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Udělali jsme pro přírodu  
– podpora vzácných listonohů
Petr Jiskra, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Vyprošťovací tank při obnově louží pro vzácné listonohy. Foto Petr Jiskra.

Tankové cesty ve vojenském výcvikovém pro
storu Hradiště na první pohled evokují spoušť 
a zkázu. Při bližším pohledu však zjistíme, že 
ve  vyjetých, vodou naplněných kolejích žijí 
podivná stvoření – listonozi. Tito korýši, při
pomínající pravěkého trilobita, preferují právě 
takovéto periodické louže a  tankové cesty 
jsou pro ně rájem. S útlumem vojenské čin
nosti však louže zarůstají vegetací, zazemňují 
se a listonozi mizí. Nikde jinde nejsou schopni 
přežít. A tak se zrodil plán, jak drobné korýše 
nenechat vyhynout. Pracovníci Správy chrá
něné krajinné oblasti Slavkovský les ve spo
lupráci s Újezdním úřadem a Vojenskými lesy 
vytipovali perspektivní, méně frekventované 
tankové cesty, kde byly pomocí bagru vytvo
řeny desítky umělých louží různé velikosti. Již 
další rok byla značná část louží obydlena lis
tonohy, a to v hojném počtu.
Jenže znovu jsme stáli před otázkou, jak tyto 
louže udržet při životě. A tu se zjevila spása 

oděná do mundůru vojenských lesů a povídá: 
„V prostoru cvičí tanková rota a náčelník nám 
dá k  dispozici vyprošťovací tank“. Bylo to 
zjevení, ale bylo to tak. Hned druhý den nám 
byl skutečně zapůjčen celý vyprošťovací tank 
včetně posádky s  tím, že si s nimi můžeme 
dělat, co chceme. Tak tedy dobrá! Nasedli 
jsme do nezničitelného terénního vozu UAZ 
sovětské výroby a vydali se na cestu… tan
kovou. UAZ projel v  podstatě to, co tank, 
až šla voda přes kapotu. Neuvěřitelné auto. 
Na  vhodném místě jsme náš UAZ zastavili 
a čekali na  tank. Za krátko se s ohlušujícím 
řevem přihnal 45 tunový kolos s  výkonem 
800 koní. Monstrum. V rukou zkušeného řidi
če se však choval jako beránek a dle našich 
pokynů důkladně zrajtoval téměř 10 km tan
kových cest na trase Mětikalov – Jírov – Ovčí 
vrch – Oleška. Listonohům takový zásah jistě 
pomůže a  budeme doufat, že se podobná 
akce zase někdy podaří. Armádo díky! ■


