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Kočka divoká ve Slavkovském lese
Průzkum štoly svaté Barbory u Čisté
Hnízdění sokolů v Mariánských Lázních
Nová chráněná území v Doupovských horách

 Drabčík Stenus kiesenwetteri, (Drabčíci podčeledi Steninae v západních Čechách, str. 10). Foto Pavel Krásenský.
 Panarie malolistá (Vahliella leucophaea) – stélka s plodnicemi, (Lišejníky Slavkovského lesa VI. – lichenoflóra hadců,
str. 36). Foto Ondřej Peksa.
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V této Arnice se opět můžete dočíst o řadě
velmi zajímavých přírodovědných objevů.
Obvykle tyto nálezy bývají vykoupeny spoustou času a úsilí – jak ale uvidíte, ne vždy tomu
tak nutně musí být. Někdy zkrátka stačí „jen“
chodit po světě s otevřenýma očima.
Typickým příkladem „vydřených“ nálezů
je důkaz o výskytu kočky divoké ve Slavkovském lese. Jen těžko bychom v naší přírodě
hledali obezřetnější a skrytěji žijící zvíře. Bez
cíleného úsilí a využití vymožeností moderní
techniky, jakými jsou fotopasti, by získání informací o jejím výskytu bylo téměř nemožné.
Podobné je to i s některými vzácnými druhy
netopýrů vázanými na dutiny vysoko v korunách starých listnatých stromů. Hledání
vhodných míst k odchytu těchto vzácných
nočních tvorů by bez ultrazvukových detektorů bylo bez nadsázky srovnatelné s příslovečným hledáním jehly v kupce sena.
Články o kyjance Zolligerově či hnízdění
sokolů v Mariánských Lázních ale ukazují,
že významné objevy lze učinit třeba i během
každodenní cesty do zaměstnání. Jen musíte
zvednout oči k obloze nebo sejít pár kroků
z chodníku…
Když ráno vycházím z našeho domu
do práce a míjím místo s kyjankou, mrknu vždy i směrem k teplárenskému komínu
a s pousmání si představuji, kolik zajímavých
věcí asi právě nevědomky míjíme – a kolich
jich tedy stále ještě čeká na své objevitele.
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Kočka divoká z fotopasti umístěné ve svazích Slavkovského lesa nad Tachovskou brázdou.
Foto Pavel Jaška.

Kočka divoká po tři sta letech
ve Slavkovském lese
Pavel Jaška, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Kočka divoká (Felis silvestris) patří mezi nejvzácnější živočichy na našem území. V Červeném seznamu ohrožených druhů spadá
do kategorie kriticky ohrožených druhů (Anděra et Hanzal 2017). Současně se jedná o druh
velmi málo probádaný, poznatků o jejím výskytu v ČR je naprosté minimum.
Historicky se kočka divoká vyskytovala
zřejmě na většině území Evropy s výjimkou severnějších oblastí. Současný výskyt je ostrůvkovitý. Mizení kočky divoké z evropské krajiny
měla zřejmě na svědomí přeměna původních
listnatých a smíšených lesů na smrkové a borové monokultury, ke které začalo docházet
s Tereziánským lesním řádem zavedeným Marií Terezií v polovině 18. století. Ten byl reakcí
na neustále postupující ubývání lesů v důsledku rozvoje průmyslu. Původní česká populace kočky divoké tak pravděpodobně vymizela na přelomu 18. a 19. století. Následný
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sporadický výskyt kočky na našem území byl
přisuzován spíše migrujícím jedincům ze sousedních populací na Slovensku a v Německu,
než nějaké stabilní tuzemské populaci. V případě západních Čech se objevovala jednotlivá pozorování z území Krušných hor, severní
Šumavy a jižního Českého lesa. V západočeských pohořích mohla přítomnost druhu souviset s německou populací na Středoněmecké vysočině (např. pohoří Harz) a následně
s úspěšným vypouštěním kočky divoké v Bavorsku. V oblasti Vorderer Bayerischer Wald
bylo v letech 1984–1993 vypuštěno do volné
přírody více než sto jedinců odchovaných
v zajetí (Anděra et Červený 2009).
Od počátku 21. století začínají v ČR přibývat jednotlivá ověřená pozorování kočky divoké. Mimo šíření druhu mohou nová zjištění
souviset s využíváním fotopastí, které usnadňují detekci skrytě žijících druhů, mezi které
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kočka divoká bezesporu patří. V západočeském regionu je první varianta velmi pravděpodobná, neboť vysazená bavorská populace rychle expanduje (Pospíšková 2016).
O novodobém výskytu po roce 2010 jsme
věděli z jižní části Českého lesa a z Doupovských hor. Nabízela se tedy otázka, zda
kočka divoká dorazí i do Slavkovského lesa.
Stav zdejších lesů příliš nadějí nedával, neboť
z původních smíšených lesů vlivem historického lesnického hospodaření mnoho nezbylo. O to větší bylo překvapení, když fotopast
umístěná na svazích Slavkovského lesa nad
Tachovskou brázdou zachytila 9. 5. 2019
v půl druhé ráno jednoho jedince kočky divoké (faunistický kvadrát 5941, 750–800 m
n. m.). Pozorování má mimořádný zoologický
význam, neboť se jedná o první zjištění druhu na území Slavkovského lesa od roku 1731
(M. Anděra, úst. údaj).
Náš záznam byl pořízen díky právě probíhajícímu projektu zaměřenému na mapování
výskytu a následnou ochranu rysa ostrovida
(Lynx lynx) – 3Lynx. Jeho součástí je i systematický monitoring za pomoci fotopastí.

Rysa se nám zatím pomocí fotopastí na území CHKO Slavkovský les potvrdit nepodařilo,
přestože jednotlivci občas územím zřejmě
procházejí. Stabilní okrsky rysů však nyní nepředpokládáme (viz Řepa 2012).
Abychom více porozuměli přítomnosti kočky divoké ve Slavkovském lese, byla na dvě
místa v blízkosti našeho záznamu umístěna
vnadidla, díky kterým snad získáme vzorky
trusu nebo srsti, případně další fotografie,
které nám pomohou osvětlit přítomnost kočky v delším časovém horizontu nebo její příslušnost k ostatním populacím. Opakované
zachycení kočky divoké by mělo velkou hodnotu. V drtivé většině případů, snad s výjimkou jedné kočky z Českého lesa (M. Prokopová, úst. údaj), se zvířata podařilo zachytit
jen jednou, což ukazuje spíše na potulující se
jedince. O rozmnožování na území ČR nemáme zatím vůbec žádné zprávy (Pospíšková
2016). Vše tedy nasvědčuje tomu, že kočky
do západních Čech pronikají z německých
populací, přičemž svébytnou populaci zatím
zřejmě nemáme. Uvidíme tedy, zda kočka divoká ve Slavkovském lese zůstane a zda se

Mapa výskytu kočky divoké na území ČR dle Nálezové databáze AOPK ČR. Žlutě zvýrazněn nález ve
Slavkovském lese.
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jeho území stane v budoucnu součástí širšího
západočeského regionu obývaného tímto druhem. Věříme, že díky své velikosti a způsobu
života se nejedná o druh konfliktní z hlediska
obhospodařování přírody a krajiny (viz box).
Neměly by tedy existovat překážky ze strany
hospodářů, jež by kočce divoké znemožnily
po stoletích návrat do Slavkovského lesa. ■
Poděkování:
Velmi děkuji RNDr. Miloši Anděrovi, CSc.
a Mgr. Janě Pospíškové za konzultace k textu
a ověření determinace.

Kočka divoká s dobře odlišnými znaky od kočky
domácí (viz box). Foto Jiří Šafář.

Vlastní rozlišení kočky divoké od zdivočelých koček domácích není jednoduché. Pro
správnou identifikaci je v některých případech nutná i genetická analýza. Fotografii
naší kočky z fotopasti jsme zaslali několika
předním českým odborníkům, kteří identifikaci kočky divoké potvrdili. Kočka divoká se
od domácí kočky liší v řadě znaků. U divoké
kočky jsou dobrými znaky podkladová okrově
žlutá (slámová) barva, málo kontrastní rozpité
tygrování, dva tmavé proužky na ramenou, jeden tmavý pruh na zádech a především kratší ocas v celé délce huňatý s tupou špičkou
a s 3–4 černými příčnými pruhy (web1).
Kočka divoká obývá spíše níže položené
teplejší oblasti s listnatými a smíšenými lesy.
Nejčastější nálezy v ČR se pohybují mezi
200–600 m n. m. (Anděra et Gaisler 2012).
Do vyšších poloh zřejmě druh vystoupil z důvodu absence vhodných biotopů v nižších
polohách. Kočka divoká je citlivá na vysokou
sněhovou pokrývku. Preferuje ekotonální
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stanoviště, tedy okraje lesů s loukami s rozvinutými křovinami, malé mýtiny atp. Vyžaduje dostatečné množství úkrytů v podobě
stromů s dutinami, nebo skalních útvarů.
Velikost jejích okrsků není velká. U samic se
pohybuje zhruba kolem půl kilometru čtverečního, u samců pak mezi 1–3 km2 (web1).
Prudké skalnaté svahy mezi městem Lázně
Kynžvart a obcí Těšov by snad mohly poskytovat kočce divoké dostatečné podmínky
pro její dlouhodobou existenci.
Základní složkou potravy kočky divoké
jsou hlodavci (70–80%), což z kočky dělá
ideální nekonfliktní druh z pohledu lesnictví
a myslivosti. Jídelníček doplňuje drobnými
ptáky, obojživelníky, plazy a hmyzem (Anděra
et Gaisler 2012). Není typickým vrcholovým
predátorem. Samozřejmě se může stát kořistí větších predátorů, jako je výr velký nebo
rys ostrovid. S ohledem na jejich nízké populační hustoty však nepředstavují pro kočku
divokou zásadní ohrožení.
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Kyjanka Zollingerova (Clavaria zollingeri). Foto Petr Skopal.

Vzácná houba kyjanka Zollingerova
nalezena v Mariánských Lázních
Libor Hejl, Nezvěstice
Začátkem měsíce října 2017, přesněji 2. října,
jsem dostal zprávu od přítele Martina Hamaďáka, že ten den našel kromě jiných lupenatých hub i jeden velice zajímavý druh. Hned
jak jsem uviděl fotografii, věděl jsem, že tento
vzácný nález je významný z hlediska mykologie nejen pro oblast západních Čech, ale i celé
České republiky.
Při cestě pro minerální vodu projížděl
na kole jedním z parků v Mariánských Lázních
a jak je jeho zvykem (tento zvyk nebo už posedlost je vlastní většině mykologů, co znám),
stále má oči na stopkách a hledá houby všude
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tam, kde se právě nachází. A jak se říká, že
štěstí přeje připraveným, tak tohle pořekadlo
platí přesně pro náš případ. U hotelové školy
objevil krásně fialovou plodnici houby zvláštního tvaru, který je typický pro kyjankovité
houby (Clavariaceae) z rodu Clavaria. Její české jméno je kyjanka Zollingerova.
Kyjanka Zollingerova (Clavaria zollingeri)
je pozemní saprotrof (tedy organismus získávající energii rozkladem organických látek
odumřelých organismů) a patří do řádu Agaricales, což jsou nelupenatí zástupci lupenatých hub. Plodnice bývají obvykle asi 20 až
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80 mm vysoké a stejně tak i široké, se společnou bází, ze které vybíhají směrem vzhůru
několikanásobně větvené, u země 3 až 5 mm
tlusté, směrem k vrcholu postupně se tenčící
větve. Konce těchto větviček jsou obvykle
zakončené několika krátkými, tenkými a bočními větvemi ve tvaru parohu s tupými zaoblenými konci. V mládí je zbarvení větví jasně
ametystové nebo tmavě fialové, později vybledající do růžově fialové, ve stáří až okrově
fialové. Na bázi jsou plodnice vždy světlejší,
na koncích větví naopak nejživěji zbarvené.
Vlivem nepříznivého počasí, zejména když
na ně svítí prudké slunce, plodnice zasychají
a konečky větviček se zašpičaťují a hnědnou
až černají. Dužnina je křehké konzistence,
poměrně lehce lámavá, v mládí fialová,
ametystová, později jen nafialovělá a věkem
postupně vybledající, na poraněných
místech hnědnoucí, s nevýrazným nebo
slabým, nepříjemně zatuchlým a zemitým
pachem i chutí.
Roste od června do listopadu velice vzácně na travnatých stanovištích mimo les, především na pravidelně sekaných loukách, ale
i v parcích. V literatuře se udává i růst ve světlých listnatých lesích. V Červeném seznamu
hub (makromycetů) České republiky (Holec J.
et Beran M. 2006) je zařazena do kategorie EX
– (extinct) nezvěstný druh, ale v posledních letech byla již nalezena na několika dalších místech: v Jeseníkách, v Novohradských horách
a v Orlických horách.

V Mariánských Lázních rostla kyjanka
Zollingerova v počtu 3 plodnic v parku jižně
od hotelové školy v pravidelně sekaném trávníku pod javorem, který byl už bohužel pokácený. Z tohoto důvodu (změna prostředí),
a pravděpodobně i z důvodu nepříznivého počasí v loňském roce, kdy u nás panovala dlouhá období sucha a vysoké teploty, se zde už
žádné plodnice neobjevily. Je zapotřebí i nadále tuto lokalitu pravidelně sledovat a kontrolovat, abychom mohli potvrdit i případný další
výskyt této vzácné houby na lokalitě. Protože
se jedná o velmi vzácný druh houby, je nutné plochu chránit před neuváženými zásahy
a pokračovat v současném způsobu hospodaření na lokalitě, především v pravidelném
kosení trávníku. Jen bych doporučil sekáčům
trávy, aby v letních měsících, když už musí,
zvedli výšku sečení o něco výše než obvykle
a nesekali trávníky při velmi vysokých teplotách. Čím je totiž trávník vyšší, tím lepší mikroklima si udržuje a zadrží větší díl půdní vlhkosti a houby mají větší šanci v dlouhém období
sucha tyto nepříznivé podmínky přežít. V Domažlicích jsem v jednom městském parku 8 let
soustavně studoval vzácné druhy voskovek
(Hygrocybe), načež v roce 2014 místní sekáči
nastavili sekačku tak nízko, že trávník posekali
místy až na úroveň kořenů a jinde ho úplně
spálili. Od té doby se tam houby již neobjevily.
Park v Mariánských Lázních je zářným případem toho, že i na území ovlivněném člověkem lze nalézt vzácné druhy hub. ■

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Z objektu bývalé fary v Michalových Horách vznikla základna Ligy lesní moudrosti. Oprava historicky cenného objektu byla
provedena velmi citlivě a představuje jedinečnou ukázku velmi zdařilé renovace celé
stavby i jejího okolí. Základna by v budoucnu měla sloužit nejen „woodcrafterům“,
ale budou se zde pořádat i pobyty pro děti,
jež se zde seznámí s jedinečnou přírodní
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i historicko-kulturní hodnotou zdejší krajiny.
Slavnostní otevření základny proběhlo 1. srpna 2018, kdy zde přednášela i Julie A. Seton
– vnučka zakladatele Lesní moudrosti E. T.
Setona. Součástí akce byla i vycházka za přírodním a nerostným bohatstvím Michalových
Hor, výstava fotografií ze života Ligy lesní
moudrosti, hry pro děti a vystoupení Walden
Singers s indiánskými písněmi.
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Památný strom Jilm u Hvězdy
Hana Kožíšková, AOPK ČR,
Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
V březnu letošního roku byl v chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les vyhlášen nový
památný strom – Jilm u Hvězdy. Tento strom
je mohutný jilm drsný (Ulmus glabra), který se
pyšní výškou 25 m a obvodem kmene 425 cm.
V současné době jde o největší jilm a zároveň
o druhý památný jilm v naší CHKO. Strom roste na okraji lesní cesty a zahrady u staré hájovny Hvězda nedaleko obce Valy u památné
Aleje Svobody. U paty kmene se nachází zbytek rozbité zídky, pravděpodobně pozůstatek
brány u vjezdu do bývalé obory. Strom je unikátní pro své mimořádné rozměry a stáří, neboť takto staré a mohutné jilmy jsou v dnešní
době opravdu vzácností.
Na první pohled nepříliš nápadný strom
má zdánlivě štíhlý kmen, který se poměrně nízko dělí do tří kosterních větví. Ty pak
ve výšce asi devíti metrů tvoří dlouhými větvemi pravidelnou, metlovitou korunu. Dlouhé
štíhlé větve jsou jištěny čtyřmi dynamickými
bezpečnostními vazbami, aby v případě silného větru či námrazy nedošlo k jejich vylomení a tím pádem i k poškození památného
stromu.
Takto statné jilmy jsou v naší krajině velmi cenné, neboť v 60. letech minulého století
byla většina jilmů masivně napadena houbovou chorobou nazývanou grafióza jilmů. Ta
způsobuje postupné odumírání nejprve větví
a následně i celého stromu. Grafiózou byl napaden i monumentální památný jilm v CHKO
Slavkovský les, Jilm ve Vlkovicích, s výškou
30 m a obvodem kmene 580 cm. Nakonec
zcela odumřel a začátkem roku 2018 byla jeho
ochrana zrušena.
Píšu-li, že nově vyhlášený Jilm u Hvězdy je
naším druhým památným jilmem, měla bych
alespoň v krátkosti zmínit ten první. Jedná se
o památný strom Jilm u Leistnerovy hájovny
s rozměry 22 m výška a 355 cm obvod kmene, jenž byl vyhlášen v roce 2012 a nachází
se u trosek bývalé pohodnice obce Čistá, při
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cestě k památníku „U umučených“. Se svým
vrásčitým kmenem a mechem porostlými větvemi připomíná magický strom z jakéhosi pohádkového příběhu.
Památný strom Jilm u Hvězdy má nyní dobrý zdravotní stav i vitalitu, tak věřme, že se mu
bělokaz pruhovaný, přenášející onemocnění
grafiózu jilmů, vyhne velikým obloukem. ■

Jilm u Hvězdy. Foto Hana Kožíšková.
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Dospělý sokol na mariánskolázeňském komíně.

Sokol stěhovavý poprvé zahnízdil
v Mariánských Lázních
Václav Beran, Muzeum města Ústí nad Labem a ALKA Wildlife o.p.s.
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) patří
v České republice mezi kriticky ohrožené druhy a jeho početnost nepřesahuje 100 párů.
Je to druh hnízdící na skalách, ale vzhledem
k rostoucímu lidskému tlaku na přirozené biotopy se rychle přizpůsobuje. V posledních
deseti letech se do Čech šíří ze sousedního
Německa nový fenomén – hnízdění sokolů
na lidských stavbách (populace na stavbách
v Německu dosahuje již několika set párů
a stále narůstá). Díky postupné instalaci budek
na vhodné stavby narůstá postupně populace
sokolů i na stavbách v České republice. V roce
2019 již tak u nás hnízdilo více než 20 párů.
Většina z obsazených budek je v Ústeckém
kraji, některé ve Středočeském kraji a v Praze a také v Plzeňském kraji. V Karlovarském
kraji zatím na lidských stavbách pravidelně hnízdily pouze tři páry (elektrárna Tisová,
chemička v Sokolově, teplárna v Ostrově),
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nepravidelně čtvrtý na elektrárně ve Vřesové.
Pár na teplárně v Mariánských Lázních je tak
pátým párem v kraji.
Budka v Mariánských Lázních byla instalována 2. února roku 2016 přímo na žádost firmy
Veolia, která objekt vlastní. Budku instalovala
firma Leo Mundil, výškové práce, na nejvyšší
ochoz 102 m vysokého komína teplárny, tedy
do výšky 95 m. Budku nejdříve využívaly poštolky obecné, při rekonstrukci v roce 2018 byla
odstraněna a na podzim byla nahrazena novou.
I přesto, že šlo o stejný typ, tedy budku z 2 mm
hliníkového plechu 60 × 60 × 60 cm s nerezovým dnem, neznačenému sokolímu páru „novostavba“ pravděpodobně více vyhovovala
a hned v průběhu února ji obsadil a v červnu
úspěšně vyvedl minimálně dvě mláďata. Detailní informace o hnízdění ovšem nezískali profesionální ornitologové, kterým hnízdění trestuhodně uniklo, ale Petr Šembera, který hnízdění
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 Sokolí mláďata na budce.

 Vzlétající mládě. Opeření sokolích mláďat má
oproti dospělým jedincům více hnědých odstínů.

 Dospělý sokol škubající peří z uloveného holuba.
Všechny fotografie Petr Šembera.

výborně zdokumentoval a detaily ze života lázeňského páru zveřejnil i na Youtube.
Bezpečným hnízdištím jsou sokoli věrni,
a tak věřím, že od roku 2019 bude již hnízdění sokolů v Mariánských Lázních pravidlem.
Pokud byste chtěli tohoto nádherného dravce
pozorovat, je právě teplárna v Mariánských
Lázních ideálním místem. Na rozdíl od přírodních hnízdišť zde svojí přítomností nebudete
sokoly rušit, dostanete se k nim pohodlně
na dohled a jistě si odnesete unikátní zážitky.
Sokoli hnízdí od února do konce června, stejně jako s jinými druhy je třeba ale trocha štěstí
a trpělivosti. ■

Katastrofální úbytek sokolů nastal po roce
1950, a to v celém areálu druhu. Za hlavní
příčinu je považována snížená schopnost
rozmnožování způsobená nadměrným používáním pesticidů v zemědělství, které se
potravním řetězcem dostávaly do kořisti
sokola a přecházely pak do vajec. V letech prvního mapování hnízdního rozšíření
ptáků (1973–1977) tak už nebylo v České
republice prokázáno ani jedno hnízdění
sokolů. Díky zákazu používání pesticidů (především insekticidu DDT), aktivní
snaze ochranářů a odborníků o rozšíření
hnízdních možností i díky přísné ochraně tradičních skalních hnízdišť se stavy
sokolů opět zvyšují. Zatímco v roce 1993
hnízdilo v České republice nejvýše 10 párů
sokolů, o 10 let později to již bylo 20–25
párů a v současnosti to již pravděpodobně
bude kolem 100 párů.
Potravou sokolů jsou především ptáci,
nejčastěji holubi a špačci. Od menší poštolky obecné lze sokoly nejsnáze poznat
podle tmavých skvrn pod očima (tzv. vous).
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Drabčík Dianous coerulescens.

Drabčíci podčeledi Steninae
v západních Čechách
Stanislav Benedikt, Plzeň
Entomologické průzkumy, prováděné na lokalitě opakovaně po dobu alespoň několika
měsíců v roce nebo lépe několika let, vedou
skoro vždy k zajímavým, komplexním výsledkům, které náhodné sběry nikdy nemohou
poskytnout. Badatel je zvědavý, co nového
pro něho dosud neznámá lokalita přinese, jak
bude odměněna jeho terénní lopota. Pokud se
týká brouků (Coleoptera), je tu vedle velkých
očekávání vždy jedna jistota. Průzkum nepochybně zachytí výskyt alespoň několika druhů
drabčíků z rodu Stenus.
Drabčíci (Staphylinidae) jsou zřejmě vůbec
nejpočetnější skupinou organizmů na zeměkouli. Dosud jich bylo popsáno okolo 65 tisíc
druhů, ale skutečný počet recentně žijících
druhů bude jistě o desítky procent vyšší. Také
v regionu střední Evropy jde o mimořádně bohatou skupinu a v samotné České republice
se jejich počet pohybuje okolo 1600 druhů.
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Jednou z jejich středně početných podčeledí jsou Steninae. Zástupci této podčeledi se
dají poměrně snadno rozpoznat. Stejně jako
ostatní drabčíci jsou charakterističtí zkrácenými krovkami, které nepřekrývají zadečkové
články, a obvykle nitkovitými tykadly. Druhy
Steninae se pak mezi drabčíky odlišují očima, které jsou v poměru k ostatním tělesným
proporcím mimořádně velké a často zaujímají
celou stranu hlavy, která tak nemá vyvinuté
spánky. Šířka hlavy včetně očí pak často přesahuje i šíři krovek. Hlava je opatřena velkými
a tenkými, šavlovitými kusadly. Ještě jeden
znak je velmi typický u většiny těchto druhů
– spodní pysk je u nich možné tlakem krvomízy hadicovitě prodloužit tak, že připomíná
jazyk chameleona. Na obrveném konci pysku
vypouštějí lepivý sekret, který slouží k polapení kořisti, především drobných členovců, jako
jsou například šupinušky (Thysanura) nebo
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chvostoskoci (Collembola). Pokud zrovna
neloví, zatáhnou spodní pysk do předohrudi.
Celkovým vzhledem se jedná o štíhlé až velmi štíhlé, malé brouky, jejichž celková délka
se pohybuje mezi 2 až 7 mm. Převládá u nich
černé nebo šedočerné zbarvení, které u některých druhů výjimečně přechází až do modrého nebo bronzového odstínu. Nohy, tykadla
a makadla bývají rovněž černé, jen u některých druhů mohou být v různé míře zbarveny do žluta či do hněda. Pouze několik druhů
má pak krovky ozdobeny jednoduchou žlutou
nebo červenou, okrouhlou skvrnou.
Tito brouci žijí jako predátoři drobných
organizmů v široké škále biotopů. Obecně
jsou ale až na výjimky hygrofilní, což znamená, že preferují stanoviště s vyšší vlhkostí,
jako jsou břehy toků a vodních nádrží, vlhké
nebo alespoň mezofilní louky, mokřady, vlhkou hrabanku stinných lesů a podobně. Řada
z nich je však stanovištně velmi náročná a je
pak cenným indikátorem kvality biotopu. Platí
to nejen o druzích zachovalých, často rašelinných mokřadů, ale i o ojedinělých, spíše
xerotermních druzích (tedy suchomilných
a teplomilných), a vůbec nejvíc pak o ripikolech (žijících a vázaných na břehy toků), kteří
jsou obyvateli písčitých, štěrkopísčitých nebo
hlinitých břehů neregulovaných čistých toků
nižších poloh. Tato stanoviště jsou v současné krajině České republiky snad skutečně
nejohroženější, pominu-li biotopy s lehkým
exotickým nádechem, jako jsou v naší přírodě
slaniska či váté písky.
Podčeleď zahrnuje jen dva rody – Dianous
a Stenus. První z nich je v celé Evropě zastoupen pouze jediným druhem Dianous coerulescens (obr. v záhlaví článku). Tento druh
je nesporně nejatraktivnějším evropským zástupcem celé podčeledi a zajímavý je i způsobem života. Jeho imaga aktivují v protékaném
mechu na kamenech a skalkách v divokých
horských a podhorských tocích. Zbytek druhového bohatství rodu je v počtu několika set
taxonů domovem ve východní Asii.
Rozšíření druhého rodu je už podstatně
rovnoměrnější. Společně s krasci rodu Agrilus
(Buprestidae) patří mezi dva druhově nejpočetnější rody v řádu brouků. Celkem je jich
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dosud evidováno téměř 3 tisíce druhů, z nichž
asi 95 druhů je, nebo v některých případech
jen bylo, domovem v České republice. Některé litorální druhy, závislé na větších neregulovaných tocích v nížinných polohách, jsou
totiž známy jen z historických nálezů. Vzhledem ke stavu našich řek u nich není velká
pravděpodobnost návratu. Další takové litorální druhy dosud přežívají už pouze na posledních lokalitách většinou jen na východní
Moravě v říčních systémech Bečvy, Moravy
a Odry. V západních Čechách je k zastižení
necelých 60 druhů. Jak už to bývá u větších
skupin příbuzných organismů, najdeme tu
na jedné straně druhového spektra taxony,
které patří mezi zcela obecné, bez větších
nároků na charakter a přírodní zachovalost
stanoviště, na druhé naopak druhy biotopově
velmi vyhraněné, náročné na kvalitu prostředí a často jen vzácné a lokální. Tak i v přírodních podmínkách západních Čech lze
narazit na některé výjimečné zástupce rodu,
a to dokonce takové, kteří jsou jinde v České republice sotva k zastižení. Jejich výskyt
je v našich krajích podmíněn dvěma skutečnostmi. Tou první jsou na poměry České republiky mimořádné rozlohy rašelinných mokřadů a rašelinišť různého typu od horských
a podhorských poloh Šumavy, Slavkovského
lesa a Krušných hor až po slatiny a přechodová rašeliniště v nižších polohách, které jsou
tu soustředěné především v Chebské pánvi.
Druhým fenoménem západních Čech je vazba pohraničních hor na Alpy a zároveň i doznívání subatlantské bioty. Oba tyto faktory
jsou už sice nepříliš výrazné, nicméně v rámci
České republiky nejsilnější. Pojďme si tedy
představit několik našich západočeských
specialit podčeledi Steninae, vesměs evidovaných v červeném seznamu bezobratlých
České republiky (Hejda et al. 2017).
Ve vysokých polohách Šumavy, v okolí
Modravy či Horské Kvildy, žije na otevřených
stanovištích zaplavovaných luk v říčním systému řeky Vydry a jejích přítoků nenápadný,
asi 3 mm velký, jednobarevně šedočerný druh
Stenus phyllobates (obr. 1). Je typickým
alpsko-karpatským druhem, i když do našich moravských Karpat již z východu zřejmě
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 Stenus phyllobates.
 Stenus montivagus.
 Stenus oscillator. Všechny fotografie Pavel Krásenský.

nezasahuje. Jeho rozšíření na Šumavě samozřejmě souvisí s blízkostí Alp a společně s několika dalšími druhy brouků (např. střevlíci Nebria castanea, Pterostichus selmanni roubali,
Trechus alpicola) pravděpodobně rovněž patří
do souboru glaciálních reliktů tohoto hraničního pohoří.
Podobného charakteru je i další drobný druh, Stenus montivagus (obr. 2), jehož
rozšíření u nás je ale o něco širší a zahrnuje
kromě Šumavy také Slavkovský les, kde byl
zatím nalezen jedině v suťových stanovištích
Podhorního vrchu, a dále také Podbrdsko
a Branžovský hvozd. Východní hranice prochází v České republice zřejmě kaňonem Vltavy v okolí Českého Krumlova. Je druhem
chladných mikrolokalit, především zastíněných, vlhkých sutí.
Rašelinné lokality západních Čech jsou
charakteristické výskytem několika tyrfofilních až tyrfobiontních druhů rodu. Z nich
určitě nejnápadnější je zhruba 6 mm dlouhý
Stenus kiesenwetteri (obr. na přední vnitřní
obálce). Je typickým subatlantským prvkem,
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široce rozšířeným v západní Evropě, odkud
krajinami kolem Severního a Baltského moře
zasahuje až do Finska a severního Ruska.
U nás se vyskytuje ve slatinách a přechodných rašeliništích kotlin, ale na horská vrchoviště už nezasahuje. V České republice
je jeho výskyt omezen na západní polovinu
země, především západní a severní Čechy,
na východě jeho výskyt doznívá na třeboňských rašeliništích. Zajímavé je, že dosud
nebyl nalezen na Moravě, přestože ze Slovenska je vzácně doložen. V západních Čechách se s ním můžeme setkat nejčastěji
v Chebské kotlině a ve Smrčinách, kde vytváří na některých lokalitách početné populace. Je doložený například z NPR Soos, NPP
Lužní potok nebo PR Studna u Lužné. Nalezen byl i na několika lokalitách Slavkovského
lesa, kde na rašeliništi Paterák (NPR Kladské
rašeliny) dosahuje v 800 m n. m. svého známého výškového maxima, alespoň v našich
podmínkách. Stenus kiesenwetteri je hygrofilním druhem, žijícím v nasáklém detritu
a rašelinících. Je však schopen pohybovat
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se i přímo ve vodě. Navíc má společně s několika příbuznými druhy rodu schopnost
rychlého pohybu po vodní hladině. Ten mu
umožňuje sekret, vypouštěný z pygidiální
žlázy (kožní žlázy, jež jsou umístěny poblíž
řitního otvoru), který ovlivňuje povrchové napětí vody a zároveň vytváří na hladině rychle
se šířící mastné éterické skvrny. Ty s sebou
strhávají i samotné brouky, kteří ještě násobí
tento efekt tím, že se po nich se zdviženým
zadečkem nechávají unášet vzdušnými proudy jako malé plachetnice do nepředvídatelných směrů. Tak se na hladině dokáží celkem
rychle vzdalovat hrozícímu nebezpečí, i když
na jiném principu a ne tak svižně jako např.
vodní ploštice bruslařky (Gerridae) nebo vodoměrky (Hydrometridae).
Podobné rozšíření jako předchozí druh má
také další ze specialit českého západu – Stenus oscillator (obr. 3). Jeho areál je ještě více
subatlantský, když východní hranice tentokrát prochází Českou republikou a na severu
Skandinávií. U nás je opět výskytem omezen
převážně na západní polovinu Čech, přičemž
historické literární údaje z Moravy mohou být
založeny na chybných determinacích dvou
jemu velmi podobných druhů S. bohemicus

nebo S. tarsalis. Také ekologickými nároky je
S. oscillator velmi blízký předchozímu druhu
S. kiesenwetteri, vystupuje ale i na výše položená horská vrchoviště. Tak je například
velmi typický pro NPR Rolavská vrchoviště
v Krušných horách nebo šumavské slatě. Ani
ve Slavkovském lese nepatří na lokalitách tohoto charakteru mezi vzácné druhy. Běžný je
třeba na rašeliništích v okolí Kladské. Podobné stanovištní nároky mají i některé další druhy. Mezi ně patří např. S. nitidipennis, S. picipes brevipennis či S. subdepressus, v České
republice recentně doložené právě z rašelinných mokřadů západních Čech.
V současné době se pátrání po výskytu druhů rodu Stenus v západních Čechách
zaměřuje nejvíce na ripikolní druhy, které by
mohlo přinést obohacení západočeské fauny
o další druhy této zajímavé skupiny brouků.
Proto jsou nyní v hledáčku výzkumníků hlavně poslední zachovalejší, neregulované úseky
větších potoků a řek. ■
Literatura:
Hejda R., Farkač J. et Chobot K. [eds] 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List
of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ V červnu letošního roku byla na Seznam
světového dědictví UNESCO zapsána Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří. Její součástí je celkem 22 památek,
z nichž 17 se nachází na německé a 5 na české straně: Hornická kulturní krajina Jáchymov,
Hornická kulturní krajina Abertamy – Boží Dar
– Horní Blatná, Hornická kulturní krajina Krupka, vrch Mědník a Rudá věž smrti u Ostrova.
Zařazení mezi lokality UNESCO zohledňuje
nejen dochované historické památky, ale také
celosvětový význam Krušnohoří, jež bylo v minulosti technologickým a vědeckým centrem,
odkud se vynálezy a inovace v hornictví šířily
do dalších těžebních oblastí po celém světě.
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■ Počátkem srpna letošního roku nás navždy
opustil Jan Harvánek - významná osobnost,
která v 70. letech stála u zrodu chráněné
krajinné oblast Slavkovský les. Svůj výtvarný talent využil k návrhu znaku CHKO a svůj
osobitý grafický výraz vtiskl i časopisu Arnika,
jehož podobu jakožto šéfredaktor a dvorní výtvarník určoval od jeho vzniku v roce 1975 až
do roku 1998.
Byl autorem nadčasových libret pro naučné
stezky Kladská a Smraďoch. Rozdával ostatním
radost i jako skvělý jazzový hudebník a jeho
legendární tábor pro mladé ochránce přírody
na Rolfově ostrově zásadně ovlivnil několik
generací přátel přírody Slavkovského lesa.
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Skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida). Foto: Michal Maňas.

Život v podzemí X. – Měkkýši ve vchodu
Libor Dvořák, Tři Sekery
Při vstupu do jakékoliv podzemní prostory,
ať už jsou to sklepy, štoly, nebo jiné úkryty, si
pozorný návštěvník může téměř všude všimnout měkkýšů. Nejčastěji jsou to slimáci, ale
i další druhy, které žijí v bezprostředním okolí
a ve vchodech se objevují spíše náhodou. Někteří ale patří k typickým obyvatelům podobných míst, protože dávají přednost skalám,
zříceninám, či sutím – a vchody do podzemí
jsou jejich typickým stanovištím velmi podobné. Několik takových druhů si představíme
v tomto čísle podzemního seriálu.
Závornatky jsou plži se štíhlou, protáhle
vřetenovitou ulitou, podle druhu od půl do jednoho a půl centimetru délky. Vřetenatka obecná (Alinda biplicata) je v Karlovarském kraji
nejrozšířenějším druhem, obývá lesy, otevřená
stanoviště i intravilány. Můžeme ji nalézt pod
kameny, cihlami či kusy dřev na zemi, ale také
u pat stromů, na kmenech, skalách a zdech.
Proto je poměrně překvapivé, že ve vchodech
do podzemí byla v našem kraji zaznamenána
pouze jednou ve vchodu do štoly u Výškovic. Příbuzná vřetenovka hladká (Cochlodina
laminata) se liší zejména lesklou ulitou téměř
bez náznaků rýhování. Obývá podobná místa
jako vřetenatka obecná, také se jedná o běžný
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druh, jen více upřednostňuje lesy. Proto je nečekané, že v podzemí byla nalezena také jen
jednou, a to ve vstupu do štoly za lázeňským
domem Thermal v Karlových Varech.
Zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostomos) a aksamítka plochá (Causa
holosericea) jsou příbuzné druhy z čeledi hlemýžďovitých. Oba obývají podobná stanoviště, kterými jsou suťové listnaté a smíšené lesy.
Zatímco zuboústka je na podobných biotopech poměrně běžným druhem, tak aksamítka se dá nalézt poměrně sporadicky, často se
ukrývá v hlubších partiích sutí. Lesní komplex
mezi Ovesnými Kladruby a Michalovými Horami zahrnuje více vhodných míst pro oba druhy,
proto zde byly zaznamenány i ve vchodových
partiích štol: oba druhy na Lazurovém vrchu,
aksamítka také u Výškovic.
Do příbuzenstva obou druhů patří také nezaměnitelný druh skalnice kýlnatá (Helicigona
lapicida). Kdo tento i více než centimetrový
druh měkkýše viděl, dá mi jistě za pravdu;
jeho zploštělá ulita připomínající čočku nebo
létající talíř se opravdu nedá s žádným jiným
druhem splést. Skalnice je běžným druhem
objevujícím se často v sutích, na skalách
i zdech; je například jedním z nejtypičtějších
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Zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostomos) a aksamítka plochá (Causa holosericea) jsou blízce
příbuzné druhy z čeledi hlemýžďovitých. Foto: Michal Horsák a Michal Maňas.

a nejhojnějších druhů našich hradních zřícenin. Také ve vchodech do podzemí se objevuje pravidelně. Ve zkoumaném území byla
zaznamenána, často opakovaně, ve dvou
štolách u Výškovic, ve čtyřech na Lazurovém
vrchu a také v jedné v Bečově nad Teplou (zde
i v 10 jedincích při jedné kontrole).
Naši exkurzi po poznání měkkýšů ve vchodech do podzemí zakončíme jedním slimákem, který se jmenuje podkornatka žíhaná
(Lehmannia marginata). Tento běžný lesní druh
můžete často a ve velkém množství nalézt, jak
svým tempem pospíchá po kmenech stromů,
skalách, zdech, nebo jak hoduje na houbách.
V podzemí se objevuje pravidelně a hojně,
a navíc často i v hlubších partiích přibližně
do 20 metrů od vchodu. Podkornatka byla zaznamenána na Karlovarsku na 11 lokalitách,
konkrétně u Kyseleckého Hamru, v Lázních
Kynžvart, na Lazurovém vrchu, v Mariánských
Lázních (zde až 18 jedinců při jedné kontrole),
u Michalových Hor, Pramenů, Háje a Výškovic.
V podzemí Karlovarského kraje bylo nalezeno samozřejmě mnohem více druhů měkkýšů, o některých z nich se zmíníme v některém
z příštích dílů seriálu. ■
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 Ulity vřetenatky obecné (Alinda biplicata) a vřetenovky hladké (Cochlodina laminata) se podobají
tvarem ulity, ale nápadně se liší jejím rýhováním.
Foto: Michal Horsák.
 Štola na Lazurovém vrchu. Na takových místech
byla nalezena např. aksamítka plochá, skalnice
kýlnatá a podkornatka žíhaná.
Foto: Přemysl Tájek.
 Podkornatka žíhaná (Lehmannia marginata) je
jedním z nejčastějších nahých měkkýšů našich
lesů, ale i vstupů do podzemních prostor.
Foto: Michal Horsák.
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Požerky lýkožrouta modřínového (Ips cembrae). Foto Tomáš Fiala.

Šíření kůrovce v CHKO Slavkovský les
Tomáš Fiala, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
V posledních letech rezonuje v lesnictví jméno
lýkožrout smrkový (Ips typographus) a lýkožrout severský (Ips duplicatus). Tito dva brouci
způsobují nevyčíslitelné škody na smrkových
porostech na Moravě a Vysočině. Celá tato
kalamita se postupně přesouvá z východu
na západ a kůrovci úspěšně likvidují smrčiny
v nižších a středních polohách. Přes veškerou
agresivitu lýkožrouta je prvotní příčinou šíření
kůrovce dlouhotrvající sucho, které smrk se
svým mělkým kořenovým systémem špatně
snáší. Smrk patří mezi dřeviny spíše horské, je
tedy adaptován na vyšší srážkové úhrny. Dostatek vody je pro smrk životně důležitý, neboť
mu umožňuje produkovat větší množství pryskyřice, kterou smrk potřebuje při napadení
kůrovcem. Smrkové monokultury pěstované
v nižších polohách trpí více nedostatkem vody
a následně gradacemi kůrovce.
V lesním hospodářství rozlišujeme tři stavy
výskytu kůrovce v porostech. Základní stav
znamená, že kůrovcová těžba v předchozím
roce nepřekročila 1 m3/5 ha. Zvýšený stav
značí, že kůrovcová těžba v předchozím
roce je v rozmezí 1–5 m3/5 ha. Kalamitní stav
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představuje těžbu nad 5 m3/5 ha. Ve Slavkovském lese máme momentálně zatím jen
zvýšený stav kůrovce. V nejcennějších partiích CHKO, tedy v I. zóně v centrální části
okolo Kladské a na území EVL Kladské rašeliny, kde jsou předmětem ochrany rašelinné
a podmáčené smrčiny, je kůrovec v základním stavu jenom díky vyšší hladině spodní
vody. V loňském roce Správa CHKO monitorovala výskyt kůrovce v nadmořské výšce
nad 900 m. Rozmístili jsme kontrolní lapače
s feromonovým odparníkem PHEAGR-IT
v počtu 1 ks na vrcholu Lesný, 1 ks na vrcholu Lysina a 1 ks u NPR Kladské rašeliny
– část Lysina. Pokus ukázal, že v těchto nadmořských výškách udělal lýkožrout smrkový
pouze 1 generaci, která vylétla mezi 6. až
16. srpnem. Celkem za 4 měsíce fungování
lapačů bylo odchyceno u NPR Kladské rašeliny – část Lysina 169 ks, na vrcholu Lysina
261 ks a na vrcholu Lesný 175 ks lýkožroutů
smrkových. Jako kontrolní lapače byly použity lapače, jež rozmístil Lesní závod Kladská
podél lesní cesty Vlnitá, která je v nadmořské
výšce v průměru 850 m. Zde se už odchyt
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lýkožroutů pohyboval v tisících kusech na lapač a lýkožrout tu během roku dosáhl dvou
generací. Přitom do lapačů se chytí pouze
cca 35 % všech kůrovců, kteří jsou v jejich
okolí aktivní (Duelli et al. 1997).
Nebezpečí, že dojde k masivní likvidaci smrkových porostů v CHKO Slavkovský
les, je vysoké. V takto extrémních počtech,
v nichž se lýkožrout vyskytuje ve výškách
do 850 m n. m., nelze porosty účinně zachránit. Člověk bude vždy o krok pozadu za přírodou. V likvidaci kůrovce nám může pomoci
pouze počasí. To letošní květnové, chladnější
a deštivé, jeho vývoj výrazně zpomalilo. Aby
nám příroda pomohla, muselo by takové počasí pokračovat, přičemž jsou důležité hlavně dlouhotrvající srážky (alespoň 2 až 3 dny
v kuse), a pokud se přidají i vyšší teploty,
všechna vývojová stádia kůrovce zplesniví.
Jak nám příroda ukázala, naše květnové optimistické výhledy vzaly za své a červencové
tropické teploty významně zahýbaly s hladinou spodní vody. Smrky tak začínají koncem
července odumírat ve velkém a rozsevy kůrovce se začínají objevovat na svazích po celém
Slavkovském lese.
Dlouhotrvajícím suchem jsou však postiženy i naše další jehličnany. Například u borovice lesní dochází ke zvýšenému nárůstu
výskytu lýkožrouta vrcholkového (Ips acuminatus), který se stává primárním škůdcem

borovic (Foit 2007). Kolísáním hladiny spodní vody u borovice blatky dochází k nárůstu
stresu a blatka podléhá lýkožroutu menšímu
(Ips amitinus; Fiala 2017). Ani modřín opadavý
není vůči suchu odolný a toho využívá lýkožrout modřínový (Ips cembrae) k jeho napadení a způsobuje odumírání modřínu ve větší
míře (Schebeck et Schopf 2016). V Doupovských horách pro změnu napadá lýkožrout
lesklý (Pityogenes chalcographus) mladé smrkové porosty ve věku 20 let a způsobuje jejich
velkoplošné úhyny (Anonymus 2018). ■
Literatura:
Anonymus (2018): Výroční zpráva 2017. – Vojenské lesy
a statky ČR, Praha, 48 pp.
Duelli P., Zahradník P., Knížek M. et Kalinová B. (1997): Migration in spruce bark beetles (Ips typographus L.) and the
efficiency of pheromone traps. – Journal of Applied Entomology, 121(1–5): 297–303.
Fiala T. (2017): Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) na borovici blatce (Pinus uncinata subsp. uliginosa)
v NPR Kladské rašeliny. – Západočeské entomologické
listy, 8: 64–70.
Foit J. (2007): The fauna of cambioxylophagous insects on
Scots pine trees declined after spells of drought in 2003. –
Journal of Forest Science, 53(7): 334–339.
Schebeck M. et Schopf A. (2016): Temperature-dependent
development of the European larch bark beetle, Ips cembrae. – Journal of Applied Entomology, 141: 322–328.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ V dubnu letošního roku vyšla knížka Motýli a vážky Mariánskolázeňska. Jejími autory jsou Pavla Tájková, Přemysl Tájek a Libor
Dvořák, kteří tak uzavřeli desetileté mapování
výskytu motýlů a vážek v regionu. Publikace
na 91 stranách s 86 fotografiemi a 25 mapkami seznamuje čtenáře se všemi druhy vážek
a denních motýlů zjištěnými na Mariánskolázeňsku. Krom toho představuje i 18 nejzajímavějších lokalit vážek a 15 lokalit motýlů.
Publikaci vydalo Městské muzeum Mariánské
Lázně, kde lze knihu také zakoupit.
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■ V sobotu v polovině července tohoto roku
se Karlovarský kraj poprvé zapojil do pořádání
celorepublikové akce Dny lidové architektury. Akce se konala v Doubravě na Chebsku,
jež byla v roce 1996 prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci. Jako zázrakem
Doubrava přestála dějinné zvraty a je ojedinělým dědictvím Chebska s nejvíce dochovanými typickými hrázděnými statky. Rustlerův
statek, místo konání této akce, je nyní muzeem zemědělství a lidového života zdejšího
kraje.    
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Strnad luční. Foto Petr Lang.

Strnad luční obsadil zachovalá bezlesí
Slavkovského lesa
Pavel Jaška, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Strnad luční (Emberiza calandra) je vývojem
početnosti a rozšíření nesmírně zajímavým
druhem. Areál rozšíření zahrnuje s výjimkou
severských států téměř celou Evropu, severní Afriku a Blízký východ. Evropská populace
tvoří přibližně 20 % světové početnosti s odhadem 18,3–31,3 mil. párů. V jižní Evropě
obývá druh široké spektrum biotopů otevřené krajiny. V severních částech areálu je vázán na obilná pole a obhospodařované louky
(web1). V Čechách žije strnad luční na rozsáhlejších otevřených plochách polí a luk s roztroušenými keři a stromořadími, ruderálních
plochách, v okolí železničních náspů a na výsypkách po těžbě uhlí (Šťastný et al. 2006).
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Populační trend strnada lučního je v rámci
celého areálu hodnocen jako klesající. V západní Evropě druh ubýval již od 50. let minulého století, v dalších desetiletích se tento
negativní trend objevil na většině kontinentu
včetně ČR. V posledních třech dekádách však
dochází v centrální a východní Evropě opět
k nárůstu stavů (Šťastný et al. 2006). Na území ČR je strnad luční pravidelně hnízdícím
druhem. Historické poznatky shrnuje Šťastný
a Hudec (2011). Druh zřejmě běžně hnízdil zejména v úrodných zemědělských krajinách už
v průběhu devatenáctého století, postupně se
šířil i do středních poloh. Již v první polovině
dvacátého století však upozorňovali někteří
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autoři na lokální mizení v souvislosti s pro- a početnosti ptáků, které probíhalo na cevedením meliorací, celkově však šíření druhu lém území Slavkovského lesa (Řepa et Vapokračovalo. Prudký pokles nastal koncem cík 2016). Autoři hodnotí druh jako nepříliš
60. a v 70. letech (Šťastný et Hudec 2011), početný. Na více místech byl zjištěn v okolí
zřejmě v souvislosti s vlnou tzv. melioračního Nové Vsi, dále pak na dalších šesti lokalitách
šílenství (viz např. Jaška 2018). Po poklesu (celkem snad 20 párů). V roce 2010 Pavel
stavů byla naše populace v 80. letech odhad- Řepa shrnul dosavadní poznatky o výskytu
nuta na 0,7–1,4 tisíc párů. Od konce 80. let druhu, přičemž pro období 2002–2009 popiminulého století se počty opět zvyšují, nejno- suje 13 lokalit (Řepa 2010).
vější odhady činí 5–10 tisíc párů (V. Bejček,
A jak je to s výskytem strnada lučního
úst. údaj). V Červeném seznamu ohrožených dnes? Druh nadále pokračoval v kolonizaci
druhů patří strnad luční mezi druhy zranitelné Slavkovského lesa a stal se běžným druhem
(Šťastný et al. 2017).
bezlesých stanovišť s mozaikou pastvin, lučO historickém rozšíření strnada lučního ních mokřadů s roztroušenými keři a stromy.
na území Slavkovského lesa nemáme k dis- V těchto biotopech je poměrně častý zejmépozici mnoho údajů. Ze systematických ma- na v bezlesých enklávách centrálního Slavpování hnízdního rozšíření v 70. a 80. letech je kovského lesa (okolí Pramenů, Čisté, Nové
však patrné, že strnad ve Slavkovském lese Vsi), nebo na přírodovědně zachovalých
nebyl a chyběl pravděpodobně i v Chebské částech Tepelské vrchoviny (okolí Rájova,
pánvi nebo na Tachovsku. V Karlovarském Poutnova, Ovesných Kladrub). Jeho hustoty
kraji tvořily výjimku zřejmě jen Doupovské na některých místech nejsou malé. Například
Species_nr
Sci_name
NameCZ
1982
1983
1984
hory a ojedinělý výskyt na Tepelské vrchovi- v národní přírodní památce Upolínová louka
18820 Miliaria calandra
strnad luční
126,6
125,75
50,13
ně. Snad počátkům výskytu strnada lučního pod Křížky a blízkém okolí obhajují svá terive Slavkovském lese se začal věnovat Pavel toria až čtyři samci, vše na ploše do 350 ha.
Řepa kolem roku 2002. V letech 2004–2007 Podél pramenišť a přítoků Chalupeckého pobyl strnad luční zjištěn v rámci systematic- toka lze na přibližně 1 km dlouhé linii napokého síťového mapování hnízdního rozšíření čítat až tři zpívající samce. Obdobné hustoty

Procentuální změny početnosti strnada lučního v ČR od roku 2000 na základě Jednotného programu sčítání
ptáků. Zdroj: JPSP/ČSO.
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Rozšíření strnada lučního (Emberiza calandra) v CHKO Slavkovský les. Bílé body znázorňují známý výskyt
v období do roku 2009, červené body výskyt v letech 2010–2019.

jsou na Pramensku v okolí přírodní rezervace
Mokřady pod Vlčkem, dále podél Mlýnského
potoka u Rájova nebo v evropsky významné lokalitě Prameny Teplé. O poznání méně
početný se strnad luční zdá být při východní
hranici CHKO Slavkovský les. Na čtyři kilometry dlouhé linii snad v nejvhodnějším prostředí v katastru obce Otročín byli zjištěni

20

pouze čtyři zpívající samci. Na stejně dlouhé
linii v katastru obce Krásné Údolí nezpíval
samec jediný. Přes ojedinělé záznamy u Milíkova a Sklářů se nám v posledních letech
nepodařilo strnada lučního potvrdit v jihozápadní části CHKO, kde Slavkovský les strmě spadá do Tachovské brázdy. Jedná se
o pahorkatiny podél Lipoltovského potoka
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(Těšov – Mariánské Lázně) a Kosího potoka
(Mariánské Lázně – Dolní Kramolín). Zjištěn
nebyl ani na hřebeni v okolí obcí Vlkovice,
Martinov a Pístov. Potvrzený výskyt evidujeme u Michalových Hor. Lokality se však
nachází za hranicí CHKO. Velmi opatrně lze
početnost strnada lučního ve Slavkovském
lese odhadnout na 70–150 párů.
Obsazení území CHKO strnadem lučním
není tedy zdaleka rovnoměrné. Nejvyšších početností dosahuje v pestrých nelesních biotopech se zachovalým hydrologickým režimem,
které jsou v CHKO přítomny často ve výškách
750–800 m n. m. V Horních Lazech vystoupil
druh dokonce až do 845 m n. m. Klimaticky
se tyto lokality nacházejí převážně v chladné
oblasti, což zjevně strnadu lučnímu nevadí.
Zdá se, že se poněkud vyhýbá území s velkými plochami orné půdy s intenzivnějším zemědělským hospodařením a také nivám toků.
Klíčovým faktorem pro přítomnost druhu jsou
nízké roztroušené dřeviny a luční fragmenty
se vzrostlou vegetací. Takové podmínky chybí zejména v silně obhospodařované krajině,
kde neexistují pozvolné přechody mezi hospodářským lesem a ornou půdou, případně
pastvinou.
Vždy, když dochází k změně areálu a početnosti nějakého druhu, vyvstává otázka,
proč se tak děje. Případ strnada lučního
ve Slavkovském lese není jednoduchý. Strnad luční v ČR původně obsazoval teplé
úrodné nížiny. Slavkovský les byl vždy klimaticky poměrně nehostinným místem s tvrdými
zimami a velkým množstvím srážek, což se
snad promítlo do historické absence druhu
v oblasti. Šíření strnada lučního do vyšších
poloh může souviset s celkovým rozšiřováním areálu výskytu a zvyšováním početnosti.
V takových případech nebývá vzácností obsazování i pro druh ne zcela optimálních podmínek. Jsou však podmínky Slavkovského
lesa opravdu stále takové? Historická zkušenost nám říká, že strnad luční citlivě reaguje
na narušení vodního režimu nebo struktury
krajiny melioracemi. V tomto směru je území
Slavkovského lesa mimořádné zachovalostí
mokřadních luk a pramenišť. Ty jsou nezřídka součástí Ramsarských mokřadů (viz Tájek
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 Lokality strnada lučního s roztroušenými nižšími
dřevinami. Okolí zaniklých obcí Čistá a Žitná.
 Absence remízů nebo jejich přílišný vzrůst
a zapojení strnadovi lučnímu nesvědčí.
Krajina v okolí Krásného Údolí a Milíkova.
Všechny fotografie Pavel Jaška.
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2012) a maloplošných zvláště chráněných
území. Právě zachovalost lučních mokřadů
v kombinaci s oteplováním klimatu může vytvářet pro strnada lučního ve Slavkovském
lese příhodné podmínky. Ve zbytku nejzápadnějších Čech však situace příliš optimistická
není (viz box). Zde nelze ani vyloučit určitý
ústup strnada lučního v posledních letech,
a to z lokalit kolonizovaných teprve nedávno
s rozšiřováním druhu po roce 2000 (D. Jäger,
M. Prokopová, úst. údaje). Ve Slavkovském
Strnad luční na Chebsku a v Českém lese

Do ostatních částí nejzápadnějších
Čech strnad luční pronikal zřejmě ještě
s větším zpožděním než do Slavkovského lesa. V Chebské pánvi se začínají objevovat pravidelná pozorování
až v roce 2012 z oblasti okolo Soosu
a Dolních Dvorů (Jäger 2013). V pozdějších letech pozorování přibývá zejména v severní části Chebské pánve.
Na Ašsko druh zřejmě zatím nepronikl
(D. Jäger, úst. údaj). V Českém lese a jeho
podhůří byl strnad luční rovněž vzácným
druhem. V letech 1970–2000 víme o pěti
případech možného hnízdění (Řepa 2013).
Po roce 2010 případů přibývá, druh však
zůstává v oblastech Českého lesa nehojný (M. Prokopová, P. Řepa, úst. údaje).
Příčinou nízkých početností na Chebsku
a Tachovsku může být silné poškození
krajiny kolektivizací a melioracemi.

lese se nám recentní ústup druhu podchytit
nepodařilo. Šíření strnada lučního v západních Čechách tedy nebude rozhodně tak
plošné a populace nebudou tak stabilní, jak
by se mohlo zdát z centrálních poloh Slavkovského lesa. ■
Poděkování:
Děkuji RNDr. Pavlovi Řepovi za komentáře k textu. RNDr. Oldřichovi Buškovi děkuji
za dodání pozorování z osobní databáze.
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Web1: BirdLife International (2019): Species factsheet: Emberiza calandra. http://www.birdlife.org.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Koncem letošního května byl ze skalního
hřebene v národní přírodní památce Křížky
natrvalo odstraněn sloup elektrického vedení,
který zde po řadu desetiletí tvořil nežádoucí
krajinnou dominantu. Odstranění sloupu
proběhlo v návaznosti na rozsáhlé probíhající
práce, jejichž cílem je zvýšení kapacity vedení
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velmi vysokého napětí mezi elektrárnou Tisová u Sokolova a Plzeňskem (trasa územím
CHKO Slavkovský les je dlouhá 22,4 km).
Součástí akce je výměna všech stávajících
sloupů a změna trasy mezi Čistou a Mnichovem, kde povedou „dráty“ o několik set metrů
severněji.
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Litorální pásmo přehrady Březová.

Bochnatka americká,
první setkání v Karlovarském kraji
Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary a Vladimír Melichar, Pila
Informace o výskytu nepůvodních druhů rostlin a živočichů se na stránkách Arniky objevují v poslední době poměrně často. Možná
častěji než bychom si s ohledem na ochranu
přírody přáli. V následujícím pojednání vám
představíme další z řady nepůvodních druhů živočichů, kteří se objevují v naší přírodě.
Tentokrát to však bude živočich poněkud
netradiční.
Bochnatka americká (Pectinatella magnifica) patří mezi prvoústé bezobratlé živočichy
ze skupiny Lophotrochozoa. Zástupci této
skupiny se vyznačují dvěma znaky: 1) u ústního ústrojí mají vyvinutou strukturu zvanou
lofofor – jakýsi věnec chapadélek sloužící
pro zachytávání potravy a 2) přítomností larvy trochoforového typu ve vývojovém cyklu.
Ovšem ne všichni zástupci této skupiny musí
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mít zmíněné znaky vyvinuty. Mezi Lophotrochozoa patří kromě známých kmenů bezobratlých, jako jsou kroužkovci a měkkýši, také
exotičtější skupiny jako například ramenonožci a mechovky. Právě mezi posledně jmenované mechovky (Bryozoa) se řadí bochnatka
americká. Většina mechovek, kterých je známo necelých šest tisíc druhů, žije v mořích.
Pouze zanedbatelný zlomek, jen asi 50 druhů,
se vyskytuje ve sladkých vodách a z toho 10
druhů bylo zaznamenáno na území České republiky (Šetlíková et al. 2005, Salmonová et
al. 2019).
Mechovky jsou koloniální živočichové, někdy, jak naznačuje jejich jméno, na první pohled připomínající mech. Kolonie mechovek
zvané zoaria jsou složeny ze vzájemně propojených identických jednotlivců, tzv. zoidů.
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Bochnatka americká (Pectinatella magnifica).
Všechny fotografie Vladimír Melichar.

Zoidi se podobají polypům žahavců – můžeme si je představit trochu jako maličké polypy
korálů či nezmary, ovšem jejich vnitřní tělesná
organizace je složitější. V případě bochnatky
jde o zoidy velké asi jeden milimetr. Tělo zoidů
je složeno ze dvou částí. První je „samotné
tělo“ neboli polypid se všemi vnitřními orgány
a vířivým aparátem – lofoforem u úst. V případě nebezpečí či z jiného důvodu se polypid může stáhnout a ukrýt se v zadní části
těla, která se označuje jako cystid. Cystid je
chráněn vápenatou schránkou nebo schránkou z různé organické hmoty, kterou produkuje například z chitinu. Kolonie mechovek,
tzv. zoaria, bývají obvykle přisedlé a nabývají
rozmanitých tvarů připomínajících mech, keříky korálů, „rozvětvené potrubí“ nebo gelové koule. Mechovky se mohou rozmnožovat
dvojím způsobem. Nepohlavně pomocí tzv.
statoblastů. Jde o útvary složené z několika
buněk uzavřených v pevné schránce. Kromě
rozmnožování slouží tyto vnitřní pupeny také
k přezimování. Druhý způsob rozmnožování
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je pohlavní. Mechovky jsou hermafroditi a vývoj probíhá prostřednictvím zmíněné trochoforové larvy.   
Kolonie bochnatky americké mohou tvořit
povlaky, ale většinou mají tvar disku až koule
obvykle o průměru asi 30 cm. Mohou být volně plovoucí, obvykle však bývají přichyceny
například na ponořených větvích či stoncích
vodních rostlin. Kolonie mohou srůstat až
do rozměrů kolem jednoho metru a hmotnosti
desítek kilogramů. V rámci kolonie jsou zoidi
v počtu 12–18 jedinců uspořádáni do tvaru
rozet o velikosti 5–30 mm, které pokrývají její
povrch. Vnitřní část kolonie je vyplněna poměrně pevnou gelovou hmotou. Čočkovité
statoblasty bochnatky obsahují pod chitinovou stěnou také vrstvičku vzduchu, a proto se
vznáší na vodě. Na jejich stěně jsou drobné
háčkovité útvary, jež jim umožňují přichytit se
například na peří vodních ptáků či boky lodí
a jejich prostřednictvím se dostat na nové lokality. Jedna kolonie dokáže za sezónu vyprodukovat řádově tisíce statoblastů (Šetlíková et
al. 2005, web 1).
Bochnatky se živí filtrací drobných organismů a detritu z vody. Obvykle se vyskytují
v čistých stojatých nebo mírně tekoucích vodách s velkou průhledností, kterou svou činností ještě dále zvyšují. V kalných vodách se
jim nedaří, protože kal zanáší jejich filtrační
aparát a k zoidům se nedostává čerstvá voda
s dostatkem kyslíku. Bochnatka americká
je zároveň náročná na teplotu vody, její růst
a aktivní část života probíhá při teplotách vody
kolem 20°C. Při poklesu teploty odumírá a dochází k uvolňování statoblastů (Šetlíková et al.
2005).
V roce 1883 byla bochnatka americká
poprvé nalezena ve vodách Evropy. V řece
Bille nedaleko Hamburku ji objevil německý přírodovědec Karl Kraepelin, entomolog
a ředitel přírodovědného muzea v Hamburku. Pravděpodobně sem byla zavlečena lodní
dopravou. Josef Kafka, který v roce 1886 vydal monografii Sladkovodní mechovky země
České, již o výskytu druhu v Evropě věděl,
v Čechách ji však nezaznamenal (Šetlíková et
al. 2005). Nicméně již ve 20. a 30. letech 20.
století máme poměrně četné záznamy o jejím
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výskytu v Labi a v letech 1947 a 1948 i z Vltavy v Praze. Později se objevila i ve vodní
nádrži Brno (1951–53) a v letech 1970 a 1975
také na Slapech (Opravilová 2006). Větší zájem veřejnosti, včetně médií vyvolal v roce
2003, a dalších letech, výskyt bochnatky
v nádrži Cep u Suchdola nad Lužnicí a v Želivce (Šetlíková et al. 2005, Opravilová 2006).
Později byla nalezena také na Lipně a v Orlíku a na dalších místech především v jižních
a středních Čechách (AOPK ČR 2019).
Bochnatku americkou jsme v Karlovarském kraji poprvé zaznamenali 24. 8. 2018 při
provádění průzkumu litorálního pásma přehrady Březová na řece Teplá nedaleko Karlových
Varů. Velké „slizové“ koule, z nichž některé
dosahovaly průměru kolem 40 cm (viz obr. na
str. 24) upoutaly naši pozornost ve vodě při
ústí řeky do přehradní nádrže. Oproti obvykle
uváděným poučkám byly kolonie bochnatky
v místech s poměrně mělkou vodou a s písčito-bahnitým substrátem. Avšak bylo to v době
extrémního sucha a nízkého stavu vody, naše
pozorování proto nelze zevšeobecňovat.
Ostatně nebyli jsme první, kdo zde bochnatku
americkou nalezl. Prvního srpna 2014 ji pozoroval pan Rajchard, který informace o jejím
výskytu předal do projektu Mapování výskytu fauny, Databáze Biolib (AOPK ČR 2019).
O bochnatce americké v přehradě Březová
také již delší dobu vědí rybáři z Českého rybářského svazu. Na jiných místech v Karlovarském kraji se s ní však zatím nesetkali (P. Dimitrov, úst. údaj). Její šíření v níže položených
prohřátých nádržích Karlovarského kraje je
v budoucnu očekávatelné.
Co znamená výskyt bochnatky americké
pro naši přírodu? Na tuto otázku zatím nemáme odpověď. O jejích vztazích a interakcích
s ostatními druhy organismů téměř nic nevíme. Na místech, kde se bochnatka vyskytuje,
přispívá ke zvýšení průhlednosti vody, což je
v podstatě pozitivní. Filtrací planktonu a detritu může zároveň konkurovat jiným původním druhům se stejnou potravní specializací.
Zda tomu tak skutečně je, však nevíme, je to
pouze náš teoretický předpoklad. Bochnatka,
stejně jako další druhy mechovek, je v současné době předmětem studia kvůli některým
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látkám, které vylučuje, a které by mohly díky
svým protinádorovým či antibakteriálním
účinkům najít i praktické využití (blíže viz Salmonová et al. 2019). ■
Použitá literatura:
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Opravilová V. (2006): Bryozoa – Mechovky. Pp.: 366. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. [eds.]: Nepůvodní druhy fauny a flóry
České republiky. – ČSOP, Praha, 496 pp.
Salmonová H., Musilová Š. et Vlková E. (2019): Sekundární metabolity mechovek a jejich biologická aktivita. Živa
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web 1: https://www.biolib.cz/cz/taxon/id44167/ (24. 6. 2019)
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 Obr 1: Pohled na rýžovací plošinu s patrnými sejpy, v mapě značené jako „kurgany“.
   Obr. 2: Hlavní sběrný kanál a jeho „ostrý“ zářez do svahu na podložní materiál.
Obě fotografie Rudolf Tomíček.

Pozůstatky hornické činnosti
v okolí Čisté II. – Štola svaté Barbory
Rudolf Tomíček, Horní Slavkov
Tento článek je součástí třídílného seriálu
o menších důlních dílech v okolí bývalého
města Čistá. V pořadí druhý díl čtenářům
představí štolu svaté Barbory, jež se nachází
v komplexu rozsáhlých důlních děl středověkého dolu Jeroným.
Štola svaté Barbory byla ražena počátkem
16. století. Podle zpráv z různých historických
materiálů měla být páteřní odvodňovací štolou
revíru – komplexu dolu Jeroným. Ovšem
dodnes není v této záležitosti úplně jasno,
neboť dosud nebyly objeveny podrobnější
archivní prameny. Ve zprávě J. Peschela (in
Bílek 1958) se můžeme jen dočíst: „Před časem (v roce 1793)... se otvírala stará dědičná
štola Barbora. Po vyzmáhání téměř 500 m
dlouhé štolové chodby se však pro předpokládané stařiny od dalších prací ustoupilo…“
Jiří Majer (1970) v archivním materiálu píše:
„Z nesčetných pramenů lze usoudit jen tolik,
že zhruba od roku 1539 byla ražena štola Bohaté sv. Barbory, která podsedla řadu starých
důlních děl. Jaká byla délka a docílená hloubka se neví. Pouze se ví, že v roce 1576 na ní
byl vyhlouben světlík a že stála cca 20 000
zlatých. Roku 1579 byla založena nová šachta
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v prostoru Šesti dolových měr, které podfárala.“ Stejný autor (Majer 1970) dále uvádí:
„Koncem 16. století je zmiňována Jeronýmova
štola, jejíž ražba byla obnovena po přestávce
kolem roku 1572. Údajně měla svými světlíky
a propojením na štolu Bohaté sv. Barbory pomoci v jejím ražení, ale měla i svůj vlastní sledný program v poli s opuštěnými důlními díly.“
Záhadná štola svaté Barbory nás nenechala spát, začali jsme po ní tudíž v roce 2012
cíleně pátrat. Při prohlídce terénu západního
svahu nad pravým břehem Lobezského potoka poblíž Podstrání je nápadná existence
skupiny vzrostlých stromů. Při podrobnější
prohlídce bylo zjištěno, že stromy a keře rostly
ve zvodnělém místě. Usoudili jsme, že zářez
do svahu není propadlinou, ale cíleně vedenou
zemní prací, a sám je silně zvodnělý. Na úrovni
plošiny zářezu v úrovni původního terénu pokračuje do stran materiálová navážka (halda),
která svědčí patrně o přemístění materiálu ze
štoly či z jejího blízkého okolí. Podle stop v terénu se s tímto materiálem ale dále pracovalo,
neboť se v některých případech dají rozeznat
jednotlivé sypné kužele (sejpy) (viz obr. 1).
Navezený materiál pokračuje po celém svahu
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až do prostoru malého záchytného rybníčku,
v současnosti již nefunkčního. Voda vyvěrající
ze svahu je, po průsaku haldou, vedena hlubokým korytem (obr. 2), jehož dno tvoří skalní
podklad, až do tohoto rybníčku, u kterého je
patrná dnes již porušená hráz. Z výše uvedeného průzkumu bylo možno sestavit řez svahem, kde můžeme znázornit pravděpodobné
uspořádání částí důlního díla (obr. 3).
Po tomto terénním nálezu se nám naskytly hned dvě otázky. Jsou to opravdu stopy
po štole? A pokud ano, jde o hledanou štolu
sv. Barbory?
Na základě získaných údajů z archivních
materiálů i ze samotného vlastního terénního
bádání jsme se pokusili náš nález vyhodnotit.
Štola je zaražena ve svahu v nadmořské výšce
asi 730 m. Pro dědičnou štolu je toto zaražení
nebývalé, neboť jejich ústí jsou většinou situována do nejnižšího místa terénu, jen nepatrně
nad úroveň vodní hladiny, aby štola stáhla co
nejvíce vody. Je tedy jasné, že původně toto
dědičná štola nebyla. Nejlépe lze ovšem celou
situaci posoudit při pohledu na lokalitu shora (obr. 4). S využitím trochy fantazie a zkušeností jsme hledali důvod jejího zvláštního
umístění. Historicky je známo, že počátky
těžby cínu v oblasti byly započaty rýžováním.
Rýžovníci postupovali zpravidla podél potoků
proti proudu. Rýžovalo se nejen v potocích,
ale strhávaly se i břehy a zhotovovaly různé
odbočovací kanály. Toto se provádělo i zde

a to již od konce 15. století. Rýžování postupovalo proti svahu v mělkém údolíčku, až
do místa, kde byl střet s primárním výchozem
rudy, s největší pravděpodobností kontaktu
rula-žula. Pak zde byla hloubena štola (patrně
počátkem 16. století) a probíhaly štolní práce.
Pokud se narazilo na zrudnění, bylo vytěženo.
Proto se i ve zprávě (Bílek 1958) vyskytuje tvrzení o předpokladu zmáhání stařin ve štolách.
Kontakt rula-žula tu probíhá směrem od ZZJ
k VVS. V tomto směru nejspíš probíhala ražba ve štole, až se došlo do prostoru bývalých
starých důlních děl. Zde se vyskytují neznámé
komory. V roce 2012, při našich pokračujících
zajišťovacích pracích v dole Jeroným, byla
objevena zcela nová komora vedoucí právě
západním směrem k ústí štoly.
Odvodňování této části dolu Jeroným, kam
se rozšiřoval revír, bylo problematické. Byla
proto zvolena ražba nové odvodňovací štoly
s délkou 400 m, než ražba nové dědičné štoly
západním směrem o délce více než 600 m. Lze
se domnívat, že odvodňovací štola Jeroným
byla vyražena z důvodu úspory nákladů na její
údržbu, když původní štola Barbora byla, pro
svou délku, na provoz nákladnější, a nezajišťovala dostatečně odvodnění vzdálenějšího
revíru. V dole Jeroným je možné zjistit postup
porubů směrem na VVS, a to jak z dosud objevených komor, tak i z postupu průzkumných
ražeb prováděných koncem 19. století. Stávající dědičná odvodňovací štola Jeroným je

Obr. 3: Řez svahem kopce pod štolou. Zakreslil Rudolf Tomíček v roce 2011.
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Obr. 4: Letecký pohled na prostory u štoly Barbora s jednotlivými terénními úkazy: 1 – hráz záchytného rybníčku, 2 – rozsah rýžovaného prostoru, 3 – založený portál štoly, 4 – rýžovací plošina se sejpy, 5 – původní
(historická) silnice Čistá - Sokolov, 6 – hlavní rýžovací žlab. (potůček).

dlouhá 405 m a dle dochovaných map nebyly v její původní trase zjištěny žádné světlíky
ani boční chodby zásadního významu. Navíc
veškeré ražby končily ve skále. Tato štola tedy
nemohla v žádném případě podsedávat štolu
Barbora.
Kolem portálu zkoumané štoly vedla dříve
svahem hlavní silnice, která nejkratší cestou
spojovala díla „Na jamách“ a portál štoly „Barbora“ končící v Podstrání. K jejímu
přeložení došlo až v 19. století, kdy objekty
podél ní ztratily význam. Již na císařských
otiscích z roku 1839 jsou popisovaná místa
vedena jako samostatné parcely, včetně rybníčku. Lze z toho vyvodit, že se jim přisuzovalo jiné užití než okolním pozemkům. Totéž
můžeme najít i na dnešních mapách. Terén
v okolí zkoumané štoly byl pro účely mapování geografy vyhodnocen jako rýžované
území se sypkými kužely s označením „kurganu“ (viz Box).
V roce 2012 naše bádání skončilo závěrem, že na základě uvedených skutečností
se můžeme oprávněně domnívat, že nalezený
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portál patří s největší pravděpodobností štole
svatá Barbora a její délka činí nejméně 500 m.
Od tohoto roku, kdy bylo zvodnělé místo
ve svahu určeno jako pravděpodobné ústí
štoly, probíhaly mezi zainteresovanými lidmi
stálé diskuse, zda zvodnění je přirozeného
původu nebo umělého.
V roce 2014 byl učiněn pokus o odkrytí výtoku vody. Bohužel pro velké zvodnění terénu a náročnost dosažení místa pro techniku
nebyla práce dokončena. Podařilo se pouze
vybudovat drenáž, která místo pomalu odvodňovala. V odtěženém materiálu z výkopu byla
nalezena dřevěná kulatina, která v místě signalizovala hornické práce (obr. 6).
Na jaře 2018 však zemní práce pokračovaly
na již stabilizovaném podkladu a daly konečně na naši otázku zcela jasnou odpověď. Jde
o zaručeně hornickou práci, a to portál štoly.
Navíc lze s 90% pravděpodobností tvrdit, že
je to štola Barbora! Naše vytrvalost v bádání
tak přinesla své ovoce. Doufejme, že i ostatní
očekávání týkající se báňských prací v této lokalitě se nakonec potvrdí. ■
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Obr. 5: Zákres vzhledu terénu u štoly Barbora
na mapě 1:10000 se speciální kartografickou značkou kurgan a zvodněním.
Použitá literatura:
Anonymous (1959): Výkladový slovník Geodézie a Kartografie, Smluvní značky topografických map. II. vydání, Praha.
Bílek J. (1958): Zpráva o báňsko-historickém výzkumu lokality Horní Slavkov II z 31.12.1958 – Ms. [Depon. in: Geofond
Praha].
Majer J. (1970): Těžba cínu ve Slavkovském lese v 16. století. – Nár. Tech. Muzeum, Praha, 227 pp.
Tomíček R. (2010): Montánně-historický průzkum. Důl Jeroným Čistá. – Ms. [nepubl., Horní Slavkov].
www.wikipedia.cz

Co je kurgan?
V průběhu studia archivních písemností jsem v historických mapách narazil
na jednu zajímavou kartografickou značku. „Kurgan“ je zobrazen jako tmavá „sluníčka“. Touto značkou se zakreslují jen
malé vypuklé nebo vyhloubené tvary, které nelze vyjádřit vrstevnicemi. Jde o kopečky a jámy nemající orientační význam
a výškový relativní rozdíl je menší než 1 m.
Jednotlivě se v mapě nevyskytují (Anonymous 1959). Tato kartografická značka
přetrvává ve značení takovýchto útvarů
dodnes (viz obr. 5).
Dle Wikipedie má slovo „kurgan“ i další
významy, může znamenat město Kurgan
v Rusku náležející do Kurganské oblasti (území Uralského federálního okruhu)
nebo také může jít o archeologický termín
pro východoevropskou mohylu.

Obr. 6: Detail páru výdřevy portálu štoly Barbora při zahloubení cca 2 m. Foto Martin Šefrna.
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Netopýr alkathoe odchycený u rybníka Trubka u Ostrova nad Ohří, 25. 5. 2019. Foto Přemysl Tájek.

Netopýr alkathoe – nový
druh netopýra pro Karlovarský kraj
Přemysl Tájek a Pavla Tájková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les a Český
svaz ochránců přírody Kladská
Výzkum netopýrů v západních Čechách přináší stále nová překvapení. S potěšením tak
můžeme říci, že fauna Karlovarského kraje je
bohatší o „nový“ druh savce. Je jím netopýr
alkathoe (Myotis alcathoe), jeden z nejmenších
druhů netopýrů žijících na území ČR a v pořadí
již dvacátý druh netopýra pro Karlovarský kraj.
Zároveň musíme přiznat, že jsme se v roce
2015 mýlili, když jsme se na stránkách Arniky
(v souvislosti s nálezem netopýra stromového)
zmiňovali, že na objev dalšího druhu netopýra v našem kraji si budeme muset pravděpodobně delší dobu počkat. Už o rok později se
nám totiž podařilo zjistit první lokalitu výskytu
netopýra alkathoe. V posledních letech jsme
záznamy o výskytu tohoto druhu rozhojnili
a jeho rozšíření na západě Čech pomalu začíná získávat jasnější obrysy.
Jak je možné, že jsme o výskytu netopýra
alkathoe donedávna neměli nejmenší potuchy? Hlavním důvodem je, že na rozdíl od většiny našich dalších netopýřích druhů jen zcela
výjimečně zimuje v podzemních prostorách.
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Ve štolách a sklepeních, kde jsou zimující netopýři dlouhodobě a pravidelně přírodovědci
sledováni, není tedy možné tento druh zastihnout. Setkat se s ním nemůžeme ani v lidských stavbách, kde bývá během léta možné
zjistit výskyt některých dalších druhů netopýrů. Nezbývá proto než použít jiné a časově
dosti náročné metody průzkumu – odchyt
do nárazových sítí, vyhledávání stromových
dutin s netopýry, nebo nahrávání netopýřích
hlasů s pomocí ultrazvukového detektoru.
Za několika barevnými puntíky v mapě se tak
skrývají spousty hodin strávených u odchytových sítí či nočním „detektorováním“ po lesích
a následnou analýzou téměř tisícovky nahrávek netopýřích hlasů v počítači.
Výskyt netopýra alkathoe v Karlovarském
kraji se nám podařilo zjistit s pomocí ultrazvukového detektoru už v roce 2016. U netopýra alkathoe má však tato metoda výzkumu
jednu zcela zásadní nevýhodu – jednoznačné
určení hlasových nahrávek je u tohoto druhu
velmi obtížné. Zpravidla totiž nelze s jistotou
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rozhodnout, zda se nemůže jednat ještě o netopýra brvitého, který se v našem kraji rovněž
vyskytuje, i když velmi vzácně. Za rozhodnutím, že některé z námi nahraných netopýřích
hlasů opravdu patří netopýru alkathoe, proto
stojí četné konzultace se specialisty. Využít
jsme museli i naše poznámky k jednotlivým
nahrávkám z terénu – někdy totiž netopýři proletovali těsně kolem nás a bylo tak možné určit
jejich přibližnou velikost (netopýr alkathoe je
oproti netopýru brvitému výrazně menší).
Od roku 2016 jsme se proto na vhodných
místech opakovaně pokoušeli netopýra alkathoe odchytit do sítí a získat tak nezpochybnitelný důkaz o jeho výskytu. Podle očekávání
to byl úkol dosti nelehký a netopýr alkathoe
se pro nás na několik let stal nepolapitelnou
noční chimérou. Jak už to ale v zoologii bývá,
štěstí přeje vytrvalým. Prvního netopýra alkathoe v Karlovarském kraji se nám podařilo odchytit u rybníka Trubka jižně od Ostrova nad
Ohří. Hlas netopýra alkathoe jsme na lokalitě
zaznamenali již v červnu roku 2017. O odchyt
netopýrů jsme se zde pokusili 25. 5. 2019,
kdy jsme nad zbytek vodní hladiny vypuštěného rybníka a do průletů mezi stromy na hrázi
a v okolním lese natáhli 11 sítí o celkové délce
přes 120 metrů. Během noci se nám podařilo

odchytit pouze jediného netopýra, ale byl jím
právě netopýr alkathoe (samec s délkou předloktí 31,6 mm a vážící 4,25 gramů). Podobným způsobem se nám podařilo odchytit netopýra alkathoe také 1. 6. 2019 u zaniklého
mlýna a vypuštěného rybníka mezi Kojetínem
a Vintířovem, těsně za hranicemi Karlovarského kraje. Šlo o březí samici, což dokládá, že
se v Doupovských horách netopýři alkathoe
i rozmnožují.
S pomocí ultrazvukového detektoru jsme
výskyt netopýra alkathoe zjistili ještě v údolíčku
Rašovického potoka u Lestkova, zařezávajícím
se do listnatých lesů na okraji Karlovarského
a Ústeckého kraje (29. 5. 2016). Zde jsme výskyt druhu potvrdili i o rok později (16. 5. 2017)
a jeho hlas jsme nahráli i u rybníčka o necelý
kilometr dále proti proudu. Další záznamy pocházejí z okraje lesa u chatové osady v Dubině
u Šemnice (4. 8. 2018), z kopce Lipová u Brodců (3. 8. 2018) a údolí potoka Dubá u Radechovských skal (11. 6. 2017; poslední dvě
jmenované lokality leží již na území Ústeckého
kraje). Všechny lokality, kde se nám podařilo
netopýra alkathoe zaznamenat, se nacházejí
v Doupovských horách nebo při jejich okraji
a všechny se nacházejí v listnatých lesích – dubohabřinách s olšinami (Lestkov, Radechov),

Výskyt netopýra alkathoe v České republice (žlutě zvýrazněny nové nálezy z Doupovských hor).
Podle Nálezové databáze AOPK ČR.
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olšinách a vlhkých doubravách (Trubka), teplomilných doubravách (Lipová) nebo bučinách
(Dubina). Jsou to místa s nejzachovalejšími
celky listnatých lesů v našem kraji, nebo na ně
bezprostředně navazují – což přesně odpovídá
stanovištním nárokům druhu v jiných částech
České republiky (Lučan 2009).
Z tohoto pohledu je výskyt netopýra alkathoe dalším potvrzením výjimečné hodnoty
listnatých lesů v Doupovských horách a mohl
by se stát deštníkovým druhem pro ochranu
a zachování těchto cenných lesů. Důležitá
je pak především ochrana velkých a starých
(často i odumírajících) stromů, které jsou zcela
klíčové nejen pro přežití netopýrů, ale i celého spektra dalších druhů lesních živočichů.
Ponechání starých rozpadajících se stromů
v lesích je však obvykle v přímém rozporu se
zájmy lesníků, pro které dřevo těchto stromů
rychle ztrácí hodnotu a může být i rizikem
nákazy sousedních stromů (Vlasatá 2012).
Z celkového pohledu jsou však tyto finanční
ztráty zanedbatelné, obzvláště pak ve srovnání s jen obtížně vyčíslitelnou hodnotou
existence vzácných druhů nebo hodnotou
Netopýr alkathoe (Myotis alcathoe) dostal
své vědecké jméno podle dcery krále Minea
z antické báje, proměněné bohem Dionýsem
v netopýra.
„Pro vědu“ byl objeven teprve v roce 2001
– jde totiž o tzv. kryptický (skrytý) druh. Jednoznačné odlišení netopýra alkathoe od velmi podobné dvojice druhů netopýr vousatý
(Myotis mystacinus) a netopýr Brandtův
(M. brandtii) umožnila až kombinace molekulárně genetických, echolokačních a morfologických znaků. Ač jsou si vzhledem všechny
tyto tři druhy netopýrů velmi podobné, nejsou
vzájemně blízce příbuzné. Jejich podobný
vnější vzhled je proto považován za názornou
ukázku konvergentního vývoje, tedy vývoje
ve stejném prostředí pod podobnými selekčními tlaky (Lučan 2009). Drobné morfologické
rozdíly mezi zmíněnými třemi druhy přesto
najdeme – netopýr alkathoe je z nich v průměru nejmenší (délka předloktí do 32,5 mm,
délka tlapky do 6 mm, váha do 5 g), má bledý
vnitřek ušního boltce a bledou ušní záklopku
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správného fungování lesního ekosystému.
Kácením starých, doupných a rozpadajících
se stromů jsou pak nejvíce ovlivněna zvířata
dlouhověká s nízkými reprodukčními schopnostmi, jako jsou právě netopýři. Závěrem si
tedy opět dovolíme malou apelaci na lesníky
– zvažte prosím pečlivě, zda třeba hned ten
příští poškozený či uschlý strom, který budete
chtít označit k pokácení, je opravdu nezbytné
z porostu odstraňovat. ■
Poděkování:
Za konzultace nad nahrávkami netopýrů děkujeme doc. Tomáši Bartoničkovi a RNDr. Petru Bendovi.
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(záklopka je u ostatních druhů černá). Významně se liší i svými echolokačními znaky
– hlasová frekvence netopýra alkathoe dosahuje až ke 130 kHz.
Netopýr alkathoe byl zpočátku považován za jihoevropský druh, protože byl poprvé
popsán z Řecka a Maďarska. Brzy se však
ukázalo, že se vyskytuje téměř po celé Evropě (Řehák et al. 2008). V ČR je znám od roku
2005, kdy byl odchycen v Lánské oboře
v CHKO Křivoklátsko (Lučan 2009). Výskyt
druhu byl donedávna znám v podstatě jen
ze třech hlavních oblastí: Křivoklátska a Českého krasu, Znojemska a Přerovska. V posledních letech byl ale zjištěn na velké části
Moravy, na Kokořínsku, v západní části Čech
pak u Jezeří na Mostecku na úpatí Krušných
hor (2010), v NPR Chejlava na Nepomucku
(2013), na několika lokalitách v CHKO Brdy
(2016, 2017) a v PR Starý Hirštejn v CHKO
Český les (2018) (M. Porteš, L. Bufka, J. Červený, nepubl. data převzatá z Nálezové databáze ochrany přírody).
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Proměny v čase – Objímavé stromy
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
Na rozcestí Staré Kysibelské cesty se silnicí
z Karlových Varů na Andělskou Horu, nad policejní střelnicí, skrývá informační tabule křížek mizející v kmeni dubu. Po zmizení křížku
v závalu borky by zanikl i důvod ptát se, kdy
a kým byl zde zavěšen. Kdybychom s přáteli
nehledali u Andělské Hory prameny za doprovodu pana Václava Hrázského, nepomohla
by náhoda k nečekanému sdělení o původu
mizejícího křížku. Když jsem panu Hrázskému
poslal fotografie pořízené při naší cestě, pomohl jsem mu snímkem křížku oživit vzpomínku na dobu, kdy byl křížek na dub zavěšen.
V září roku 1946 rodina Hrázských našla
při sbírání hub ve Vratském údolí pohozený
železný křížek s Kristem. Otec pana Václava
Hrázského jej přibil na kmen dubu. Hřebíky již
dávno strávila rez a borka dubu za téměř 73
let objala větší část křížku. Po dalších desítkách let křížek nejspíš zavalí docela.
Objímavá schopnost rostlinných pletiv je
známá v mnoha podobách, ale jen někdy je
možné, jako v tomto případě, určit dobu zarůstání nějakého předmětu závalem kmenů
nebo větví. Podobným příkladem je orientační
tabulka turistického místa na Lysině u Javorné. Na takových tabulkách je vždy zapsán rok
instalace. V době pořízení fotografie tabulku
objímal kmen závalem již 15. rok. V suťových
lesích jsou četné stromy objímající kameny.
Některý zarostlý kámen je vynášen v kmeni
nad terén. Nepohnutelné balvany jsou stromy
objímány a mnohé kameny v objetí kořenů trčí
ve vývratech padlých stromů. Trvání takového objetí je věkem stromu, který vzklíčil mezi
kameny. ■
 Křížek zarůstající v dubu u střelnice.

 Lysina, tabulka fotografovaná v roce 2015.

 Smrk na Vlčím hřbetu v Krušných horách při
svém růstu vynesl menší z kamenů a větší objímá
náběhy svých kořenů.
Všechny fotografie Stanislav Wieser.
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Pastvina se smilkovými trávníky v severní části přírodní památky Kounické louky.
Foto Přemysl Tájek.

Elodes elongata, brouček vlhkých
lokalit se vyskytuje i v České republice
Michal Ouda, Plasy
CHKO Slavkovský les patří z přírodovědného hlediska k zajímavějším oblastem západních Čech. Svým geografickým položením
a uspořádáním je součástí částečně českého
mezofytika a částečně českého oreofytika.
Tedy oblastí s chladnějším a vlhčím klimatem.
To z hlediska entomologického, v porovnání s teplejšími oblastmi Čech (termofytikum),
předurčuje lokalitu kvantitativně i kvalitativně
k chudší fauně brouků. Přesto různými průzkumy provedenými v posledních letech, byli
v této oblasti nalezeni brouci, kteří jsou v rámci
České republiky vzácní, ojedinělí až jedineční.
V této souvislosti je třeba výše uvedené kategorie brát relativně. Například podle současně platného seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky, se na území CHKO
Slavkovský les vyskytuje relativně hojně mandelinka, kriticky ohrožený dřepčík Neocrepidodera nigritula. Tento druh je velmi vzácný
na Slovensku, na Moravě i v Čechách, ale
Slavkovský les je podle současných poznatků
svým biotopovým charakterem prostředím
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velmi vyhovujícím tomuto rašelinnému druhu,
který zde má své pomyslné centrum výskytu v rámci celého bývalého Československa.
Jiným z významnějších bioindikačních druhů
nalezených ve Slavkovském lese je krasec
Trachys compressus, o němž bylo již pojednáno v jiném díle časopisu Arnika (Jaška 2015).
Tento druh je vázán na rostlinu čertkus luční
(Succisa pratensis), která je zároveň živnou
rostlinou evropsky chráněného druhu motýla
hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), také významného představitele entomofauny Slavkovského lesa.
Jednou z lokalit, kde tento vzácný motýl přežívá, je i přírodní památka Kounické
louky, umístěná na západním okraji CHKO
Slavkovský les. Ta z ochranářského hlediska
představuje relativně ideální biotop s dobře
navrženým způsobem údržby (ruční i strojové
kosení v různých termínech a s ponecháváním části ploch nekosených, pastva skotu).
Území tak pokrývá pestrá mozaika biotopů,
jež je základním předpokladem pro zachování
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 Elodes elongata. Foto Zbyněk Kejval.
   Dřepčík Neocrepidodera nigritula. Foto Lech Borowiec.

přírodní přirozenosti a hojnosti. Je mozaikou
extenzivních smilkových pastvin, vlhkých
bezkolencových a pcháčových luk, tužebníkových lad, doplněných vtroušenými keřovými vrbinami, skupinkami smrků a solitérními
jehličnany i protékajícím potokem. Celá lokalita je lemována ochranným pásmem smrkového a březového lesa, místně s popadaným a ponechaným dřevem v různém stupni
rozkladu.
Průzkumem v roce 2018 byl kromě několika dalších zajímavějších druhů na této lokalitě
objeven brouček z čeledi hydrofilních brouků
Scirtidae (mokřadníkovití). Jedná se o druh
Elodes elongata. Brouci z čeledi Scirtidae
jsou charakterističtí svým vývojem ve vodním
prostředí a to v tekoucích i stojatých vodách,
kde se jako saprofágové živí detritem (tedy
neživou organickou hmotou). Kuklení většinou probíhá již na souši a dospělí jedinci naletují na jaře a v létě na vegetaci poblíž místa
svého vývoje. Přezimují v hrabance a rostlinných zbytcích v okolí svých larválních stádií.
Na Kounických loukách byl brouk sesmýkán
z vegetace bahnitého mokřadu v pastvinné
části lokality. O konkrétní bionomii tohoto
druhu není zatím více známo. Podle katalogu vodních brouků (Boukal et al. 2007) není
druh v České republice recentně znám. Jeho
nález na lokalitě je tudíž potvrzením výskytu
druhu v České republice (Ouda 2019). Na doplnění je třeba uvést, že celá čeleď Scirtidae
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z faunistického hlediska není dostatečně prozkoumána. V podmínkách České republiky je
jako méně sběratelsky populární čeleď více
opomíjená. Lze předpokládat, že druh bude
při intenzivnějším průzkumu s konkrétním zaměřením na průkaznost určení těchto brouků
objeven na dalších lokalitách v České republice (Ouda 2019), vzhledem k jeho širokému
rozšíření v Evropě od Španělska a Britských
ostrovů až po Ukrajinu.
Na závěr je třeba podotknout, pokud má
tento brouček na Kounických loukách přežít,
je nutné na lokalitě udržet mokřadní stanoviště s otevřenou vodní hladinou. Ale to je závislé
nejen na dodržování podmínek managementu
přírodní památky, ale dnes hlavně na udržení
vodního režimu biotopu, což už plně v rukách
místních ochránců přírody není a souvisí spíše
s celkovým vývojem koloběhu vody na Zemi. ■
Použitá literatura:
Boukal D. S., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J.,
Skalický S., Šťastný J. et Trávníček D. (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae,
Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae,
Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae,
Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae,
Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana,
43 (Suppl.): 1–89.
Jaška P. (2015): Čertkusový krasec – nový významný živočich pro CHKO Slavkovský les. – Arnika 2015/2: 22–25.  
Ouda M. (2019): Fauna brouků (Coleoptera) přírodní památky Kounické louky. – Západočeské entomologické listy,
10: 44–57, 23-6-2019.
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1. Dutohlávka ježatá (Cladonia portentosa) v porostu vřesovce.
2. Velké přízemní šupiny dutohlávky naduřelé (Cladonia turgida).

Lišejníky Slavkovského lesa VI.
– lichenoflóra hadců
Ondřej Peksa, Západočeské muzeum v Plzni
Závěrečný díl seriálu představujícího lichenoflóru Slavkovského lesa se bude věnovat
zřejmě nejunikátnějšímu společenstvu druhů,
které je tu k nalezení – lišejníkům rostoucím
na hadcích (serpentinitech). Zvláštní chemické a fyzikální vlastnosti hadců silně ovlivňují
vše, co na nich roste (tzv. hadcový fenomén
podrobně popsal např. Tájek 2010). Lišejníky
by měly být díky své úzké vazbě na substrát
a citlivosti na jeho chemismus dobrými indikátory těchto specifických ekologických poměrů.
A do značné míry opravdu jsou.
Podle místního složení se hadce projevují jako
méně či více bazické, někdy obsahují vysoké
koncentrace těžkých kovů a bývají silně vysychavé. Serpentinit nemusí být vždy zcela „čistý“
a může obsahovat příměsi jiných hornin. Taková
kombinace faktorů a lokální proměnlivost způsobuje, že se na hadcích „scházejí“ druhy, které
za normálních okolností patří k různým společenstvům a příliš se spolu nepotkávají. Ideálním místem pro pozorování tohoto jevu jsou např. Křížky
– odlesněný hadcový hřbet ležící poblíž Pramenů
v nadmořské výšce 790–817 m.
Začněme od druhů velkých, relativně nápadných a postupně se dostaneme až k těm
nejmenším, mikroskopickým. Ve vřesovištích,
trávnících, na skalkách či sutích roste na tři
desítky druhů dutohlávek. Tzv. sobí lišejníky tu
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reprezentují dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina), d. lesní (C. arbuscula), d. temná (C. stygia)
a d. ježatá (C. portentosa – obr. 1). Z menších
pohárkatých nebo šídlovitých druhů je třeba
zmínit dutohlávku naduřelou (Cladonia turgida) a dutohlávku severní (Cladonia borealis).
Ani jedna z nich není vázána pouze na hadce, ale obě dvě na nich většinou rostou, a to
nejen v oblasti Slavkovského lesa. Dutohlávka
naduřelá je v současnosti v ČR velmi vzácná
a i na hadcových výchozech v okolí Pramenů
ji najdeme vždy jen v počtu několika malých
trsů. Vyznačuje se velkými přízemními šupinami (obr. 2) a větvenými zašpičatělými kmínky.
To dutohlávka severní je nalezitelná mnohem
snáze. Porůstá často holou půdu či humus
na hadcových skalkách nebo v sutích. Tvoří
výrazné pohárky pokryté kornatými bochánky
a šupinkami, někdy také krásnými červenými
plodnicemi (obr. 3).
Další nepřehlédnutelnou skupinu zemních
lišejníků představují hávnatky, reprezentované
zde pěti druhy, z nichž nejmenší a nejběžnější
je hávnatka dvouprstá (Peltigera didactyla), největší hávnatka psí (Peltigera canina) a nejvzácnější hávnatka měkká (Peltigera malacea). Posledně jmenovaný druh je nápadný především
za mokra, kdy má jeho stélka krásnou, tmavě
zelenou barvu (obr. 4).
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Skalní keříčkovité a lupenité lišejníky zastupují na Křížkách především dva druhy stužkovců a několik druhů terčovek a terčovníků.
Na svislých či mírně převislých plochách hadcových skal, často až někde u jejich paty, najdeme stužkovec evropský (Ramalina europaea
– obr. 5). Zcela opačné nároky na prostředí má
stužkovec nízký (Ramalina capitata), který preferuje osluněné vrcholky skal (obr. 6). Tato místa slouží velmi často jako ptačí posedy a jsou
potřísněna výkaly. Následkem toho bývají
bohatě porostlá nitrofilními (dusík milujícími)
druhy, z nichž velká část patří primárně mezi
epifyty (např. terčovka hnědavá – Melanohalea
exasperatula, terčovka lipová – Parmelina tiliacea, terčovník zrnitý – Physconia perisidiosa,
terčník lesklý – Xanthoria candelaria a terčník
zední – X. parietina – některé druhy najdete
v Arnika 1/2015).
Jemné nuance v horninovém složení asi nejlépe indikují korovité lišejníky. Když přecházíme
hadcový hřeben Křížků, poznáme už na první
pohled podle barvy společenstva lišejníků, kde
je hornina více kyselá a kde zase více zásaditá. Na kyselých kamenech roste společenstvo
s dominancí žlutozelených, popř. hnědých nebo
šedých mapovníků a misniček v čele s mapovníkem zeměpisným a m. misničkovitým (obr. 7).
Doplňují je další běžné skalní lišejníky (např.
svícníček žloutkový, misnička skalní a misnička sírová – viz Arnika 1/2018), ale najdou se tu
i méně časté druhy, které už oko lichenologa
potěší. Je to třeba mapovník hnědočerný (Rhi
zocarpon badioatrum), který tvoří drobné hnědé
stélky a na Křížkách zastupuje horské až vysokohorské druhy (obr. 8). Takřka všudypřítomná
je tu šálečka karpatská (Lecidella carpathica),
která se pozná podle bílých areolkovitých stélek
s výraznými černými plodnicemi (obr. 9). Porůstá většinu hadcových skal, včetně těch bazičtějších, kde už najdeme i druhy typické pro
3. Pohárkovité kmínky dutohlávky severní (Cladonia
borealis). (2:1)
4. Hávnatka měkká (Peltigera malacea). (1:2)
5. Stužkovec evropský (Ramalina europaea) na
hadcovém převisu. (2:1)
6. Stužkovec nízký (Ramalina capitata), kolem něj
žlutý svícníček korálovitý (Candelariella coralliza).
(1:1)
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horniny bohatší na vápník nebo antropogenní
substráty jako je beton. Můžeme jmenovat třeba misničku polní (Lecanora campestris), která
je dosti nápadná díky velkým stélkám posetým hnědými diskovitými plodnicemi (obr. 10),
krásnici oranžovou (Caloplaca holocarpa), která
obohacuje společenstva svou výraznou barvou
(obr. 11), nebo třeba terčovník šedý (Physcia
caesia – obr. 12). Silně bazické hadce indikuje
skupina vápnomilných druhů v čele s huspeníkem chabým (Collema flaccidum), tenkomázdříkem lišejníkovým (Leptogium lichenoides) a terčovníkem stínomilným (Phaeophyscia sciastra).
Zbývá zmínit dva skutečně věrné průvodce
hadcových skal a také dva mikrolišejníky v pravém slova smyslu. První dvojici tvoří panarie
malolistá (Vahliella leucophaea) a porpidie Nádvorníkova (Porpidia nadvornikiana). Panarie
malolistá je díky střechovitě uspořádaným, prstovitě děleným šupinám osázeným červenohnědými vypouklými plodnicemi jedním z nejkrásnějších korovitých lišejníků (samozřejmě pod
lupou – obr. na přední vnitřní obálce). Porpidie
Nádvorníkova je zajímavá tvorbou cylindrických izidií (obr. 13), která je v rámci tohoto rodu
výjimečná, a také tím, že byla popsána přímo
z hadců, navíc jedním z našich nejlepších lichenologů – Antonínem Vězdou.
Jako reprezentanty hadcových mikrolišejníků, tedy druhů okem takřka neviditelných, jsem
vybral kryptovku červenavou (Gyalecta russula)
a druh Ramonia luteola, který ani nemá české
jméno, což je u mikroskopických lišejníků časté.
Oba druhy jsou nejen velmi malé, ale navíc se
v terénu doslova schovávají. Kryptovka červenavá roste na severně orientovaných převisech
hadcových skalek, kde tvoří díky symbiotické řase rodu Trentepohlia načervenalé povlaky, ve kterých lupou najdeme malé uzavřené
7. Mapovník misničkovitý (Rhizocarpon
lecanorinum), vlevo od něj mapovník zeměpisný
(R. geographicum) a misnička mnohoplodá
(Lecanora polytropa), vpravo misnička černá
(Tephromela atra). (cca 1:1)
8. Mapovník hnědočerný (Rhizocarpon badioatrum)
– hnědá stélka s černými plodnicemi. (4:1)
9. Šálečka karpatská (Lecidella carpathica). (5:1)
10. Misnička polní (Lecanora campestris) má
výrazné, bíle vroubené plodnice. (2:1)
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11
plodnice (obr. 14). Ramonia luteola se ukrývá
v hadcové suti. Je třeba odebrat jednu až dvě
vrstvy kamenů a teprve ve spodních polohách,
kam slunce normálně nepronikne, hledat bledé
miskovité plodnice na zelené stélce (obr. 15).
Jen mimochodem, i tento druh popsal Antonín
Vězda, a to v roce 1967 z borky klenu v Nízkých
Tatrách. Hadcová suť na Křížkách je jedinou
jeho českou lokalitou. Při prvním nálezu se druh
nepodařilo správně identifikovat a byl zaměněn
za kryptovku Gyalecta biformis (Peksa 2011). Až
opakovaná návštěva na lokalitě a odebrání bohatšího vzorku přineslo správné určení do druhu Ramonia luteola (Palice et al. 2018). ■
Pozn.: Odbornější a obsáhlejší pojednání o lišejnících Křížků vyšlo v roce 2011 – viz
literaturu.
Literatura
Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New
remarkable records and range extensions in the central
European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.
Peksa O. (2011): Lišejníky Národní přírodní památky Křížky. –
Sborník Muzea Karlovarského Kraje 19: 259–272.
Tájek P. (2010): Mnichovské hadce – jedinečná ukázka hadcového fenoménu. – In: Brabec J. [ed.]: Přírodní fenomény
a zajímavosti západních Čech, p. 18–48, Mezi lesy,
Prostiboř.

11. Krásnice oranžová (Caloplaca holocarpa)
má neznatelnou stélku, dominují nahloučené
diskovité plodnice. (4:1)
12. Terčovník šedý (Physcia caesia). (1:1)
13. Porpidie Nádvorníkova (Porpidia nadvornikiana)
vytváří na stélce prstovité izidie a černé plodnice.
(4:1)
14. Kryptovka červenavá (Gyalecta russula) tvoří
uzavřené plodnice o velikosti kolem 0,5 mm.
Apikálním otvorem vypadávají výtrusy.
15. Ramonia luteola má bledé polouzavřené plodnice
podobné velikosti jako u kryptovky červenavé.
Všechny fotografie Ondřej Peksa.
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Zapomenutá voda
pod Andělskou horou
Pavel Reiser, Lázeňské lesy Karlovy Vary
Andělská hora, výrazný skalní suk se zříceninou hradu, byla od dávné minulosti využívána
jako opěrný bod pro obranu okolního území.
Na náhorní plošinu se mohli útočníci vyšplhat
jen na několika místech a byli přitom velmi zranitelní. Vidět z ní bylo do dálek, takže se obránci mohli včas a dobře připravit. Se zásobami
vody však byli odkázáni jen na jímání dešťové
vody nebo její donášení do cisterny vyhloubené ve skále. A to je také možná jeden z důvodů,
že nejstarší známá písemná zmínka o opevnění
na tomto místě pochází až z roku 1402.
Skončil středověk, hrad ztratil svůj význam
a po požáru rychle chátral. Naštěstí jej objevili první romantici, takže se stal cílem výletů
a majitel panství jej nechal alespoň částečně
opravit. Historik Augustin Sedláček napsal
v 19. století ve své knize: „K nejkrásnějším

zříceninám našeho království patří Andělská
hora mezi Vary a Bochovem. Hrad tento daleko viditelný stojí na hrubém skalisku, kteréž
na vše strany kolmě spadá ...”
Mnozí umělci se snažili hrad zachytit tak,
aby co nejvíce vynikl jeho impozantní vzhled.
Kromě jiných i G. Wurbs, který svoji rytinu
dokončil kolem roku 1870 (obr. 1). V tomto
období byl kopec ještě stále zcela odlesněn
a zřícenina na něm byla poměrně výrazná. Mě
však zaujal úplně jiný výjev. Pohoda vesničanů
u roubené nádrže na vodu. V této souvislosti
jsem si vzpomněl, že svého času byl v literatuře zmiňován zcela výjimečný pramen vody
pod Andělskou horou, hojně vyhledávaný pro
své léčivé účinky na oční neduhy.
Pramen vyvěral poblíž barokního kostela Nejsvětější Trojice (obr. 2). Podle plánů

Obr. 1: Rytina G. Wurbse z roku 1870.
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Obr. 2: Reprodukce raně barokního poutního kostela Nejsvětější Trojice.

Giovanniho Battisty Alliprandiho dal tento
kostel postavit koncem 17. století tehdejší
majitel kysibelského panství. Stavbu se však
podařilo dokončit až v roce 1712. První písemná zmínka o zdejší kapli a chýši poustevníka,
se ovšem vztahuje už k roku 1393 a potvrzuje
dávný význam tohoto místa. Kolem kaple vedla po staletí hlavní cesta do Stanovic. Později
ovšem nabyla mnohem většího významu silnice, která spojila Karlovy Vary s Prahou, a původní přímé spojení do Stanovic v podstatě
zaniklo. Nedaleko od trojbokého kostela roste
a dosud se stále zmlazuje památný strom „Alvínina lípa“ a u ní se nachází studánka. Před
několika lety byla nově upravená – patrně reminiscence na zázračný pramen.
Vraťme se však pod hrad. Koncem 15. století tu Jindřich III. z Plavna založil městečko.
Jeho obyvatele živilo po staletí především
zemědělství, takže potřebovali stále víc vody.
Sedláci postupně upravili všechna prameniště a vykopali mnohé studny. Na všech vodotečích vznikly na vhodných místech rybníky
různé velikosti. Místní potřebovali mít dost
vody i po suchém létě, nejen pro sebe, ale
hlavně pro početná stáda dobytka, houfy
ovcí a pro koně. Původní podoba městečka
byla zničena za velkého požáru roku 1887.
Po požáru už nebyly některé domy znovu
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postaveny, a to i přesto, že městečko patřilo
k oblíbenému výletnímu místu karlovarských
hostů. Zánik dalších stavení a úbytek obyvatelstva pak pokračoval i po 2. světové válce
a teprve v novém tisíciletí se obec začala znovu rozvíjet.
Kašnu, tak jak ji ztvárnila umělcova ruka,
určitě napájel silný pramen vody. Její situování je podle obrazu na severozápadním úpatí
hradního vrchu, takže jde jistě o jiný pramen,
Obr. 3: Andělská Hora a kostel Nejsvětější Trojice
přes Andělský rybník.
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 Obr. 4: Studánka v zaniklém úvozu severozápadně pod hradním vrchem.

 Obr. 5: Pumpa v místech někdejší roubené kašny.
Všechny fotografie Stanislav Wieser.

než ten, který byl považován za zázračný
a dal vzniknout poutnímu kostelu Nejsvětější
Trojice. V místech někdejší roubené kašny je
nyní již nefunkční pumpa na betonových skružích studny. Níže pod javorem vyvěrá voda
v mělké studánce, jejíž okolí nenapovídá, že je
využívána. Podobných vývěrů však bylo
v okolí hradu více. Při pochůzce po okolí hradu lze obdivovat i další vodní díla. Například
staré, pečlivě kamenem vyložené studny či
nádrže. Jiné zdroje prošly novější úpravou
a na betonových skružích trůní nejedna klasická venkovská pumpa. Vodojem na severozápadním úpatí hradního vrchu do obce
rozvádí vodu z přivaděče napojeného na karlovarský vodovod. ■
Poznámka:
Vodovodní systém se v obci začal budovat až
koncem 20. století. V katastru obce Andělská
Hora se nachází množství nádrží (požárních),
a rybníků (asi 14, různé velikosti), mezi nejznámější patří Černý a Andělský. Dešťová voda
z části obce je odváděna do zasakovací nádrže a z té pak odtéká do Dubinského potoka.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Se začátkem letošního července Agentura ve spolupráci s městem Boží Dar osadila
nové botanické cedulky na naučné stezce
v národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště. Návštěvníci stezky tak nyní mohou
přímo z ní lépe identifikovat 26 zde rostoucích
druhů rostlin, ohrožených, ale i běžnějších. Ti,
kdo navštíví stezku a zároveň jsou vybaveni
mobilním zařízení s přístupem na internet, mohou dále využít čtečku QR kódů a po načtení
internetových stránek se dozvědět ještě více
informací k jednotlivým druhům, a to v několika jazycích.
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O šíření jestřábníku oranžového
v Karlovarském kraji
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
V době před více než 60 lety, kdy jsem jako
student s vedlejším zájmem o botaniku chodil
po Krkonoších, nebyl tam na horských loukách nápadný jestřábník oranžový – jistě by
mě zaujal a objevil se na některém z mých
snímků. V té době jsem používal kromě starší
literatury Dostálův Klíč k úplné květeně ČSR,
podle kterého rozšíření jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum) sahá od Jizerských hor do Východních Karpat. Kromě
jestřábníku oranžového pravého (ssp. aurantiacum) Dostál popisoval tehdy rozlišovaný druhý poddruh – jestřábník oranžový šafránový
(ssp. croceum), vyskytující se v Belianských
Tatrách. Tam jsem jej skutečně na jedné túře
viděl, což považuji dodnes za mimořádný zážitek. Tehdy teprve v mé paměti utkvěl jestřábník jako obdivuhodný květ bez ohledu na to,
jak by mohl být podle botanické nomenklatury pojmenován. Názvosloví rostlin bylo a je
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proměnlivé. Podle vzezření lodyh a listů byl
přejmenován dílčí rod jestřábníků na „chlupáček“ (subg. Pilosella), takže bych mohl psát
o chlupáčku oranžovém.
V České republice se jestřábník oranžový
původně vyskytoval jen na Šumavě, v Krkonoších, na Králickém Sněžníku a v Beskydech, druhotně pak roste na mnoha dalších
místech, kde byl pravděpodobně záměrně
vysazen nebo se v nedávné době sám rozšířil. Když jsem od druhé poloviny 60. let
20. století žil a cestoval po Karlovarsku, všiml
jsem si jestřábníku oranžového v některých
zahrádkách, ale na loukách jsem jej z počátku nevídal. Prvně jsem jeho nápadný porost
viděl v Perninku na sjezdovce u nádraží, kde
byl u viaduktu zmiňován již v meziválečné literatuře (Sterneck 1938). Fotografie, kterou
jsem pořídil později v roce 1981, je publikována v Ohrožené květeně Karlovarska (Jelínek
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 Porost jestřábníku oranžového v Perninku – jedna
z prvních nápadných lokalit na snímku publikovaném v Ohrožené květeně Karlovarska, 28. 6. 1981.

 Porost jestřábníků oranžových u Horní Blatné,
27. 6. 2006. Všechny fotografie Stanislav Wieser.
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1987). Tamtéž v publikovaném seznamu ohrožených rostlinných druhů jestřábník oranžový
je, ale při vnímání pozdějšího až masového šíření na loukách západního Krušnohoří dojem
jeho ohrožení zanikal.
Své pozorování nápadného šíření tohoto
druhu jsem srovnával s údajem ve starší knize, kterou jsem měl k dispozici: Klíč k úplné
květeně republiky Československé (Domin et
Podpěra 1928). Tam podle určovacích znaků
barva květu „pomerančová neb nachová“ zařazuje takové jestřábníky do druhu jestřábníku
rudokvětého (Hieracium aurantiacum) rozšířeného na horních loukách v evropské, zvláště
alpské oblasti. Z nálezových databází druhů
se zdá, že v první třetině 20. století se v horské
a vrchovinné oblasti Karlovarska jestřábník
oranžový ještě nevyskytoval. Na krušnohorských loukách se jestřábník oranžový začal
více objevovat mezi lety 1975–1980, často
i v nápadných shlucích. Ve Slavkovském lese
jsem jej ale v té době ještě nepozoroval.
Aktuální podrobné údaje o rozšíření jestřábníku oranžového jsou k dispozici ve volně
přístupné Nálezové databázi ochrany přírody
(web1). Zajímavý je zatím ojedinělý nález jestřábníku oranžového v Doupovských horách
a za povšimnutí stojí i skutečnost, že původně
horský druh roste v širokém rozpětí nadmořských výšek.
Od zavlečení tohoto druhu na krušnohorské louky ze zahrádek uplynuly teprve desítky
let. Masivní výskyt dokumentovaný například
fotografií louky u Horní Blatné může pocházet
i z cíleného výsevu. Díky dnešním podrobnějším mapovým podkladům bude snad po dalších desítkách let možné spolehlivější srovnávání proměn výskytu tohoto zajímavého
druhu.  
Podrobnější popis rozsáhlého rodu jestřábníků poskytuje web botany.cz, u řady druhů je
připojena i fotodokumentace. Mezi nimi jsou
taxony podobně zabarvené jako jestřábník
oranžový, u kterých je vyslovena domněnka,
že mohou pocházet z křížení s ním – jestřábník
červený (Hieracium rubrum) a jestřábník hnědočerný (Hieracium fuscoatrum). V poznámce je
na webu uvedeno: „Jestřábníky patří k druhově
nejpočetnějším rodům evropské květeny, jejich

1/2019

Rozšíření jestřábníku oranžového na Karlovarsku dle Nálezové databáze AOPK ČR. Značná část lokalit
v mapě jistě chybí, řada botaniků totiž druh opomíjí kvůli jeho nepůvodnosti.

vzájemná podobnost je příčinou mnohých problémů při jejich druhové identifikaci. Jestřábník
oranžový je však barvou svých květů naprosto
nezaměnitelný, je nepřehlédnutelnou rostlinou
horských luk a pastvin.” Mohu jen poznamenat,
že ve spektru lučních květin je ozdobou.
V pustinách ohrazených pastvin jsem zatím
bohužel jestřábník oranžový neviděl. Takové
pastviny se stávají nyní důvodem, aby tento druh květeny zůstal v červeném seznamu
ohrožených rostlin. V krajinách obhospodařovaných pastvou, v jakém stavu je vidíme dnes,
si kladu otázku, zda se pastva stala skutečně
prostředkem údržby trvalých travních porostů
s cílem k jejich druhovému obohacení. Teoretické podklady ke vhodnému pastevnímu hospodaření jsou a někde se dokonce i aplikují
(Mládek et al. 2006). ■

1/2019

Použitá literatura:
Domin K. et Podpěra J. (1928): Klíč k úplné květeně republiky Československé. – R. Promberger, Olomouc, 1088 pp.
Dostál J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. – Nakladatelství
ČSAV, Praha, 982 pp.
Jelínek F. (1987): Ohrožená květena Karlovarska. – Odbor
kultury Okresního národního výboru v Karlových Varech,
Propagační tvorba Praha, nestránkovaný tisk.
Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. et. Geisler J. [eds.] (2006):
Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů
v chráněných územích. – Výzkumný ústav rostlinné výroby
Praha, 104 pp.
Sterneck J. (1938): Heimatkunde des Karlsbader Bezirkes.
Band 5: Welt der Pflanzen. – Karlsbad. S. 48.
web1: https://botany.cz/cs/hieracium-aurantiacum/
web2: https://portal.nature.cz

45

Barevné varianty ropuchy krátkonohé z Vřesové v roce 2006. Foto Petr Krása.

Udělali jsme pro přírodu
– bývalá pískovna Vřesová, snaha o obnovu
jedné z nejvýznamnějších lokalit obojživelníků
v Karlovarském kraji
Jana Jiskrová, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Pískovna Vřesová – termín zažitý mezi místními milovníky žab. Jde o malý vytěžený písník
o rozloze kolem 6 000 m2 s navazující písčitou plochou s prohlubněmi naplněnými vodou, který je obklopen odkalovacími nádržemi
energetického komplexu Vřesová. Je to území,
kde se potkává člověkem absolutně přetvořená krajina Sokolovské pánve s Krušnými horami. Zřejmě vlivem těchto okolností zde vzniklo
místo, které bylo ještě před osmi lety jednou
z nejcennějších lokalit z hlediska výskytu obojživelníků v celém Karlovarském kraji. Vyskytovalo se zde 10 druhů obojživelníků, z nichž 9 je
zvláště chráněných dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Ropucha krátkonohá patří mezi
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kriticky ohrožené druhy. Skokan krátkonohý,
blatnice skvrnitá, ropucha zelená, rosnička zelená, čolek obecný, čolek velký a čolek horský
jsou druhy silně ohroženými. Ropucha obecná
je zařazena do kategorie druhů ohrožených.
Posledním dosud nejmenovaným, u nás „nechráněným” druhem, je skokan hnědý. Velký
význam této lokality dokládá i jeden díl z cyklu
České televize „Živé srdce Evropy“ natočený
právě zde v roce 2008.
Velice cenný tady byl výskyt druhů vázaných na raně sukcesní stádia, především
ropuchy krátkonohé a zelené. Ropucha krátkonohá je naší nejvzácnější žábou, která v posledních desetiletích vymizela z mnoha lokalit
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a nyní žije v několika izolovaných populacích
na západě, severu a jihu Čech. Na Vřesové
byla naposledy zaznamenána v roce 2014.
V posledních deseti letech bohužel početnost obou druhů na lokalitě výrazně klesala.
Příčinou je zarůstání vodní plochy i jejího okolí
náletovou vegetací a zazemnění nedalekých
mělkých tůní, které jsou místem rozmnožování obou ropuch.
Vlastníkem přírodovědně cenného území
je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.,
s jejichž zástupci jsme začali v posledních
letech jednat o možnostech obnovy lokality.
Bohužel se jedná o území, které nemá žádnou
plošnou ochranu, a tak jediná možnost finanční podpory byla formou žádosti do Programu
péče o krajinu – B: Podprogram pro zlepšení

dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Žádost byla začátkem roku 2018 opravdu
podána a na přelomu září a října téhož roku se
podařilo provést na lokalitě radikální managementová opatření – z plochy 2 ha byl stržen
nálet dřevin, z 1 000 m2 nádrže byl vyhrnut
orobinec a vytvořeny byly 4 mělké tůňky.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům
Sokolovské uhelné, jež se na akci podíleli
a zejména panu Pavlu Mikešovi za zajištění
technické podpory záměru.
Teď už nezbývá než čekat a doufat, že zásah na lokalitě nepřišel už příliš pozdě. První
vlaštovkou budiž ropucha zelená nalezená
zde letos na začátku května, znovu po osmi
letech. ■

Lokalita před zásahem (podzim 2018) a po zásahu (jaro 2019). Všechny fotografie Jana Jiskrová.
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Ještěrky obecné se rády vyhřívají třeba na kmenech padlých stromů.

Divočina za humny – přírodní zahrada
Pavla Tájková, Český svaz ochránců přírody Kladská
Předchozí díly tohoto seriálu nás zavedly
na pestrá stanoviště nedaleko od našich domovů, přesto by seriál nebyl úplný, pokud
bychom vynechaly „divočinu“ úplně nejbližší
– a to naše zahrady.
Často právě zahrady mohou být vítaným
životním prostředím pro řadu drobných živočichů, kteří v současné obhospodařované
krajině již ubývají. Zahrady totiž tvoří pestré
prostředí, kde najdeme stromy, keře, volné
plochy kosené i zarostlé, hromady kamení,
složené dřevo či mnoho dalších „schovek“ –
uvnitř nebo v těsné blízkosti dřevníků, kůlen,
skleníků, kompostů apod. Takovou různorodost byste v okolní krajině nalezli jen málokde.
Dalším velmi silným lákadlem je množství plodících keřů, stromů, ale i bylin na záhoncích.
Pro mnohé živočichy je taková zahrada prostřeným stolem.
Jedním takovým příkladem za mnohé
může být i zahrada, kterou jsme si před časem pořídili my. Mile nás překvapila počtem
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drobných živočichů a další její obyvatele stále
objevujeme. Nutno však říci, že bohatství živočichů přeje i okolí zahrady – blízkost lesa,
louky a potoka a v neposlední řadě také její
poměrně zanedbaný stav.
Pojďme se ale podívat na to, jaké obyvatele
můžete na vaší zahradě nejčastěji potkat i vy
a jak jim pobyt u vás zpříjemnit.
Motýli a další hmyz v současné krajině
velmi trpí plošnou sečí v jednotném termínu
na všech loukách. Strádají tak nedostatkem
potravy a v tuto dobu jim právě zahrady mohou poskytnout vítané útočiště. Motýlům můžeme pomoci vysazováním nektaronosných
keřů a bylin – jsou to např. třapatka, hvězdnice (astry), mateřídouška, dobromysl, šalvěj,
z nepůvodních pak keř komule. Přilákáte tak
motýly z okolí vaší zahrady – nejčastěji babočky, bělásky, žluťásky, ale svou návštěvou
vás může potěšit (jako nás) i batolec duhový
či červený, bělopásek topolový nebo dokonce
dvouřadý. Pokud byste chtěli motýly podpořit
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ještě více a umožnit jim na zahradě i celý vývoj,
zajistěte přítomnost živných rostlin pro housenky – nejsnazší je ponechat na slunné části
zahrady kopřivy, na kterých se vyvíjí babočky:
kopřivová, síťkovaná, paví oko i admirál. Pozorování nekonečné žravosti housenek udělá
radost nejen dětem, ale zaujme i dospělé. Pro
žluťáska řešetlákového můžete vysadit opadavý keř řešetlák počistivý s léčivými účinky.
Ostatní hmyz na zahradě udržíme pěstováním louky – co nejvíce květnaté a hlavně
sekané po částech tak, aby po celý rok byla
některá část porostu vzrostlá. Na nicotnou přírodní hodnotu na pažit hoblovaných trávníků
upozorňují odborníci již dlouhou dobu. V současné době se konečně k pěstování „hmyzích
luk“, přidává stále více měst, kdy se alespoň
část plochy v městských parcích ponechá neposekaná. A hmyz je základním článkem pro
přítomnost i dalších druhů živočichů.
Pro samotářské vosy a včely lze vyrobit „hmyzí domek“, kde jsou malé komůrky,
do kterých samice kladou vajíčka a následně
komůrky uzavřou směsí slin a hlíny. Důležité je
tyto úkryty umístit na slunná stanoviště. Nejrůznější hmyzí domky lze zakoupit i vyrobit,
my jsme jednoduše navrtali osluněné špalky
vyskládané hranice dřeva.
Lučním druhům brouků udělá radost ponechání neposekaného trávníku, jak již bylo
zmíněno výše u motýlů. Pokud má však někdo
štěstí jako my a na zahradě mu roste přestárlý či dokonce odumírající strom, nechť si ho
náležitě hýčká, protože to je v dnešní krajině
mezi pečlivě udržovanými stromy na veřejných
prostranstvích či kolem silnic a lesnicky obhospodařovanými lesy opravdová vzácnost!
Ve starém dřevě jak ovocných tak dalších
druhů stromů se vyvíjí řada vzácných brouků,
například krasci nebo tesaříci. Nás na zahradě
velmi potěšil tesařík piluna, který se vyvíjí v kořenech odumřelých stromů – dubů, buků, ale i
starých smrků či borovic.
S přítomností obojživelníků na zahrádce
je to poněkud složitější, neboť je důležitá přítomnost vhodného vodního biotopu v okolí,
odkud by k nám mohli přijít. Při troše štěstí se nám v malé i mělké tůňce ubytují čolci.
Pokud bychom toužili po opravdovém žabím
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Tesařík piluna dosahuje velikosti až 4,5 cm. Samec
s typickými pilovitými tykadly.

rybníčku, měl by být alespoň 2 × 2 m velký,
s pozvolnými břehy, bohatě zarostlý, určitě
dostatečně osluněný a bez ryb. Možná jste se
však již také na své zahradě setkali s žábou
moudře vyhlížející z díry – ropuchou obecnou, která vyhledává úkryty v děrách po hlodavcích, pod prkny, hromadou větví, tlejícím
materiálem apod. Mimo jiné je velice užitečná,
protože se živí i slimáky.
Plazi. V odborné literatuře se udává početnost ještěrek obecných 73 ks na hektar
(Moravec et al. 2015). Zvažte sami, na kolik je
tento údaj ve vašem okolí pravdivý. Ještěrek
se zarůstáním mezí, okrajů cest, skalek a kamenných snosů bohužel ubývá. Přežívají při
okrajích lesů, na náspech železnic, křovinatých svazích apod. Bohužel ani v zahradách
a v blízkosti lidských sídel se navzdory pestrému prostředí s ještěrkami příliš často nesetkáváme, a to především kvůli přítomnosti slepic,
koček a psů, které je loví. Proto nám udělala přítomnost a vysoká početnost ještěrek
na získané doposud téměř opuštěné zahradě
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 Dočasně nepotřebný materiál na zahradách
poskytuje řadě živočichů množství životně důležitých úkrytů. Před jeho úklidem či přerovnáním
stojí za to zvážit, zda by nemohl i nadále těmto
tvorům posloužit.

 Ježek bývá k zastižení i v zahradách přímo uprostřed měst, setkání s ním je však možné téměř
výhradně v noci.

velkou radost a rozhodli jsme se na ještěrky
a další plazy při péči o zahradu brát maximální
ohled. Ještěrky obecné mají poměrně malé teritorium, ve kterém potřebují mít vhodné místo
na slunění (skalka, kámen, dřevo či hromádku
jiného materiálu), vyšší vegetaci (nesekanou
trávu), kde loví hmyz, ale především vždy dostatečně malou vzdálenost k nějakému úkrytu
(skulina mezi kameny, dřevy, hromádka zetlelého materiálu či větviček apod.). Věřte, že
slunící se sameček ještěrky obecné je opravdovou perlou zahrady a možnost pozorovat
vzájemné interakce ještěrek či jejich lov předčí
zážitek ze sledování televizních dokumentů
o lvech!
Podle umístění zahrady by vaší blízkou
sousedkou mohla být i ještěrka živorodá, která vyhledává vlhčí a stinnější stanoviště. Je
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menší a ještěrka obecná ji na naší zahradě zahání do stinnější části zahrady, vyšší vegetace
bylin a keřů v blízkosti potoka.
Naopak slepýš křehký může být na každé
zahradě. Miluje úkryty pod vším možným –
prkny, kameny, květináči, ale i starým linem,
kobercem apod. Často ho najdeme v kompostu. Má rád vlhko, vyšší vegetaci a téměř
se nesluní. Je velmi užitečný, protože se živí
kromě dalšího hmyzu také slimáky.
Na zahradě s množstvím úkrytů, která leží
v blízkosti vody a vlhkých luk, snadno potkáme také neškodnou užovku obojkovou.
Tu poznáme bezpečně podle dvou žlutavých
měsíčků v oblasti uší a kruhové duhovky. Žere
žáby, hmyz i ještěrky.
Asi málokdo by byl nadšený z výskytu zmijí na své zahradě tak jako my, ale vězte, že
ani s těmito vzácnými plazy není žádná velká potíž. Jejich oblíbená místa brzy poznáte,
a pokud zmije potkáte, raději se samy rychle
stáhnou do úkrytu. Nemají rády časté vyrušování, a tak se zdržují spíše na lidmi málo frekventovaných místech. I na naší zahradě zmije
pozorujeme pouze několikrát do roka.
Výskyt plazů můžeme na naší zahradě podpořit zbudováním zimoviště – jámy o hloubce alespoň 50 cm a rozměrech cca 1–0,5 ×
1–0,5 m, který vyložíme kameny a tlejícím materiálem. Završíme ho kupou z tlejícího materiálu a můžeme překrýt starým kobercem (web 1).
Ptáci jsou velmi příjemnými společníky,
kteří nám zkrášlují pobyt na zahradě svým
zpěvem i možností jejich pozorování. I zde
platí, že čím pestřejší prostředí, tím více ptáků – v křovinách a starých stromech, dřevnících i na budovách hnízdí, na nízkých trávnících či záhoncích sbírají potravu, v okolí vyšší
vegetace loví hmyz. Jejich hnízdění můžeme
podpořit vyvěšením budek – raději více typů,
v zimě můžeme přikrmovat na krmítko. Vrásky mnoha pěstitelům naopak ptáci přidělávají
svou přílišnou horlivostí ve sklizni plodů keřů
i ovocných stromů. Proti tomu však není obrany, snad jen obalení větví s plody do síťoviny,
zde však pozor, aby byla pro ptáky dobře viditelná a nezamotávali se do ní.
Savci. Nejkomičtějším obyvatelem zahrady je ježek. Vždy překvapí, jak tak malý tvor
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dokáže nadělat tolik rámusu. Živí se hmyzem,
slimáky, plazy a spadaným ovocem, a tak je
na každé zahradě vítaným hostem. Úkryt hledá pod dřevem, větvemi a listím. Také pro
ježky můžete zbudovat domek. Pokud by
měl sloužit i k zimování, měl by být dostatečně zahrabán v zemi, aby nepromrzl. Zejména
pro ježky, ale i pro další živočichy je důležitá průchodnost plotů – raději volte ploty bez
betonové podezdívky, nejlepší jsou plaňkové.
Pro veverky můžete na zahradě zbudovat pro
období tuhých zim speciální veveří krmítko
(web 2).
Dalšími savci, které můžete na zahradě
pozorovat, jsou samozřejmě drobní hlodavci
– myšice, norníci, ale i hmyzožravci – bělozubky, rejsci a krtek. I pro ně platí, že čím více
pestrosti a „přírodního nepořádku“, tím se jim
na zahradě více líbí. Jejich výskyt je na zahradě zcela neškodný, i krtek se živí pouze hmyzem, poněkud horší je to bohužel s hryzcem
nebo zajícem.
Jak by měla zahrada vypadat?
Návodem jak na zahradě vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro různé živočichy se zabývá
mnoho rádců a příruček, včetně internetových
(viz literatura). Na základě vlastních zkušeností
si je dovoluji shrnout do několika málo nejzásadnějších bodů. Pokud si pobyt na zahradě
chceme zpestřit pozorováním co největší rozmanitosti živé přírody, určitě bychom měli dodržet následující zásady:
• Nepoužívat chemické přípravky na hubení
škůdců ani plevelů.
• Nesekat trávník naholo, co největší plochu
ponechat alespoň po část roku nesekanou.
• Nechávat na zahradě přírodní „nepořádek“.
Ten totiž znamená pro většinu živočichů
úkryt.
• Mít na zahradě suchou zídku nebo hromádku
kamení, kompost a hromadu dřeva či větví.
• Vysadit na zahradě křoviny a ponechávat alespoň část bylin nastojato i přes zimu.
• Pěstovat co nejvíce křovin a stromů, které
nesou plody.
• Nechovat psy, kočky a drůbež (případně
pouze ve výběhu či v interiéru). ■
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Líhnutí šídla v zahradním jezírku může být zážitkem
nejen pro děti. Aby se vám ale vážky v jezírku
zabydlely, mělo by mít pozvolné a vegetací zarostlé
břehy a neměly by v něm být ryby.
Všechny fotografie Přemysl Tájek.
Literatura a zdroje informací o přírodních zahradách:
Křivan V. et Stýblo P. (2012): Živá zahrada, Chaloupky, 72
pp. – Kniha s praktickými radami, jak zvýšit pestrost přírody
na vaší zahradě od hmyzu po veverky.
Moravec J. (ed.) et al. (2015): Fauna ČR: Plazi (Reptilia). Academia, Praha, 531 pp.
web 1: www.projektymzp.cz/data/prilohy/2009/255/255_09_
blok_metodika_jesterky_09.pdf – Brožurka ČSOP „Ochrana plazů v okolí lidských sídel aneb Proč nemáte na zahradě ještěrku, slepýše nebo užovku?“, kde najdete praktický
návod, jak na vaší zahradě podpořit plazy.
web 2: www.veveratka.cz/stranka/5-jak-vyrobit-veveri-krmitko.html
www.zivazahrada.cz – Můžete se zapojit do soutěže Českého svazu ochránců přírody Živá zahrada, jejímž hlavním
cílem je možnost porovnání života na různých zahradách.
Zde naleznete také různé tipy a rady.
prirodnizahrada.eu – Na těchto stránkách se například dozvíte, kde si prohlédnout ukázkové přírodní zahrady, ale také
jaké mají pravidla.
www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/ptaci-zahrady/
– O tom, jak na své zahrady přilákat ptáky, Ptačí zahrada.
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Stříbrný potok u Nového Nancina smrku.

Zajímavá místa Karlovarského kraje
– Údolí Stříbrného potoka u Nancy,
nyní v Rájeckém údolí
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
Stříbřité odlesky na toku bystřiny se zjevovaly
a mizely v průhledech lesními i lučními porosty
cestou Rájeckým údolím. Tenkrát jsem si myslel, že takto vidím Rájecký potok, jak byl pojmenován v turistických mapách vydávaných
od roku 1967 do zatím nejnovějšího vydání
z roku 2017. V Zeměpisném lexikonu (Kestřánek 1984) jsem Rájecký potok nenašel, ale popsán je Stříbrný potok, do něhož se vlévá bystřina považovaná za Rájecký potok u rozcestí
Nancy. Jeho vodní tok má dle lexikonu označení číslem hydrologického pořadí 1-13-01-098
s pramenem při státní hranici ČSR – NDR mezi
vrcholy Kamenáč (936 m) a Jelen (959 m).
Dnes je možné o všem číst na internetových stránkách, na mapách, včetně dříve
nedostupných leteckých, prohlížet všechna
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možná zákoutí. Stejně jako ve starém zeměpisném lexikonu v nich však nelze najít Rájecký potok. V digitální mapě údolím s pozůstatky obce Rájce, neboli Nancy, protéká Stříbrný
potok. Jeho prameniště je na západních svazích Vysokého vrchu (946 m) nedaleko hranice
národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. Nepátral jsem, kdy se z Rájeckého potoka stal Stříbrný a ze Stříbrného potoka v jeho
horním toku bezejmenný přítok zprava u rozcestí Nancy. Důvod přejmenování spočíval
zřejmě ve vodnatosti koryta bystřin na jejich
soutoku, přestože je zřetelné směrování údolnice Stříbrného potoka pod Kamenáč.
Z bystřiny, dříve pojmenované Stříbrný potok, je vyveden pod Kamenáčem vodní přivaděč vrstevnicovým úzkým příkopem směrem
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k Bublavě. Pod domy na východní straně
obce se vlévá do nejnižšího ze tří Panských
rybníků, které jsou na Bublavském potoce.
Nyní bezejmenná bystřina pod odbočením
do vodního příkopu k Bublavě se již často
nestříbří. V dlouhých suchých obdobích ani
neproudí v působivé kaskádě po balvanech
200 m níže pod přesměrováním svého toku.
Do Stříbrného potoka se vlévají v Rájeckém údolí jiné bystřiny, které svoji vodu zatím
neztrácejí a stříbří se v lesích.
Rájecké údolí je na severní straně ohraničeno hlavním krušnohorským hřebenem. Ze hřebenové cesty od Bublavy přes Kamenáč dál
na východ jsem našel v archivu svých fotografií
zajímavé pohledy z roku 1972. Zachycují pramennou oblast Stříbrného, tehdy Rájeckého,
potoka ze Tří skalek (916 m). Tehdy tam nevedly žádné značené cesty a ještě stála strážní
věž na průseku bývalého hraničního oplocení.
Zákaz vstupu do hraničního pásma byl zrušen v roce 1968 a volný pohyb byl dovolen
 Průsek hraničního pásma od Tří skalek k Zadnímu Ostružiníku (rok 1972).
 Altán a vrcholová skála na Špičáku.
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 Rájecký, nyní Stříbrný potok pod Nancy
 Špičák z vrcholu Šišáku.

až ke státní hranici. Při vzpomínce na tehdejší volnost v liduprázdné krajině, na nečekaná rozhledová místa a toulky rozsáhlými lesy
na svazích Rájeckého údolí mě napadlo vložit
tuto kapitolu mezi Zajímavá místa Karlovarského kraje, jak jsou popisována v Arnice.
Tenkrát bylo možné „objevovat“ mnohá
nepopsaná místa, hledat stopy zmizelých
domů, které dosud byly zakresleny v mapách,
vystupovat na nepojmenované skály, obdivovat stromy, které tehdy jakožto památné ještě
neměly svá jména.
Je zajímavé číst si různě obměňované texty
o turistických místech na internetových stránkách a prohlížet si k nim a k mapám vložené
fotografie. Není však nic z toho nad zážitek
vydat se do svahů a hřebenů nad údolími stříbřících se potoků. Nad bystřinou, která ztratila
své jméno i většinu vody, se však leskne klidná
hladina v příkopu místy sotva stopu širokém.
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Příkrý svah údolí výše směrem k severozápadu přechází do mírně vyklenutého vrcholu Tří
skalek a Kamenáče, který je turistům známý
spíše pod svým německým názvem Aschberg.
Rozhledna severovýchodně od vrcholu, blízko
státní hranice, poskytuje daleký výhled na západní Krušnohoří, Smrčiny a Dyleňský les, ale
údolí Nancy překrývá vrcholový les. Také Tři
skalky již přerostly lesem a není z nich někdejší
výhled. Vynikající výhled poskytoval odlesněný vrchol Kamenáče (tehdy Aschbergu) v poslední třetině 19. století při vytyčování saské
zeměměřičské triangulační sítě. V roce 1864
byl na vrcholové skále vztyčen kamenný sloup
vyznačující základní bod sítě. Nyní je chráněn
jako technická památka a vedle něj je informační tabule instalovaná v roce 2013. Na ní
je zmíněn také vynikající výhled ze Špičáku
(991 m), nejvyššího bodu Kraslicka. Z jeho vrcholových skal na jižní straně Rájeckého údolí
jsou dosud jen dílčí průhledy do údolí Nancy,
tedy do popisované pramenné oblasti Stříbrného potoka a jeho přítoků. Na Špičák vede
z Rájeckého údolí zelené turistické značení pokračující dále směrem k Přebuzi.
Západně od této cesty je svah Šišáku (855
m), kde v porostu vzrostlých i zmlazujících
smrčin se tyčí žulové věže a skalky. Podle
vzrůstového stavu lesa jsou některé viditelné a také umožňují výhledy. Na odbočku
ke „Skalnímu městu“ upozorňuje směrovka
níže pod altánem stojícím u rozcestí ke Stříbrné. Pozoruhodné a četné skály jsou na severovýchodním svahu Šišáku. Mnohde jinde
na svazích celého Rájeckého údolí a na okolních vrcholech jsou skály vypreparovaného
žulového masivu. Většinou je kryjí lesní porosty, ale podle aktuálních leteckých map lze
odhadovat, kde se otevírají výhledy do krajiny.
Cesta k takovým místům nebývá snadná, ale
s pomocí nyní již běžných příručních navigací
vede k cíli s hledaným výhledem, ale jen někdy
opravdu úchvatným.
Popisy většiny zajímavých míst se vztahují k pohodlné cestě po silnici s turistickým
červeným značením v Rájeckém údolí – vždy
s podotknutím, že jméno Nancy má po hraběnce Nosticové, která pocházela z francouzského Nancy, odkud se dostala do zdejšího
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panského rodu Nosticů. Na pomníku osady
Nancy jsou údaje a dobové fotografie, které je
možné vyhledat také na webu zaniklé obce.cz.
V místě, popsaném v mapách Nancy, bývala
myslivna. Nyní výše na odbočce stojí novější
objekt č. p. 460, u kterého je oplocené pronajímané kempovací místo. Další objekty pozůstalé z původního osídlení jsou využívány
pro rekreaci i bydlení, zatímco nejníže v údolí
u rozcestí Nancy, kde je zastávka autobusů,
vzniklo novější rekreační zařízení v době provozování podnikových rekreací Revolučním
odborovým hnutím. V turistických mapách má
nynější název Filip. Poněkud zchátralé jsou
jeho budovy a zejména koupaliště.
Německé osídlení připomínají vlastenecky pojaté lidové výtvory portrétů Beethovena
a Schillera ve dvojici žulových balvanů typických pro zdejší rozpad skal. Na severní straně
silnice k nim a k altánu u nich odbočuje pěšina
asi 300 m níže pod zmiňovaným kempovacím
místem. Jinou připomínkou, již nevýraznou,
 Skalní město na Šišáku.
 Vodní přivaděč pod Kamenáčem.
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Reliéfní podobizny Beethovena (a) a Schillera (b)
ve svahu Rájeckého údolí pod Nancy.
Všechny fotografie Stanislav Wieser.

avšak monograficky popsanou, je srub regionálně známého malíře Franze Grusse, jehož
život a tvorbu pro nynější zájemce popsal Vladimír Prokop v knize Franz Gruss. Opomenutý
umělec Kraslicka, 1891–1979. Sokolov 2011.
Srub stával u odbočky tzv. Cínové cesty, směřující údolím bystřiny k Přebuzi. Místo spjaté
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s dvěma desetiletími zdejšího malířova působení je patrné podle vrat sklepa využívaného
pro sklad lesního závodu. U protějšího altánu,
typického pro odpočinková místa zřizovaná
kraslickou správou Lesů ČR, je nově instalována tabule, která připomíná zdejší jubilejní háj
a u něj balvan s nápisem na paměť 10. výročí
vzniku ČSR. Tento projev českého vlastenectví,
které pronikalo s novými obyvateli po vzniku
republiky až k někdejší hranici českého království, tady ve formě nápisu měl krátké trvání.
Kámen zůstává na svém místě. Tabulka s nápisem byla obnovena až v roce 1968 a po dalších 50 letech na něm je deska osazená v roce
stého výročí vzniku Československa. Z pohlednice s malířovým srubem, postaveným v roce
1924, není patrná výsadba háje, ale aspoň některé stromy v něm za 90 let zdárně vzrostly.
Zajímavý je údaj, že až ke Grussovu srubu jezdil autobus z Kraslic, takže na zdejší
domácké malířské kurzy asi dojížděli zájemci
z širšího okolí. V naší době projíždí Rájeckým
údolím jen v letním období cyklobus na lince
z Chebu přes Aš, Adorf, Bublavu a Přebuz
do Nejdku a zpět. Každý, kdo rád také na kole
zdolává horské svahy, má na dobrých i jinak
sjízdných lesních cestách v této oblasti dost
příležitostí.
Budou-li sněhem bohaté zimy, jaké připomínají lyžařské motivy z fotografií v Grussově
pozůstalosti, ostatně i dost upomínkových fotografií z našich cest, může být na lyžích sjízdné aspoň zčásti Rájecké údolí (viz poznámka silnice se v zimě neudržuje v Mapách.cz)
– jistější bude jízda po udržovaných stopách.
Severně od Rájeckého údolí je po úbočí horského hřebene vedena Krušnohorská lyžařská magistrála z Bublavy do nejvyššího místa
údolí na silnici u Přebuze. Odbočkou z ní pod
Kamenáčem, nebo lépe z Aschbergu, lze nastoupit na německou Kammloipe a stejně jako
po naší straně hranice pokračovat v cestě východním směrem. Nad mapou vymyšlené výlety mohou být v terénu osobním dobrodružstvím - nejraději příjemným. ■
Literatura:
Kestřánek J. [ed.] (1984): Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní
toky a nádrže. – Academia Praha. 315 pp.
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Albeřické rybníky. Foto Petr Jiskra.

Nová chráněná území
v Doupovských horách
Petr Jiskra, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Jedinečné, přírodovědecky cenné území
Doupovských hor je zařazeno v celoevropské síti významných území Natura 2000.
Jsme náležitě hrdí, že i naše malá zemička
může v celoevropském měřítku nabídnout
něco výjimečného. Nicméně, ochrana pouze
prostřednictvím Natura 2000 není pro takto
cenné území dostatečná, a tak v roce 2008
vznikl záměr na vyhlášení chráněné krajinné
oblasti (CHKO) Doupovské hory. Pro takto
rozlehlé území optimální ochrana. Ze záměru
ale nakonec sešlo a bylo rozhodnuto, že místo CHKO zde vznikne síť maloplošně zvláště
chráněných území, která pokryjí to nejcennější z Doupovských hor.
Mimo území vojenského prostoru (vojenský újezd Hradiště) tedy Krajský úřad Karlovarského kraje, jakožto příslušný orgán
ochrany přírody, postupně začal v Doupovských horách vyhlašovat přírodní památky –
například Lom ve Stráži, Dubohabřinu ve Vojkovicích nebo třeba Hornohradský potok.
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Na území vojenského prostoru je příslušným orgánem ochrany přírody Újezdní
úřad. Zde byla 31. 1. 2017 uzavřena smlouva
o územní ochraně některých dalších cenných
lokalit. Smluvní ochrana je nástrojem územní
ochrany, který lze použít, pokud není vyhlášení
zvláště chráněného území z nějakého důvodu
vhodné. Smlouva byla uzavřena mezi Újezdním úřadem, Vojenskými lesy a Armádou ČR.
Podmínkou uzavření smluvní ochrany je, že se
smlouvou budou souhlasit všichni vlastníci.
V případě vojenského újezdu Hradiště to bylo
jednoduché, neboť jediným vlastníkem je stát
(Vojenské lesy i Armáda ČR) – a ten souhlasil.
Podobná situace nastala i v případě vzniku
chráněných území na pozemcích Vojenských
lesů a statků, s. p. nacházejících se mimo vojenský prostor. Také zde Vojenské lesy a statky projevily zájem o uzavření smluvní ochrany,
a tak bylo dne 25. 6. 2018 vyhlášeno hned 12
smluvně chráněných území – tedy částečná
náhrada za CHKO.
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Součástí smluvně chráněného území Albeřické rybníky jsou i navazující druhově bohaté suché trávníky.
Foto Přemysl Tájek.

Nelesní lokality

Albeřické rybníky – extenzivně obhospodařované rybníky s bohatým porostem vodních
makrofyt a silnou populací kuňky obecné
(Bombina bombina). Ze vzácnějších vodních
rostlin zde najdeme rdest alpský (Potamogeton alpinus), rdest světlý (Potamogeton
lucens) či bahničku vejčitou (Eleocharis ovata). Žijí zde i vzácné druhy vážek, především
šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca)
a vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum). Součástí lokality jsou i okolní podmáčené louky,
olšové luhy a druhově bohaté suché trávníky.
Pro udržení příznivého stavu předmětů ochrany je zásadní extenzivní rybářské obhospodařování, minimalizace vnosu nežádoucích
látek, letnění rybníků a kosení navazujících
luk, k čemuž se vlastník podpisem smlouvy
zavázal.
Ořkovské louky – sečené střídavě vlhké
bezkolencové louky s výskytem zvonečníku
hlavatého (Phyteuma orbiculare). Optimální
péčí, která je rovněž zakotvena ve smlouvě,
je každoroční kosení, které zde probíhá díky
zemědělským dotacím.
Bražecké pastviny – komplex poháňkových
pastvin a podhorských smilkových trávníků
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s lučními prameništi (foto na vnitřní zadní obálce). Území je významnou lokalitou vzácného
hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), vemeníčku zelenavého (Coeloglossum viride) a vratičky měsíční
(Botrychium lunaria). Pro lokalitu je nejvhodnější extenzivní pastva spojená s narušováním drnu pro lepší uchycení semen hořečků.
I v případě této lokality je způsob hospodaření
zakotven ve smlouvě.
Lokality Šibeniční vrch a Lučinský vrch reprezentují typické doupovské stepní trávníky
doplněné četnými solitérními dřevinami (foto
na vnitřní zadní obálce). Obě lokality jsou
v současné době, v souladu se smlouvou, extenzivně spásány ovcemi a koňmi, což je optimální způsob obhospodařování.

Lesní lokality

Černý vrch – jedná se o komplex starých, velmi kvalitních květnatých bučin a suťových lesů
s vysokou druhovou diverzitou dřevin. Lesy
jsou bohatě strukturované, věkově i vertikálně rozrůzněné, se značným podílem mrtvého
dřeva.
Sutě za Kamencem – suťové lesy na strmém kamenitém srázu v blízkosti obce Boč.
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hercynských dubohabřin a suťových lesů na příkrých skalnatých svazích. Roste zde řada vzácnějších druhů rostlin jako je vemeník zelenavý
(Platanthera chlorantha), okrotice dlouholistá
(Cephalanthera longifolia), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), třemdava bílá (Dictamnus albus)
nebo jeřáb dunajský (Sorbus danubialias).
Jedliny – jedinečný bukový les s vysokým
podílem lípy. Mohutné stromy rostou v řídkém
sponu a tak celý porost působí spíše parkovým dojmem. Stáří velké části lesních porostů
přesahuje 170 let.
Malý Hlavákov – borový porost na slunné
stráni s významnou příměsí javorů, jasanů, lip,
dubů a ojediněle též jalovců.
Valeč – Nad parkem – dle lesní hospodářské
evidence nejstarší porost v Doupovských horách. Dle podkladů má porost věk kolem 270
let, což je u bučin již věk úctyhodný. Nicméně
i stromy stárnou a umírají, a tak z původních
mohykánů zbylo již jen pár pokroucených
kmetů na horní hraně skalnatého srázu.
Bučina u Kyselky – staré bučiny přímo navazující na národní přírodní památku Skalky
skřítků, kterou velmi vhodně doplňuje a rozšiřuje o další lesní porosty.

 Černý vrch.
 Jedliny.
 Bučina u Kyselky. Všechny fotografie Petr Jiskra.

V porostu převládají javory a jasany, ojediněle
se vyskytuje i buk a při okrajích srázu také
habr a dub.
Nedíl – lesní komplex zachovalých listnatých porostů s převahou květnatých bučin,
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Všechny uvedené lesní lokality jsou biotopem
lejska malého (Ficedula parva), žluny šedé
(Picus canus), čápa černého (Ciconia nigra) a dalších lesních ptáků. Pozoruhodný je
i značný výskyt netopýrů vázaných na staré
doupné stromy. Pro zachování kvality lesních
komplexů je žádoucí pouze extenzivní obnova
porostů listnáči, ponechání doupných stromů
a stromů na dožití a na vhodných místech ponechávat dřevní hmotu na zetlení. Ke všem
zmíněným činnostem se vlastník podpisem
smlouvy zavázal a převzal tak na sebe odpovědnost za stav lokalit.
Zmíněná smluvně chráněná území velmi kvalitně reprezentují bohatou doupovskou přírodu. Doufejme, že budou jen odrazovým můstkem v další péči o celé Doupovské hory. ■
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 Lučinský vrch, v pozadí Šemnická skála, (Nová chráněná území v Doupovských horách, str. 57). Foto Petr Jiskra.
 Bražecké pastviny, v popředí kvetoucí hořečky, (Nová chráněná území v Doupovských horách, str. 57).
Foto Přemysl Tájek.
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Vzácná kyjanka Zollingerova (Clavaria zollingeri) v parku v Mariánských Lázních (str. 5).
Foto Martin Hamaďák.

