KAM ZA PTÁKY

Podolskou vodárnou je další pravidelné shromaždiště. Téměř vždy jsou zde kromě dalších druhů slípky zelenonohé a na špičce
ostrova často odpočívají volavky popelavé.
Pokračujte podél řeky a přístaviště Českého
Yacht Klubu. Můžete si ovšem udělat i malou
odbočku směrem k budově klubu, odkud je
dobře vidět na hlavní tok řeky a kde jsou
občas vidět i ptáci, kterým zřejmě vyhovuje
větší klid. Na topolech podél navigace často
odpočívají kormoráni velcí. Projdete pod
legendární Vyšehradskou skálou a budete
pokračovat až na náplavku na Výtoni. Řeka
je v těchto místech dobře přehledná a nejčastějšími ptáky jsou zde lysky černé, labutě
a, jak jinak, racci. Po schůdkách vystoupíte
na železniční most a po jeho levé straně přejdete na Smíchov. Hned za mostem odbočíte
o 180˚ vlevo a dostanete se na komunikaci
kopírující řeku. V tomto místě doporučuji
malou odbočku 200 m vpravo, kde ústí
do řeky rameno u Císařské louky, umělého
ostrova, na jehož levém břehu se nachází
Smíchovský přístav. I zde, poblíž ústí, je
občas leccos zajímavého k vidění. Vracíte se
zpět k mostu. Hned za ním je snad poslední
zachovalý kousek vltavského břehu tak, jak
vypadal po regulaci v 19. století. Oblíbily
si jej především labutě, ale skoro vždy je
tu mnoho další ptáků. Pokračujte 1 km
po proudu řeky po smíchovské náplavce,
která je plná parkujících aut, projděte pod

Zámky
přívoz P1
Sedlec
- Zámky
va

ústí
ČOV

Zoo
Praha

štěrkový
ostrůvek
pla
veb

0 400 m

Troja

Vlta

přívoz P2
Podbaba
- Podhoří

Kovárna

Císařský ostrov

ní k

aná

KAM ZA PTAKY_173_213.indd 204

l

jez

malá říčka Stromovka

Mánesův most
Karlův most
Karlovy lázně
Střelecký o.

most Legií

Dětský o.

Slovanský o.
Jiráskův most

Smíchov

Vltava

204

Palackého
most

Výtoň
Vyšehrad
kotviště

Císařská
louka
0 200 m

Kublov
Veslařský o.

Palackého a Jiráskovým mostem až k lávce
na Dětský ostrov, odkud je dobrý výhled na
jez u Mánesa. Na jeho konstrukci odpočívají nejenom kormoráni, ale i velcí rackové.
Ve vývařišti pod jezem bývají potápky malé
a o 100–200 m níže, v partiích mezi Dětským
a Střeleckým ostrovem, se často pohybuje
větší hejno poláků chocholaček a poláků
velkých, kteří zde v říčních sedimentech loví
svou oblíbenou potravu, mlže. Čas od času se
k nim přidá i polák kaholka nebo zrzohlávka
rudozobá, s nimi ovšem napevno počítat
nelze. Zpět na levý vltavský břeh a odtud
po proudu k Sovovým mlýnům, kde se mezi
Kampou a Novotného lávkou nachází další
z vltavských jezů. Těleso jeho propusti je
doslova obloženo kormorány a racky, především těmi velkými. Ty je nutné si velmi dobře
prohlédnout. Právě zde na vás může čekat
překvapení a případně nový zápis do vašeho
„birdlistu“! Pod jezem loví potravu potápky
malé a o pár metrů níže jsou stovky racků.
Ledolamy Karlova mostu jimi bývají doslova
obsypané. Projdete pod Karlovým mostem
přes Čertovku a ulicemi U Lužického semi-
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