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 Židovský hřbitov v Úbočí u Dolního Žandova, (Židovské hřbitovy Slavkovského lesa – Úbočí, str. 32).  
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Z pestrého souboru příspěvků v tomto čís-
le Arniky bych rád upozornil na dva články 
dotýkající se města Loket – o mlocích a o te-
saříku obrovském. Dobře totiž dokládají, jak 
mohou pozornosti přírodovědců dlouhodo-
bě unikat i některé velmi nápadné druhy.

Když jsme v roce 2008 na stránkách Ar-
niky psali o možném výskytu mloka skvrni-
tého ve Slavkovském lese, snažili jsme se 
do pátrání zapojit i veřejnost. Doufali jsme, 
že nám do redakce doputuje alespoň něko-
lik zpráv či fotografií upozorňujících na vý-
skyt mloků. Nic takového se však nestalo 
a trvalo celých sedm let, než se odborníkům 
podařilo výskyt mloka v CHKO Slavkovský 
les potvrdit. Byl nalezen pod hradbami lo-
ketského hradu, přímo ve městě. Je tedy 
dost pravděpodobné, že o mlocích v Lokti 
někdo z místních ví. Třeba mu chodí každé 
jaro po dešti podél plotu zahrádky.

V době, kdy téměř tři čtvrtiny naší po-
pulace nosí v kapse „chytrý“ telefon, není 
nic snazšího, než mloka, podezřele velkého 
brouka či neobvyklé požerky ve dřevě vyfotit 
a fotku pak poslat specialistům. Kdyby se 
tak před pár lety stalo, mohli jsme možná lo-
kalitu se vzácným tesaříkem ochránit a Lo-
ket se mohl pyšnit prvotřídní přírodní zají-
mavostí. Při svých toulkách přírodou tedy 
foťte a nestyďte se se svými objevy či dotazy 
obrátit na odborníky. Můžete tak zachránit 
některou ze zapomenutých lokalit mizejících 
vzácných druhů. 
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Modrásek černoskvrnný 
ve Slavkovském lese – znovuobjevený kriticky 
ohrožený druh, téměř po 70 letech
Přemysl Tájek, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion) 
se ještě v první polovině 20. století vyskyto-
val po celém území našeho státu od nížin až 
do hor. Dnes v ČR přežívá již jen v několika 
posledních oblastech, které alespoň zčásti 
unikly intenzifikaci zemědělství. Z všeobecně 
rozšířeného druhu se tak stal jeden z našich 
nejohroženějších a nejvzácnějších motýlů. 
Díky svým složitým biotopovým vazbám a vy-
sokým nárokům na pestrou krajinnou struk-
turu je jedním z vlajkových druhů současné 
ochrany přírody.

Když jsem se před pár lety zapojil do mapo-
vání výskytu našich motýlů, měl jsem řadu 
začátečnických přání. Až časem jsem po-
znal, jak moc byla některá z nich neskromná. 
Osud tomu ale chtěl, že jsem měl v několika 

uplynulých letech možnost věnovat se dosti 
intenzivně mapování motýlů v Doupovských 
horách, především pak ve vojenském újezdu 
Hradiště. Zdejší jedinečná krajina nedotčená 
intenzivním zemědělstvím mi většinu mých 
největších “motýlích” přání splnila a umožni-
la mi tak setkání s řadou ohrožených a velmi 
vzácných druhů. 

Podobně jako filatelisté mají svého Modré-
ho Mauritia, mým “nejvytouženějším” druhem 
byl jeden z našich nejkrásnějších a zároveň 
nejvzácnějších modrásků – modrásek černo-
skvrnný. Prvních několik let průzkumů a pát-
rání po tomto druhu bylo zcela neúspěšných. 
Znalost krajiny Doupovských hor se ale rychle 
zlepšovala a přibývaly i cenné terénní zkuše-
nosti – a s nimi i šance na úspěch. Postupem 
času se tak na mapě začaly objevovat i body, 

Biotop modráska černoskvrnného ve Slavkovském lese  
– ovcemi přepásaná výslunná stráň v NPP Křížky a navazující nekosené louky.
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kde se mi přeci jen ještě podařilo modráska 
černoskvrnného vypátrat. Na konci letošní se-
zóny jich již bylo rovných 20.

Modrásek černoskvrnný pro svůj život po-
třebuje stanoviště splňující řadu zvláštních 
podmínek. Musí jít o osluněná suchá místa 
s vysokou pokryvností mateřídoušky, s níz-
kým vzrůstem vegetace, s ploškami obnaže-
né půdy a s přítomností hnízd hostitelských 
mravenců. Podobná místa z naší krajiny té-
měř vymizela a i v Doupovských horách se 
zachovala jen na malých plochách. Proto 
jsou zdejší populace, podobně jako jinde 
po Čechách, nepočetné (na většině lokalit 
jsem obvykle zaznamenal pouze jednoho či 
dva motýly). Větší množství kolonií se v ČR 
vyskytuje již jen na Vsetínsku, jinde přežívají 
pouze malé a izolované populace (Pošumaví, 
střední Povltaví, bývalý vojenský výcvikový 
prostor Ralsko, východní Vysočina, Svitavsko, 

Moravskotřebovsko, sever Bílých Karpat 
a Oderské vrchy; web1).

Slavkovský les se svým vlhkým klimatem 
a vysokým podílem lesů a mokřadních stano-
višť rozhodně neoplývá množstvím suchých 
mateřídouškových trávníků. Nebylo proto 
příliš překvapující, že zde tento druh nebyl 
v posledních desetiletích zjištěn a že i star-
ších záznamů je poměrně málo. Jediné do-
klady o výskytu modráska černoskvrnného 
ve střední části Slavkovského lesa tak pochá-
zejí z roku 1951 (8. a 11. července). Jde o dva 
jedince odchycené v okolí Pramenů a uložené 
v Regionálním muzeu Kolín, kde jsou součás-
tí rozsáhlé sbírky dnes již dávno zesnulého 
středočeského sběratele motýlů Jaroslava 
Obermajera. Další starší záznamy o výskytu 
modráska černoskvrnného pocházejí od zná-
mého západočeského lepidopterologa Jindři-
cha Franze. Nejsou však přesně lokalizovány 

Modrásek černoskvrnný se od většiny našich ostatních modrásků pozná podle nápadných černých skvrn 
na horní straně křídel. Na modrásky nezvykle velký počet velkých černých skvrn má tento druh také 
na spodní straně křídel. Je naším největším modráskem, rozpětí jeho křídel dosahuje 35–40 mm. Na obrázku 
samice kladoucí vajíčka do květenství mateřídoušky.
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a není tedy zcela zřejmé, zda pocházejí z lo-
kalit v okrajových částech CHKO Slavkovský 
les, nebo mimo ni. Nálezy pocházejí z rozmezí 
let 1900–1950 (Karlovy Vary, Andělská Hora, 
Olšová Vrata), a 1951–1980 (Olšová Vrata; 
Databáze Mapování motýlů České republi-
ky, Entomologický ústav BC AV ČR, České 
Budějovice).

O to větší však bylo mé nadšení, když se 
mi 30. června 2019 podařilo jednoho “ariona” 
odchytit na okraji národní přírodní památky 
Křížky, v samém srdci Slavkovského lesa. Ob-
jev sice náhodný, přesto ale více než zaslou-
žený – modráska jsem zde totiž zaznamenal 
během výzkumu denních motýlů, který se tu 
prováděl již druhým rokem. Jde o transektový 
monitoring motýlů, při němž se lokalita na-
vštěvuje 12× do roka (od dubna do září se pro-
chází pevně stanovená trasa, v tomto případě 
obvod chráněného území). Zkušenosti získa-
né v Doupovských horách se tak plně zúročily 
– modrásek černoskvrnný je sice naším nej-
větším druhem modráska, milimetrové rozdíly 
oproti ostatním našim druhům modrásků ale 
za letu rozpozná až cvičené oko. Po krátkém 
loveckém sprintu a rychlém máchnutí síťkou 
byl modrásek nevěřícně prohlédnut, poté ale 
spolehlivě určen a zase vypuštěn na svobodu.

Populace modráska černoskvrnného na 
Křížkách jistě není velká, a je proto možné, že 
zde byla po dlouhá desetiletí přehlížena. Zda by 
podobných lokalit ve Slavkovském lese mohlo 
být víc, je prozatím záhadou, po plánovaném 
mapování oblasti v příštích dvou letech ale 
jistě budeme chytřejší. Z pohledu regionálního 
patriota a ochranáře je nález modráska černo-
skvrnného potěšující hned dvojnásob. Dokládá 
totiž, že dlouholetá a mnohdy dosti strastiplná 
péče o chráněnou lokalitu spočívající ve vyře-
závání náletů, přepásání ovcemi a mozaikovém 
ručním sekání vyhovuje i těm nejnáročnějším 
druhům organismů. Neméně důležitá je však 
pro přežití modrásků i zdejší celkově pestrá 
krajinná mozaika s loukami a pastvinami ob-
hospodařovanými v různých termínech a s růz-
nou intenzitou, včetně ploch zemědělsky nevy-
užívaných. Výskyt modráska černoskvrnného 
zachovalost zdejší krajiny oproti většině “běžné 
české krajiny” jednoznačně potvrzuje.

Zajímavý život modráska černoskvrnného
Modrásci rodu Phengaris, kam patří i mod-
rásek černoskvrnný (Phengaris arion), jsou 
známí svým zvláštním a velmi zajímavým ži-
votním cyklem, úzce spjatým jen s několika 
druhy živných rostlin a hostitelských mraven-
ců. Dospělí motýli žijí pouze několik dnů a cel-
ková doba výskytu dospělců trvá obvykle jen 
dva až tři týdny. Oplozené samičky modrás-
ků černoskvrnných kladou vajíčka na květy 
mateřídoušek (v některých částech areálu 
druhu také na dobromysl). Housenky, které 
se z vajíček vylíhnou, se prokoušou do kvě-
tu, kde se živí obsahem semeníku. Zhruba 
po třech týdnech, obvykle v podvečer, stále 
velmi malé housenky květy opustí a slezou 
nebo spadnou na zem. Tvarem těla housen-
ky napodobují mravenčí kukly a na zemi pak 
vylučují feromony, jimiž lákají dělnice mraven-
ců rodu Myrmica. Přesto zdaleka ne všechny 
housenky svůj “odvoz” přivolají včas. Pokud 
housenka zůstane nepovšimnuta příliš dlou-
ho, vyschne a zahyne. Proto je zapotřebí, aby 
hustota hnízd hostitelských mravenců byla 
vysoká. Literatura uvádí, že pro přežití popu-
lace modrásků je nezbytné, aby byla hnízda 
mravenců nejvýše dva metry od mateřídouš-
ky (Barnett et Warren 1995, Křenová et Beneš 
2002, Pech et Horák 2017). 

Při setkání housenky s mravencem reaguje 
housenka na dotek tykadel a začne ze žlázy 
na hřbetě vylučovat směs cukrů a aminoky-
selin. Sekrece obvykle trvá několik minut, do-
kud mravenec nevezme housenku do kusadel 
a neodnese do části mraveniště určené k od-
chovu mravenčích larev. Zde housenky mod-
rásků pomocí feromonů i nadále ovlivňují cho-
vání mravenců. V polovině listopadu housenky 
upadají do zimního spánku, během něhož 
ztrácejí až polovinu svojí hmotnosti. Po pře-
zimování zkonzumuje jedna housenka přes 
200 larev mravenců a pokud je v mraveništi 
větší počet housenek, mohou jej zcela zničit. 
Většina mravenčích hnízd je natolik malá, že 
zde svůj vývoj nedokáže dokončit ani jeden 
modrásek. V Evropě bylo zaznamenáno 6 
druhů mravenců, v jejichž hnízdech housenky 
modrásků černoskvrnných parazitují. Nejčas-
tějším hostitelem však pravděpodobně bývají 
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mravenci druhu Myrmica sabuleti. Housenky 
se v hnízdech mravenců i kuklí. Bezpečný 
únik z mraveniště zajišťují čerstvě vykukleným 
motýlům dvě dlouhé šupiny na křídlech, jež 
na mravence působí repelentním způsobem. 
Jakmile motýl mraveniště opustí, šupiny od-
padnou (Thomas et Wardlaw 1992, Křenová et 
Beneš 2002, Sielezniew 2007, Rejman 2011, 
Pech et Horák 2017).

Modrásek černoskvrnný je závislý na ex-
tenzivní pastvě, jako ideální se jeví pastva smí-
šených stád skotu, koz a ovcí. Za vymizením 
modráska u nás stojí úbytek vhodných stano-
višť, především sušších luk, mezí a výslunných 
strání. Ty byly buď přímo zničeny (rozoráním či 
převedením na les), případně se pro modrásky 
staly neobyvatelné v důsledku příliš intenzivní-
ho zemědělského hospodaření, nebo naopak 
důsledkem ponechání ladem a následným 
přerůstáním vysokobylinnou vegetací nebo 
náletovými dřevinami. Přežívání modrásků 
černoskvrnných ve vojenských výcvikových 
prostorech je způsobeno blokováním sukcese 
projíždějící vojenskou technikou, občasnými 
požáry a umělým udržováním bezlesí (Křeno-
vá et Beneš 2002). ■

Poděkování: 
Rád bych touto cestou poděkoval Jiřímu 
Benešovi za excerpci historických záznamů 
z Databáze Mapování motýlů České republiky.
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Modrásek černoskvrnný. Všechny fotografie Přemysl Tájek. 
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O tajemné sluce lesní nejen  
ve Slavkovském lese
Pavel Jaška, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
 
Sluka lesní (Scolopax rusticola) patří svou 
morfologií a životními projevy k nesmírně za-
jímavým ptákům. Veřejnosti je poměrně málo 
známa pro svůj skrytý způsob života. V mys-
livecké tradici však zaujímá mimořádné po-
stavení. Lov sluk při jarním tahu bývá vnímán 
jako jeden z nejhezčích. Přitom pro svou ob-
tížnost vyžaduje značnou loveckou zkušenost 
a um. Díky nesmírné lovecké atraktivitě čelí 
sluka na většině svého areálu rozšíření vel-
kému loveckému tlaku. Roční odlov v Evropě 
se odhaduje na 3–4 miliony ptáků (Ferrand et 
Gossmann 2001). Sluka byla do zavedení zá-
konné ochrany lovena běžně i u nás. Nejvyšší 

evidovaný počet ulovených jedinců byl dosa-
žen v roce 1937, kdy bylo uloveno 11 tisíc kusů 
(Hudec et Šťastný 2005). Následovalo prudké 
snížení odlovů. Od roku 1992 se u nás sluka 
těší zákonné ochraně. V důsledku ochrany 
se dnes nemálo tuzemských lovců vydává 
do zahraničí, např. do Ruska, aby uspokojili 
svou loveckou potřebu, a to nejen v případě 
sluk. Cíl tohoto článku spočívá v seznáme-
ní čtenářů s jedním z našich nejtajuplnějších 
druhů ptáků, jeho ohrožením, monitoringem 
a postavením ve složité době kolapsu našich 
smrkových lesů.

Sluka lesní na hnízdě. Foto Petr Lang.
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Sluka lesní obývá rozsáhlé lesní pásmo 
Evropy a Asie od Britských ostrovů až po Ja-
ponsko (40,7 mil. km2). Velikost populace je 
odhadnuta na 10–26 milionů jedinců, přičemž 
odhady pro evropský kontinent se pohybují 
kolem 6,9–8,7 milionů tokajících samců (shr-
nuto BirdLife International 2019). Těžištěm vý-
skytu v Evropě jsou skandinávské státy, Rusko 
a Bělorusko. V ČR byla populace v současné 
době odhadnuta na 2–4 tisíce párů (V. Bejček, 
úst. údaj) a zdá se v posledních desetiletích 
stabilní (Šťastný et al. 2006). Situace s vývo-
jem početností sluky v Evropě však není zce-
la jednoznačná, některé evropské státy hlásí 
snižování početnosti (Hudec et Šťastný 2005, 
Heward et al. 2015). Z populačního hlediska 
může být velmi problematické dlouhodobé 
snižování početnosti v Rusku, kde hnízdí vý-
znamná část evropské populace (BirdLife In-
ternational 2015). Trendy početnosti jsou však 
obecně většinou nejasné pro obtížné sčítání 
skrytě žijících sluk.

Sluka je nejlépe adaptována na pestré pro-
středí vlhkých smíšených či listnatých lesů 
s bohatým podrostem keřů a hustým bylinným 
patrem. Obsazuje ale i jehličnaté lesy s kvalitní 
horní vrstvou půdy a rozvinutými porosty keřů 
a kapradin. Ráda má rozmanitou strukturu po-
rostů s mozaikou teplých a suchých odpočin-
kových míst, vlhkých míst vhodných pro lov 
a s otevřenými prostranstvími pro pravidelné 
letové trasy nebo únik. Zdá se, že mladší les-
ní porosty (do 20 let) jsou hustěji obsazovány. 
Data z Velké Británie a Dánska naznačují, že 
lesní celky o velikosti nižších desítek hektarů 
slukám příliš nevyhovují, zatímco větší poros-
ty obsazují častěji. Problém lesů s malou roz-
lohou zřejmě spočívá ve vysoké míře rušení 
lidskou činností (shrnuto Cramp 1983, Hood-
less 1995). Jak moc sluce vyhovují současné 
středoevropské monokulturní jehličnaté lesy, 
je samozřejmě otázkou.

Na území ČR je sluka pravidelně hnízdícím 
a protahujícím druhem, mimořádně může i zi-
movat (Hudec et al. 2005). Hlavním zimoviš-
těm evropských ptáků je západní, jihozápadní 
Evropa a severní Afrika. Na zimoviště odlétají 
první sluky již v září, nicméně hlavní tah spadá 
až na říjen a začátek listopadu. Odlet ovlivňují 

 Sluka lesní v nočním letu. Foto Robert Doležal.
 Lesy s porosty hasivky orličí jsou pro sluku vhod-

ným biotopem. Foto Přemysl Tájek.
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klimatické podmínky. Sluky nesnášejí zámrz 
půdy, neboť nemohou sbírat potravu. Návrat 
ze zimovišť na středoevropské hnízdní lokality 
probíhá od poloviny března s vrcholem v dub-
nu (Cepák et al. 2008). 

Po návratu začíná slučí tok, tzv. „slučí 
tah“, intenzivní je zejména za klidných vlhkých 
a teplých večerů (Hudec et al. 2005). Samci 
asi půl hodiny po západu slunce létají s tzv. 
kvorkáním a pískáním nízko nad korunami 
stromů podél okrajů porostů, nad cestami 
nebo průseky. Samci létají v toku většinou 
6–8 minut. Takto vylétávají dvakrát až pětkrát 
za noc (Hoodless 1995). Při tokání se mohou 
samci pronásledovat a také dochází k vzájem-
ným bojům. Samice sedí zpravidla na zemi, 
kam k ní samec, zřejmě po přivábení, zapadá 
(Hudec et al. 2005). Kolem samice může tokat 
i více samců. Samci mohou naopak postup-
ně tokat u samic na různých místech (Hood-
less 1995). Po ukončení snůšky samec samici 
opouští. Hnízdo tvoří mělká prohlubeň skrytá 
v keřích, u báze kmene stromu nebo vedle 
dřeva ležícího na zemi. Samice sedí na vejcích 
20–21 dní. Mláďata se líhnou během jedné 
noci a jsou hned odváděna pryč od hnízda. 
Pohnízdní péče trvá 5–6 týdnů. Sluky jsou po-
zoruhodné schopností v nebezpečí přenášet 
mláďata v letu. Používají zjevně více technik, 

přičemž nejčastěji mládě přidržují u těla mezi 
nohama. Dalšími způsoby mohou být přenosy 
mezi prsty, přidržováním k tělu ocasem, zobá-
kem, dále v zobáku nebo na hřbetě (shrnuto 
Hudec et al. 2005). 

Sluky se živí zejména žížalami a další-
mi půdními bezobratlými živočichy. Stravu 
si obohacují i rostlinnou potravou (Cramp 
1983). Půdní bezobratlé živočichy sluka mis-
trně vytahuje svým dlouhým zobákem, tzv. 
„píchákem“. Myslivci říkají, že sluka „červí“. 
Zobák je na konci vybaven hmatovými tě-
lísky a je velmi citlivý. Sluky ho umí rozevřít 
na špičce a uchopit tak kořist v zemi jako 
pinzetou. Sluka si na jeho špičku nevidí, lov 
tedy probíhá hmatem (Martin 1994). Další za-
jímavá adaptace sluky souvisí spíše s obra-
nou proti predátorům. Její velké černé oči 
jsou posunuty doslova na vrch hlavy. Díky 
uspořádání očí má panoramatické vidění se 
zorným polem o úhlu 360 stupňů (Veselovský 
2001). V kombinaci s ochranným zbarvením 
je sluka proto při hledání potravy nejen prak-
ticky neviditelná, ale má také dokonalý pře-
hled o svém okolí.   

Lesy ve Slavkovském lese byly historicky 
silně pozměněny nevhodným lesnickým hos-
podařením, konkrétně rozsáhlým odvodňo-
váním a přeměnou na smrkové monokultury 

Samice sluky při přenášení mláděte. Kresba Eva Jašková.
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(Fiala et Rolková 2016). Právě takové změny 
vedly k dlouhodobě neudržitelným lesním 
porostům, které dnes nejsou schopny rea-
govat na výkyvy klimatu a následné gradace 
kůrovců. Tyto události jsou lesnicky prakticky 
nezvladatelné (Fiala 2017, 2019). Z původních 
pralesovitých porostů smíšených a listnatých 
lesů dnes zbyly jen střípky, jež jsou chráněny 
v několika málo přírodních rezervacích a hostí 
ve Slavkovském lese dnes unikátní organismy 
(např. Jaška et Krásenský 2017). Jak se tedy 

daří v takto silně pozměněném lesním prostře-
dí sluce lesní?

O výskytu sluky ve Slavkovském lese ne-
máme mnoho relevantních údajů. Pro skrytý 
způsob života a metodicky nesnadné zkoumá-
ní se tomuto druhu místní zoologové prozatím 
příliš nevěnovali. Ve velmi podrobné publikaci 
„Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slav-
kovském lese“ autoři ke sluce okrajově uvádějí 
zjištění jen na pěti sčítacích bodech (z celko-
vých 2670 sčítacích bodů na území CHKO). 
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Výskyt na dalších dvou lokalitách odhalila na-
hodilá pozorování. V době vzniku jmenované 
knihy bylo tedy známo sedm lokalit. Jednalo 
se o lokality v okolí obcí Lazy, Prameny, Klad-
ská, Český Chloumek, Rájov, Horní Kramolín 
a Mariánské Lázně. Pozitivní body byly roz-
místěny napříč celým územím. Podle zpráv 
lovců a lesnického personálu však má být 
sluka přítomna i na dalších lokalitách (Řepa et 
Vacík 2016). Dle současné osobní zkušenos-
ti ochranářů a lesníků sluka ve Slavkovském 
lese za posledních dvacet let dramaticky uby-
la (T. Fiala, úst. údaj). 

Poněkud rozšířit naše poznatky o výskytu 
sluky ve Slavkovském lese pomáhá zavedení 
akustického monitoringu nočních druhů ptá-
ků. Metodika spočívá v umisťování diktafono-
vých záznamníků na vytipované lokality, kde 
dochází v průběhu noci k nahrávání veške-
rých zvuků v dosahu zařízení. Záznamy jsou 
následně analyzovány na počítači. Akustický 
monitoring je podpořen Operačním progra-
mem životního prostředí a významně rozšiřuje 
naše poznatky o nočních druzích ptáků. V le-
tošním roce se nám takto podařilo zkoumat 
noční život na osmnácti lokalitách na různých 
místech CHKO. V období od 21. 3. do 16. 5. 
jsme tímto způsobem zjistili tokající samce 
sluky na 7 lokalitách. V současné době máme 
od roku 2000 v Nálezové databázi ochrany 
přírody (NDOP) 31 zjištění sluky lesní ve Slav-
kovském lese, přičemž téměř 30 % jsme zís-
kali právě díky posledním dvěma letům akus-
tického monitoringu. Většina z dnes známých 
lokalit leží v bezprostřední blízkosti lesních 
i bezlesých mokřadních území CHKO, která 
jsou součástí nejcennějších mokřadů Slav-
kovského lesa (Ramsarské mokřady; viz Tájek 
2012), případně maloplošných chráněných 
území a evropsky významných lokalit. Nad rá-
mec výše uvedených lze jmenovat např. okolí 
přírodních rezervací Podhorní vrch, Smra-
ďoch, Prameniště Teplé, přírodní památky Pís-
tovská louka nebo v okolí cenného komplexu 
mokřadních luk u Nové Vsi (Horňáčkova lou-
ka, Loučky). Kromě pozitivních zjištění máme 
také řadu lokalit, v nichž se nám za pomocí 
diktafonů sluku zjistit nepodařilo. To však ne-
musí ukazovat na nepřítomnost sluky v dané 

Odvodněné smrkové monokultury nejsou pro sluku 
lesní ideálním biotopem. Foto Petr Krása.

Horňáčkova louka a Rašeliniště pod Lesným – 
mokřady, v jejichž okolí se sluka vyskytuje. Obě 
fotografie Přemysl Tájek.
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lokalitě, neboť diktafony jsou na místě zpra-
vidla jen několik nocí v odstupu týdnů a sluky 
prostě ve sledovanou noc nemusí tokat. Ne-
snadné sledování toku sluk dobře ukazuje jed-
no z mysliveckých mudrosloví: „Na sluky jdi, 
když myslíš, že potáhnou, a nezmýlíš se víc, 
než když se spolehneš na počasí!“ (Vrba 1965).

Z dosavadních poznatků lze shrnout, že 
sluka lesní je svébytným zástupcem lesní fau-
ny Slavkovského lesa. Zastihnout ji můžeme 
ve většině významnějších lesních celků. Hus-
tota populace však rozhodně nebude nijak 
vysoká. Poukazují na to zjištění z jednotlivých 
nočních nahrávek, kdy je za celou noc zpravi-
dla slyšena jediná sluka. Trasy toku samečků 
by se přitom měly vzájemně překrývat. S tím 
korespondují i závěry dlouholetých pozorová-
ní věrohodných lesníků a myslivců, kteří po-
ukazují na úbytek sluk ve Slavkovském lese 
v posledních dekádách. Jaké faktory to mají 
na svědomí, lze jen odhadovat. Nepochybně 
významnou roli hraje masivní odstřel sluk na zi-
movištích, jenž významně ovlivňuje přežívání 
(Guzmán et al. 2017). To potvrzují u nás 
kroužkovaní ptáci, kteří jsou často střeleni ve 
Francii nebo ve Španělsku (Cepák et al. 2008). 
Významné omezení lovu na zimovišti je tedy 
rozhodně žádoucí. Co se týká současného 
stavu lesního prostředí, je nutno poznamenat, 
že monokulturní smrkové lesy nejsou pro 
sluku optimální. Situaci pro sluky může dále 
negativně ovlivňovat zvyšující se vláhový 
deficit v lesích, kterého jsme nyní svědky. 
Případná reforma lesního hospodaření v reakci 
na klimatické změny a kůrovcové kalamity by 
mohla znamenat tvorbu pro sluku vhodnějšího 
prostředí. Zvýšení druhové pestrosti dřevin, 
věkové a strukturní rozmanitosti porostů je 
přesně to, co naše lesy a jejich obyvatelé 
potřebují. Nejen v případě sluky lze ještě 
přidat podporu přirozené struktury lesní půdy 
a keřového patra lesa. Dlouhodobě udržitelné 
hospodaření je klíčem pro budoucí ekonomiku 
našich lesů, ale také pro organismy, které jsou 
na lesní prostředí vázány. ■

 
Poděkování:
Děkuji Mgr. Liboru Schröpferovi za podnětné 
připomínky k textu.
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Hmyzí alkoholici aneb hmyz v korunách  
stromů chytaný pomocí vinných pastí
Libor Dvořák, Tři Sekery

Hmyz ve své rozmanitosti využívá jako po-
travu prakticky vše možné, nač si jen lidská 
mysl vzpomene. Některé druhy využívají různé 
kvasící látky, jako je míza stromů, hnijící ovoce 
a podobně. Tyto druhy se dají snadno ulovit 
pomocí návnady, piva, vína, cukru, sirupu… 
Některé starší výsledky o chytání vos pomocí 
pivních pastí si mohli čtenáři prostudovat 
i v Arnice (Dvořák 2007).

V roce 2018 jsem pomocí vinných pastí 
uskutečnil výzkum hmyzu, zaměřený původně 
jen na hmyz síťokřídlý. Podobné lovy jsou za-
jímavé mimo jiné i v tom, že přinášejí zajímavé 
poznatky ohledně výskytu některých jinak ob-
tížně zjistitelných druhů. Není proto překvape-
ním, že také výsledky dosažené loňským prů-
zkumem byly natolik pestré v rámci různých 
hmyzích řádů, že jsem se rozhodl podělit se 
o nejzajímavější z nich i se čtenáři Arniky.

Metoda průzkumu
Metodika byla prostá. Připravil jsem směs bí-
lého vína, octa a cukru a výslednou návnadu 
nalil do prázdných PET lahví. Do nich jsem 
ze stran vystřihl tři zhruba dvoucentimetrové 
otvory, přivázal kolem hrdla provázek a lahve 
pověsil do korun stromů minimálně tři (někdy 
až šest) metrů vysoko.

Ke studiu jsem vybral osm lokalit: Drmoul, 
bývalé cvičiště, okraj lesa; Hamrníky, PR 
Hamrnický mokřad, olšina u potoka; Kladská, 
hájek u parkoviště; Mariánské Lázně, PR Žiž-
kův vrch, suťový les; Milhostov, PR Podhorní 
vrch, suťový les; Prameny, NPP Křížky, křoviny 
na hadci; Prameny, NPP Upolínová louka pod 
Křížky, vlhká louka; Tři Sekery, zahrada domu 
č. p. 21.

 

Strumičník zlatooký (Osmylus fulvicephalus) je opravdovým krasavcem a také druhem pravidelně chytaným 
pomocí pivních pastí. Foto Lubomír Klátil.
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Komentáře k nejzajímavějším nálezům

Síťokřídlí
Mezi síťokřídlý hmyz patří mimo jiné i všeo-
becně známé skupiny jako zlatoočky nebo 
mravkolvi. V návnadových pastech je nejčas-
těji chytaným zástupcem síťokřídlých stru-
mičník zlatooký (Osmylus fulvicephalus), 
významný druh listnatých a smíšených lesů 
v okolí drobných vodních toků, v nichž žijí jeho 
larvy. V Červeném seznamu bezobratlých ži-
vočichů České republiky řazen jako zranitelný 
druh (Zelený 2005). Na Mariánskolázeňsku 
je strumičník zlatooký druhem chytaným při 
smýkání vegetace řídce a jednotlivě, ovšem 
do návnadových pastí se chytá pravidelně 
a místy i hojně, jak ukazuje letošních 30 jedin-
ců na Žižkově vrchu a koneckonců i 12 jedin-
ců na Kladské. Ze zlatooček stojí za zmínku 
především druh Pseudomallada abdominalis. 
Z ČR byl tento druh publikován pouze z již-
ní Moravy a nejzápadnějších Čech (Dvořák 
2017). Odchycen byl u Drmoulu a ve Třech 
Sekerách. Jedná se o třetí a čtvrtou známou 
lokalitu tohoto druhu v rámci celé České 
republiky.

Motýli
Motýli jsou ve vinných pastech početní, ze-
jména pak můry včetně stužkonosek a také 
některé babočky. Nejnápadnějším druhem 
zaznamenaným současným průzkumem je 
batolec červený (Apatura ilia), který je na Ma-
riánskolázeňsku poměrně vzácný, známý je 
z pouhých pěti lokalit (Tájková et al. 2018). Vy-
hledává lesní průseky, cesty a lemy, obvykle 
v blízkosti vodních ploch a vodotečí. Odchy-
cen byl na cvičišti u Drmoulu. Je zajímavé, jak 
se tento poměrně velký druh motýla (rozpě-
tí křídel i více než 7 cm) dovede „nacpat“ 

 Vzácná ozdoba našich listnatých lesů bělopásek 
topolový (Limenitis populi). Foto Přemysl Tájek. 

 Batolec červený (Apatura ilia) je typickým „hmyzím 
alkoholikem“. S oblibou saje mízu stromů a chytá 
se poměrně pravidelně i do vinných, pivních 
a sirupových pastí. Foto Přemysl Tájek.

  Instalace pasti asi čtyři metry vysoko na borovici 
v NPP Křížky. Foto Kateřina Dvořáková.
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do PET lahve otvorem o průměru 2–3 cm. 
Nejvzácnějším motýlem ve vinných pastech 
je bělopásek topolový (Limenitis populi). 
Na Mariánskolázeňsku se jedná o vzácný 
druh, dávající zde přednost listnatým lesům. 
Známý je zde z asi 10 lokalit (Tájková et al. 
2018, L. Dvořák, nové údaje). V Červeném se-
znamu je zařazen mezi zranitelné druhy (Be-
neš et Konvička 2017). Odchycen byl ve Třech 
Sekerách a na Upolínové louce.

Brouci
Z brouků se nejčastěji chytají někteří lesknáč-
kovití a pak také drabčík sršní (Velleius dila-
tatus). Jak napovídá jeho jméno, žije v sršních 
hnízdech nebo jejich nejbližším okolí. Návna-
dové pasti na místech, kde je prokázaný nebo 
velmi pravděpodobný výskyt sršní, se zdají 
být ideální metodou k zjištění výskytu tohoto 
drabčíka. Odchycen byl na Kladské, Podhor-
ním vrchu a Žižkově vrchu.

Dvoukřídlí
Dvoukřídlí jsou nejčastějšími a nejhojnější-
mi „hosty“ ve vinných pastech. Největší ob-
jem v těchto pastech představují bzučivky, 
masařky a pravé mouchy. Já jsem se ovšem 
věnoval zejména dvěma čeledím, jejichž zá-
stupci představují malé druhy a nedostateč-
ně zkoumané skupiny dvoukřídlých. Stružil-
ky jsou štíhlí dvoukřídlí, jejichž dospělci pro 
svou obživu preferují květní nektar, stromovou 
mízu a obdobné tekutiny. Tato jejich potrav-
ní strategie je hojně využívána při odchytu 
pomocí pastí s návnadou piva, sirupu či me-
doviny a podobně. Stružilka okenní (Sylvi-
cola fenestralis) je vzácný druh s nejasnými 

  Drabčík sršní (Velleius dilatatus) žije uvnitř sršních 
hnízd nebo v jejich okolí. Foto Milan Kudlička.

 Vzácným druhem je stružilka okenní (Sylvicola 
fenestralis). Foto Michel Bertrand.

 Temnomilka Toxoneura laetablis má křídla 
s výraznou černou kresbou.  
Foto Dmitry Gavryushin.

 Temnomilka Toxoneura usta byla v pastech tak 
pravidelně a početně, že to zcela převrátilo naše 
znalosti o tomto druhu. Foto Rudolf Macek.
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biotopovými preferencemi, zaznamenaný 
obvykle jen jednotlivě po celém území ČR. 
V Červeném seznamu je zařazen mezi zra-
nitelné druhy (Ševčík 2005). Odchycen byl 
na Kladské. Z Mariánskolázeňska jsem pub-
likoval údaje již k 9295 jedincům stružilek, ale 
tento vzácný druh je odsud znám z jediného 
exempláře, právě z tohoto výzkumu na Klad-
ské (Dvořák 2019). Stružilka Zetterstedtova 
(S. zetterstedti) je druh doložený pro ČR teprve 
před několika lety právě pomocí návnado-
vých pastí (Dvořák 2014). Zdá se, že preferuje 
chladná a podmáčená stanoviště. Odchycena 
byla na Kladské a v Hamrníkách.

Temnomilky jsou drobní dvoukřídlí s bar-
vou těla od žluté po černou, často s tmavou 
kresbou na křídlech. Chytají se v podrostu, 
často na květech nebo kvasících látkách; tato 
jejich příchylnost je proto využívána k odchy-
tu pomocí vinných a podobných pastí. Tem-
nomilka Toxoneura laetabilis je vzácný druh 
kvalitnějších listnatých lesů, jehož pozorování 
byla v posledních asi 15 letech v České repub-
lice kromě Mariánskolázeňska publikována jen 
z Podyjí a okolí Vráže u Písku. Ve vinných pas-
tech z roku 2018 byl tento druh zaznamenán 
jen na Kladské. Temnomilka Toxoneura usta 
je pro mne velmi záhadný druh. Před dvěma 
lety bylo o tomto druhu známo, že se jedná 
o lokálně hojný, především horský lesní druh. 
Zajímavostí tohoto druhu je, že se na rozdíl 
od ostatních druhů nevyskytuje na jaře, ale ob-
jevuje se až od července. Druhou zajímavostí 
je fakt, že tento druh téměř chybí v materiálu 
získaném smýkáním, zato bývá v rámci čeledi 
nejvíce zastoupen v materiálu z pivních pastí 
(Dvořák 2017). Údaje získané během tohoto 
projektu staví na hlavu vše, co o tomto druhu 
víme: byl zaznamenán na všech osmi studo-
vaných lokalitách, získal jsem údaje o více než 
100 jedincích a byl chytán již od jara.

Z toho vyplývá, že dospělé mouchy mají 
zřejmě odlišnou biologii než ostatní druhy če-
ledi. Proč se tak hromadně objevily ve vyšším 
stromovém patře (4–8 m), tak otevírá spoustu 
nových otázek.

O případné nové výsledky z lovů pomocí 
návnadových pastí se se čtenáři Arniky opět 
rád podělím. ■

Poděkování
Výzkum byl realizován v rámci projektu „Moni-
toring síťokřídlého hmyzu v korunách stromů 
pomocí vinných pastí“, realizovaného v rámci 
národního programu Českého svazu ochránců 
přírody Ochrana biodiverzity, který finančně 
podpořily Lesy České republiky, s. p. a Minis-
terstvo životního prostředí.

Děkuji všem kolegům, kteří mi laskavě po-
skytli fotografie pro tento článek.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Od 1. prosince 2019 je nově vyhlášena národní pří-
rodní památka Komorní hůrka včetně vymezeného 
ochranného pásma a bližších ochranných podmínek. 
Završilo se tak několikaleté ochranářské úsilí na 
přehlášení zastaralého a již špatně použitelného 
vyhlášení výnosem Ministerstva školství, věd a umění 
z roku 1951. Staré vymezení chráněného území a jeho 
ochranné podmínky již nevyhovovalo ani současnému 
stavu vlastnických vztahů, ani modernímu pojetí ochrany 
přírody. 
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Vzácný choroš hrbolatník vonný  
v PR Prameniště Teplé
Libor Hejl, Nezvěstice

Přírodní rezervace Prameniště Teplé v CHKO 
Slavkovský les je tvořena komplexem pod-
máčených a slatinných luk, pramenišť, olšin 
a podmáčených smrčin. Žije zde množství 
vzácných a chráněných organismů, často vel-
mi drobných a nenápadných, k jejichž hledání 
je zapotřebí zkušené oko. Setkat se zde ale 
můžeme i s jedním vzácným druhem, při jehož 
hledání je zapotřebí zkušený nos.

Při příležitosti setkání mykologů v Manětíně 
jsme 30. října 2015 navštívili i Prameniště Tep-
lé. Při průzkumu lokality jsem mimo jiné poři-
zoval i fotodokumentaci některých nalezených 
druhů hub. To obvykle přináší nutnost kleknout 
nebo si i lehnout na mokrou zem, což za nepří-
znivého počasí není nic příjemného. Při foto-
grafování jednoho běžného choroše u smrko-
vého pařezu jsem najednou ve vzduchu ucítil 
velmi silnou, příjemnou vůni, připomínající mi 

vánoční kuchyni. Zvedl jsem se a šel po čichu 
až k ležícímu statnému kmenu smrku ztepilé-
ho, kde byla vůně nejsilnější. Na první pohled 
jsem nic nespatřil, ale jakmile jsem se naklonil 
na druhou stranu kmene, ihned jsem zpozoro-
val nápadný šedobělavý choroš, který pokrý-
val zejména spodní stranu kmene v délce asi 
jednoho metru. Přelezl jsem kmen a přičichnul 
jsem přímo k plodnici, a hned mi bylo jasné, 
co je to za druh. Asi měsíc před tímto nálezem 
jsem totiž tuto houbu poprvé nalezl v Boubín-
ském pralese na Šumavě. Jednalo se o hrbo-
latník vonný (Cystostereum murray). Jak už 
jeho české jméno napovídá, je pro něj typická 
jeho kokosová vůně, zvláště za čerstvého sta-
vu a při zasychání. U starých suchých plodnic 
je vůně již slabá a nevýrazná. Je to druh typic-
ký pro horské bukojedlové lesy a podmáčené 
smrčiny. 

Hrbolatník vonný v PR Prameniště Teplé, 30. 10. 2015. Foto Libor Hejl.
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Hrbolatník vonný má plodnice pevné, tvrdé, 
pevně přirostlé ke dřevu, rozlité (netvoří klo-
bouky), povrch je hladký až drobně hrbolkatý, 
za sucha rozpraskávající do nepravidelných po-
líček, zbarvený od bělavé do krémově okrové až 
šedavé, stářím tmavnoucí do světle hnědavé, 
na některých částech slabě rezavějící, přirůs-
tající okraj nápadně ohraničený, bíle plstnatý. 
Dužnina je 2–4 mm tlustá, u víceletých plod-
nic můžeme pozorovat zřetelnou vrstevnatost 
dužniny. Způsobuje bílou hnilobu dřeva. 

V Evropě tento saprotrof roste zejména 
na mrtvém dřevě jedlí, vzácněji smrků (Kotla-
ba 1987), dle literatury se však může vzácně 
objevit i na buku lesním (např. Cavet 2000, 
Kotlaba 1987), či na javoru (Krieglsteiner 2000). 
V České republice preferuje především výše 
položené přirozené lesy pralesovitého charak-
teru, někteří autoři však připouští i velmi vzác-
ný výskyt ve středních nebo nižších polohách 
(Papoušek 2004). V posledních letech můžeme 
pozorovat, že se prokazatelně šíří. 

V Červeném seznamu hub České republiky 
je zařazen pod českým jménem pevník von-
ný do kategorie NT, tedy jako téměř ohro-
žený druh. Pouzar (2006) o něm píše, že je 
ohrožen degradací přirozených lesů nebo 
nevhodným hospodařením (odvozem dřeva 

z rezervací). Díky tomu, že část lesních porostů 
v Prameništi Teplé je ponechána samovolné-
mu vývoji a dřevo se odtud neodváží,  smr-
kový kmen s hrbolatníkem vonným zde stále 
leží.  Při mykologickém průzkumu, který zde 
probíhá, jsme tak mohli růst této houby pozo-
rovat i v následujících letech, včetně letošní-
ho roku. Tlející kmen je v současné době již 
porostlý z obou stran, ale mladé přirůstající 
plodnice pokrývají jen nepatrnou část kmene. 
Předpokládám, že za příznivých podmínek zde 
ještě nějaký čas poroste. Až při procházkách 
přírodou ucítíte kokosovou vůni, zkuste pátrat 
po tomto voňavém choroši. ■

Literatura:
Cavet J. (2000): A la découverte des champignons liés à Fa-

gus sylvatica dans le massif du Vercors. – Bulletin mycolo-
gique et botanique Dauphiné-Savoie 156: 5–26.

Kotlaba F. (1987): Cystostereum murraii – pevník vonný (Cor-
ticiaceae); jeho ekologie a zeměpisné rozšíření v Česko-
slovensku. – Česká mykologie 41(3): 129–138.

Krieglsteiner G. J. (2000): Die Großpilze Baden-Württem-
bergs. Band 1. Stuttgart, 540 p.

Papoušek T. (2014):  Velký fotoatlas hub z jižních Čech. Čes-
ké Budějovice, 819 pp.

Pouzar Z. (2006): Cystostereum murray (Berk. Et M. A. Curtis) 
– In: Holec J. et Beran M. [eds.] (1997): Červený seznam 
hub (makromycetů) České republiky. – Příroda 24: 109.

Zahradnický J. et Mackovčin P. (2004): Plzeňsko a Karlovar-
sko, Chráněná území ČR XI. AOPK ČR, Praha, 588 pp.

Hrbolatník vonný v PR Prameniště Teplé, 10. 11. 2019. Foto Libor Hejl.
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Goethova štola v Komorní hůrce  
u Františkových Lázní – historie a současnost 
Milan Brož a Alena Boušková, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky
 
Komorní hůrka u Františkových Lázní je sice 
jen nenápadná vyvýšenina ležící na okraji 
Chebské pánve, ale váže se k ní značná kul-
turně-společenská i hornická výjimečnost. 
Goethova štola, kterou zde nechal vyhloubit 
před více než 180 lety hrabě Kašpar Maria 
Šternberk, byla zřejmě prvním důlním dílem 
vyhloubeným ne z důvodu těžby surovin, ale 
pouze pro vědecké účely. Štola je dávno za-
valená, do našich dnů se dochoval jen ozdob-
ný portál s nápisem „Přátelům přírody věnuje 
hrabě K. Šternberk. 1837“. Soudobý projekt 
na znovuzpřístupnění podzemí Komorní hůr-
ky je veden snahou připomenout význam této 
události a současně oživit oblíbené výletní 
místo lázeňských hostů. 19. října 2019 byla 

slavnostní konferencí ve Františkových Láz-
ních zakončena druhá etapa tohoto projektu, 
ve které bylo štolou dlouhou 25 m dosaženo 
hloubky 10 m.

 
Komorní hůrka, jeden z našich nejmladších 
vulkánů

Na počátku čtvrtohor, zhruba před 150 
až 400 tisíci lety, prorazila sedimenty třeti-
horní chebské pánve čedičová magmata 
a dala tak vzniknout našim nejmladším sop-
kám, Komorní hůrce u Františkových Lázní 
a Železné hůrce pod Dylení (Kettner 1958). 
Současně vzniklo několik maarů – exploziv-
ních kráterů sopek, jejichž magma se dostalo 
do styku s vodou. V posledních letech byly 

Orientované schéma podzemních chodeb zhotovených v letech 1834 –1837 
v nitru Komorní hůrky (Palliardi 1863).
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popsány maary u obce Mýtina (Mrlina et al. 
2009), u bavorských lázniček Neualbenreuth 
(Rohrmüller et al. 2018) i v lokalitě Ztracený 
rybník v přírodním parku Smrčiny (Hošek et 
al. 2019). Komorní hůrka vznikla při jediné 
sopečné události, která také začala výbuchy 
horkých plynů. Pokračovala strombolská ak-
tivita, která vytvořila struskový kužel, protáhlý 
k východu, zřejmě působením západního vě-
tru. Sopečná aktivita, která zřejmě trvala ma-
ximálně několik dní, skončila výlevem čedičo-
vé lávy (Rapprich et al. 2019). Pozůstatkem 
sopečné činnosti v oblasti chebské pánve 
jsou ještě dnes výrony kysličníku uhličitého 
(františkolázeňské prameny, Soos, Bublák aj.) 
a shluky poměrně častých slabých zemětře-
sení – tzv. zemětřesné roje.

 
J. W. Goethe a jeho podíl na ukončení 
sporu Neptunistů a Plutonistů

Prokopání Komorní hůrky je spojeno se 
jménem básníka a přírodovědce J. W. von Go-
etha, který ji několikrát navštívil během svých 
pobytů v západočeských lázních. V roce 1809 
zakreslil vulkán ještě bez zalesnění, na vrcholu 
stávala malá rozhledna.

Goethe se přátelil s významnými evrop-
skými učenci, se kterými konzultoval své po-
znatky z geologie i dalších přírodovědných 
oborů. Angažoval se i v tehdejším sporu o pů-
vodu hornin na zemském povrchu – sporu 
Neptunistů a Plutonistů. Neptunisté předpo-
kládali, že všechny horniny vznikly jako usa-
zeniny na mořském dně, vznik čedičů a po-
dobných hornin vysvětlovali hořením uhelných 
slojí v podzemí. Plutonisté zastávali názor, že 
vznik čedičových hornin souvisí se „zemským 
ohněm“, tedy sopečnou činností.

Vulkanický původ Komorní hůrky správně 
určil již roku 1773 vídeňský mineralog Ignaz 
von Born v dopise hraběti Kinskému. Přesto 
společně se švédským chemikem a minera-
logem Johannem Jakobem Ferberem dopo-
ručil vykopat ještě průzkumnou štolu, která 
původ Komorní hůrky objasní. Hornické práce 
na sopce probíhaly již dříve – bylo otevřeno ně-
kolik jam, ve kterých se těžila sopečná strus-
ka na zpevnění cest. Již v roce 1766 tehdejší 
majitel pozemků hrabě von Zedtwitz nechal 

z východní strany sopky vykopat asi 100 m 
dlouhou štolu. Domníval se, že se přes škvá-
ry, které podle něj vznikly vyhořením uhelné 
sloje, dostane až k uhlí. V roce 1820 zkoušeli 
na hůrce kopat chebský rada Grüner a hra-
bě Šternberk. V roce 1826 kopali na vrcholu 
sopky Henrich Cotta s hrabětem Holzendor-
fem. Významné bylo, že v jámě pod vrcholem 
byla nalezena pemza a olivín v čediči, které se 
nad vyhořelými uhelnými slojemi nenacházejí 
(Schwartz et Loyda 1955).

Za jednu z nejvýznamnějších událostí, kte-
rá předcházela vyražení štoly, je považová-
no setkání na Komorní hůrce dne 30. června 
1822. Zúčastnili se ho nadšený přírodovědec 
hrabě K. M. Šternberk, švédský chemik a lé-
kař J. J. Berzelius, chebský policejní rada 
a mineralog J. S. Grüner, lékař a botanik 
J. E. Pohl a konečně i básník a nadšený ge-
olog J. W. Goethe (obr. 1). Goethe, který se 
v té době přikláněl spíše k teorii neptunistů, 
podpořil prokopání průzkumné štoly. Goethe 
byl totiž po prostudování spisu Borna a také 
podle svých následných poznatků přesvěd-
čený plutonista. K teorii neptunistů se vracel 
krátce před zmíněným konciliem, protože se 
dozvěděl o nových poznatcích u Albenreuthu, 
kde nesprávné určení hornin vedlo k přesvěd-
čení o tzv. zemních požárech. Realizace toho-
to průzkumného díla se ujal hrabě Šternberk, 
údajně na základě příslibu, který dal Goetho-
vi. Ale vlastní práce na zhotovení štoly zača-
ly z finančních důvodů až v roce 1834, tedy 
dva roky po Goethově úmrtí. Záměry hraběte 
Šternberka, který vlastnil uhelné doly, souvi-
sely možná částečně i s průzkumem podloží 

1. Koncilium na Komorní hůrce. Podle návrhu 
prof. Oldřicha Fejfara vytvořil ilustrační akvarel 
P. Major (1998).
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sopky, kde by mohla být uhelná sloj. Štole je 
však právem přisuzováno to, že se jednalo 
o první experimentální důlní dílo, které bylo 
vyhloubené ne z důvodu těžby surovin, ale 
jako významný geologický experiment pouze 
pro vědecké účely. „I když není zcela histo-
ricky zřejmé, zda se tímto způsobem vyřešil 
dlouhodobý spor mezi Plutonisty a Neptunis-
ty, dosažením čedičového sopouchu v podze-
mí sopky byl potvrzen vulkanický původ Ko-
morní hůrky“ (Rapprich 2019). 

 
Projekt na zpřístupnění Goethovy štoly 
v Komorní hůrce     

Důlní práce, na které navazuje i náš pro-
jekt, byly prováděny v letech 1834–1837, 
původně až do hloubky 19 m. V této hloub-
ce byla však štola zaplavena vodou, další 
práce byly tedy posunuty až nad její hladinu 
do hloubky 17 m. V hornických záznamech je 
popisováno, že chodby procházely převážně 
sypkými vyvrženinami a podložními břidlice-
mi a pokud narazily pod jihozápadním sva-
hem na tvrdé čediče, nepodařilo se přes ně 
ručně kopanými chodbami projít. Bylo vyra-
ženo téměř 300 m štol, které byly zpočátku 
i přístupné veřejnosti. Schéma důlních prací 
i s měřítkem bylo uveřejněno např. v práci 
Palliardiho (Palliardi 1863) i v dalších článcích 
(Gotz 1915).

 3. Ze seismického vzruchu vybuzeného úderem 
palice do země na čelbě štoly je registrována 
odezva – čas příchodu a vlnový záznam v linii 
profilu na povrchu na 24 snímačích (po 2 m), 
barevná škála odpovídá velikosti amplitudy při-
jímaného signálu. Úderová seismika slouží např. 
k odhalení míst s výskytem „překážek“ při ražbě 
(skalních bloků, podzemních objektů aj.).

 2. Znázornění magnetometricky ověřených lávových proudů na tělese vulkánu Komorní hůrka. Barevná 
škála ukazuje intenzitu anomálního magnetického pole.
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Komorní hůrku navštívila také Božena 
Němcová při svém pobytu ve Františkových 
Lázních v roce 1846. Ve svém fejetonu píše: 
„Právě jsme se vrátili z Kammerbühlu; Kam-
merbühl aneb Kammerhof je dvůr asi půl 
hodiny od lázní a patří hraběti Šternberkovi. 
Ukazují tam vyhořelou sopku, z jejíhož vyvrhu 
je stavěná černá věž v Chebu. Vedle té vy-
hořelé sopky je vrch, v němž jsou průchody 
udělány; že byl ale parný den a my uhřáti, ne-
směli jsme dle nařízení lékařova dovnitř vejít, 
kde prý je ledová chladnost.“ Štoly byly snad 
přístupné ještě ve dvacátých letech minulého 
století, ale protože byly vyraženy v nezpev-
něných vulkanických vyvřelinách, časem se 
zavalily a jejich propady byly pravděpodob-
ně zaváženy sutinami a odpadem. Později 
již nebylo možné vstoupit ani do přístupové 
chodby za portálem.

Novodobou etapou historie Goethovy što-
ly v Komorní hůrce je podání žádosti o Regi-
onální projekt Akademie věd ČR a Karlovar-
ského kraje, do kterého byli přizváni i další 
partneři. Jednak majitel pozemku, město 
Františkovy Lázně, dále Česká geologic-
ká služba a hydrogeolog Tomáš Vylita. Tato 
žádost byla podmíněna výzvou Akademické 
rady k předávání výsledků vědeckých prací 
do krajů a zkušenostmi pracovníků Geofyzi-
kálního ústavu s touto lokalitou. Naše znalosti 
byly získány při studiu takzvaných „zemětřes-
ných rojů“, které na se chebsku v nepravi-
delných intervalech vyskytují (Fischer 2014). 
Geofyzikální ústav s Ústavem struktury a me-
chaniky hornin Akademie věd ČR zde budo-
val od 90. let 20. století lokální seismickou 
monitorovací síť WEBNET. Při výběru lokalit 
pro seismické stanice byl zvolen i čedičový 
výchoz Komorní hůrky. Tím se do povědo-
mí geofyziků dostal i příběh tohoto vulkánu. 
Během několika desetiletí seismických pozo-
rování procházela Komorní hůrka a zejména 
chodba za historickým portálem Goethovy 
štoly spíše nepřízní návštěvníků, než tím, co 
by si takováto kulturní památka zasloužila. 
I když byla již v roce 1951 prohlášena 
národní přírodní památkou, vstupní chodba, 
ze které byla zcizena i železná mříž, se stala 
smetištěm.

 4. Otvírání prvních metrů pokračování přístupové 
chodby z povrchu. 

 5. Úderová seismika v poslední etapě 
geofyzikálních měření byla buzena z podzemí již 
zpřístupněné štoly úderem palicí do seismické 
podložky na počvě chodby. Na povrchu (na profilu 
S2) byl pak měřen čas příchodu vybuzených 
seismických vln. Obě fotografie Milan Brož.
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Postup prací na zpřístupnění Goethovy 
štoly v letech 2016–2019

Na počátku bylo třeba vyčistit dosud pří-
stupné části chodby za vstupním portálem. 
Práce musely být prováděny ručně s arche-
ologickým dohledem. Dále bylo nutné vyřídit 
výjimku z bližších ochranných podmínek ná-
rodní přírodní památky a seznámit se zámě-
rem připravovaného vstupu do podzemí i Ob-
vodní báňský úřad v Sokolově. Významným 
a nezbytným pomocníkem bylo studium histo-
rických materiálů, zejména nákresů podzem-
ních štol v dostupných publikacích. Nákresy 
byly porovnány a zorientovány díky přesnému 
geodetickému zaměření lokality.

Další postup prací se opíral o soubor te-
rénních geofyzikálních měření. Základní geo-
fyzikální metodikou byla magnetometrická 
měření, která lokalizovala lávové proudy 
na kuželu vulkánu. Byly ověřeny i možné 
směry průzkumných chodeb zakreslené v his-
torických mapách. Vysvětlilo se i poměrně 
chaotické vedení chodeb, neboť je zřejmé, že 
při jejich hloubení se horníci vyhýbali tvrdým 

čedičovým proudům. Výsledky magnetomet-
rických měření jsou uvedeny na obrázku 2.

Další použité geofyzikální metody, geoelek-
trika (měření dipólovým elektromagnetickým 
profilováním) a úderová seismika, v podstatě 
potvrdily anomálie v místech, která souhlasí 
s původními historickými zákresy. Horší výsled-
ky byly z měření georadarem, který není k mě-
ření na vulkanických struskách ideální. Jako 
příklad seismických měření uvádíme měření 
na profilu S2 prozařovaném z podzemí štoly 
v hloubce cca 5 m (obr. 3). Výsledek seismic-
kého profilování jasně identifikuje, že v oblasti 
metráže 25–26 m se nachází významná ano-
málie seismických rychlostí. Tato anomálie 
může být způsobena změnou charakteru horni-
nového prostředí, např. podzemními prostory.

Dále bylo zpřístupněno prvních 6 m chod-
by z povrchu za pomoci malého bagru. Chod-
ba byla okamžitě pažena železnými výztuhami 
typu Pražské rámy. Výsledky všech provede-
ných geofyzikálních měření byly využity pro 
zpracování báňského projektu na následnou 
realizaci podzemního díla. V rámci animace 

6. Vertikální řez chodbou do podzemí od kamenného vstupního portálu (vlevo dole) přes větrací šachtici 
po čelbu (vpravo).
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výbuchu vulkánu bylo vypracováno 3D zná-
zornění podzemních chodeb, které je veřejně 
přístupné na stránkách Geofyzikálního ústavu 
a České geologické služby (web1).

Výše uvedené práce jsou podporova-
né  Projektem  regionální spolupráce mezi 
Akademií věd ČR a Karlovarským krajem č. 
R100121901  „Vulkanologická a seismolo-
gická historie západních Čech a Vogtlandu“ 
a dále i  projektem MŠ ČR Czech-Geo a pro-
jekty Akademie věd ČR „Strategie AV21“.

 
Projekt a realizace zpřístupnění Goethovy 
štoly

Výsledky geofyzikálních průzkumných mě-
ření posloužily i pro přípravu přeshraničního 
projektu Svobodného státu Bavorsko a Čes-
ké republiky Interreg, Evropská územní spo-
lupráce EUS č. 179/2017 – „Brána do nitra 
země“, který byl přijat v prosinci 2016. Tento 
mezinárodní projekt zastřešuje kromě zpří-
stupnění Goethovy štoly i další aktivity za-
měřené na regionální geologii přeshraničního 
území Bavorska a Česka. Důlní dílo v Komorní 
hůrce vyprojektované v rámci tohoto projektu 
bylo v roce 2019 dokončeno. Celá délka što-
ly je zajištěna a po schválení návštěvnického 
režimu připravena přivítat první návštěvníky 
na jaře roku 2020. ■
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7. Část nově vyzmáhané staré štoly, červen 2017.
8. Nově opravený portál Goethovy štoly.  

Obě fotografie Jana Rolková.
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Trojí setkání s mloky
Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) 
je v Karlovarském kraji poměrně vzácným 
druhem obojživelníka a setkání s tímto žlu-
točerným krasavcem tak nepatří mezi běžné 
události. O třech takových setkáních, která se 
mi v roce 2019 podařila, bych Vás proto rád 
krátce zpravil.

První setkání proběhlo již v únoru a je to 
setkání v podstatě už tradiční. V rámci sčítání 
zimujících netopýrů téměř deset let kontroluje-
me podzemní prostory nejspíše bývalého kry-
tu v Nejdku. Ve skále vytesané chodby, včetně 
té vstupní, jsou z části trvale zaplavené. Právě 
v neuvěřitelně čiré a také poměrně chladné 
vodě vstupní chodby se mezi kameny a vše-
lijakým harampádím obvykle skrývají desítky 
mločích larev. Čistá a studená voda pouze 
s minimem živin je tím hlavním důvodem, proč 
se zde s larvami mloků setkáme i v zimě. V pří-
hodnějších biotopech obvykle stihnou přemě-
nu z larvy v mladého mloka již na podzim. Zde 

jim nezbývá než přezimovat. Naštěstí voda 
ve štole nepromrzá a larvy proto mohou svůj 
vývoj úspěšně dokončit v dalším roce.

Druhé mé setkání s mloky, tedy spíše 
s mlokem, jelikož se mi podařilo zastihnout 
jen jediného dospělého jedince, se odehrálo 
v březnu. Šlo o setkání, řekněme cílené, byť 
šance na něj byla trochu menší než v prvním 
případě. Na okraji Oloví v části Lipec se v roce 
2012, opět díky vyhledávání a kontrolám zi-
movišť netopýrů, podařilo objevit kratičkou 
štolu, ve které byli mezi kameny zastiženi zi-
mující mloci. Potvrdily se tím přibližně čtyřicet 
let staré údaje o výskytu mloků v této loka-
litě (Tišer 1975)! Začátkem jara se do údolíč-
ka v okolí štoly občas vracím. Návštěvy byly 
zprvu motivovány snahou pořídit pěknou fo-
tografii dospělého mloka. Až později mě na-
padlo poskládat si fotky místních mloků vedle 
sebe a podívat se, kolik různých zvířat jsem 
vlastně zaznamenal. Žluté skvrny na tělech 

Kaliště lesní zvěře s larvami mloků v údolí Ohře, 31. 7. 2019. 
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mloků totiž mají jedinečný tvar a uspořádání. 
Jednotlivé mloky díky tomu můžeme snadno 
rozlišit. Prozatím to vypadá, že od roku 2013 
se mi zde podařilo zastihnout 8 různých mlo-
ků. Na tak maličkou lokalitu s několika buky 
a potůčkem, který v letních měsících sotva 
teče, obklopenou smrkovou monokulturou mi 
to přijde celkem dost. Otázkou však zůstává, 
kolik mloků by se tady povedlo nalézt, pokud 
by bylo sledování intenzivnější, a především 
jak dlouho zde mloci přežijí. Přeci jen, lokalita 
je to malá a okolní les je již v mýtním věku.

Teprve třetí setkání s mloky bych si dovolil 
označit jako překvapivé. Ne, že bych mloky 
v dané lokalitě nečekal. Ovšem místo, kde 
jsem se s nimi setkal, mě překvapilo a potěši-
lo zároveň. Ale vezměme to popořadě. V hlu-
bokém údolí řeky Ohře mezi Loktem a So-
kolovem se již od roku 1990 objevují zprávy 
o výskytu jednotlivých dospělých mloků. Na-
příklad pozorování na cyklostezce u Starého 
Sedla nebo dokonce pod hradbami králov-
ského hradu a města Loket (P. Adamec a V. 
Melichar, úst. údaje; AOPK ČR 2019). Zprávy 
to jsou věrohodné, v některých případech 
dokonce doložené fotografií. Prostředí údolí 
Ohře okolo Starého Sedla se skutečně zdá 
být pro mloky ideální. Zachovalé listnaté lesy 
na svazích, jeskyně a sutě mlokům poskytují 
příhodné prostředí, v němž naleznou dosta-
tek potravy i dobrý úkryt na zimu. Kde se ale 
množí? Pokud se o místních mlocích máme 
dozvědět něco bližšího a případně jejich po-
pulaci nějakým způsobem chránit, tak právě 
znalost místa či spíše míst jejich rozmnožová-
ní je klíčovou informací. Potoků v tomto území 
není mnoho a většina z nich v létě vysychá, 
nebylo by přece tak obtížné najít ten správný 
s mločími larvami. S tímto přesvědčením jsem 
se koncem července vydal z Lokte po levém 
břehu Ohře proti proudu. Po cestě jsem syste-
maticky procházel všechna boční údolí, voda 
v nich většinou chyběla, jen někde se podařilo 

Mloci vyfotografovaní v letech 2013–2019 v lokalitě 
Lipec u Oloví. 
Všechny fotografie Jan Matějů.
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najít menší kaluž. Bylo však zjevné, že je jen 
důsledkem nedávného deště. Dokonce i Sta-
rosedelský potok, ke kterému jsem odbočil, 
tekl pouze v úseku pod ústím kyselých vod dě-
dičné štoly Jana Křtitele. Nad ní byly v korytě 
potoka jen jednotlivé izolované tůňky, ve kte-
rých se mi i přes značné úsilí žádné mločí lar-
vy nalézt nepodařilo. Po návratu na levý břeh 
jsem se nedaleko dálničního mostu dostal 
po pěšince vyšlapané od zvěře poměrně vy-
soko do svahu nad řeku. V minulosti zde zřej-
mě pracovali kameníci, protože kromě zlom-
ků opracovaných kvádrů ze starosedelských 
pískovců jsem minul i nedokončený mlýnský 
kámen. O kousek dál se mezi kameny začala 
objevovat voda a o několik metrů níž na svahu 
se nacházely dvě kaluže, zjevně sloužící jako 
napajedlo zvěře a také občasné kaliště divo-
kých prasat. Právě v těchto kalužích se pod 
spadlými větvemi ukrývalo celkem 15 mločích 
larev. Tento nález mě příjemně překvapil. Infor-
mace o významu tůní vzniklých činností zvěře 
pro obojživelníky jsem znal především z litera-
tury, ale osobně jsem se s takovým ukázko-
vým příkladem – pominu-li nějaké ty snůšky 
hnědých skokanů či ojedinělého čolka horské-
ho – do té doby nesetkal.

Zmíněná setkání s mloky nebyla nějakými 
výjimečnými zoologickým událostmi uply-
nulého roku, přesto je několik důvodů, proč 
jsem Vás s nimi chtěl seznámit. V prvé řadě 
jsem chtěl ukázat křehkost populací někte-
rých vzácných druhů. Mloky v Nejdku může 
snadno ohrozit i dobře míněná úprava jejich 
podzemního úkrytu. Stačí, aby někdo v rám-
ci „zabezpečení“ štoly odstranil pár kamenů 
z prahu před jejím ústím a rázem se desítky 
mločích larev ocitnou na suchu a zanikne i tra-
diční místo jejich rozmnožování. Trochu po-
dobně je na tom i populace u Oloví. Zde bude 
třeba skutečné velkorysosti ze strany vlast-
níka lesa, aby se mloci i s potůčkem neocitli 
na pasece. Druhým důvodem bylo ukázat, jak 
snadno se občas dá zjistit něco nového – stačí 
třeba „jen“ pravidelně fotit. Mimochodem, po-
kud by se našel nějaký student, který by chtěl 
populaci mloků u Oloví podrobněji prozkou-
mat, s radostí mu své dosavadní informace 
předám. Jako poslední důvod bych rád zmínil 

roli náhody. Zajímavé nálezy můžete učinit 
tam, kde byste to ani nečekali. Stačí se občas 
vydat novou, dosud neprošlapanou cestou 
a mít trochu štěstí. Platí to i v mém případě. 
Kdybych se býval držel cyklostezky, tak bych 
zmíněné kaliště s mločími larvami vůbec nena-
šel. Níže ve svahu voda mizela mezi kameny 
a dole u stezky již nebyla žádná mokřina, ani 
žádný potůček znát. ■

 
Použitá literatura:
AOPK ČR (2019): Nálezová databáze AOPK ČR. [on-line da-

tabáze; portal.nature.cz]. 2019-12-31
Tišer J. (1975): Plazi a obojživelníci západních Čech. – Sbor-

ník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 14: 1–39.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ V letošním ročníku Pojďte s námi do přírody! si moh-
li návštěvníci vybrat z více než 80 akcí s rozmanitým 
zaměřením. Jednotlivé exkurze v přírodě (i celodenní 
a noční), přednášky a tematické akce na jednom mís-
tě vedli odborníci a nadšenci daných oborů z našeho 
regionu. Opakovaně nejvíce navštěvovanými akcemi 
jsou netopýří noci. V letošním roce nám přálo počasí, 
a tak stovky příchozích návštěvníků z řad dětí i jejich 
dospělého doprovodu si mohli zblízka prohlédnout 
několik druhů netopýrů chycených přímo v místě konání 
akce (zámek Kynžvart, zámek Valeč, důl Jeroným). 
Návštěvnicky vyhledávané jsou také vycházky za 
ptactvem či podzimním troubením jelenů. Rekordní 
počty návštěvníků jsme zaznamenali též na tradičním 
Lázeňském festivalu jablek, jež byl letos zalit příjemným 
říjnových sluncem.

■ Koncem roku 2019 vznikl v Krušných horách občan-
ský zapsaný spolek Spolek Ryžovna, který si klade za cíl 
ochranu a péči o přírodu a krajinu, včetně jejich historic-
kých a duchovních hodnot se zaměřením na Centrální 
Krušnohoří, zejména Božídarsko. Mimo vlastní ochranu 
přírody se chce věnovat propagaci a rozvoji Krušnohoří 
a spolupracovat s ostatními na ochraně kulturních pa-
mátek a kulturně-historického dědictví.  

■ V září 2019 byla slavnostně otevřena ptačí pozorova-
telna na Libockých mokřadech u Kynšperka. O lokalitu 
pečuje Český svaz ochránců přírody Kynšpersko, který 
zde  vyřezává  náletové  dřeviny,  kosí  porosty  orobince, 
sítiny a dvouzubce a pravidelně  zde  také pořádá akce 
pro veřejnost. Podrobnější informace o lokalitě naleznete 
v Arnice 2/2018 a na www.csop.kynspersko.cz.
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Trampské brigády v CHKO Slavkovský les
Marie „Bublina“ Gregorová a Antonín „Fenek“ Gregor, Habartov

Na přelomu května a června roku 2019 se 
konala jubilejní čtyřicátá a zároveň poslední 
trampská brigáda ve Slavkovském lese. Jak 
vlastně tato dlouholetá tradice vznikla?

Nápad uspořádat brigádu pro Správu 
CHKO Slavkovský les vzešel z našeho kladné-
ho vztahu k přírodě, což byl jistě přímý důsle-
dek našeho trampování po vlastech českých 
a slovenských. Měli jsme zkrátka rádi přírodu 
a chtěli pro ni něco konkrétního udělat. A tak 
se parta nadšenců – dobrovolníků domluvila 
na první brigádě, která se konala 1. až 3. červ-
na 1979.

První základna brigády byla hájenka Po-
lom, přesněji plácek u stodoly, kde jsme si 
udělali ohniště a uložili se podél plotu pod 
širák. To až později, jak šel čas, jsme byli 
ubytováni částečně ve vlastních stanech, 

částečně v ubytovně pro lesní dělníky, která 
vyrostla mezi hájenkou a domovem důchod-
ců. Od roku 1996 jsme měli základnu v blíz-
kosti Kladské na Rotě a poslední tři roky v le-
tech 2016 až 2019 na Brandlově boudě pod 
Vysokým sedlem u Kynžvartu.

Účast trampů na brigádách kolísala od 
20 účastníků na první brigádě přes 40 až 50 
v následujících letech až po opětovný pokles 
na 16 lidí v roce 1995 a znovu nárůst zájmu 
na zhruba 30 účastníků. Ty v následujících 
několika letech doplnilo 10 až 15 dětí z 
osmých a devátých tříd loketské školy, které 
přivedla kamarádka Ája. Až v poslední době 
po přestěhování se na Brandlovu boudu zase 
počty brigádníků klesly na nějakých 18 až 20 
kamarádů.

Práce se za léta trampských brigád udě-
lalo dost. Zvláště v prvních letech, kdy jsme 
byli ještě mladí a plní sil, jsme upravovali lesní 
cesty, stavěli mostky, vyráběli a stavěli oplo-
cenky, budovali jsme první povalový chodník 
na Kladské, čistili rybníčky, zpevňovali hráze 
vodních nádrží, prováděli výsadbu stromků 
a instalovali jejich ochrany a dělali řadu dal-
ších činností. Často jsme taky pálili klest, když 
jsme vyčistili prostor třeba kolem Krále smr-
ků a celé paseky po těžbě dřeva, a to hlavně 
v letech 1985 až 1988. Šlo o převládající čin-
nost po poničení lesa v listopadu 1984 vichřicí 
o rychlosti větru přes 150 km/h (na některých 
místech na západě Čech byla rychlost vyšší 
než při orkánu Kyrill v roce 2007). Pálení kles-
tu nám ještě nějakou dobu zůstalo, ale už se 
nešlo o tak prioritní práce, jako v předchozím 
období.

Trampské brigády se staly tradicí a sou-
částí našich životů od roku 1979 až do po-
slední, závěrečné brigády, v roce 2019. Vy-
nechali jsme pouze jednou, a to v roce 2005. 
V té době už v naší zemi většinou fungovaly 
profesionální firmy, které byly schopny řadu 
prací udělat, aniž by u nich po celou dobu 
činnosti museli asistovat pracovníci CHKO, 

Zakladatelé trampských brigád – Bublina a Fenek  
v roce 1979.
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a proto nás požádali, abychom brigády ukon-
čili. Takže jsme se vlastně už jednou (nane-
čisto) loučili před 15 lety v roce 2004. Jenže 
jsme znovu brigádu obnovili v roce 2006, pro-
tože bylo třeba pro ochranu přírody provádět 
i drobné práce a úpravy malého rozsahu, které 
by pro firmy nebyly rentabilní. Zase jsme sá-
zeli stromky, čistili strouhy, občas vybudovali 
nějaký ten mostek, stahovali jsme klest z hůře 
přístupných míst (už bez pálení) a stále čas-
těji sbírali odpadky… Také jsme tvořili oplo-
cení lesních políček včetně vysbírání kamení, 
i když jsme při tom brblali, koho to napadlo 
zřídit pole v kamenolomu.  

V roce 2019 jsme čtyřicátou výroční bri-
gádou ukončili letitou tradici s trochou lítos-
ti na obou stranách, jak pracovníků Správy 
CHKO Slavkovský les, tak nás trampů. Jenže, 
čas prostě utíká, roky přibývají a v posledních 
letech našich brigád bylo náročnější práce 
schopno jen 5 či 6 lidí. Situace se rok od roku 
zhoršovala. Mladší ročníky žezlo nepřevzaly 
a nám, jakožto zakladatelům a pořadatelům 
brigád, by taky bylo trapné honit do práce 
kamarády a sami moc nedělat. Proto jsme si 
řekli konec.

Bylo to krásných 40 let. Jsme přesvědče-
ni, že jsme udělali spoustu užitečné a potřeb-
né práce pro přírodu, navázali jsme při práci 
množství přátelských vztahů. Nejvíc jsme se 
spřátelili s bývalým ředitelem Správy CHKO 
Ing. Janem Schlossarem a jeho zástupcem 
Ing. Václavem Procházkou, kteří se o nás 
vždy vzorně starali. Především „náš“ Vašek, 
který s námi pracoval, organizoval celý ví-
kend a byl jako jeden z nás, je prostě dobrý 
kamarád. Občas přišli posedět při ohníčku 
a kytaře i další pracovníci Správy CHKO. Mezi 
nimi i současný ředitel Správy CHKO Ing. Jin-
dřich Horáček si k brigádám a k nám vytvořil 
také přátelský vztah. K naší práci patřilo vždy 
i společenské posezení, potlachání, zpívání 
a spousta legrace. A tak považujeme nejen 
my, co jsme tuhle pěknou tradici založili, ale 
i její početní účastníci z řad trampů i pracov-
níků Správy CHKO Slavkovský les, těch 40 let 
za nezapomenutelné roky.

Díky kamarádi, že vaše srdce neokorala 
a přes současný přístup většiny lidí jste do-
kázali pracovat s chutí a zadarmo (pokud ne-
počítáme salám a guláš) a že jste práci pro 
přírodu věnovali svůj čas a své síly. ■

Účastníci trampské brigády v roce 1980. Obě fotografie: archiv Správy CHKO Slavkovský les.
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Lahvenka velká,  
nový živočich ve Slavkovském lese
Jaroslav Frouz, Doubí

Dne 10. 10. 2019 vyšel na internetových strán-
kách Seznam.cz článek, řekl bych tak trochu 
s velkou slávou, o výskytu nového druhu kolo-
nií bezobratlých živočichů pro ČR v Prášilském 
jezeru na Šumavě. Vědci z Biologického cen-
tra Akademie věd ČR zde hledali při potápěč-
ském průzkumu jezera porosty podvodních 
rostlin šídlatek. Ty se jim zde najít nepodařilo, 
překvapil je ale nález lahvenky velké. Článek 
byl doplněn hezkými fotografiemi Dr. Čtvrtlí-
kové, pořízenými pod vodní hladinou. 

Okamžitě jsem si uvědomil, že jsem po-
dobné kolonie fotil 26. 6. 2011 při šnorchlo-
vání v Novém rybníce u Krásna, který je dnes 
součástí přírodní památky Na Vážkách. Rych-
le jsem kontaktoval hydrobiologa Doc. Pet-
ra Znachora, který byl garantem výzkumu 
v Prášilském jezeru a ten mi potvrdil, že je to 
téměř jistě totožný nález. Již v roce 2011 jsem 

hledal nějakého odborníka, který by mi tyto ko-
lonie určil. Tehdy jsem však nikoho nesehnal.

Lahvenka velká (Ophrydium versatile), 
je nálevník a tedy živočich. Tvoří jako jediný 
z rodu Ophrydium kolonie tvaru koulí o veli-
kosti 3–4 cm, které obalují ponořené předměty. 
Ostatní lahvenky se vyskytují pouze jako sliz, 
který není tvarově diferencovaný. V Prášilském 
jezeře obrůstala Ophrydium versatile větve do 
vody popadaných smrků, v Novém rybníku se 
vyskytovala na stéblech podvodních travin. 
Kolonie lahvenky se vyznačují výrazně zelenou 
vrstvou na povrchu koulí. To je dáno řazením 
buněk nálevníka v okrajových částech kolonie. 
Vnitřní část kolonie tvoří bezbarvá želatinová 
hmota, jíž pak často osidluje množství dalších 
mikroorganismů, například bakterie, sinice 
a rozsivky. Buňky nálevníka lahvenky velké 
mají lahvovitý tvar o délce 200 až 300 µm 

Kolonie lahvenky velké. Foto Marina Čtvrtlíková.
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a dokážou se rychle smrštit do kulovité 
podoby. Na vnější části jsou buněčná ústa 
se dvěma řadami spirálně uspořádaných brv 
směřujících ven z kolonie. Typickým znakem 
buněk je velké množství zoochlorel, tedy 
řas o průměru asi 5 µm. Jejich počet může 
dosahovat až 1200 na jednu buňku nálevníka. 
Ačkoli je lahvenka živočich, přítomnost 
symbiotických řas jí umožňuje kombinovat 
živočišný a rostlinný způsob života. Řasy jsou 
zodpovědné za tvorbu cukrů, dusík a fosfor 
získává nálevník filtrováním vody a lovením 
bakterií v okolní vodě.

Lahvenka velká preferuje čisté a na živiny 
chudé (oligotrofní) vody. Rašelinný charakter 
vod s typickým hnědavým zabarvením způso-
beným huminovými látkami není pro její výskyt 
na překážku. Je popsána z jezer Severní i Jižní 
Ameriky, z mírného pásma Evropy a v posled-
ní době byla zjištěna i v jižní Africe. U nás za-
tím až do objevu v Prášilském jezeru popsána 
nebyla, vyskytuje se však v Polsku i Bavorsku. 
Dle mého názoru bude však její výskyt na na-
šem území běžnější. Kromě už zmiňovaného 
výskytu v Novém rybníce, jsem stejné kolo-
nie viděl i ve Velkém novoveském rybníku též 
v červnu roku 2011. Ten byl ale v předloňském 
roce zcela vypuštěn a připravuje se oprava 
jeho hráze, takže znovuobjevení lahvenky je 
zde v nejbližších letech vyloučeno. V Novém 
rybníku je ale jeho výskyt stále pravděpodob-
ný. Netroufám si ale toto tvrzení ověřit dříve, 
než snad počátkem léta 2020.

Při kontrole dalších snímků lahvenky 
na internetu jsem si všiml, že téměř všech-
ny fotografie kolonií jsou výrazně podobnější 
mým fotkám z Nového rybníka. Jejich menší 
velikost a současně sytější barvu na fotkách 
Dr. Martiny Čvrtlíkové si vysvětluji vyloženě 
horským charakterem Prášilského jezera. Vel-
mi zajímavý je též pohmat kolonií lahvenky. 
Při malém tlaku reagují naprosto pružně, jako 
gumový míček. Pokud tlak přeženete, kolonie 
se rozpraskává, trhá se a láme asi jako stří-
da chleba a v prstech až mírně „vrže“. Také 
jsem si při podvodním fotografování všiml 
některých vybledlých kolonií. Pravděpodobně 
se jedná o odumření řas v buňkách lahvenky 
s pozdějším zánikem celé kolonie.

Rybníky a jezera s opravdu čistou vodou 
a bez nadměrného přísunu živin jsou ve střed-
ní Evropě stále vzácnějším a ohroženějším 
biotopem. A kde jinde by se poslední z nich 
měly vyskytovat než v národních parcích, 
chráněných krajinných oblastech a přírodních 
rezervacích. Nálezy vzácné lahvenky proto 
částečně vnímám i jako doklad úspěšné péče 
odpovědných státních institucí o naše nejcen-
nější lokality. Zatímco však šumavská karová 
jezera mohou být po tisíce let téměř neměnná, 
hráze rybníků občasnou péči potřebují. Dou-
fejme tedy, že probíhající rekonstrukce hráze 
Velkého novoveského rybníka a časem prav-
děpodobně i nevyhnutelná oprava hráze No-
vého rybníka v přírodní památce Na Vážkách 
proběhnou tak, abychom se zde se vzácnými 
organismy mohli setkávat i nadále. ■

 Kolonie lahvenky velké v PP Na Vážkách.  
Foto Jaroslav Frouz.

 Kolonie lahvenky velké v Prášilském jezeru  
na větvích do vody spadlého smrku.  
Foto Marina Čtvrtlíková.
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Židovské hřbitovy 
Slavkovského lesa – Úbočí
Václav Fred Chvátal, TAMUS – Tachovský archivnický a muzejnický spolek
 
V letošním roce uplynulo 270 let od první do-
ložené zmínky o užívání rodinného příjmení 
v židovské obci Úbočí u Dolního Žandova. Po-
vinnost zavést rodinné příjmení vznikla až re-
formami císaře Josefa II. Používání přízvisek, 
která se stala někdy zdrojem pozdějších pří-
jmení, se však objevuje už od 16. století. Spo-
radicky se vyskytují i v židovské epigrafice.

Oním prvním židovským “příjmením” 
v Úbočí bylo přízvisko “Reichl”. V matrice na-
rozených je zapsán jakýsi Simon Reichl v roce 
1749. Jedná se zároveň o první spolehlivý 
doklad židovského osídlení Úbočí, i když zde 
židé pravděpodobně žili už dříve. O dvacet let 
později je doloženo další židovské příjmení 
– užíval je Isak Fischer – a v roce 1772 Löbl 
Himmelsfort. Variabilita psaní jeho přízviska 
však svědčí o neoficiálnosti takových jmen 
v předjosefínské době – psal se také někdy 
Heimsfurt nebo Hainsfurt.

Další spolehlivé zprávy o židovském 
osídlení Úbočí pocházejí z poslední čtvrtiny 
18. století. V soupisu z roku 1783 je uvede-
no sedm židovských rodin, z toho jeden uči-
tel, ostatní se živili obchodem. O čtyři roky 
později se uvádí jedenáct familiantů*, kteří 
příslušeli k panství Kynžvart. Podobný stav 
přináší i další soupis z roku 1793, který uvádí 
12 rodin, tentokrát už s oficiálními rodinnými 
příjmeními.

Stejně jako v jiných venkovských lokali-
tách i v Úbočí početnost židovských rodin 
dále během 19. století stoupala, kulminova-
la pak kolem roku 1880. A stejně jako jinde, 
také v následujících dvaceti letech dochází 
k rapidnímu poklesu. Židovští podnikatelé vy-
užívají příležitosti, kterou jim dalo zrovnopráv-
nění náboženských vyznání, a se svobodou 
(nabytou znovu po více než 600 letech) od-
cházejí do větších měst za lepším živobytím, 

Židovský hřbitov v Úbočí. Foto Jaromír Bartoš.
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Židovský hřbitov v Úbočí - oprava hřbitovní zdi.
Foto Václav Fred Chvátal.

pohodlnějším životem i lepším vzděláním pro 
své děti.

Po téměř sto let existovala v Úbočí židov-
ská škola, její činnost byla ukončena v roce 
1888.

V roce 1893 byla samostatná židovská ná-
boženská obec zrušena a připojena k židov-
ské obci Kynžvart.

V roce 1900 žijí v Úbočí už jen čtyři židé, 
před první světovou válkou pak už žádný.

Zatímco v první polovině 19. století se 
do Úbočí přistěhovaly židovské rodiny z Malé 
Šitboře, Kynžvartu, Milíkova, Drmoulu, Cho-
dové Plané, Blovic, Nýrska nebo Lesné u Ta-
chova, po polovině století se místní židé stě-
hovali mimo jiné do Prahy nebo Chebu.

Židovské domy byly v Úbočí soustředěny 
do západní části vsi, poblíž soutoku potoků. 
Bylo zde 12 až 17 domů, označených římskými 
číslicemi (římské číslování zde bylo kuriózně 
dochováno ještě ve 20. století). Většina domů 
byla později zbořena, v 60. letech 20. století 
stál snad už jen jediný.

Ve stejné lokalitě byla umístěna i synago-
ga. Jednalo se o zděnou budovu postavenou 
na svahu, orientovanou k severovýchodu. 
Její činnost je doložena ve 40. letech 19. sto-
letí, stála však pravděpodobně už na konci 
18. století. V roce 1889 synagoga vyhořela 
a byla postavena nová, která sloužila boho-
službám až do konce 19. století. Poté byla 
prodána soukromému vlastníkovi a sloužila 
jako obytná budova.

Podobně jako jinde, i v Úbočí přežila budo-
va synagogy všechna období nepřízně včetně 
nacistické okupace, nepřežila však komu-
nismus. V roce 1960 byla zchátralá budova 
s ještě dochovanými architektonickými prvky 
zbořena.

Úbočská židovská obec si zřídila hřbi-
tov jihozápadně od vsi, na mírném svahu 
nad rybníkem, poblíž zříceniny hrádku Bor-
schengrün, v překrásné, klidné poloze, ob-
klopené lesem. Hřbitov je však doložen až 
od 40. let 19. století, předtím se pohřbívalo 
pravděpodobně v Malé Šitboři. Úbočský 
hřbitov sloužil i pro pohřby z Dolního Žan-
dova. Jeho zvláštností byl neobvyklý způsob 
dopravy pohřbů. Protože ke hřbitovu nevede 

dostatečně široká přístupová cesta, byly po-
hřby převáženy od cesty loďkou po rybníce. 
Na břehu u hřbitova byla rakev vynesena 
z lodi na hřbitov pěšky.

Hřbitov používaný do první čtvrtiny 
20. století byl od druhé světové války značně 
devastován. Zdá se však, že nebyl postižen 
rozkrádáním náhrobků, tak běžném na jiných 
venkovských hřbitovech. Chránila jej právě 
jeho poloha, nevýhodná pro odvoz náhrobků. 
Dochovalo se asi 80 náhrobků, relativně mla-
dých, což odpovídá nevysokému stáří hřbi-
tova. Hřbitov si však podržel mocného genia 
loci. Opravy se dočkal v letech 2003–2005. 
Péčí dobrovolnického sdružení Aktion Süh-
nezeichen a Obce Dolní Žandov byly znovu 
vztyčeny náhrobky a opravena ohradní zeď 
včetně brány. ■

Slovníček:
familiant – historické označení otce rodiny, 

na něhož se vztahují familiantské 
zákony

familiantský zákon – ustálené označení před-
pisů z 18. až 19. století, které 
v habsburské monarchii stano-
vovaly podmínky pro uzavírání 
sňatků mezi židy, s cílem omezit 
a regulovat počet židovského 
obyvatelstva v zemi
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Život v podzemí XI.  
– Vzácný host: zubočárník horský
Libor Dvořák, Tři Sekery
 
Zubočárník horský (Chloroclysta miata), dří-
ve známý spíše pod jménem píďalka zimující, 
je jedním ze dvou našich druhů píďalek rodu 
Chloroclysta. Housenky zubočárníka horské-
ho jsou nevybíravé a žijí na různých listnatých 
stromech a keřích, hlavní živnou rostlinou je 
borůvka, dále olše, vrby, bříza, topoly, jeřáby. 
Přesto se jedná v ČR o lokální a dosti vzác-
ný druh, vyskytující se hlavně ve vyšších po-
lohách, kde obývá smíšené a jehličnaté lesy, 
lesní okraje, paseky, světliny, vrchoviště, pod-
máčená vřesoviště s porosty borůvky. Dospěl-
ci létají od konce srpna až do poloviny května, 
páří se na podzim, samci poté hynou a samice 
přezimují (Macek et al. 2012).

Faktem je, že v podzemí se jedná o velmi 
vzácného hosta. Za více než 20 let intenziv-
ního sledování života v podzemí jsem se ně-
kterým skupinám věnoval jen okrajově a čas 

od času, ovšem motýly jsem monitoroval stá-
le. V západních Čechách jsem navštívil několik 
set lokalit různých typů (sklepy, štoly, jeskyně, 
bunkry a další) a počet kontrol jde do mnoha 
tisíců. Za tu dobu jsem zubočárníka horského 
našel v Plzeňském kraji jen sedmkrát na pěti 
lokalitách a v Karlovarském kraji dokonce jen 
čtyřikrát na třech lokalitách: Hartenberk (skle-
py hradu, 10. 2. 2014), Prameny (štola Manga-
nová, 16. 2. 1999) a Valeč (sklepy v zámeckém 
parku, 7. 2. 1998 a 3. 2. 2003). Při všech těch-
to nálezech to byl pokaždé jediný exemplář, 
což mi dává právo nazvat zubočárníka hor-
ského opravdu vzácným hostem v podzem-
ních prostorách. ■

 
Literatura:
Macek J., Procházka J. et Traxler L. (2012): Motýli a housen-

ky střední Evropy. Noční motýli III. Píďalkovití. – Academia, 
Praha, 424 pp.

Zubočárník horský. Foto Janet Graham, CC-BY-2.0.
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Kynžvartská daguerrotypie, 
první památka UNESCO v Karlovarském kraji
Petra Jadlovská, Národní památkový ústav, zámek Kynžvart

V roce 2017 se dostalo velké pocty kynžvart-
ským sbírkám, dochovaným po Klemensi 
Metternichovi (1773–1859), známém rakous-
kém kancléři. Jeden z předmětů, které umístil 
na své letní sídlo na západě Čech do svého 
známého Kabinetu kuriozit, získal vedle svého 
stávajícího statutu národní kulturní památky 
statut památky UNESCO, zapsané v registru 
Paměť světa.

Co je to daguerrotypie?
Technika daguerrotypie je pojmenována 
po svém tvůrci Louis Jacques Mandé Daguer-
re (1787–1851), vynálezci daguerrotypického 
procesu. Daguerrotypie je neopomenutelným 
mezníkem ve vývoji fotografie. Zaznamenává 
okamžik, kdy se podařilo nejen obraz sku-
tečnosti zachytit, ale i stabilizovat. Ve vývoji 
fotografie pak navazovala technika kalotypie 
Henryho Foxe Talbota, která umožňovala vy-
tvoření negativu a tím pá-
dem možnost kopírování, 
což bylo daguerrotypii upře-
no. Daguerrotypie sama je 
negativem, jelikož přímo 
na ní je promítnutý obraz 
principem camery obscury 
prostřednictvím tzv. daguer-
rotypické kamery. Zachy-
cený obraz na silně postří-
břené měděné destičce je 
tudíž zrcadlově obrácený. 
Nevýhodou byl malý formát, 
který ovšem zachovával na-
prosto nevídané množství 
detailů. Celkovou ošidnost 
dojmu podtrhuje snížená 
viditelnost. Stříbrný povrch 
leštěné destičky, zcitlivěný 
pomocí jódu, vykreslený po-
mocí rtuti a ustálený v rozto-
ku chloridu sodného, nabízí 

obraz ve velmi jemných tónech šedé až černé 
barvy a je viditelný pouze při určitém náklonu.

Daguerre si nechal technologický proces 
v Anglii patentovat. Francouzská vláda se roz-
hodla vynález odkoupit výměnou za doživotní 
rentu a 19. 8. 1839 pak Francouzská akade-
mie věd při slavnostním zasedání darovala 
daguerrotypický proces celému světu bez ná-
roku na odměnu.

Daguerrotypování se stalo vysoce módní 
záležitostí, která dnes působí poněkud kurióz-
ně. Díky poměrně dlouhé době vlastní expo-
zice (zpočátku až 20 minut), bylo nutné, aby 

Kynžvartská daguerrotypie – Daguerrovo zátiší, 
Louis Jacques Mandé Daguerre, 1839, státní zámek 
Kynžvart, líc s věnováním autora: „Exemplář mající 
doložit vynalezení daguerrotypie, jenž byl darován 
panu knížeti Metternichovi jeho nejpokornějším 
a nejposlušnějším služebníkem“
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daguerrotypované objekty po celou dobu sní-
mání vydržely v jedné poloze. Proto existovala 
řada technických pomůcek, jako například dr-
žáky hlav, případně rukou a nohou, které tomu 
napomáhaly.

V čem spočívá výjimečnost Kynžvartské 
daguerrotypie?
Kynžvartská daguerrotypie patří mezi obrazy, 
které Daguerre rozesílal vybraným význam-
ným mužům, například Alphonsi de Cailleuxi, 
řediteli Louvru, nebo evropským panovníkům, 
aby získal podporu pro svůj vynález. Většina 
těchto luxusních Probebilder se ale nedocho-
vala, případně je velmi silně poškozená. Met-
ternichova daguerrotypie je ale v překvapivě 
dobrém stavu, což je u tak citlivého materiálu 
skutečný div. Zároveň jsou díky dochované 
korespondenci a dobovému tisku známy 
okolnosti darování, a to prostřednictvím 

rakouského velvyslance ve 
Francii Apponyiho, ještě 
před oficiálním zveřejněním 
daguerrotypického procesu 
Francouzskou akademií. 
Podle Petry Trnkové z Ústa-
vu dějin umění Akademie 
věd ČR je pravděpodobné, 
že Metternich získal od Da-
guerra více exemplářů, jak 
lze tvrdit na základě roz-
dílných dobových popisů 
a proveniencí. Z dochova-
né korespondence je znát 
silný zápal knížete Metter-
nicha pro tuto novinku.

Sbírka daguerrotypií na 
státním zámku Kynžvart
Kynžvartská daguerrotypie 
není jediným snímkem to-
hoto druhu, který je uložen 

ve sbírkách státního zámku Kynžvart. Do roku 
1853 bylo zapsáno správcem Kynžvartského 
muzea Paulem Rathem 18 kusů daguerrotypií, 
z nichž je dodnes dohledáno šest kusů. Kaž-
dá z nich vydá na samotný příběh. Jen jediná 
z dochovaných se dnes nenachází ve sbírkách 
zámku Kynžvart, nýbrž v Albertině ve Vídni. 
Jedná se o známou Ettingshausenovou mik-
rofotografii řezu stonkem plaménku (Clematis) 
zhotovenou pomocí Hydro-Oxygen-Gas mikro-
skopu v roce 1840.

Mezi výše uvedenými se nachází také zce-
la první snímek Kynžvartského zámku po Met-
ternichově rekonstrukci. Všimněte si, že ještě 
není dokončeno uzavření nádvoří zámku 
a na kopci se tyčí na svém místě Památník 
dvou císařů.

Neméně podivuhodné jsou pak další do-
chované daguerrotypie, které nejsou uvedeny 
v katalogu Paula Ratha. Jedná se o dalších 
šest daguerrotypií, které jsou spjaty s rodinou 
Metternicha – snímky manželky a syna, dále 
dva pohledy na vídeňské ulice a jeden snímek 
věže dómu sv. Štěpána a jedna daguerrotypie 
Tizianova obrazu Venuše se zrcadlem. Posled-
ní ukazuje trend, se kterým se hojně potýkáme 
i dnes – a sice reprodukování uměleckých děl.

Kynžvartská daguerrotypie – Daguerrovo zátiší, 
Louis Jacques Mandé Daguerre, 1839, státní zámek 
Kynžvart, rub s Metternichovou poznámkou: "Tento 
obraz zaslalpan Daguerre knížeti Metternichovi ještě 
před tím, než vynálezce daguerrotypie svůj objev 
zveřejnil.“
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Poslední částí kynžvartské sbírky dague–
rrotypií jsou tzv. stereodaguerrotypie z roku 
1853. Jedná se o americký vynález, jež po-
mocí optického klamu zprostředkovává 3D 
zobrazení foceného předmětu. Sedm stereo-
daguerrotypií je shodně uloženo v kožených 
etuích se zabudovanými sklíčky, které když 
se postaví do žádané polohy, tak při pohledu 
spojí dva podobné snímky do jednoho.

Téma Kynžvartské daguerrotypie je za-
jímavé jak z úlohy, kterou sehrála v dějinách 
fotografie, tak i umění a vědy. Díky získání 
titulu památky UNESCO se správě zámku 
Kynžvart podařilo v roce 2019 iniciovat projekt 
moderní expozice Kynžvartské daguerrotypie, 
který je nyní ve fázi projektové dokumentace 
(za významné podpory Karlovarského kra-
je). V příštích letech se tedy můžeme těšit 
na novou unikátní instalaci věnující se sbírkám 
kancléře Metternicha, v jejichž srdci bude 
ve speciální vitríně se samostatnou atmosfé-
rou umístěna vysoce chráněná Kynžvartská  
daguerrotypie. ■

Kynžvart s nádvořím, autor pravděpodobně Johann Stark nebo Anton Martin, 1840-41, státní zámek Kynžvart.

Stereodaguerrotypie Richarda Klemense 
Metternicha, pouzdro se dvěma stereoskopickými 
čočkami a daguerrotypickými portrétními snímky, 
50. léta 19. stol., státní zámek Kynžvart.
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Pozůstatky hornické činnosti 
v okolí Čisté III. 
– Rýžování na Cínovém potoce
Rudolf Tomíček, Horní Slavkov
 
Posledním třetím článkem uzavřeme mozaiku 
poznatků o hornické činnosti v okolí Čisté. Ne 
náhodou si necháváme v závěrečném povídá-
ní o hornictví zdejšího území právě téma rý-
žování cínu.

Rýžování cínu totiž významně proměňovalo 
krajinu nejen v území kolem Čisté. Dosud mů-
žeme stopy po této činnosti zde i v mnoha dal-
ších oblastech Karlovarského kraje najít. Podle 
starých kronik se cínové rýže nacházely také 
v Ohři a rýžovníci po potocích postupně šli až 
k primárním ložiskům v horách (Majer 1970). 
Rýžovníci z okolí Čisté původně kráčeli proti 
proudu Lobezského potoka a později podél 
Mühlbachu – Mlýnského potoka. V Podstrání 
však postupovali podél jeho pravostranného 
přítoku, kdysi nazývaného Zinnbach – Cínový 
potok, a pokračovali s rýžováním, až se do-
stali na náhorní rovinu. Uvádí se, že na této 
mírné náhorní rovině se rýžovalo od vrchu 
Knock – Rozhledy přes rašeliniště V Borkách 
až po Spitzberg – Špičák. V dochovaných 

pramenech máme zprávy o sporadickém rýžo-
vání ještě v polovině 18. století, jak dokazuje 
zpráva J. Peschela z roku 1805 (in Bílek 1958): 
„… písek nalézající se pod jílovitým příkrovem, 
vykazuje proměnlivé obsahy cínovce, jenž po-
chází z výchozů zdejších rudních ložisek. Ještě 
počátkem minulého století (18. století) zde bylo 
vyryžováno mnoho centnýřů cínu…“.

Na starších mapách můžeme studovat úze-
mí kolem Čisté před mnoha lety a zjistit řadu 
v nich zaznamenaných terénních nerovností. 
Například na mapách z poloviny 50. let 20. sto-
letí ještě nejsou v lokalitě zakresleny nynější 
rybníky uvnitř rýžovacího pole a je v nich zřetel-
ně patrná původní cesta napříč svahem z Čisté 
do Podstrání až do Sokolova (podél předpoklá-
dané štoly sv. Barbora, viz Arnika 1/2019).

Nyní tato parovina v okolí Čisté vypadá ji-
nak. Po ukončení rýžování zde byla intenziv-
ní zemědělská výroba. Někde byla vytvořena 
pole, jinde rozsáhlé plochy sloužily jako pas-
tviny. V 70. letech 20. století tady byly prove-
deny rozsáhlé meliorace a značná část vody 
byla z lokality odvedena. Silně zvodnělý terén 
a přítomná voda sice znesnadňovala novo-
dobým zemědělcům zemědělskou činnost, 
avšak byla vhodná pro původní rýžovníky, 
kteří pro svou činnost protékající vodu nutně 
potřebovali. Lze předpokládat, že i tak zde 
měli rýžovníci s vodou problémy, neboť ve své 
podstatě mohli spoléhat jen na přísun vody 
srážkové. Snažili se proto využívat získanou 
vodu co nejefektivněji, což lze odvodit z čet-
ných pozůstatků rybníčků a rybníků, někdy 
docela svérázných a kuriózních konstrukcí, 
jež jsou v okolí Čisté k nalezení.

Pokud předpokládáme, že rýžování v ob-
lasti probíhalo především v 16. století, může-
me o technice zdejších prací vyjít z poznatků 
Agricolových. Popisuje ve své knize o hornictví 

Území Cínového potoka na mapě z roku 1952, kde 
nejsou ještě zbudovány vodní nádrže.
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celkem osm různých způsobů rýžování cínu. 
Nechci nyní rozebírat jednotlivé typy rýžování, 
pokusím se jen citovat charakteristickou čin-
nost základního principu rýžování cínu (Ježek 
et Hummel 2001): „Rudné nánosy kopají hor-
níci širokými motykami, podobnými kachnímu 
zobáku. V místech, která je obsahují, oplývají-li 
vodami, ať je to údolí, ploché úbočí nebo úžla-
biny, aby potoky do nich mohly být sváděny, 
rýžovníky nejdříve vedou dlouhý a nakloně-
ný příkop, kterým by voda stále tekla. Potom 
strhnou vrchní vrstvu motykami do tekoucí-
ho proudu. Písek a krupky, které jsou těžké, 
na dně příkopu se usazují, mech a kořeny 
vody pryč odnášejí. Rýžovníky stojící ve vodě, 
sami sedmizubými vidlemi kořeny a rostliny 
ven vyhazují a krupky k hlavě příkopu přeha-
zují. Po ukončení této činnosti usazený písek 
rovněž z příkopu vyberou dřevěnými lopatami 
a sem tam s ním ve vodě pohybují, až písek 
odplave a zbývají pouze krupky.“ Agricola ještě 
uvádí další způsoby, ale jde jenom o varianty 
tohoto základního principu, někdy za použití 
různých technických zařízení.

Hlavním charakteristickým rysem plavení 
cínu na místě bylo vytvoření prostředí umož-
ňujícího gravitační vydělení těžších krupek cínu 
proplachováním těženého materiálu v proudu 
vody za pomoci umělých kanálů a příkopů. Ne-
máme důvod pochybovat o tom, že tímto způ-
sobem bylo rýžování prováděno i ve zdejším 
kraji. Po zpracování materiálu v toku na jednom 
místě, postoupilo se do strany. Pak byl zhoto-
ven nový příkop pro novou várku materiálu. Vel-
mi často se ale rýžovníci vraceli a předělávali již 
dříve přepracovaný materiál. Pokud bylo někde 
umístěno pomocné technické zařízení, zůsta-
lo na tomto místě více hlušinového materiálu, 
a vznikly tak charakteristické kuželovité hro-
mádky (sejpy). Na rýžovacím prostoru lze na-
lézt jak „sejpy“, tak i útvary podlouhlé, tvořené 
hrázemi hlušinového materiálu, připomínající 
tvarem jitrnice. Vlastně se napodobovalo me-
andrování toku, jenže značně intenzivněji než 
by vzniklo v daném místě přírodními procesy.

V některých případech sloužily vyhloubené 
příkopy pouze k rýžování, ale za určitých pod-
mínek se z nich mohly stát i záchytné nádrže, 

Hydrogeologická situace lokality ukazuje silně zvodnělá území v předpokládaném rýžovacím poli, včetně 
zakreslení základních terénních zlomů vzniklých rýžováním. Je zde vyznačeno rozlišení dvou zkoumaných 
části rýžoviště - oblast A a B.
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které byly využívány jako „pohotovostní re-
zerva“ pro vodu potřebnou k rýžování. Vznikl 
pak takzvaný svahový (nebo též vrstevnicový) 
rybník. Můžeme ho najít také zde na Cínovém 
potoce. Udržet vodu ve svahu bylo zjevně pro 
rýžovníky výhodné, protože v samotném údolí 
se mohlo rýžovat dál a voda se ze svahových 
rybníků upouštěla dle potřeby. Rybníky vybu-
dované ve svazích jsou známy i ze slavkov-
sko-krásenského revíru, například Heinzův 
dolní i horní rybník, Sackgraben a další.

Námi sledovanou oblast okolí Čisté lze roz-
dělit na dvě základní části. Říkejme jim oblast 
A a B (viz mapa). Každá z nich je v současnos-
ti zcela rozdílná.

Oblast A se nachází v postupně klesajícím 
mělkém údolíčku pod lokalitou Na jamách 
v převážně bezlesém území. Z leteckého po-
hledu na část A je zřejmé, kde se zde rýžova-
lo. V místě jsou zcela jasně vymezené hrani-
ce rýžovacího pole, patrné z okrajových linií 
rýžovacích převisů. Hlušinový materiál z rý-
žovišť se nachází na dně úvozu, do kterého 

je hluboce zaříznuto koryto Cínového potoka 
(na nepropustnou podložní horninu). Jak již 
bylo řečeno, je ve svahu zachován typický 
svahový rybník. Takto zůstalo celé území až 
do počátku 19. století, kdy byly na Cínovém 
potoce vybudovány klasické údolní rybníky 
pro zadržení srážkové vody.

Naopak část B si nelze nyní z leteckých 
snímků prohlédnout, neboť zarostla lesem. 
Zaujímá bezprostřední okolí prudce klesající-
ho Cínového potoka, nyní v hustě zapojeném 
lesním porostu. Z tohoto důvodu zde bylo 
nutno provést měření přímo na místě a ručně 
zakreslovat výškové extrémy. Podél celého 
stoupání od soutoku s Lobezským potokem 
jsou v okolí toku zřetelné rýžovací kopečky 
a také, patrně později zbudované, hráze pro 
zachycení tolik potřebné vody. Technika rýžo-
vání tady byla obdobná jako v bezlesé pasáži 
Cínového potoka. Protože však tato oblast 
nebyla později zemědělsky využívána, zůstaly 
nám zachovány stopy po rýžování v téměř ne-
dotčené podobě do dnešních dní a lze na ně 

Zákres  stavu terénu u Cínového potoka se zachycenými terénními nerovnostmi s rozlišením pod 5 m.
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přímo v terénu narazit na každém kroku. V rý-
žované části „B“ tedy lze podle konfigurace 
terénu a známých mapových podkladů soudit, 
že tu dříve existoval jen přirozeně zahloubený 
samotný potok. Rýžováním se však koryto Cí-
nového potoka postupně rozšiřovalo a zahlu-
bovalo až do dnešní podoby. Pro zachycení 
vody z potoka na něm byla vybudována sy-
paná hráz, jež je však nyní protržena. Silnice, 
jež zde nyní směřuje z Krásna přes Podstrá-
ní do Sokolova, byla vystavěna v roce 1946 
na ploše vzniklé rýžováním. Byla vybudována 
až po skončení využívání území na rýžování 
cínu v 1. polovině 19. století. Do té doby vedla 
hlavní cesta Čistá – Podstrání – Sokolov příč-
ně svahem kolem portálu štoly sv. Barbory (viz 
Arnika 1/2019).

Závěrem bychom mohli konstatovat, že 
území v okolí Čisté prošlo intenzivní přemě-
nou následkem dlouhodobé hornické činnosti 
– rýžováním. I přes značný čas od jeho aktiv-
ního provozování (od 16. do poloviny 19. sto-
letí) se po něm do dnešních dnů zachovaly 
pozůstatky v naší krajině. Prověřením dalších 
míst v okolí Čisté a jejich kritickým vyhodno-
cením bychom rádi nakonec sestavili pravdě-
podobný historický vývoj celého dobývaného 
ložiska. Každý návštěvník zdejší oblasti se 
tady může stát alespoň na chvíli terénním ba-
datelem a hledat stopy dávných časů a prá-
ce svých předchůdců v těchto tajuplných  
místech. ■

 
Použitá literatura:
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   Rýžovací kopečky se zbytky struh usměrňujících 
kdysi vodu z Cínového potoka.

 Sypaná hráz pro zadržení vody z potoka. Pohled 
k severu z místa, kde je dnes hráz protržena. 

 Náhon ke svahovému rybníku, pohled 
k severozápadu.

 Svahový rybník, pohled k jihovýchodu.  
Všechny fotografie Přemysl Tájek.
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Je tesařík obrovský v Lokti 
skutečně vyhynulý?
Tomáš Fiala, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

V prvním čísle Arniky v roce 2018 jsme se 
s Pavlem Jaškou věnovali vzácným druhům 
tesaříků, kteří v průběhu staletí v Karlovar-
ském kraji vyhynuli (Jaška et Fiala 2018). Asi 
měsíc po zveřejnění článku, jsem byl požádán 
o dendrologickou konzultaci k jednomu dubu 
i v amfiteátru města Lokte. Už z dálky mě za-
ujala poškozená bazální část kmene. Bližší 
prohlídka odhalila zajímavé požerky a výletové 
otvory. Vyfotografované požerky byly po kon-
zultaci s Radkem Hejdou z ředitelství AOPK 

ČR určeny jako požerky tesaříka obrovského 
(Cerambyx cerdo).

Tento nález potvrdil historický údaj z při-
bližně poloviny 19. století od A. A. Palliardiho, 
který nalezl tesaříka obrovského právě v Lokti. 
Radost z nálezu kazil pouze fakt, že dle zašed-
losti požerku žil tesařík obrovský v dubu napo-
sledy na konci 20. století (Fiala 2019). Popula-
ce tesaříka obrovského přežívala v okolí Lokte 
ve skrytu minimálně 150 let. Tesařík obrovský 
potřebuje ke svému vývoji oslabené duby ros-
toucí na osluněných lokalitách. A právě tyto 
lokality na Loketsku v moderní době vymizely. 
Z prosvětlených doubrav v kaňonu Ohře, které 
zde byly běžné do poloviny minulého století, 
se tesařík přesunul do loketských parků. Ale 
i parky postupně tmavly a tesařík neměl šanci 
se přesunout jinam a udržet životaschopnou 
populaci. Mimo mizení vhodných biotopů je 
dalším důvodem i to, že tesařík obrovský není 
nijak vytrvalým letcem. Samci obvykle zvládají 
přelétat pouze krátké vzdálenosti okolo 500 m 
a samice jsou jen o něco vytrvalejší. Doká-
žou uletět v průměru okolo 1300 m (Drag et 
Čížek 2018). Tyto důvody nás prozatím utvr-
zují v přesvědčení, že jediná populace tesaří-
ka obrovského v Karlovarském kraji vyhynula 
koncem 20. století. Příroda nás ale dokáže 
překvapit a je možné, že někde v suťových 
stráních nad řekou Ohří zůstává životaschop-
ná mikropopulace tesaříka obrovského našim 
zrakům skryta. ■

Literatura:
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Požerky tesaříka obrovského na dubu v loketském 
amfiteátru. Foto Pavel Jaška.
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Udělali jsme pro přírodu – Jak zatočit s lupinou 
Jana Rolková a Lucie Stehlíková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
 
Když v květnu nebo červnu vyrazíte do naší 
západočeské krajiny, velmi pravděpodobně 
potkáte, ať už v lese, na louce či jen u okraje 
silnice, nápadnou rostlinu s modrofialově kve-
toucími hrozny květů. Zaujme na první pohled 
a nezřídka tvoří v tomto období hlavní barevnou 
dominantu bylinného porostu. Oč jde? Usídlila 
se nám tu nebezpečná kráska lupina mnoholis-
tá, známá také jako vlčí bob mnoholistý.

Lupina se nejčastěji šíří na narušených 
místech, podél dopravních komunikací, na ži-
vinami obohacených a neobhospodařova-
ných plochách, ale dokáže pronikat i do udr-
žovaných polopřirozených a přirozených 
lučních společenstev, především do kosených 
luk, spásaných pastvin, vlhkých a rašelinných 
luk (Stehlíková 2012). O hrozbě lupiny v CHKO 
Slavkovský les jsme již jednou před pár lety 
v Arnice psali (Bucharová 2007) a postupem 
času poznáváme, že nebezpečí invaze na-
růstá. Problémem posledních let se bohužel 

stalo masivní šíření lupiny právě na obhospo-
dařovaných pastvinách a loukách, odkud se 
dostává na další přírodovědně cenné plochy 
i do chráněných území. Nastavené termíny 
zemědělských úkonů v rámci zemědělských 
dotací umožňují, že dochází k seči lučních po-
rostů pozdě – v době zrání semen lupiny. Ta 
se navíc díky hrabání a balíkování, případně 
i převozu balíků na jinou louku, efektivně s lid-
skou pomocí rozmnožuje a rozšiřuje na další 
místa. Rychlý postup invaze lupiny na kon-
krétní ploše tak můžeme vidět na vlastní oči 
z roku na rok. Jakmile jednou lupinu na louce 
máme, začíná boj téměř srovnatelný s pověst-
ným bojem s větrnými mlýny, zbavit se lupiny 
na lokalitě je totiž běh na dlouhou trať.

A to zejména proto, že lupina je vytrvalá 
rostlina s rozsáhlým kořenovým systémem 
a s vysokou regenerační schopností. Navíc 
má poměrně dlouhou dobu přežívání se-
men v půdní semenné bance. Podle našich 

Rozpínavá severoamerická kráska u nás osídlila nejen lesní okraje, ale také obhospodařované louky a pastviny. 
Foto Jana Rolková.
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zkušeností ze Slavkovského lesa dokáže lu-
pina v průběhu jednoho vegetačního období 
(květen až září), při narušení či pokosení prv-
ního květenství (neúspěšné odplození), vytvo-
řit náhradní menší květenství dokonce ještě 
dvakrát.  

Proč vlastně ochranáři přírody proti lupi-
ně, tolik brojí? Stejně jako všechny bobovité 
rostliny má vlastnost vázat vzdušný dusík. 
Vyšší přítomnost dusíkatých sloučenin v půdě 
vede velmi často ke znehodnocení původních, 
druhově bohatých rostlinných společenstev, 
do kterých se lupina rozšířila. To potvrzuje 
i výzkum šíření lupiny na Šumavě (Ekrt 2006), 
jež se v mnohém klimaticky, vegetačně i his-
toricky Slavkovskému lesu podobá. Zvýšený 
obsah dusíkatých látek v půdě umožňuje růst 
řady konkurenčně úspěšných druhů, jež pak 
přerůstají a potlačují druhy konkurenčně slab-
ší. Celkové druhové bohatství společenstva 
a tedy i přítomnost vzácných a chráněných 
rostlin se výrazně snižuje. Na takto pozměně-
ném stanovišti se také může začít uplatňovat 
řada ruderálních druhů, které vyžadují právě 
dusíkem bohaté půdy jako například kopřiva 
dvoudomá či kerblík lesní. Místo květnatých 
druhově bohatých luk, pastvin nebo mokřadů 
tak postupně mohou vznikat rumiště s výsky-
tem pouze několika běžných druhů rostlin. 
Na hospodářsky využívaných loukách a pas-
tvinách vznikají nejen ekologické, ale i vysoké 
ekonomické škody právě v důsledku snižová-
ní výnosu a kvality píce (DiTomaso 2000).

Lupina má další nepříjemnou vlastnost 
z hlediska výskytu na hospodářsky využí-
vaných pastvinách a loukách. Obsahuje ze-
jména v semenech (ale nejen tam) alkaloidy 
příznačných názvů jako lupinin, lupinidin, lu-
panin a jiné (Patočka et Hon, 2008). Tyto al-
kaloidy v případě požití silně poškozují jaterní 
tkáň, těžce poškozují nervový systém, srdce 
a ledviny. Podle velikosti pozřené dávky alka-
loidu působí jednak dráždivě, halucinogenně 
nebo tlumivě na centrální nervový systém. 
Otrava se projevuje sliněním, nevolností, 
zvracením, neklidem, křečemi, poruchami 
srdečního rytmu nebo potížemi s polykáním. 
V těžkých případech může dojít k ochrnutí dý-
chacích orgánů s následkem smrti. Například 

 Plodem lupiny je lusk, kterých se na jedné rost-
lině vytvoří obvykle 25-48 a v každém se skrývá 
4-8 semen. Foto Lucie Stehlíková.

 Skot na pastvině obvykle lupinu vynechává.  
Foto Jana Rolková.

 Lupina šířící se do mokřadních luk u Hoštce na 
Tepelsku. Foto Přemysl Tájek.
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u jedné ovce činí smrtelná dávka asi 100 g 
semene. U krav tyto alkaloidy způsobují ne-
moc zvanou „crooked calf disease“ (Stehlíko-
vá 2012). Ta se vyvine, pokud se březí krávy 
pasou na pastvině s vysokým zastoupením 
lupiny 40–70 dní po početí. Nemoc pak může 
postihovat až 30 % březích zvířat (Lee et al. 
2008a a 2008b). Alkaloidy obsažené v lupině 
snižují pohyb plodu během období březosti, 
kdy rychle roste. Nedostatek pohybů plodu 
v tomto období je zodpovědný za kosterní de-
formace. Tele se pak narodí s různými defor-
macemi – kloubní ztuhlost, vychýlení páteře 
do strany, obloukovité prohnutí páteře doza-
du, strnutí šíje a rozštěp patra. Pokud je tele 
mírně až středně postižené, má šanci na ži-
vot, ale telata těžce postižená, jestli se tedy 
vůbec narodí živá, nemají šanci na přežití, 
protože se nemohou pohybovat, či dokonce 
stát, a často díky rozštěpu patra ani sát mléko 
(Lee et al. 2008b).

Vyšlechtěny byly také odrůdy jen s nepa-
trným množstvím alkaloidů (tzv. sladké). Jde 
o odrůdy druhů příbuzných lupině mnoholisté 
– středomořské druhy jako je lupina bílá, lupi-
na úzkolistá nebo lupina žlutá. Sladké odrůdy 
těchto druhů lze využít pro výrobu potravin 
(např. mouky) nebo krmiva s vysokou nutriční 
hodnotou (Patočka et Hon 2008). I přes svou 
hořkost byla jako krmivo využívána v minulosti 
i lupina mnoholistá, zejména jako pastva pro 
lesní zvěř.

Lupina je atraktivní rostlina. Pro svůj líbivý 
vzhled je stále vysazována do zahrádek, po-
případě při kosení obsekávána, aby snad této 
spanilé rostlině nebylo ublíženo. Proto by zá-
kladem boje s ní měla být prevence – zejména 
informování široké veřejnosti, aby nedocháze-
lo k šíření na nové lokality. Nejen estéti vědo-
mě lupinu šíří, oblíbená je i u včelařů. Lupina je 
stále vysévaná jako nektarodárná rostlina, a to 
i přes to, že atraktivnost pro včely je neuspo-
kojivá (web 1), a pro jiné opylovače – motýly 
je zcela tristní. Motýlům neposkytuje žádné 
potravní zdroje. Diverzita motýlů úměrně klesá 
s rostoucí pokryvností lupiny na lokalitě (web 
2). Lepší volbou výsevu včelího krmiva pro pří-
rodu, ale i pro včely, je např. chrpa polní nebo 
měsíček zahradní (Švamberk 2014).

 Masivní rozšíření lupiny v severní části PP Pístov-
ská louka v roce 2004 před likvidačními zásahy. 
Foto Přemysl Tájek.

 Mechanická likvidace lupiny na tomtéž místě 
v roce 2011, pět let po prvním zásahu.  
Foto Přemysl Tájek.

 Stejná plocha v PP Pístovská louka v roce 2017, 
v popředí patrné narušení po vykopání lupiny. 
Foto Jana Rolková.
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Lupina se v posledních letech v CHKO 
Slavkovský les šíří masivně i na zemědělsky 
obhospodařovaných plochách s dotačním ti-
tulem druhově bohatá pastvina. Lupina ochra-
náře a zemědělce trápí na pastvinách nejen 
na západě Čech, ale i jihu nebo na východě, 
třeba v Jeseníkách (K. Čámská, úst. údaj). 
Jedním z důvodů je i skutečnost, že skot se 
lupině na pastvině snaží spíše vyhýbat a ne-
spásá ji. Rostliny zde v klidu odplodí a pří-
padná seč pak posbírá již jen vypadané nebo 
zelené lusky, které v senu dozrají. 

Zemědělcům proto doporučujeme, ať ne-
váhají s lupinou bojovat hned, jakmile se jim 
na pastvinách či loukách objeví. Na území 
CHKO lze v odůvodněných případech vydat 
i souhlas s posunem seče mimo nastavený 
dotační titul. Na lupinou zamořených druhově 
bohatých pastvinách je vhodné první seč pro-
vést dříve na jaře v době nakvétání nebo květu 
lupiny (ne již se zelenými lusky). První seč lze 
nahradit pastvou, jestliže pak bude provedena 
důkladná likvidace nedopasků s odstraněním 
biomasy. Druhé kosení je nutné udělat, až lu-
pina znovu obrazí, tedy zhruba v polovině léta. 
Ve druhé polovině léta až do 31. října je nutné 
pastvinu přepást, aby byly dodrženy všechny 

zemědělské dotační podmínky. Po přepasení 
musí být provedena důkladná likvidace nedo-
pasků, při níž lze využít i mulčovač. Při dodr-
žení tohoto postupu více let po sobě by mělo 
dojít k výrazné redukci lupiny v pastvině.

Praktickým příkladem boje s lupinou 
z CHKO Slavkovský les je PP Pístovská lou-
ka, jež byla vyhlášena v roce 2003 jako loka-
lita zachovalých květnatých luk s výskytem 
chráněných rostlin (především několika druhů 
orchidejí). Lupina roste v blízkém okolí chrá-
něného území v okrajích lesa a na nedalekých 
loukách, odkud se šíří. Navíc přímo v PP bylo 
v minulosti vytvořeno nedovolené myslivecké 
krmiště pro zvěř se zemědělským odpadem 
obsahující i semena lupiny. To je již mnoho let 
z území odstraněno, ale problém expandující 
lupiny zde zůstává. V PP bylo od vyhlášení 
prováděno pravidelné kosení mezofilních luk 
na přelomu června a července. Pozdní kosení 
bohužel nebránilo vyskytující se lupině ve vy-
semeňování, a proto byla v letech 2006 a 2008 
provedena dvakrát během vegetační sezóny 
chemická likvidace a v roce 2007 mechanic-
ké vytrhávání nadzemních kvetoucích částí 
lupiny. Stále pokračovala pravidelná letní seč. 
V roce 2009 k tomu byla přidána podzimní 
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pastva ovcí. Masivní invazi lupiny přímo v PP 
(zapojení porostu) se podařilo těmito razantní-
mi opatřeními zastavit, nikoliv však šíření v nej-
bližším okolí PP a v lesních lemech. Od roku 
2010 bylo v květnu prováděno nejprve ruční 
vytrhávání nadzemních kvetoucích částí lupin, 
pak již pravidelně od roku 2012 bylo vytrhá-
vání nahrazeno ručním vykopáváním celých 
rostlin sterilních i fertilních včetně podzemních 
kořenů většinou s hlavním zásahem v květnu 
a doplňkovým v červnu. Speciální opatření 
na likvidaci lupiny jsou každoročně doplně-
na minimálně jednou strojovou sečí na sena 
na počátku července po odkvětu orchidejí. 
Důležitá je rovněž opakovaná kontrola v prů-
běhu vegetační sezóny, aby nedošlo k vyse-
menění žádné zapomenuté lupiny. Postupem 
let až do současné vegetační sezóny 2019 se 
daří invazi potlačovat i v okrajových částech 
PP, odkud je však zpětné šíření lupiny do úze-
mí PP stále velmi pravděpodobné. Výsledky 
každoročního monitoringu lokality ukazují, 
že po roce 2012, kdy se začala lupina také 
vykopávat, rostlin postupně ubývá (viz graf). 
Ačkoliv před rokem 2009 nám přesné údaje 
o početnosti lupiny na Pístovské louce chybějí, 

na základě fotodokumentace (viz obr. 4) a poz-
dějšího monitoringu se zdá, že předchozí che-
mická likvidace byla také úspěšná a potlačila 
lupinu na souvislých plochách.

Kdybychom měli na Pístovské louce zhod-
notit úspěšnost opakovaných zásahů proti 
lupině, tak víme, že zatím nemáme vyhráno, 
ale jsme na dobré cestě. Trsy lupiny jsou kaž-
dým postupujícím rokem na jaře menší (méně 
biomasy, menší počet listů než na kontrolních 
plochách mimo PP), snadněji se vykopáva-
jí (menší kořenový systém) a mají nasazeno 
často jen 1 květenství s pozdějším nástupem 
kvetení (než na plochách mimo PP). Lze před-
pokládat, že jde o jedince, jež už byli v mi-
nulých letech vykopáváni a oslabeni nebo 
o mladé jedince z dožívající semenné banky. 
Výskyt jednotlivých rostlin je v PP již pouze 
roztroušený (leckdy je těžké jednotlivé rostliny 
v zapojeném lučním porostu na první pohled 
najít) a není souvislý ani ve shlucích jako před 
pár lety, když se s vykopáváním začalo. Zde 
je na místě poděkovat obětavým a ochotným 
kolegům i praktikantům působícím na Sprá-
vě CHKO, kteří se aktivně do likvidace lupiny 
v PP Pístovská louka zapojili. 

Charakteristické stanoviště lupiny na okraji lesa a louky, odkud je schopna se šířit i do kosených ploch.  
Foto Jana Rolková.
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Pokud bychom měli doporučit své zku-
šenosti s vykopáváním – ideálním obdobím 
je druhá polovina května. Trsy lupiny začínají 
kvést a jsou bez zelených lusků, jež by mohly 
i po vytržení rostlin dozrát. Trsy jsou také nej-
více nápadné a zásahem v tuto roční dobu jim 
uberete nejvíce energie. Vhodné je počkat si 
na období po dešti, kdy je půda měkčí a ko-
pání a vytahování rozsáhlého kořenového sys-
tému tedy snazší. Jako nářadí se nám osvěd-
čila sekeromotyka a rýč, méně pak krumpáč. 
Ideální je podkopnout či obrýt vybraný trs 
alespoň 10 cm pod zemí a vytáhnout celý trs 
(jako když taháte řepu) včetně kompletního 
rozvětveného kořenového systému. Vykopa-
nou biomasu je pak třeba ze zájmové lokali-
ty odstranit – buď nechat vysušit a následně 
spálit nebo nechat zetlít na hromadě (případ-
ná semena by neměla být již životaschopná). 
Správným vykopnutím máte jistotu, že jste se 
konkrétního jedince nadobro na místě zbavi-
li. Pokud se stane, že kořeny přetnete a celý 
kořenový systém ze země nedostanete, počí-
tejte s tím, že příští rok si musíte dané místo 
zkontrolovat (je pravděpodobné, že lupina se 
bude snažit ze zbylého kořene regenerovat).

Kromě Pístovské louky se pracovníci Sprá-
vy CHKO Slavkovský les již řadu let věnují 

likvidaci lupiny i na dalších botanicky cenných 
lokalitách financovaných z krajinotvorných 
programů pro ochranu přírody – především 
v NPP Upolínová louka pod Křížky, v PR Údolí 
Teplé, v Hoštěcké nivě a u Bečovských lesních 
rybníků. Shrneme-li naše dosavadní poznatky, 
existuje několik osvědčených způsobů, jak lu-
pinu likvidovat. Vždy je však třeba mít na pa-
měti, že likvidaci je nutné provádět opakova-
ně několik let (alespoň 5 let), dokud nedojde 
k úplnému vyčerpání semenné banky v půdě. 
Základní opatření je mechanické odstranění 
nadzemní části rostliny (kosení, pastva, utrže-
ní) v období kvetení, které lze použít i na roz-
sáhlých plochách. Při opakovaných zásazích 
během sezóny (alespoň 2× či 3×) lze lupinu 
úspěšně potlačit. Zajímavým nástrojem by 
mohl být i sešlap, jež lupina špatně snáší, ale 
zatím nebylo pro tento nástroj nalezeno prak-
tické využití (nabízí se krátkodobá nátlaková 
pastva, nebo uspořádání společenské akce 
na louce porostlé lupinou; Stehlíková 2012). 
Jako poměrně efektivní způsob likvidace lupi-
ny se jeví mechanické vykopávání celé rostliny 
s kořeny. Ovšem toto opatření lze reálně apli-
kovat jen na menších plochách či roztrouše-
ně se vyskytujících jedincích. Účinný způsob 
likvidace je také postřik herbicidu s glyfosátem 

Lupina mnoholistá (neboli vlčí bob mno-
holistý; Lupinus polyphyllus) patří do čele-
di bobovitých rostlin. Pochází ze západní 
části severní Ameriky, kde preferuje vlhká 
místa na březích vodních toků, okrajích luk 
a ve vlhkých lesích. Od konce 19. století je 
v naší zemi pěstována jako okrasná rostlina 
v zahradách a parcích, odkud se rychle šíří 
do volné krajiny. V ještě nedávné minulos-
ti byla záměrně hojně vysévána za účelem 
zpevňování náspů silnic a železnic (skvěle 
jsme jí zjednodušili distribuci semen) a také 
do lesa jako krmivo pro zvěř (která se jí však 
spíše vyhýbá). Její dnešní rozšíření tak po-
krývá téměř souvisle celou Českou repub-
liku. Vyhledává kyselé až neutrální půdy. 
V našich zeměpisných podmínkách prospe-
ruje i ve vyšších horských polohách. Zřejmě 
nejvýše položená lokalita lupiny v České 

republice je zaznamenána z okolí vrchu Po-
ledník na Šumavě (1310 m n. m.; Ekrt 2006).

Tato vytrvalá rostlina má mohutný, roz-
větvený kořen s hlízkovými bakteriemi, jež 
jsou schopné vázat vzdušný dusík a vý-
znamně obohacovat okolní půdu o dusíka-
té látky. Vytváří hrozny květů, které se pře-
měňují v pukavé lusky se stovkami semen 
(jedna rostlina vytvoří obvykle 25 až 48 lusků 
a v každém lusku je 4 až 8 semen). Lupina 
je schopná růst jak na kyselých, tak živinami 
chudých stanovištích, od podmáčených 
míst po suchá. Disponuje tedy ideálními 
vlastnosti pro invazní rostlinu s vysokým 
potenciálem k šíření. Její rozšiřování 
v krajině nahrává současný režim střídání 
periodických silných narušení a období bez 
zásahu, a rovněž celková eutrofizace krajiny 
(Mlíkovský et Stýblo 2006).
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(10% roztok) na listovou plochu v období 
kvetení. Tento způsob ale primárně v CHKO 
nedoporučujeme, neboť dochází při aplikaci 
k chemické kontaminaci půdy a ničení okolní 
vegetace (Pergl 2015). U rostlin s již vytvořený-
mi lusky je vhodné celé plodenství mechanic-
ky odlomit, odnést ze zájmové plochy a spálit. 
Na větších chemicky ošetřených plochách je 
vhodné plochu překrýt pokoseným senem 
z okolních lupinou nezasažených lučních po-
rostů, aby došlo k rychlejšímu zapojení drnu.

Ve volné přírodě umí lupina svou přítom-
ností pozměnit a zcela zničit řadu našich pů-
vodních rostlinných společenstev. Z pohledu 
ochrany přírody jde o jeden z nejnebezpečněj-
ších invazních druhů vyskytujících se v České 
republice. Každý může tak trochu a jednodu-
še ochraně přírody pomoci, když v době květu 
lupiny si jí natrhá plnou náruč a nenechá ji od-
plodit. K takové aktivitě nabádají turisty i naši 
kolegové z Krkonošského národního parku 
(web 3) nebo Národního parku Šumava (Má-
chalová Zemanová 2016).

Závěrem článku si dovolíme poznamenat, 
že celosvětově jsou ekonomické dopady in-
vazních druhů odhadovány na 1,4 bilionu dola-
rů, což představuje téměř 5 % světového HDP. 
V rámci EU byly roční ztráty a náklady spojené 
s invazními druhy vyčísleny na 12 miliard EUR. 
Přestože jsou z pohledu ochrany přírody nej-
větším problémem invazních nepůvodních dru-
hů dopady na biodiverzitu, jsou tedy nezane-
dbatelné i ekonomické souvislosti (web 4). ■

 
Použitá literatura:
Bucharová A. (2007): Vlčí bob mnoholistý – skryté nebezpe-

čí. – Arnika 2007/2: 36–38.
DiTomaso J. M. (2000): Invasive weeds in rangelands: Spe-

cies, impacts, and management. - Weed Science, 48: 
255–265.

Ekrt l. (2006): Lupina mnoholistá: invazní kráska nejen okrajů 
šumavských cest. – Šumava 11: 20–21.

Mlíkovský J. et Stýblo P. [eds.] (2006): Nepůvodní druhy fau-
ny a flóry České republiky. – ČSOP, Praha, 496 pp.

Lee S. T., Panter K. E., Pfister J. A., Gardner D. R., Welch 
K. D. (2008a): The effect of body condition on serum con-
centrations of two teratogenic alkaloids (anagyrine and 
ammodendrine) from lupines (Lupinus species) that cau-
se crooked calf disease. – Journal of animal science, 86: 
2771–2778.

Lee S. T., Panter K. E., Gay C., Pfister J. A., Ralphs M. H., 
Gardner D. R., Stegelmeier B. L., Motteram E., Cook D., 

Welch K. D., Green B. T., Davis T. Z. (2008b): Lupine Indu-
ced „Crooked Calf Disease“: The Last 20 Years. – Range-
lands, 31: 13–18.

Máchalová Zemanová K. (2016): Rostlinné invaze na Šu-
mavě: Lupina mnoholistá – krásný nepřítel. – Šumava 16: 
18–19.

Pergl J. [ed.] (2015): SPPK D02 007 Likvidace vybraných in-
vazních druhů rostlin. Standardy péče o přírodu a krajinu. 
– AOPK ČR, Praha, 25 pp.

Stehlíková L. (2012): Pastva jako management invazních 
druhů lučních společenstev. - Ms., 55 pp. [Bak. práce PřF 
JČU, depon in: České Budějovice]. 

Patočka J. et Hon Z. (2008): Lupina a lupininové alkaloidy: 
máme se jich bát? – Prevence úrazů, otrav a násilí, 4: 
194–197.

Švamberk V. (2014): Včelí pastva – Mája, spolek pro rozvoj 
včelařství, Praha, 606 pp.

web 1: jjvcela.sweb.cz/soubory/vcely55
web 2: www.forumochranyprirody.cz/invazni-lupina-

mnoholista-ovlivnuje-rostlinna-spolecenstva-krajnic-na-
ne-vazanou-motyli-faunu

web 3: ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krkonosske-
louky-zamoruje-lupina-mnoholista-jde-o-invazivni-druh

web 4: www.casopis.forumochranyprirody.cz/magazin/
analyzy-komentare/legislativa-v-oblasti-nepuvodnich-a-
invaznich-druhu-a-jeji-zmeny

Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus).  
Foto  Přemysl Tájek.



50 2/2019

Proměny v čase 
– Spa Hotel Zámek Lužec
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
 
Na webových stránkách hotelu Spa Hotel Zá-
mek Lužec je možné číst spekulativní údaj, že 
v lesích nad Lužcem v Krušných horách měl 
na místě nynějšího hotelu svůj lovecký zá-
meček Karel IV. (web1). Socha českého krále 
a římského císaře je v duchu stylizace celé-
ho objektu umístěna na parkovišti pro hosty. 
U vjezdu a v okolí zámku v lese stojí na stráži 
rytířská brnění. Při letmé návštěvě zde může 
host zajít do krčmy Jana Žižky, kde vojevůdce 
sedí u baru, a na stěnách jsou plátna s výjevy 
z husitské doby.

Pokud je známo, na tomto místě dal po-
stavit v roce 1919 rodinnou vilu Paul Albrecht 
Weinkauf, majitel uhelného dolu v Citicích 
u Sokolova (Andrš 2015). Vnější výraz vily byl 
architektem Richardem Brendlem pojat jako 
lovecký zámeček. Původní objekt měl pod-
statně menší stavební objem, jak je možné jej 
porovnávat na pohlednici vydávané v době, 

kdy zde bylo před rokem 1990 rekreační stře-
disko Krušnohor (Andrš 2015). V září roku 
1983 jsem zámeček vyfotografoval při jedné 
z příležitostí, kdy jsme spolu s kamarádem 
Standou Burachovičem pořádali pro rekreanty 
přednášky o historii a přírodě Krušných hor.

Původní vila byla přestavěna počátkem 
30. let 20. století do podoby, kterou jsem 
zachytil na fotografii. Takto byla přestavěna, 
když ji odkoupila Okresní nemocenská pojiš-
ťovna v Nejdku. Potom sloužila jako ozdravov-
na. V poválečných letech získala objekt správa 
rekreačních zařízení Revolučního odborového 
hnutí. S proměnami vlastnických práv od 90. 
let minulého století začal zámeček chátrat. 
Zakoupil jej zájemce z bývalého Sovětského 
svazu a dal jej velmi nákladně a objemově ná-
sobně přestavět na lázeňský hotel. Uvažoval 
dokonce o přivaděči vřídelní vody z Karlových 
Varů – nyní inzeruje pramen vody v místě ho-
telu. Veřejnosti je areál včetně hotelového ba-
zénu přístupný od června roku 2014.

Literatura:
Andrš P. (2015): Lužec – jedna z nejmenších obcí na Nej-

decku. Krušnohorský Luft 10/2015, 24–25. (Dostupné 
na www.kusnohorskyluft.cz/ke-stazeni)

web1: www.zamek-luzec.cz/cs/history
 

  Zotavovna ROH Krušnohor, rok 1983.
 Panoramatický pohled na Spa Hotel Zámek 

Lužec, rok 2019.
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Zajímavá místa Karlovarského kraje  
– Jižní svahy Doupovských hor
Stanislav Wieser, Karlovy Vary

Při pohledu ze silnice I/6 mezi Andělskou 
Horou a Libkovicemi bývaly svahy Doupov-
ských hor lákavým, ale zapovězeným cílem 
dobrodružného výletu. Bylo však možné okra-
jem vojenského prostoru projet autobusovou 
linkou, která vyjížděla a dosud vyjíždí z Kar-
lových Varů. Za Stružnou odbočuje do cíle 
ve Valči. Přes Bražec až nad Luka a potom 
ještě okolím Albeřic tenkrát projížděl autobus 
jinak nepřístupným územím Vojenského újez-
du Hradiště. Hranice újezdu potom obcháze-
la Velký Hlavákov a Valeč. Od roku 2005 byly 
části vojenských újezdů v ČR zpřístupňovány. 
Došlo k tomu i v újezdu Hradiště. Od roku 
2007 již v některých mapách Karlovarska byla 
vyznačena cyklostezka č. 2249, která prochá-
zela z údolí Ohře po silnici k Lučinám a dál 
tehdy rozbitou vozovkou k Žalmanovu na dří-
vější hlavní silnici. Od Žalmanova dál po tra-
se již popisované autobusové linky je vedena 
do Valče. Nikde však neprotíná území Vojen-
ského újezdu Hradiště, většinou tvoří jeho jižní 
hranici a spojuje zajímavá místa svahů a úpatí 
okraje Doupovských hor.

O barokní krajině Valečska jsem již psal 
v pozvánce do zajímavých míst Karlovarska 
v Arnice 2/2014. Nynější pozvání platí pro 

místa přístupná především jižně od silnice 
mezi Bražcem a Velkým Hlavákovem. Hřbet 
Hlavákovského vrchu směrem k Vrbici tvoří 
terénní předěl od „Památkové zóny krajinné-
ho rázu Valečsko“. Velký i Malý Hlavákov patří 
do správního území Valče, ale výrazem své zá-
stavby a jejím působením v krajině se ta místa 
odlišují od památkové zóny Valečska a začle-
ňují se do prostoru jižních až jihozápadních 
úpatí Hradišťské hornatiny. Jižní hranici pro-
storu, v němž chci zmínit zajímavá místa, tvoří 
frekventovaná silnice I/6, oddělující výběžek 
Doupovských hor geomorfologicky tvořený 
lávovým příkrovem u Mokré.

Projevy vulkanického utváření zdejší krajiny 
nejsou monumentální, přesto však nápadné. 
Pod zvlněným terénem jsou lahary, zbytky lá-
vových proudů a návěje sopečných vyvrženin. 
Nejvýraznější je odkrytí laharu ve skalním de-
filé vrchu u zaniklého sídla Hradiště východně 
od pozůstatku vsi Javorná. Nápadný je také 
svědecký vrch s kótou 648 m jižně u Albeřic 
(foto na přední vnitřní obálce). Podobá se svou 
siluetou na obzoru vzdálenému Vladaři, který 
je vypreparovaným útržkem lávového proudu 
ve Žlutické vrchovině. Pozůstatky laharových 
proudů, které stékaly z centra Doupovských 

Krajina jižního úpatí Doupovských hor s Velkým Hlavákovem.
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hor v době jejich vulkanické aktivity, jsou 
většinou zakryté vegetací, místy jsou patrné 
jako na Albeřické hůrce a Obecním lese, kde 
na úpatí v nivě Lochotínského potoka je vidět 
drobné odkryvy vulkanických uloženin. 

Dráha jednoho z lávových proudů je v této 
krajině názorně odkryta lomem jižně od Tě-
šetic. Vzhůru směřující výlev ukazuje ztuhlý 
čedič v ležatých sloupcích na výstupní dráze 
a svislé sloupce ukazují odklánějící se proud. 
Severně u Albeřic zůstala lomová jáma po od-
těženém čedičovém tělesu. Je zatopena jezír-
kem, nad nímž vystupují příkré stěny pyroklas-
tických uloženin.

Stopy geologické podstaty a geomorfolo-
gického utváření krajiny dílem zakrývá a dílem 
zvýrazňuje vegetace. Zdejší půdy jsou bohaté 
na živiny. Výhodné polohy s jižní orientací daly 
v historické době příznivé podmínky pro ze-
mědělskou činnost. Z jejího selského období 
pozůstávají zanikající tradiční statky a pan-
ské zámečky. V Albeřicích je jedinou stopou 
po zámečku obrubník kašny v sotva znatel-
ném zámeckém parku severně u farmy, která 
je svou rozlohou a hmotou staveb větší než 
někdejší zámecký areál. Ve vsi Budov je zá-
mecká sýpka i zámek ve stavu zchátralosti, 
stejně jako v Lukách a Verušičkách.

Nově pojaté zemědělství zde využívá půdu 
k pastevectví. Pro něj jsou na rozdíl od histo-
rických vsí typické mohutné stájové a skla-
dové budovy. V Malém Hlavákově stejně jako  Lahar mezi Javornou a Březinou.

 Lávový proud odkrytý lomem u Těšetic.



2/2019  53

ve zmíněných Albeřicích jsou zemědělské 
objekty dominantou sídel, kde však sídlí ne-
srovnatelně méně lidí, než kolik jich dříve živilo 
zdejší hospodářství. Plochy pastvin rozdělují 
ohradníky a intenzívně spásané louky nejsou 
hodnotnou náhradou za květnaté sečené louky 
a mozaiku polí s mezemi a drahami pro pastvu. 
Obraz krajiny se výrazně změnil s proměnou 
vegetačního pokryvu. Jeho vývoj sukcesí ze-
jména dřevinných porostů pokračuje. Rozrůs-
tají se křoviny a nastupuje les. Pastevní hos-
podářství, i přes výhrady k jeho provozování, 
je prostředkem, jak spoluvytvářet krajinný ráz. 

V zájmu zachování nejcennějších fragmen-
tů luk byla zajištěna smlouvou mezi AOPK ČR 
a Vojenskými lesy a statky ochrana některých 
lokalit (viz Arnika 1/2019, str. 57–60). Podobný 
způsob ochrany platí i pro lesní lokality. I když 
v daném prostoru nejsou lesní porosty typic-
kým vegetačním pokryvem, stojí za zmínku 
ochrana boru jižně u Malého Hlavákova. Pod 
ním v nivě Lučního potoka je pastvina, vzor 
nelesních pozemků.

K hospodaření v této oblasti patřilo zaklá-
dání rybníků. Nivy potoků a přirozené terénní 
deprese k tomu byly vhodné. Pro druhovou 
rozmanitost rostlin a živočichů jsou význam-
né, takže z toho důvodu na několika místech 
byla vyhlášena jejich ochrana. Nejnověji se tak 
stalo smluvně v roce 2018 na území Albeřic-
kých rybníků a Bražeckých hliňáků (viz Arnika 
1/2019). Východně od Bochova v lokalitě po-
jmenované dosud záhadně Toto-Karo jsou pří-
rodní památkou mokřady s rybníky Havlisův, 
Velká a Malá Žabka. Od roku 2014 je chráněn 
jako přírodní památka „Týniště“ rybník severo-
východně od stejnojmenné vsi. 

Četné další rybníky jsou cennými biotopy, 
pokud nejsou intenzívně rybářsky obhospo-
dařovány. Jejich břehové porosty a zpravidla 
navazující mokřadní louky nabízejí pozorování 
běžných i vzácných živočichů. Zalétají k nim 

 Údolí Malé Trasovky s obzorem Javorné  
 Jezírko v lomu u Albeřic.
 Přírodní památka Týniště
  Vlevo nad nivou Lučního potoka je smluvně chrá-

něný bor Malý Hlavákov.
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i jeřábi popelaví. Na lov sem zalétá orel moř-
ský, jehož hnízdiště jsou v blízkém okolí jižněji. 

Ke kulturní krajině patří lidská sídla. Zdej-
ší jsou řídká a spoře obydlená, tím i obtížně 
udržovatelná. Jmenované zámky a statky, 
nebo tvrz v Týništi, jsou sotva zachovatelnými 
objekty, protože pominula jejich využitelnost. 
Osídlení obcí, ze kterých byli po druhé světo-
vé válce odsunuti němečtí obyvatelé, se nadá-
le snížilo po roce 1953, kdy byl zřízen vojenský 

újezd. V Albeřicích místo venkovských domů 
jsou bytovky městského typu u bývalého po-
sádkového domu. Nyní domy a lidé, kteří tu 
chtějí žít, patří do obcí, nikoliv pod vojenskou 
správu. Sídla Bražec, Dolní Valov, Javorná, 
Albeřice, kde zůstávali civilní obyvatelé uvnitř 
újezdu, dostala až roku 2016 obecní správu 
se sídlem v Bražci, jmenované Albeřice patří 
k Verušičkám. Zdejší nově usazení lidé i nos-
talgičtí starousedlíci, a také památková péče, 
obnovují drobné sakrální stavby. Patří tradičně 
k sídlům v krajině proměňované novými způ-
soby obhospodařování a zájmy lidí. Kaple jsou 
obnoveny ve Velkém Hlavákově, Týništi, Hři-
vínově, bez vnitřního zařízení jsou v Budově 
a Vahanči. Hřbitovní kaple v Lukách dále chát-
rá, ale kostel zůstává dominantou Luk, má 
vnitřní zařízení i dosud znatelné výmalby dře-
věného stropu. Před ním stojí barokní marián-
ský sloup, jediná památka tohoto druhu v po-
pisovaném území. Ojedinělý je zde zachovaný 
a zrestaurovaný pomník obětem první světové 
války z Luk a okolních vsí. Svědectvím zdejší-
ho židovského osídlení je ohradní zeď a zbylé 
náhrobky židovského hřbitova v sedle silnice 
k Záhoří. V Bražci kostel vyhořel v roce 1963, 
hřbitovní kaple na Kostelní Horce zanikla. 
Ve Verušičkách téměř zruinovaný barokní kos-
tel Nejsvětější Trojice je rekonstruován. 

Krajina spatřená z výšin u Velkého Hlavá-
kova, z plání nad Týništěm, nebo ze Záhoř-
ského vrchu, všude z rozhledových míst, je 
úžasná proto, že ji můžeme vidět takovou, 
jaká je nyní. Není připravena na dosídlování 
svým hospodářským potenciálem – ledaže by 
někoho napadlo využít ji pro zástavbu sklado-
vacích objektů při budoucí dálnici D6. 

Sousedící Valečsko je krajinnou památko-
vou zónou a bývá také nazýváno perlou ba-
roka. Zatímco v popisované krajině východně 
od Valče lze sotva něco podobného nalézat, 
mohl by vzniknout dojem nezajímavé, vlivem 
chátrání historických staveb až smutné krajiny. 
Nepřipadala mi taková ani v době, kdy jsem 
v ní projížděl vojenským prostorem, kdy mě lá-
kalo poznání pustiny. Kdo žije na Karlovarsku, 
vytvořil si snad měřítko pro posuzování přívěti-
vosti krajin svého širšího domova. Objevování 
jejich zvláštností je i poutem k nim. ■

 Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém 
Hlavákově.

 Rekonstruovaný kostel Nejsvětější Trojice  
u Verušiček. Všechny fotografie Stanislav Wieser.
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Divočina za humny  
– Perninské rašeliniště a jeho revitalizace
Vladimír Melichar, Pila

Příběh o obnově Perninského rašeliniště jsme 
čtenářům Arniky slíbili již v úvodním dílu seriá-
lu Divočina za humny v roce 2011. Od té doby 
se mnohé změnilo. Plány na obnovu zdej-
ších přírodních hodnot a procesů získávaly 
v průběhu let stále jasnější obrysy, až vyústily 
v celkovou revitalizaci rašeliniště, která byla 
dokončena na sklonku letošního roku. Čas 
na podrobnější představení této jedinečné lo-
kality tedy konečně nazrál.

Lokalita
Mezi obcemi Pernink a Abertamy se na vr-
cholovém plató Krušných hor v nadmořské 
výšce 863–902 m nachází rozsáhlý komplex 
rašelinišť. Silnicí III/219 je rozdělen na dvě 
nestejně velké části. Zatímco v jižní části 
převažují rašelinné smrčiny a menší lesní ra-
šeliniště, větší plochu severně od silnice tvoří 

rozsáhlé horské vrchoviště silně narušené těž-
bou rašeliny. Nazývá se Perninské, někdy též 
Abertamské rašeliniště. Původní německý ná-
zev je Bärringer Haad, v překladu Perninské 
vřesoviště. Přírodní společenstva lokality byla 
v letech 2001–2004 za přispění autora toho-
to textu důkladně zmapována. Na základě 
celostátního mapování vegetace byla k jejich 
ochraně v roce 2009 na ploše 99,8 ha vyme-
zena evropsky významná lokalita CZ0410040 
Pernink. V roce 2016 byla na její části vyhláše-
na přírodní památka Pernink o výměře 69 ha.

Historie
Trvalé osídlení centrální oblasti Krušných hor 
lze datovat do poloviny 16. století (Abertamy 
1529, Pernink a Horní Blatná 1532) a přímo 
souvisí s rozvíjející se těžbou rud, zejména 
stříbra a cínu. Doly a hutě spotřebovaly velké 

Rozhraní netěžené (vpravo) a odtěžené části Perninského rašeliniště. Uprostřed 
snímku jeden z nově vzniklých mělkých valů zadržující vodu. Foto Přemysl Tájek.
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množství dřeva důlního, stavebního i na výro-
bu dřevěného uhlí a to mělo nedozírný dopad 
na stav zdejších lesů. Místo dřeva byla oby-
vatelstvem jako palivo využívána sice méně 
kvalitní, ale široce dostupná rašelina. Těžilo 
se tzv. borkováním, z obnažené rašeliny se 
od okraje rašeliniště rýčem odkrajovaly cihly 
(„borky“), které se přes léto sušily na dřevě-
ných stojanech. Pozůstatky tohoto způsobu 
využívání rašeliny lze rozpoznat skoro na kaž-
dém krušnohorském rašeliništi. Takto odtě-
žená „borkoviště“ nebyla odvodněna ani vy-
těžena k podloží, a proto se v nich rašeliništní 
vegetace docela dobře a rychle regenerovala. 
Borkoviště jsou dnes místy dokonce před-
mětem ochrany chráněných území (například 
v NPR Božídarské rašeliniště) a ceněným bio-
topem na rašeliniště vázaných (tyrfobiontních) 
druhů, například některých vzácných motýlů 
či břízy trpasličí.

Abertamské rašeliniště nebylo výjimkou, 
borkovalo se zde jistě již od 19. století. Objem 
těžené rašeliny se skokově zvýšil se zaháje-
ním průmyslové těžby technologií převzatou 
ze Sovětského svazu. Těžbě předcházelo 
kompletní odvodnění ložiska a jeho okolí. 
Vegetace byla buldozery odhrnuta a rašelina 

byla po vrstvách odfrézovávána. Povolení 
k průmyslové těžbě na ploše kolem 38 ha vy-
dané výměrem Zemědělské správy rady Kraj-
ského národního výboru Karlovy Vary získal 
v roce 1956 Státní statek Dolní Žďár. Z celko-
vé zásoby 1 815 000 m3 byla plánovaná roční 
těžba zhruba 9 000 tun rašeliny. V roce 1961 
převzala těžbu Strojní a traktorová stanice 
Toužim, která v těžbě pokračovala do roku 
1995. V té době ve snaze ložisko rychle do-
těžit činila roční těžba téměř 45 000 tun. V le-
tech 1996 a 1997 v těžbě pokračovala firma 
HZ Binom s.r.o. Toužim. Těžba byla v roce 
1997 přerušena, definitivně ukončena byla až 
po roce 2000. Některé části rašeliniště o cel-
kové rozloze 17 ha byly v rozporu s platnou 
legislativou vytěženy až na podloží, nebyla 
na nich ponechána dostatečná vrstva raše-
liny k regeneraci. Odkryto a téměř vytěženo 
bylo dalších 21 ha. Podrobnější údaje o bilan-
ci těžby nejsou k dispozici, orientační odhad 
vytěženého množství činí 600 000 až 900 000 
m3. Po ukončení těžby v letech 2006–2007 
byla na ploše opuštěné těžebny realizována 
rekultivační opatření spočívající v řádkové 
výsadbě rašelinné kleče a vytvoření několika 
valů a tůní. 

V letech 2004 až 2006 skončila těžba rašeliny a byla provedena technická rekultivace ložiska.  
Foto Vladimír Melichar.
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Přírodní hodnoty
Stáří Perninského rašeliniště se odhaduje až 
na 12 000 let, jeho mocnost před zahájením 
těžby pravděpodobně dosahovala 7 m. Pů-
vodní podobu rašeliniště lze rekonstruovat 
z dobových fotografií a starých leteckých 
snímků. Jednalo se o typické horské vrchoviš-
tě, tj. rašeliniště s vyklenutým povrchem a nej-
mocnější vrstvou rašeliny přibližně ve středu 
ložiska. Vyvinulo se na mírném svahu, který je 
orientován jihozápadním směrem s výškovým 
rozdílem asi 30 m. Má poměrně malé povodí. 
Hydrologicky je podmíněno především sráž-
kami a nepropustným podložím. Vydatnější 
prameny jsou situovány až na severním okraji 
a s jeho genezí nesouvisí. Výskyt hlubokých 
jezírek není doložen, mikroreliéf byl tvořen 
spíše množstvím vrstevnicově orientovaných 
zaplavených sníženin, tzv. flarků, střídajících 
se s terestrickými (suchozemskými) typy ve-
getace. Vrchoviště mělo převážně otevřený 
charakter, bylo porostlé rozvolněnými porosty 
rašelinné kleče a po okrajích smrky a břízou 
karpatskou. V prstenci kolem vrchoviště, tam 
kde již mocnost rašeliny nepřesahuje 1 m, se 
vytvořil tzv. lagg, silně zvodnělé přechodové 
rašeliniště.

Perninské rašeliniště bylo významnou bo-
tanickou lokalitou, jediným místem na Karlo-
varsku, kde se vyskytovala velmi vzácná klikva 
maloplodá a keřík rojovník bahenní. Výskyt 
těchto druhů s těžbou zanikl, ale ostatní ve-
getace se v typické podobě dochovala v ne-
vytěžené severní části ložiska. Zde dosahuje 
rašelina mocnosti až 4,5 m. Bylinné patro je 
tvořeno suchopýry pochvatým a úzkolistým, 
vřesem, borůvkou, brusinkou, vlochyní a vzác-
nými vřesovcovitými keříčky – šichou černou, 
klikvou bahenní a kyhankou sivolistou. V po-
měrně velkých počtech jsou zastoupeny také 
rosnatka okrouhlolistá či jinak vzácná ostřice 
chudokvětá. V mechovém patře převláda-
jí rašeliníky – r. křivolistý (Sphagnum fallax), 
baltský (S. balticum), prostřední (S. magella-
nicum), statný (S. russowii), nejměkčí (S. te-
nellum) či bradavčitý (S. papillosum). Vege-
tace zarůstající těžebny je o poznání chudší. 
Zvláště tam, kde byla rašelina vytěžena až 
na minerální podloží, převládají ruderalizované 
porosty metlice trsnaté, sítin a třtiny křovištní. 
Na místech, kde přeci jen nějaká rašelina zů-
stala, se obnovují počáteční stádia vrchovišt-
ní vegetace se suchopýry a ostřicemi, hojně 
se uplatňuje bezkolenec modrý. I zde se ale 

Výsadby rašelinné kleče na minerálním podloží těžebny. Foto Vladimír Melichar.
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objevují zajímavější druhy rostlin. V podrostu 
březových a smrkových náletů roste hruštička 
menší, hruštice jednostranná a vzácně i pla-
vuň pučivá. Na obnažených místech je častý 
všivec lesní, v tůňkách se masově šíří bubli-
natka jižní. Byly zde nalezeny ohrožené dru-
hy hub holubinka rašelinná (Russula helodes) 
a rozděrka splývavá (Sistotrema confluens).

Význačná je zdejší fauna zastoupená ze-
jména tyrfobiontními (rašelinomilnými) druhy 
motýlů – žluťáskem borůvkovým, perleťovcem 
severním a modráskem stříbroskvrnným. Jejich 
housenky vyžadují osluněnou vegetaci, která je 
na narušeném rašeliništi dostupná, a tak zde 
mají početné populace. Obojživelníci se v ky-
selé vodě vrchoviště nejsou schopni rozmnožo-
vat. Vhodné podmínky nalézají pouze po jeho 
obvodu v několika tůňkách, jejichž voda je 
pufrována kationty z podloží. Setkáme se zde 
s čolkem horským a obecným, ropuchou obec-
nou a skokanem hnědým. Okrajové plochy 
s porosty keříčků jsou biotopem zmije obecné, 
která se zde vyskytuje opravdu početně. Potra-
vou mladých zmijí jsou všudypřítomné ještěrky 
živorodé. Otevřené plochy různých sukcesních 
stádií skýtají příhodné podmínky pro hnízdění 
skřivana lesního, lindušky luční a bramborníčka 
hnědého. Pravidelně na rašeliništi toká několik 
samců bekasiny otavní a vzácně se vyskytuje 
i tetřívek obecný. Tetřívci byli na Perninském 
rašeliništi v 80. letech minulého století vysazo-
váni myslivci a dosud jsou zde patrné zbytky 
vypouštěcí voliéry. Dalšími pravidelnými hosty, 
zaznamenanými zatím jen v době tahu, bývají 
jeřábi popelaví a vzácní bahňáci, vodouš kro-
penatý a slučka malá. 

Revitalizace
Rekultivace ložiska po ukončení těžby pro-
běhla v gesci Ministerstva zdravotnictví, které 
podle zastaralého zákona z roku 1956 ložiska 

  Typický zimní trus tetřívka obecného nalezený 
na Perninském rašeliništi. Foto Vladimír Melichar.

 Holubinka rašelinná (Russula helodes).  
Foto Libor Hejl.

 Kyhanka sivolistá patří k nejkrásnějším z vřesov-
covitých keříčků rašelinišť. Foto Petr Krása.
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rašeliny spravuje. Snahou tehdejšího vlast-
níka bylo rychle splnit zákonnou povinnost 
a vytěžené lokality se zbavit. Přírodovědecký 
pohled nebyl příliš zohledněn, a tak jsme hned 
vzápětí ve spolupráci s novým vlastníkem, 
státním podnikem Lesy České republiky, za-
čali připravovat skutečnou revitalizaci celého 
těžbou dotčeného území. Prvotní snahou při 
obnově narušených rašelinišť je vždy obnova 
přirozeného vodního režimu. Pro znovuoživení 
rašeliniště je klíčová vysoká hladina vody do-
sahující k povrchu nebo i nad něj v podobě za-
plavovaných míst. Je nezbytnou podmínkou 
rozvoje mokřadní vegetace, zejména rašeli-
níků a jiných mechů, které rašelinu vytvářejí. 
Vysoká hladina vody brání nežádoucí minera-
lizaci odumřelých rostlinných zbytků a přináší 
specifické disturbance.

Realizace revitalizačního projektu byla za-
hájena 1. 8. 2018. Projekt v rozsahu 7,7 mili-
onu Kč přispěl k regeneraci 66 ha rašeliniště, 
těžené plochy a okolního odvodněného úze-
mí. Je z 90 % financován z prostředků EU, 
konkrétně z Operačního programu životní 
prostředí. Práce byly kvůli ochraně citlivých 
druhů ptáků termínově omezeny a na základě 
výsledku výběrového řízení je provedla firma 
Kavina Jaroslav – Ekologické stavby. Projekt 
připravilo sdružení Ing. Zuzany Maceškové, 
Ing. Ivana Forejta a Ing. Jiřího Oboznenka. In-
vestorem celé akce jsou Lesy ČR, s. p., kon-
krétně Krajské ředitelství Karlovy Vary.

V důkladně odvodněném rašeliništi byly 
provedeny rozsáhlé vodohospodářské a terén-
ní úpravy, jejichž cílem je zadržení a zpomalení 
odtoku srážkových vod. Odtok vody hlubokým 
obvodovým kanálem byl zpomalen pomocí 
přehrážek. Všechny příkopy uvnitř těžebny 
byly zahrnuty. Celkem bylo zbudováno 390 
přehrážek třech typů a 2 kamenné vzdouvací 
objekty a bylo zahrnuto 2,7 km příkopů. V celé 
ploše rašeliniště byla vytvořena kaskáda níz-
kých valů z rašeliny, zpomalujících povrchový 
odtok srážkové vody a podporujících zasa-
kování. Byly obnoveny již zazemněné tůňky 
a vyhloubeno pět nových. Terénním úpravám 
předcházelo vyřezání části náletových poros-
tů a také rekultivačních výsadeb. Prioritou je 
totiž zachovat otevřený charakter lokality jako 

 Vzácný modrásek stříbroskvrnný (Plebejus op-
tilete). Jeho housenky se živí výhradně vlochyní 
bahenní. Foto Přemysl Tájek.

 Vegetační úpravy, spočívající v odstranění části 
náletových dřevin a řádkových výsadeb, citlivě 
podpořily přirozený ráz místa a umožnily zacho-
vat otevřený charakter lokality.   
Foto Vladimír Melichar.

 Vyhloubené tůně rychle osídluje vodní vegetace 
včetně hmyzožravé bublinatky jižní.   
Foto Vladimír Melichar.
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biotop ohrožených druhů živočichů a podpořit 
pokud možno přirozený vzhled území. Sazeni-
ce borovic v pravidelném sponu vytvářející ně-
kolikahektarové obdélníky zde opravdu nemají 
místo. Lokalita, na které lze očekávat v příštích 
desetiletích dynamický rozvoj přirozené vege-
tace, je dozajista zajímavé místo pro všechny 
zájemce o přírodu. Pohledově nejatraktivnější 
část byla zpřístupněna naučnou stezkou s po-
valovým chodníkem, vyhlídkovou věží a pozo-
rovacím molem nad vodní hladinou veliké tůně. 
Pro nejvážnější zájemce se připravují exkurze 
s odborným výkladem.

Perninské rašeliniště je dnes modelovou 
lokalitou spolupráce přírodovědců a lesníků 
pro revitalizaci dalších krušnohorských raše-
linišť. Úspěšnost provedených opatření bude 
prověřena až časem, jistě bude třeba někte-
ré valy či hrázky poopravit po jarním tání či 
větších deštích. Téměř dva roky stavebních 
prací byly rušivým vlivem pro citlivější druhy 
živočichů. I ti se sem musejí postupně navrá-
tit. Pevně věříme, že stoupající vodní hladina 
a množství vodních ploch všech velikostí po-
vedou k rychlému oživení celé lokality. ■

 
 Hluboký obvodový příkop protínající původní 

rašeliniště byl přehrazen desítkami dřevěných 
přehrážek. Na březích příkopu rostou břízy kar-
patské a rašelinná kleč.  Foto Vladimír Melichar.

 Základní podmínkou znovuoživení vytěženého 
rašeliniště byla obnova přirozeného vodního 
režimu. Zadržení srážek a zpomalení odtoku jsme 
docílili zahrnutím příkopů a systémem nízkých 
valů z rašeliny. Foto Petr Jakubes.
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  Divočina za humny – Perninské rašeliniště a jeho revitalizace (str. 55). Originálně koncipovaná naučná stezka je zbudová-
na tak, aby byla přístupná i pro hendikepované návštěvníky. Tvoří jí povalových chodník z dubových kmenů, pozorovací 
molo nad tůní a dřevěná vyhlídková věž. Foto Petr Jakubes.

 Pozorovatelna umožňuje návštěvníkům sledovat postupující vývoj vegetace i místní faunu. Foto Vladimír Melichar.



Perninské rašeliniště. Obnově vodního režimu by měly pomoci i desítky dřevěných hrá-
zek ve starém obvodovém příkopu.  Stav těsně po dokončení prací před zaplavením 
vodou (str. 55). Foto Vladimír Melichar.


