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DALŠÍ NÁLEZ SLÁVIČKY MNOHOTVÁRNÉ 
(DREISSENA POLYMORPHA) V LABI
Further new found of the Dreissena polymorpha 

in the Labe river

Jiří REJL

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha Pallas, 1771) je nepůvodním druhem, 
který byl u nás poprvé doložen z Labe u Vlkopas (ULIČNÝ 1895). Další nálezy z Labe 
uvádí LOŽEK (1948) (až po Litoměřice), VRABEC a BERAN (1996) (v Nymburce). Zatím 
posledním publikovaným nálezem je nález v Hradci Králové (DUCHÁČ et CAJSKA 1998).

6. května 1999 nás pracovníci Plavby Labské a.s. ve Chvaleticích upozornili, že 
celý trup remorkéru, který byl vytažený z vody k opravě, je obalen velkým množstvím 
škeblí. Následující den (7. květen 1999) jsme v areálu a.s. Plavba Labská ve Chvaleticích 
(okr. Pardubice, čtverec mez. síťového mapování 5958) provedli determinaci druhu a 
zjistili jsme, že se jedná o slávičku mnohotvárnou v počtu desítek tisíc kusů. Několik 
exemplářů jsme odebrali jako dokladový materiál, který bude uložen ve Východočeském 
muzeu v Pardubicích a na pracovišti AOPK středisko Pardubice. Byla také zajištěna 
fotodokumentace (viz foto).

Pracovníci a.s. nás informovali, že remorkér plul do roku 1996 na trase Lovosice - 
Chvaletice, kdy byl vyzdvižen k opravě. Na trupu nebyl nalezen jediný exemplář slávičky. 
V roce 1997 byl spuštěn na vodu, ale zůstal v přístavu. Letos byl opět vytažen a celý trup 
byl již pokryt jedinci tohoto měkkýše.

Souhrn
7. dubna 1999 byl prokázán další výskyt slávičky mnohotvárné v Labi ve Chvaleticích 

(okr. Pardubice). Tento nález svědčí o zlepšující se čistotě labské vody a lze předpokládat 
nálezy na dalších vhodných místech (přístaviště, zdymadla atd.).

Poděkování
Můj dík patří Jaroslavu Zámečníkovi a zaměstnancům Plavby Labské a.s., kteří mě na 

tento nález upozornili a  ředitelství podniku, že mi umožnilo determinaci a dokumentaci 
tohoto zajímavého nálezu.

Summary
On the 7th of April 1999 the species of Dreissena polymorpha was finding in the river Labe in 

the port Chvaletice (Pardubice district, East Bohemia).
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Foto: Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) na trupu vytaženého remorkéru 
ve Chvaleticích (foto: J. Rejl).

Photo: Dreissena polymorpha from the river Labe in the port Chvaletice (photo: J. Rejl).
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