácných druhů měkkýšů a jiných tvorů? Co by se stalo, 

kdyby vymizeli? Chyběli by nějak? Je to všechno k něčemu dobré? Nejde jen o jakési zvláštní 

sběratelství patřící k odpočinkovým aktivitám? 

Těžko by se mi povedlo v krátkosti na tyhle 

otázky odpovědět. Pro sebe v tom ale mám jasno. 

Z přírody jsme vyšli, žijeme z ní a čím víc se o ní 

dokážeme dozvídat, tím lépe. Pronikáme-li 

postupně do jejích tajemství, žasneme nad tím, 

jak je to vše neuvěřitelně zařízeno. Nemáme 

právo přizpůsobit si svoje okolí jen pro sebe, a 

ještě si dokonce myslet, že to nevadí. A stejně tak 

nemáme právo znevažovat práci těch, kdo se 

přírodou zabývají. Přála bych, v dobrém, 

každému, kdo vede řeči typu "Chytrolíni odněkud 

z Prahy nám nemají co kecat do našich věcí, do 

nových silnic, parkovišť, sportovišť..." nahlédnutí 

do soukromí vědců a více pochopení pro ně. Bylo by to užitečné pro obě strany a závisí na tom 

mnohem víc, než kolik si běžně lidé představují. – A.H. 

 

 

Velká Fatra – modranka karpatská (Bielzia 

coerulans) – foto V.H. 


