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Na svých toulkách třeboňskou přírodou jsem se stal svědkem neobvyklé příhody. 

Blížil jsem se k Hamru, kde na komíně starého zrušeného lihovaru hnízdil řadu let čapí pár. Už 

zdálky jsem zpozoroval, že nad hnízdem krouží tři čápi a vzájemně se napadají. Jako bojová 

stíhací letadla se řítili střemhlav jeden na druhého, těsně nad hnízdem opět nabrali výšku a 

snažili se znova zaútočit. Pochopil jsem, že jeden z čápů je vetřelec, a že starý pár se ho snaží 

vypudit. 

Samička bezradně poletovala sem a tam a jen občas zoufale zaklapala zobákem. Svému druhovi 

příliš nepomáhala. Útok na mladého většinou jen předstírala a nakonec vždy těžce dosedla na 

hnízdo a pouze zvednutou hlavou a zobákem se bránila dotírajícímu vetřelci. Snad jsem jí ve 

svých úvahách a závěrech trochu ukřivdil. Snad byla už vyčerpaná předcházející bitkou — 

nemohl jsem vědět, jak dlouho souboj probíhá. 

Útočící mladý nápadník si patrně byl jistý svou silou a rozhodně nechtěl vyklidit pole. Po 

jednom náletu vystoupal vysoko nahoru, dostal se nad původní majitele hnízda a zaútočil. 

Několikrát narazil zobákem do těla starého čápa, až se na jeho hrudi objevily krvavé skvrny. 

Vítězství se přiklánělo na stranu útočníka. Sedící samice už jen zoufale sekala zobákem, její druh 

prchal a bránil se, jeho výpady byly stále řidší. Nakonec unaveně dosedl zvenku na okraj hnízda 

nad hromosvod připevněný na komíně a zaklonil hlavu. Očekával smrtící úder. 

Nepřítel nabral výšku a střemhlavým letem se řítil na ubohou oběť. Bránící čáp se uhnul a 

přikrčil. Útočník narazil plnou silou svou hrudí na hromosvod, který mu jako vržený oštěp 

proklál tělo. Obrovitý špendlík ho pevně přišpendlil k lihovarskému komínu. Čáp zoufale mával 

křídly, opíral se nohama o okraj hnízda, vší silou se snažil osvobodit. Po komíně začala stékat 

červená stružka jeho krve. 

Starý čáp zapomněl na nepřátelství. Podepřel zobákem nabodnutou hruď a snažil se bývalého 

nepřítele nazdvihnout. Marně. Umírající útočník rezignoval. Pootevřený zobák několikrát na-

prázdno zaklapal a milosrdná smrt ukončila jeho trápení. 

Osamocený pár se pozvolna vzpamatovával z dramatických událostí. Čápi rozklapali zobákovou 

řeč a rychlým klapotem uvolňovali nahromaděné napětí. 
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