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Slovo autorů: 

Závěrečnou zprávu jsme pojali jako pozvánku na procházku 

podél Hartského potoka a na další aktivity s ní spojené. Nás 

bádání kolem potoka velice bavilo, a tak jsme se rozhodli nalákat 

případné zájemce, aby naše pozorování zopakovali. Článek 

obsahuje užitečné rady, návody a zároveň i informace 

o současném stavu a historii Hartského potoka. 

K vypracování této formy závěrečné zprávy jsme využili poznatky 

ze všech tří etap. Navíc jsme zprávu rozšířili o jednoduchou 

chemickou analýzu, kterou jsme provedli pomocí určovacích sad 

na zjištění koncentrace vybraných iontů. 

Odkaz na naši pozvánku jsme umístili na webové stránky 

a Facebook školy. 
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Pozvánka na procházku proti proudu Hartského potoka 

Chtěli bychom Vás pozvat na menší procházku po okolí 

Hartského potoka. Tento potok máme již od našich dětských let 

zafixovaný v našich myslích jako jeden z významných toků 

Královédvorska. V souvislosti se soutěží Arniky nám proto přišlo 

jako dobrý nápad seznámit se s jeho historií a něco málo se o něm 

dozvědět.  

Základní informace o Hartském potoku a historie jeho okolí 

Hartský potok je nejdelším a nejmohutnějším potokem ve Dvoře Králové nad Labem. 

Své jméno získal podle místního názvu lesa Harta, kterým nad Dvorem Králové protéká. 

Pramení mezi obcemi Kocléřov a Záboří. Dále protéká obcí Vítězná, která vznikla podél jeho 

toku ve 14. století. Po 8,4 km toku a přibližně dvousetmetrovém spádu se vlévá na Hrubých 

lukách do meandrujícího Labe. Hartský potok má tři přítoky - Kousecký (3,71 km), 

Huntířovský (3,39 km) a Zábořský potok (4,72 km). Správcem toku je Povodí Labe, státní 

podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 

Za běžných klimatických podmínek je poměrně klidným a dnes i čistým potůčkem, ve 

kterém lze za příznivých okolností spatřit v horním toku i ryby. Při déle trvajících srážkách 

nebo jarním tání, kdy bývá v oblasti pramene silná sněhová pokrývka, se z něho ale stává 

dravý tok, jehož hladina několikanásobně stoupne a hnědá kalná voda, obarvená od zdejší 

načervenalé permokarbonové zeminy, se valí s hukotem a obrovskou silou ke svému ústí. 

Proto také celým Dvorem Králové prochází regulovaným a místy poměrně hlubokým korytem 

a v úseku Vítězná – Podharť (městská část Dvora Králové nad Labem) bylo vybudováno 

několik cca 10 m spádů, které slouží k zpomalení toku a  k zachycení vody. V posledních 

letech došlo k rekonstrukci několika mostů na toku potoka a ke zpevnění koryta. 

V 16. století podél potoka vznikaly různé řemeslnické živnosti (truhlárny, pily, mlýny). 

Dokládají to dva mlýny s pilami, pojmenované jako Hořejší a Dolejší, zvaný Podhartní. 

Hořejší, nebo také zvaný „Skalní“ stával na místě někdejší přestavěné komunální prádelny 

a čistírny. Ta byla asi v roce 1991 zbořena. Dolejší Podhartní mlýn stával do zániku na místě 

pozdější továrny Winternitz – Friedmanovy. Uvedené továrny využívaly ve svých počátcích 

k pohonu svých tkalcovských mechanických stavů vodní síly Hartského potoka. V 19. století 

začaly postupně vznikat první manufaktury (textilní, řemeslná a zemědělská činnost) okolo 

toku. Na přelomu 19. a 20. století začaly vznikat první textilní továrny, které vypouštěly svůj 

odpad do potoka.  
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Zajímalo nás také, jak vypadalo okolí Hartského potoka v polovině 19. století ve srovnání 

s dneškem. 

Na webových stránkách http://archivnimapy.cuzk.cz/ jsme si vyhledali historické mapy 

z poloviny 19. století (rok 1841) a ty jsme srovnali s dnešními mapami 

z http://mapy.cz/zakladni?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8&l=0. Zjistili jsme, že 

v horním a středním toku Hartského potoka se téměř nezměnila rozloha lesa. K rozšíření 

okolních vesnic došlo na úkor luk a polí. K největším změnám došlo v okolí dolního toku 

v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem. Plocha původních polí a luk za hranicemi 

města, kterou na východní straně tvořil Hartský potok (viz mapa 1a), byla většinově 

nahrazena městskou zástavbou (viz mapa 2a). Na severním konci původního Dvora Králové 

nad Labem (viz mapa 1b) se intravilán města rozšířil až k lesu, opět na úkor luk a polí (viz 

mapa 2b). Na následujících mapách je modře zvýrazněn tok Labe a červeně Hartský potok. 

 

 

Mapa č. 1a 

http://archivnimapy.cuzk.cz/
http://mapy.cz/zakladni?x=15.6252330&y=49.8022514&z=8&l=0
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Mapa č. 1b 

 

Mapa č. 2a 
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Mapa č. 2b 

Pojďte se s námi projít... 

Vycházku můžeme začít proti proudu potoka u jeho ústí do Labe, které je ostře zaříznuté 

do zdejší krajiny a vytváří meandrující okraj tzv. Hrubých luk, rozlehlých plání plných 

ptactva i lesní zvěře. Půjdeme po cestě, protože přímo k ústí potoka se nedostaneme, nachází 

se ve výběhu s koňmi a dále prochází územím psího útulku. V těchto místech má potok šířku 

jeden až dva metry, koryto je přirozené. Okolo autobusového nádraží se však musíme na 

chvíli odchýlit, a kolem prodejny firmy Inzat se dostat na úzkou cestičku podél potoka. Odtud 

je koryto potoka regulováno. Dostáváme se do parku Schulzovy sady a držíme se nejdříve 

levého a za Kohoutovým dvorem pravého břehu přes městskou část Podharť, kde jsou 

v korytě vybudovány spády. Projdeme okolo nově upraveného rybníka, jehož zdrojem potok 

je a míříme směrem k místní nemocnici, kde přitéká z lesa. Předtím můžeme ještě krátce 

odbočit na křižovatce u hostince u Laušmanů doprava, abychom se dostali na železný most, 

pod kterým potok teče v hlubokém korytu. Most je zajímavý tím, že původně byl projektován 

a stavěn pro železnici. 

Nad městem potok teče ve výrazném lesním porostu tvořeném především smrkem 

ztepilým, dále vrbou jívou, olší lepkavou a javorem klenem. Krom toho jsme zde při naší 

podzimní cestě po okolí toku objevili také rákos, ocún jesenní a jiné vlhkomilné rostliny. 

V délce přibližně 1 km je na něm vytvořena umělá kaskáda spádů. Lesní cestou dojdeme 

mírným stoupáním okolo skalních monolitů až k nejvyššímu splavu. Po několika desítkách 

metrů je na potoce vybudován Kamenný most, přes který je převedena zdejší silnice z levého 

na pravý břeh. Odtud pokračujeme do vesničky Vítězná, která se v délce několika kilometrů 

rozkládá podél silnice. Potok se postupně zužuje a teče přes pole, kde je obtížný přístup kvůli 

oranicím. Potok pramení v malém lesíku poblíž větrné elektrárny u vesnice Vítězná Kocléřov. 

 

http://www.turistika.cz/mista/kamenny-most--3
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Zajímá Vás, jací živočichové obývají vody potoka? 

Nyní si můžete zopakovat naši vycházku. Vzhledem k délce Hartského potoka (cca 8,4 

km) a tedy jeho předpokládané biodiverzitě (rozmanitosti organismů) jsme na celé délce toku 

provedli dva odběry vzorků bentosu (živočichů obývajících dno toku). Umístění odběrových 

lokalit jsme vybrali tak, aby se lokality vzájemně příliš nepodobaly a aby byly snadno 

přístupné. Jedno místo bylo na horním toku u Kamenného mostu a druhé na dolním toku 

u autobusového nádraží. 

Pro odběr potočních živočichů vám rádi zapůjčíme následující pomůcky: cedník, bílé 

misky pod květináč, entomologické pinzety, lupy a jednoduchý určovací klíč. To vše bude 

uloženo v omyvatelném batůžku. Pro skladování a bližší pozorování odlovených živočichů si 

doneste několik prázdných skleniček, např. od přesnídávek, zbavených etiket. Jako součást 

vaší výstroje jsou nutné holínky. 

A jak budete při odlovu postupovat? Vstupte do potoka a holínkami systematicky 

rozrývejte dno a uvolněný materiál dna spolu s bentickými živočichy zachytávejte v proudu 

cedníky. Obsah cedníku následně vyklepněte do misky a zbavte jej větších částic (kamenů, 

listí a dalšího odpadu). Chycené živočichy pomocí entomologických pinzet umístěte do 

skleniček. Odchycené živočichy si pečlivě prohlédněte a podle jednoduchého klíče se je 

pokuste určit. Při tomto postupu většinou živočichy určíte pouze na úroveň vyšší taxonomické 

skupiny (např. brouci, chrostíci apod.). Pro detailnější určení jsou potřeba mnohem 

podrobnější klíče a kvalitní optické přístroje. Případně vám mohou pomoci i obrázky 

živočichů (viz přílohy), které jsme na uvedených lokalitách odchytili my. 

Na horním toku jsme našli tyto organismy:  

1. Elodes marginata - brouk 

2. Philopotamus sp. - chrostík 

3. bahnomilka Dicranota sp. 

4. nymfa jepice Habroleptoides confusa – plovoucí 

5. a) blešivec potoční Gammarus fossarum b) beruška vodní Asellus aquaticus 

6. a) larva pošvatky Nemoura sp. b) nymfa jepice Rhitrogena sp. - plochá 

7. Epeorus assimilis – nymfa jepice - plochá 

8. Hydropsyche instabilis – chrostík bez schránky 

9. žížala Eiseniella tetraedra 

10. Dugesia gonocephala – ploštěnka potoční 

Na dolním toku jsme našli pouze: 

    11. a) Hydropsyche siltalai  b) Hydropsyche incognita – chrostíci bez schránky 

    12. beruška vodní – Asellus aquaticus 

    13. a) máloštětinatec č. Tubificidae b) larva pakomára podč. Tanipodinae 

    14. pijavice Hellobdela stagnalis 

    15. a) pijavice Erpobdella vilnensis b) Erpobdella octoculata 
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Zajímá Vás, jaké jsou vlastnosti vody v Hartském potoce? 

Na stejných lokalitách, na jakých jsme provedli odběr živočichů, jsme také z potoka dne 

18. 10. 2015 odebrali vzorky vody, které jsme poté podrobili jednoduché fyzikálně - 

chemické analýze. Některé údaje (teplota, vodivost, pH a obsah kyslíku) jsme zjišťovali 

přímo v terénu pomocí elektrochemické sondy YSI 650. Obsah iontů jsme následně měřili 

v laboratoři pomocí jednoduchých určovacích sad (visocolor ECO testy od firmy 

MACHEREY - NAGEL). Naměřili jsme tyto hodnoty: 

Horní tok u Kamenného mostu: 

teplota vody 4,3 °C 

vodivost 437 µS/ cm 

pH 7,9 

obsah kyslíku: saturace 90,9 %, absolutní hodnota 11,8 mg/l  

koncentrace dusičnanových iontů 50 mg/l (odpovídá to hornímu limitu povolené koncentrace 

těchto iontů pro pitnou vodu podle vyhlášky č.187/2005) 

celková tvrdost vody: 10°d (německé stupně tvrdosti). 

 

Dolní tok u autobusového nádraží: 

teplota vody 4,3°C 

vodivost 463 µs/cm  

pH 8,1 

obsah kyslíku: saturace 90,8 %, absolutní hodnota 11,8 mg/l 

koncentrace dusičnanových iontů 30 mg/l (odpovídá to povolenému limitu koncentrace těchto 

iontů pro pitnou vodu podle vyhlášky č.187/2005) 

celková tvrdost vody: 8°d (německé stupně tvrdosti). 

 

 

 

 

Doufáme, že vás naše informace o Hartském 

potoce zaujaly a věříme, že v nejbližší době do svého 

víkendového programu zařadíte mimo jiné i námi 

navrženou procházku. 
 

                         Vaši studenti ze 4. C 
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Přílohy: 

Obrázky z okolí potoka z 18. a 19. století: 

 obr. 1 - Hořejší (Skalní) mlýn, později komunální prádelna (1895). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2 a 3 – Hartský potok (1900), vlevo a neregulovaný Hartský potok (1910), vpravo. 
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obr. 4 – Partie od Hartského potoka. Vpravo nahoře vodojem, pod ním výletní restaurace 

 „U Pramene“. Vlevo Skalní mlýn (1904). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5 – Neregulovaný Hartský potok u Kohoutova dvora (1915). 
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obr. 6 – Partie Hartského potoka v severní části města (místními obyvateli nazývaná 

Bajerův kopec) - 1905. 
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Obrázky odchycených živočichů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
č. 3 - larva bahnomilky č. 4 - nymfa jepice - plovoucí 

č. 5a - blešivec potoční č. 5b – beruška vodní 

č. 6a – nymfa pošvatky č. 6b – nymfa jepice - plochá 

č. 2 - larva chrostíka bez schránky  č. 2 - larva chrostíka bez schránky  č. 2 - larva chrostíka bez schránky  č. 2 - larva chrostíka bez schránky  

č. 1 - larva vodního brouka 

 

č. 2 - larva chrostíka bez schránky  
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č. 7 – nymfa jepice - plochá 
č. 8 – larva chrostíka bez 

schránky 

č. 9 - žížala č. 10 – ploštěnka potoční  

č. 11a – larva chrostíka bez schránky č. 11b – larva chrostíka bez schránky 

č. 13a - máloštětinatec č. 13b – larva pakomára 

č. 12 – opět beruška vodní  
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č. 14 - pijavice  č. 15a - pijavice  

č. 15b - pijavice 


