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Před pár lety jsem si vyhlídl jednu úžasnou lokalitu sněženek a vyrazil za nimi na výlet. Bylo to hned po 

záplavách roku 2002. Na místě jsem nenašel jedinou sazeničku. Po roce jsem se na místo vrátil a zase nic. 

Letos bylo všechno jinak a rád bych vám napsal proč ...

PR Úpor

Komplex lužního lesa u soutoku Labe a Vltavy je známý svou bohatou avifaunou. Zároveň je to jedna z 

nevýznamnějších (ne-li nejvýznamnější) českých lokalit jarního porostu Sněženky podsněžníku (Galanthus 

nivalis). Podle literatury a internetu zde návštěvníci najdou rozsáhlé koberce sněženek. Poprvé jsem se na toto 

místo vydal v roce 2003. Cesta vedla do Zálezlic, odtud jsem se vydal podél řeky Vltavy v bláhové naději, že 

naleznu očekávané koberce bílých kvítků. Kromě asi stovky kormoránů velkých na protější straně řeky a 

neuvěřitelného bordelu uvnitř lesa, jsem nic zajímavého neviděl. Po chvíli mi došlo, proč je v lese taková spoušť, 

proč jsou plastové přepravky na stromech a les připomíná skládku. Bylo to jaro po ničivých záplavách roku 2002. 

Měl jsem pocit, že sněženky zde již nikdy neporostou, že cibulky vzala voda. Další rok se opakovalo stejné 

zklamání. Nechápal jsem, čím to je.

Labe nebo Vltava?

Letos mě to ke sněženkám opět táhlo. Přeci jen je to již 7 let od záplav, a tak bych mohl mít štěstí. Nebýt 

internetu, asi bych přijel stejně zklamaný, jako tehdy. Ale nakonec se vše podařilo. A mohla za to jedna krátká 

věta na stránkách, které již nemohu najít : Sněženkám se daří více podél Labe než podél Vltavy. A najednou 

mi všechno došlo. Sněženky odolaly záplavám a rostou ... jen kousek stranou. Dokonce jsem došel k poznání, 

že není třeba dojít až do samotné rezervace. Asi 500 metrů od obce Obříství je vchod do lesa, kde vám zůstane 

rozum stát.

Lovy beze zbraní i se zbraněmi

Z fotografického hlediska se jedná o opravdový ráj. Jednak je to příslib, že jaro už je tady a začíná "sezóna". 

Jednak toto místo přináší nekonečné možnosti kompozice a pohledů. Jediným limitem této oblasti je výskyt 

mnoha suchých větviček v podrostu. Najít místo, kde není záběr křížem krážem rozbitý hnědými větévkami, 

chce notnou dávku trpělivosti. Sněženky jsou chráněné rostliny, a proto apeluji na všechny návštěvníky 

rezervace, aby jí procházeli s maximální opatrností. Velmi smutným faktem je, že se rezervace stává 

oblíbeným místem pro dojaté ženy, které si odtud přinášejí svazeček do vázičky, případně rýčkem vyrýpávají 

sazeničky do zahrádky. Množství zdrobnělin však nemění nic na faktu, že tato činnost může přispět k ohrožení 

této jedinečné lokality. Nejde jen o utržené a vyrýpnuté exempláře, ale i o všechny rostlinky, které krokům 

pěstitelů neuhnou. Tito asi mé řádky číst nebudou, ale rád bych jim vzkázal - vzpamatujte se! 

Všem milovníkům přírody a návštěvníkům PR Úpor přeju mnoho nezapomenutelných pohledů na 

nejkrásnější posly jara. 
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