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Žijeme ve střední Evropě, v krajině patřící
mezi jedny z nejvíce ovlivněných lidským
působením. Vyhubili jsme pratury, divoké
koně i zubry, následovali medvědi, vlci, rysi,
bobři… Naši předkové vypalovali lesy, zabíjeli
i ty nejmenší druhy ptáků a vybírali jim vejce
z hnízd. Přesto byl dopad na naše ekosystémy mnohem méně devastující, než je tomu
v technicky vyspělé současnosti respektující základní principy ochrany krajiny, přírody,
půdy či vodních zdrojů.
Značná část druhů rostlin i živočichů
totiž byla schopna dlouhodobě přežívat
v pestré mozaice náhradních stanovišť vznikajících v důsledku lidské činnosti. Činnosti nezřídka velmi intenzivní a pro přírodu
škodlivé, avšak značně různorodé a obvykle
omezené jen na poměrně malou plochu či
krátké časové období. Dnešní jednotvárné
působení člověka na krajinné úrovni řadu
z těchto druhů ohrožuje na bytí. Pro jejich
zachování nám pak nezbývá, než přistoupit
k opatřením napodobujícím dřívější lidské
zásahy. Často již není možné zcela obnovit
„tradiční“ formy hospodaření a je proto
nutné hledat nová řešení. Někdy dokonce
natolik inovativní, že laikům mohou připadat
až drastická. V předkládaném čísle Arniky
se můžete s touto tematikou včetně příkladů
z praxe setkat hned na několika místech
(obnova písčin, oba články k plavuňce, zpráva
o hořečcích). Snad tak přispějeme k posunu
vnímání potřeby takových opatření i u širší
veřejnosti.
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Stepník černonohý v přírodní rezervaci Chlum.

Stepník černonohý na Manětínsku
Daniel Hrčka, Salvia – ekologický institut, z. s.
Stepníci patří mezi velmi zajímavé druhy pavoučí fauny a to jak kvůli svému vzhledu, tak
i vzácnosti (až na stepníka rudého jsou všichni řazeni mezi kriticky ohrožené druhy). Dá se
dokonce říct, že jsou ikonou některých stepních lokalit na území České republiky. Jejich
dobrým identifikačním znakem je u samců zářivě zbarvený zadeček se čtyřmi černými puntíky – to je příležitost k jednoznačnému určení
i pro laiky. Samice je sice větší (až do 1,5 cm),
má ale pouze jednolité černé zbarvení.
Na území České republiky se vyskytují
celkem čtyři druhy stepníků, z toho ale dva
je možné nalézt pouze na Moravě: stepník
moravský (Eresus moravicus), jehož areál zahrnuje větší části jižní Moravy, a stepník pálavský (E. hermani), který je k nalezení pouze
na Pálavě. V Čechách tak lze očekávat výskyt
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pouze dvou zbývajících druhů – stepníka rudého (E. kollari), který žije v nejteplejších a nejsušších oblastech napříč Českou republikou,
a právě stepníka černonohého (E. sandaliatus), o němž pojednává tento článek.
Oproti stepníku rudému, se kterým může
sdílet společné lokality, mají samci stepníka
černonohého přední dva páry nohou s širokými bílými prstenci (nikoliv úzkými). Zadní
dva páry nohou jsou bez porostu červených
chlupů na femurech a patelách (tedy stehnech
a kolenou, což je 3. a 4. část nohou – počítáno od těla), červené chlupy mají jen na hřbetě bazální poloviny femurů. Dalším rozdílem
oproti stepníku rudému jsou pak chybějící bílé
chloupky kolem černých skvrn na zadečku.
Stepník
černonohý
byl
doposud
v České republice zjištěn na několika
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lokalitách ve Středním Povltaví, v Českém krasu, na Džbánu, na Křivoklátsku a při hranicích
Karlovarského kraje v Doupovských horách
a na Manětínsku. Ojedinělá je lokalita na Podbořansku u obce Malá Černoc (Koutecký et
al. 2016).
Na Manětínsku je znám v přírodní rezervaci
Střela (naposledy zjištěný Milanem Řezáčem
v roce 2006) a potom v přírodní rezervaci Chlum. Právě zde jsem jej 8. května 2020
zaregistroval ve velmi rozvolněném porostu
s vegetací úzkolistých suchých trávníků a se
solitérními duby a lípami, charakteru teplomilné doubravy. Jednalo se o příkrý, jihozápadně orientovaný svah v blízkosti vyhlídky
na Chlumské hoře. Samec stepníka černonohého se pohyboval na holé hlinité půdě
mimo vegetaci. Naposledy byl v této přírodní
rezervaci pozorován Milanem Řezáčem v roce
2012. Výskyt v přírodní rezervaci Chlum je tak
sice ojedinělým, ale opakovaně potvrzeným
nálezem, s návazností na lokality na Podbořansku a Doupovských horách. Současně

dokládá dlouhodobé přežívání tohoto kriticky
ohroženého druhu v dané oblasti. ■
Za konzultace k výskytu a za výpis ze soukromé databáze bych chtěl poděkovat RNDr. Milanu Řezáčovi.
Poznámka redakce:
Přírodní rezervace Chlum byla v letošním roce
zvětšena z dosavadních 12,3 ha na 39 ha.
Součástí chráněného území se tak staly další jihozápadně orientované svahy Chlumské
hory s teplomilnými doubravami a stepními
stanovišti, kde se nachází těžiště populace
endemického jeřábu manětínského (Sorbus
rhodanthera).
Literatura:
Koutecký D., Frouz J. et Hošťálková A. (2016): Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goeze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní
Čechy). – Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 2017, 38 (2016): 88–91.
Kůrka A., Řezáč M., Macek R. et Dolanský J. (2015): Pavouci
České republiky. – Academia, Praha, 624 pp.

Biotop stepníka černonohého v přírodní rezervaci Chlum. Obě fotografie Daniel Hrčka.
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Odlámaný kus na východní straně Kynžvartského kamene – bývalé dvojče.

Kynžvartský kámen
– památka nejen přírodní
Jaromír Bartoš, Městské muzeum Mariánské Lázně
Kynžvartskému kameni, jako zajímavému
geologickému fenoménu, se na stránkách
Arniky věnovali již mnozí autoři. Rád bych
tímto krátkým příspěvkem upozornil ještě
na jednu zajímavost, kterou u Kynžvartského kamene můžeme pozorovat. Jsou to
krásné ukázky postupného zpracování žulových výchozů, které se dají objevit na celé
Dolnožandovské pahorkatině. Izolované žulové výchozy a balvany zde byly dostupným
zdrojem kamene, neboť nevyžadovaly další
namáhavé odstraňování porostu a skrývky.
Během zpracování se nejdříve sekáčem vysekal ostrý žlábek a poté špičákem vyhloubil potřebný počet klínových děr. Do nich se
vsadily klíny, obyčejné nebo trhací, které se
postupně zatloukaly tak dlouho, až došlo
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k rozlomení kamene. Do připravených kapes
se daly zasadit i dřevěné klíny, jež se polévaly vodou, čímž se zvětšil jejich objem a došlo
k odtržení bloku. Kromě využívání kamene
při stavbě domů pak začala podle občanského zákoníku z roku 1811 platit povinnost
oplotit či ohradit si svou usedlost. Místním
trvanlivým materiálem na stavbu sloupků se
stala samozřejmě žula. Dodnes se zachovaly
u mnohých usedlostí původní vylámané kamenné sloupky (kuny) s hákovitě tvarovanými kapsami pro paždíky laťkového plotu.
Původní okolí Kynžvartského kamene
mělo dříve jinou podobu a vedle něho dříve
stávalo menší dvojče. Na východní straně
je patrný zcela odlámaný kus, který stranově přiléhal na největší blok (foto v záhlaví
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článku). Rozdělený byl přibližně 20 cm širokou prasklinou v severojižním směru, podél
kterého byl odlámán. Jak velký byl tento
sousední kus, je možné určit pouze podle
dochované základny o přibližném rozsahu
4 × 3 m. O jeho výšce můžeme jen spekulovat, ale podle výšky výrazně méně erodované pukliny, kde byl kámen chráněn,
lze usuzovat minimálně na 2 m. Na západní
straně Kynžvartského kamene každého návštěvníka zaujme výrazný převis. Na základě
erozních tvarů na stěně převisu, ve srovnání
s hladkým, obroušeným povrchem mimo něj,
bych usuzoval, že i zde pod převisem býval
v minulosti menší blok. Pravděpodobně byl
pokleslý podél celé pukliny a jeho pozůstatek zde zůstal v podobě málo pevného torza středně zrnité biotitické žuly. Dokladem
lidské činnosti na povrchu Kynžvartského kamene jsou vysekané stupně vedoucí na vrchol, které vyvolávají spíše otázky
než odpovědi. Kdo a kdy je vysekal? Byla
snad na vrcholu kamene někdy v minulosti

vyhlídka a stupně sloužily k výstupu? Nebo
sloužily jako opora nějakým dřevěným stupňům, které na vrchol vedly? Nevíme.
Na západní straně, přibližně 6 m od Kynž
vartského kamene, se nachází dva nízké skalní výchozy, které nesou stopy kamenického
opracování. Na prvním, jižnějším výchozu, je
již část hmoty odlámána, na středu kamene je
patrný částečně odlomený kus, jež se nepodařilo odlomit zcela pravidelně, a na jeho zadní straně zůstaly vysekané kapsy. Na druhém,
severnějším výchozu, je odlomená pouze
malá přední část. Přes celou vrchní část pak
vedou dvě ukázkově provedené linie s kapsami připravenými pro klíny.
Kromě výjimečných pseudoškrapů v žule
je tedy PP Kynžvartský kámen i památkou
na dřívější způsob využívání nerostných surovin v regionu a práci starých kameníků.
Na závěr zůstává otázkou, a to spíše pro
erudované geology, zda je Kynžvartský kámen opravdu kamenem nebo spíše skalkou.
Více než kámen se dle mého názoru jedná

Převis na západní straně Kynžvartského kamene s torzem menšího bloku.
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 Jižní výchoz.
  
 Severní výchoz. Všechny fotografie Jaromír Bartoš.

o erodovaný skalní výchoz, který je pevně
spojen s podložím. Vyřešení této otázky by
snad mohl přinést další výzkum této přírodní
památky. ■
Literatura:
Balatka B. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. –
Academia, Praha, 584 pp.

Hanzl Z., Gába Z., Procházka L., Sedlická K., Slouka J. et
Traxler J. (2003): Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. – Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 262 pp.
Panáček M. [ed.] (2013): Historické způsoby opracování
kamene, metody průzkumu a kritéria výběru náhradního
kamene kvádrového zdiva. – Národní technické muzeum,
Praha, 86 pp.
Rubín J. (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. –
Academia, Praha, 385 pp.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ V minulém čísle Arniky (1/2020) jsme Vás informovali o zavedení speciálního režimu sekání části luk
v městských parcích v Mariánských Lázních. Hospodaření je zde nastaveno ve prospěch hmyzu (tzv.
motýlí louky). V letošním roce byly v lázeňském parku
pod knihovnou vytvořeny dvě tůně pro obojživelníky
v celkové ploše 600 m2. Dále byly vymezeny plochy
s šetrnou péčí o dřeviny, která bude podporovat ptáky křovin a starých stromů. Se všemi těmito opatřeními se obyvatelé mohou seznámit prostřednictvím
devíti infopanelů naučné stezky „Příroda parků“. Ty
jsou umístěny v parku podél Úšovického potoka
od pramene Alexandra přes parky u Rudolfova pramene až k dětskému hřišti Dobrovského.
■ Díky článku o jeřábkovi lesním v předchozím
čísle Arniky se k nám dostala zpráva o dalším po-
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zorování tohoto zajímavého druhu ve Slavkovském
lese. Záznam pochází z průseku pod dráty mezi
Nadlesím a Hruškovou. Zde byl v září 2018 pozorován jeden jedinec Jiřím Neudertem, zoologem
z Třeboňska. Oblast je z přírodního hlediska poměrně zachovalá a jeví se pro výskyt jeřábka jako
potenciálně vhodná.
■ V letních měsících letošního roku byla dokončena
revitalizace rybniční soustavy v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků mezi Františkovými Lázněmi
a Skalnou. Obnově pěti rybníků a příslušného technického zařízení předcházelo mnoho let příprav, aby
projekt mohl být realizován z finančních prostředků
Operačního programu Životní prostředí. Obnovené
vodní plochy hned v roce 2020 osídlil čolek velký,
vlajkový druh zdejších mokřadních ekosystémů.
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První římské mince
v karlovarském muzeu
Jan Tajer, Muzeum Karlovy Vary
Do sbírek Muzea Karlovy Vary nám v nedávné
době přibyly zajímavé mincovní nálezy. Jedná
se o římský denár a follis. Období doby římské, tedy první čtyři století nového letopočtu, je v našem kraji archeologicky téměř nezachytitelné. Proto jsou i tyto drobné nálezy
významným kamínkem do mozaiky poznání
pravěku# na našem území.
Denár nalezl pan Vít Čepelák již v roce
1966 na staré cestě vedoucí z Radošova
(k. ú. Radošov u Kyselky). Tato cesta vedoucí
od tzv. Radovanova brodu přes pravěké hradiště dále do Vojenského újezdu Hradiště je
původem středověká zemská stezka a nelze
vyloučit ani její pravěké stáří. V roce 2017 byla
tato mince předána do sbírek Muzea Karlovy
Vary (Klsák 2017).
Follis našel na jaře roku 2018 na poli
u obce Počerny u Karlových Varů (přibližně
350 m jihozápadně od vesnice) pan Roman
Žemlička, který jej předal do Muzea Karlovy Vary. Místo samotného nálezu se nachází
mimo známé historické komunikační trasy, ale
na exponované terénní hraně nad železniční
tratí a údolím řeky Ohře. Při povrchovém průzkumu lokality nebyly nalezeny žádné další artefakty, takže mince zůstala pouze solitérním
nálezem.
U obou mincí bylo určeno složení mincovního kovu pomocí rentgenfluorescenční analýzy (XRF). Jedná se o nedestruktivní metodu,
kdy měříme charakteristické rentgenové záření vybuzené ozařováním vzorku. Nevýhodou
metody XRF je pak zachycení situace měřeného předmětu pouze v povrchové vrstvě.
Výsledky proto mohou být značně zkreslené
silnější korozní vrstvou na povrchu. Dobře zachovalé a relativně čerstvě očištěné předměty

jsou proto pro tento druh analýzy nejvhodnější. U denáru císaře Hadriána měření potvrdilo
vysoký obsah stříbra, kolem 90 %. U follisu
císaře Konstantina se naopak jedná o měděnou slitinu s malým obsahem stříbra, cca 3 %
(Fikrle 2018).

Denár, denarius
Denáry jsou stříbrné mince poprvé ražené
ve 3. století před naším letopočtem. Název
mince je odvozen z latinského denna, tedy deset, protože nejdříve jeho hodnota odpovídala
deseti měděným asům. Císařem Augustem
byl v roce 23 před naším letopočtem denár
stanoven jako 1/84 římské libry, tedy 3,89 gramu a stal se základním nominálem mincovního systému. Jelikož ražba probíhala metodou
Al marco*, může jeho hmotnost kolísat. Rovněž klesal podíl drahého kovu z původních
98 % až k 60 % za vlády severovské dynastie
(193–235 našeho letopočtu). Vzácně ražené
denáry konce 3. století byly prakticky měděné
a denár zanikl Diocletianovou mincovní reformou v roce 294 našeho letopočtu (Petráň et
Fridrichovský 2008).
Denár císaře Hadriána (Radošov)
Objevený denár z Radošova má na lícní
straně mince (aversu) portrét císaře Hadriána
v grekizujícím stylu. Na hlavě panovníka je vavřínový věnec, který se od počátku císařství stal
oficiálním symbolem římských císařů. Dále má
císař ve vlasech stuhu, což je spolu s plnovousem typicky řecký vliv. Na minci je nápis: IMP
CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG*. Na rubové straně mince (reversu) je zobrazena sedící bohyně Libertas. Je zobrazována s žezlem

# Pravěk pro naší archeologii končí až raným středověkem, přibližně rokem 570 našeho letopočtu.
Pokud by k podobnému nálezu došlo například v Itálii, pak by byl správný termín starověk.
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v levé a ratolestí v pravé ruce. Na minci je
text: PM TRP COSIII*. Exerg* nese LIB PUB*.
Ražba je označena v mincovně Řím. Minci
lze datovat do raného období vlády Hadriána
mezi lety 119–122 našeho letopočtu, kdy došlo ke změně aversu mince (Katalog RIC 127;
Metlička 2018, Kampmann 2020).
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Publius Aelius Hadrianus
(*24. 1. 76 n. l. – †10. 7. 138 n. l.)
Syn Publia Aelia Hadriana Afra a Domitie Pauliny se narodil v Italice v Hispánii, ale
Historia Augusta udává jako místo narození
Řím. Po smrti otce byla jeho výchova svěřena
Publiu Acciliu Attianovi a synovci Hadriánovy
babičky, Marku Ulpiu Traianovi, budoucímu císaři. O jeho adopci Traianem se vedou spory,
ale faktem zůstává, že byl armádou a senátem
za císaře bez průtahů uznán. V roce 100 nebo
101 se Hadrián oženil s Traianovou neteří Vibií
Augustou. Manželství zůstalo bezdětné a tak
Hadrián na konci svého života adoptoval Lucia Aelia, který však v lednu roku 138 zemřel.
Měsíc poté adoptoval Antonina Pia. Císař zemřel po dlouhých bolestech v červenci roku
138. Předpokládá se, že jeho smrt byla způsobena selháním srdce, neboť studie císařových soch zveřejněná v roce 1980 prokázala
nepravidelnost jeho ušních lalůčků, což je
spojováno s ischemickou chorobou srdeční
(Petrakis 1980).
Vzhledem k tomu, že expanzivní politika
jeho předchůdce říši ekonomicky vyčerpala,
rozhodl se Hadrián zahraniční politiku změnit.
Vzdal se nově dobytých provincií (Arménie
a Mezopotámie) kromě Dacie. Provedl reorganizaci armády, kdy část vyčlenil pro stálou službu v ohrožených částech hranice. To
mimo vyšší flexibility způsobilo i větší zapojení armády do správy a ekonomiky regionu.
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Zavedená opatření a reformy mu umožnily
říši po ekonomické stránce stabilizovat. Kromě potlačení Bar Kochbova povstání v letech
132–135 se za své vlády nepotýkal s žádnou
válkou.
Hadrián chápal římskou říši jako celek a ne
jako Řím a porobené národy. Jako jediný císař procestoval prakticky celou říši. Snažil se
poznat a řešit problémy jednotlivých provincií.
Přestože se snažil neprotežovat jednu část
říše oproti jiné, jedna zem mu přesto učarovala. Bylo jí Řecko, neboť Hadrián obdivoval
jeho kulturu, historii a duchovní hodnoty. Sám
císař byl činný literárně, psal řecky i latinsky.
Sepsal svůj vlastní životopis, který se bohužel
nedochoval. Byl prvním císařem, jež si na znamení úcty k řeckým filosofům nechal narůst plnovous (jiné prameny ale uvádějí, že tak učinil
kvůli nehezké jizvě na tváři).
Ke konci své vlády začal Hadrián výrazně
posilovat svou moc na úkor senátu a rovněž přehlížel římské tradice. Senát ho proto odmítl posmrtně zbožštit. Tuto poctu mu
vymohl až jeho adoptivní syn a nástupce
Antoninus Pius (Spartianus 1982, Petráň et
Fridrichovský 2008).

Follis
Jedná se o bronzovou minci zavedenou
Diocletianovou mincovní reformou v roce
294 našeho letopočtu, kdy nahradila starší
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a znehodnocený antoninián. Jedná se o minci
o hmotnosti 10 gramů a průměru cca 28 mm.
Za vlády tetrarchů byly raženy i drobnější mince, u kterých ale není jasné, zda jde o díly
anebo o redukci mince samé. U těchto nominálů známe názvy, které ale nejsme zpravidla
schopni přiřadit nacházeným mincím (2-maiorina, maiorina, centenionalis, 1/2-centenionalis). Proto jsou dnes tyto mince konvenčně
rozděleny dle průměru do čtyř skupin AE 1 až
4. Skupina AE 1 je o průměru nad 25 mm, skupina AE 2 o průměru 20–24 mm, skupina AE
3 o průměru 17–19 mm a skupina AE 4 s průměrem menším než 17 mm. Toto rozdělení se
však může u různých autorů lišit. Rovněž není
zcela jasné, zda byla mince zrušena mincovní reformou Constantina I., nebo se začlenila
do nového systému. Každopádně v této době
měl follis hmotnost již jen 1,5 gramu (Petráň et
Fridrichovský 2008; Vlček 2014, 10).
Follis (AE 3) Constantina I. (Počerny)
Nalezená mince je bohužel výrazně poškozena korozí, což ztěžuje její přesné datové
určení. Na aversu je poprsí císaře Constantina I. zprava. Na hlavě panovníka lze rozpoznat rosetový diadém. Opis se nedochoval
v úplnosti, čitelná je pouze značka mincovny
v exergu*. Na reversu jsou znázorněni dva vojáci se štíty a oštěpy proti sobě, mezi nimi jsou
dvě standarty. Dle literatury je v aversu nápis:
[CONSTANTI-NVS MAX AVG]* a v reversu
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[GLOR-IA EXERC-ITVS]*. Na exergu* je patrný [.] SMHB·, tedy mincovna Heraclea. Ražba
mince je řazena do období 330–333 našeho
letopočtu (katalog RIC 7, 558 č. 121; Militký
2018).
Flavius Valerius Constantinus I. (Veliký)
(*27. 2. 274 n. l. – †22. 5. 337 n. l.)
Syn Constantia I. Chlora a Heleny se narodil v Naissu v Horní Moesii (dnes Niš v Srbsku).
Poté, co byl v roce 293 jeho otec prohlášen
caesarem, dostal se Constantinus na Diocletianův dvůr. Neminula jej vojenská služba,
pod vedením císaře Galeria se účastnil bojů
s Peršany. V roce 305 odešel do Británie. Zde
byl následujícího roku, po smrti svého otce,
legiemi prohlášen augustem*. Galerius tuto
volbu neuznal a jmenoval jej pouze caesarem*. Císařskou hodnost získal Constantinus
až na konci roku 307, po sňatku s Faustou,
dcerou Diocletianova spoluvládce Maximiana.
Constantinus I. se projevil jako zdatný
politik a válečník. Bojoval proti germánským
kmenům na rýnské hranici a rovněž v Galii,
kde v roce 310 porazil a zlikvidoval uzurpátora Maximiana. Po smrti císaře Galeria v roce
311 došlo k otevřenému nepřátelství a řadě
vojenských střetnutí s Maximianovým synem
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Maxentiem. Tato válka vyvrcholila v roce 312
bitvou u Milvijského mostu, kde byl Maxentius zabit. Po bitvě předal vládu nad východní
polovinou říše Liciniovi. Tato spoluvláda byla
problematická a po řadě jednání a dalších válečných střetech byl Licinius v roce 324 poražen a následujícího roku popraven. Tímto se
Constantinus I. stal jediným vládcem celé říše
a ukončil období tzv. tetrarchie.
Constantinus I. pokračoval v Diocletianových vojenských reformách. Neobnovil pretoriánskou gardu, která se ukázala jako krajně
nespolehlivá a destabilizující. Začal do armády
začleňovat, i přes jejich částečně sporné vojenské kvality, příslušníky germánských kmenů.
Armáda byla rovněž rozdělena na mobilní část
schopnou zasáhnout, kde bylo třeba, a na stálé
hraniční jednotky. Zavedl pružnější administrativu a posílil vliv senátu. V roce 330 založil nové
sídelní město Konstantinopol (dnešní Istanbul),
čímž došlo k postupnému oslabení významu
města Řím, neboť správa říše se přesunula
na východ do Konstantinopolu. Další reforma
se pak týkala náboženství. Již v roce 311 vydali
Galerius, Licinius I. a Constantinus I. Serdický
edikt, kterým byla udělena všem křesťanům
svoboda vyznání. Ovšem teprve v roce 313 se
Constantinus s Liciniem prostřednictvím Milánského ediktu rozhodli předchozí plně respektovat. Constantinus v průběhu své vlády křesťany
výrazně podporoval a snažil se o co nejtěsnější
spolupráci státu a církve. Císař a jeho poradci si uvědomovali, že nové náboženství může
působit jako významný jednotící prvek mezi
vrstvami obyvatelstva. Než o víru šlo tedy spíše
o politický tah, neboť sám Constantinus se nechal pokřtít až krátce před svou smrtí (Petráň et
Fridrichovský 2008, Kampmann 2020).
Z karlovarského kraje zatím není známo
mnoho dokladů o osídlení z doby římské. Dvě
výše popisované mince jsou zatím prvními
prokazatelnými nálezy na území našeho kraje
a zároveň se jedná o první mince z tohoto období ve sbírkách Muzea Karlovy Vary. Nejstarší zmínka o římských mincích na území dnešního Karlovarského kraje je z roku 1807, kdy
Johann Wolfgang Goethe mince koupil v Lokti
od místního sedláka. Není ovšem jasné, kde
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a jak k nim zdejší sedlák přišel. Goethe si koupené mince pravděpodobně odvezl s sebou
a jejich další osud není rovněž znám (Klsák et
al. 2011). Další mince ze starověkého období
se nacházejí ve sbírkách Chebského muzea,
ale jejich původ je rovněž nejistý. ■
*Vysvětlivky
Al marco – způsob ražby mincí, při kterém
se z určitého množství drahého kovu razil přesně stanovený počet mincí. Hmotnost mincí tedy
kolísala.
AVG – augustus – původně čestný přívlastek
udělený Octavianovi. Později tento titul označoval vládce či spoluvládce s rovnocennými právy. Titul bývá vkládán hned za jméno nebo jím
opis končí.
Caesar – titul odvozený od příjmení Gaia
Iulia Caesara. Ten převzal jeho adoptivní syn
Octavianus a další členové dynastie. Od vlády
císaře Hadriána se tento titul používá pro předem stanoveného následníka.
COS – consul – za republiky nejvyšší vládní
úřad, do císařství přešel jako vysoce prestižní
čestná funkce. V období republiky byli voleni
dva konzulové, úřad zastávali od 1. ledna
do 31. prosince. Později, za císařství, se
konzulové střídali vícekrát do roka. Řada císařů
tento úřad zastávala, často opakovaně. Počínaje druhým konzulátem je vždy uvedena římská
číslice, která značí, pokolikáté císař úřad zastává. Na mincích některých císařů se však po řadu
let uvádělo pořadí posledního konzulátu, takže
lze použít pouze k určení data post quem.
Exerg – exergus (z lat. úseč, výseč) – menší část mincovního pole, většinou v dolní části.
Od ostatního pole může být oddělena čárou,
v exergu je často umístěna značka mincovny.
GLORIA EXERCITVS – sláva vojska – oslavný opis vyskytující se na mincích po roce 330
našeho letopočtu.
IMP – imperator – titul převzatý z období
římské republiky, původně znamenal vítězného
vojevůdce. V období císařství za Vespasianovy
vlády (69–79 našeho letopočtu) nabývá obecného významu vládce. Tímto titulem většina opisů
začíná. Pokud je, však zařazen na konci opisu
znamená proklamaci císaře vítězným vojskem.
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LIB PUB – libertas publica – personifikace
veřejné svobody, jedné z římských ctností.
MAX – maximus (z lat. veliký) – například
Constantinus I. Veliký.
PM – pontifex maximus – označení úřadu
nejvyššího velekněze, který většina císařů před
nástupem křesťanství zastávala.
RIC – Roman Imperial Coinage – anglický
katalog mincí, dnes víceméně standardní mezinárodně používané označení dané mince.
TRP – tribunicia potestas (z lat. tribunu lidu)
– titul v období republiky, kdy byla tribunská
moc jedním z pilířů státu a vyplývala z ní (vedle
senátu a dalších institucí) moc zákonodárná,
soudní a správní. Tuto funkci přejalo římské císařství z dob republiky, ovšem s tím rozdílem,
že tato funkce byla zpravidla vyhrazena císařům. Ti přijímali tribunát opakovaně každý rok,
neboť funkční období bylo jednoroční. Známe-li tedy rok trvání prvního tribunátu, můžeme
poměrně přesně určit datum ražby mince.
Počínaje druhým tribunátem je vždy uvedena
římská číslice, která značí po kolikáté je úřad
císaři svěřen. Bohužel z těchto pravidel existuje
řada výjimek.
Literatura:
Aelius Spartianus: Životopis Hadriánův. Překl. Burian J.,
Mouchová B. In: Portréty světovládců I, Antická knihovna
47, Praha 1982.
Fikrle, M. (2018): Zpráva o měření mincí metodou XRF, 2 pp.
[Depon in: Archiv Muzea Karlovy Vary].
Kampmann U. (2020): Die Münzen der römischen Kaiserzeit.
– Regenstauf, 544 pp.
Klsák J., Prekop F., Svoboda L., Šebesta P. et Tajer J. (2011):
100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji. – Muzeum Karlovy Vary, Karlovy Vary, 91 pp.
Klsák J. (2017): Předávací protokol. [Depon in: Archiv Muzea
Karlovy Vary].
Petrakis N. L. (1980): Diagonal Earlobe Creases, Type A Behavior and the Death of Emperor Hadrian. – Western Journal of Medicine, 132(1), 87–91.
Petráň Z. et Fridrichovský J. (2008): Encyklopedie římských
císařů a císařoven z pohledu jejich mincí. – Libri, Praha,
365 pp.
Militký J. (2018): Odborný posudek, 1 pp. [Depon in: Archiv
Muzea Karlovy Vary].
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Samec čížka lesního po odchytu do nárazové sítě během „krmítkového
projektu“ v Mariánských Lázních.

Co se děje na krmítku
v Mariánských Lázních aneb výsledky čtyř let
lokálního kroužkovacího projektu
Pavel Jaška, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Přikrmování na krmítkách je v chladných částech roku oblíbeným způsobem, jak ptákům
pomoci přečkat období s nedostatkem potravy a nepříznivým počasím. Kromě vlastní podpory opeřenců přikrmování umožňuje získávat
průběžné informace o změnách početnosti
ptáků a jejich chování. Takové poznatky nám
mohou napomoci porozumět dějům, které
ptáky ovlivňují a v důsledku přispět k jejich
ochraně. Nezaujatý pozorovatel může nabývat
dojmu, že jsou zimující populace dobře probádány, opak je však často pravdou. Zejména
v době klimatické změny, kdy se mohou ptačí zvyklosti měnit, je systematické sledování
nanejvýš užitečné. V současně době se těší
značné popularitě projekt Ptačí hodinka, kdy
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dobrovolníci sčítají v jednom zimním termínu
po jednu hodinu ptáky na krmítku. Díky nízké
náročnosti se může zapojit prakticky každý.
Poněkud náročnější je projekt liniového sčítání druhů. Probíhá ve třech termínech v průběhu zimy. Provádí se na stabilních trasách
a klade větší nároky na znalost našich ptáků.
Oba projekty organizuje Česká společnost
ornitologická.
K získávání cenných informací o zimujících
ptácích může napomoci také systematické
kroužkování ptáků. Od roku 2016 provádíme
na zahradě Správy CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních lokální projekt sledování zimujících ptáků na krmítku. Zahrnuje 6 dopoledních odchytů od 20. listopadu do 15. března.
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Odchyty probíhají zpravidla o víkendu v odstupu tří týdnů, vždy čtyři hodiny od východu
slunce. Ptáci jsou odchytáváni do nárazové
sítě délky devět metrů. Ta je umístěna u krmítka, na kterém se pravidelně zakrmuje. Každý
pták je označen jedinečným ornitologickým
kroužkem, případně změřen a okamžitě vypuštěn. Hlavními cíli systematického kroužkování
na krmítkách by mělo být sledování početnosti
jednotlivých druhů, změn v druhovém složení
v průběhu zimy a načasování příletů a odletů ze
zimoviště, dále také sledování stálosti jedinců
v průběhu zimy a meziroční věrnost zimovišti.
Krmítkový projekt tak může doplnit naše poznatky z výše zmíněných projektů.
Za čtyři zimní odchytové sezóny se uskutečnilo v Mariánských Lázních na krmítku 24
odchytových dní, celkem tedy 96 odchytových hodin. Odchyceno bylo 493 pro projekt
nových ptáků šestnácti druhů (viz tabulka).
Během doby trvání projektu se podařilo 47
zpětných odchytů 37 jedinců v projektu dříve
kroužkovaných ptáků. Zpětně se chytalo devět druhů (viz tabulka). Graf 1 ukazuje počty
jedinců nejčastějších druhů v jednotlivých sezónách, graf 2 pak průměrné počty jedinců
nejčastějších druhů v I. až VI. termínu napříč
sezónami. Z grafu 1 je patrné, že počty koňader, modřinek a sumární skupiny ostatních,
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sýkora koňadra
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0

0

0
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0
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 Počet odchycených jedinců jednotlivých druhů
a počet zpětně odchycených jedinců (N-R), počet
zpětných odchytů v rámci jedné sezóny (R1)
a mezi sezónami (R2).
 Graf 1. Četnost odchytů jednotlivých druhů ve
čtyřech sezónách projektu.
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Samec sýkory koňadry a sýkory modřinky.

ojediněle odchytávaných druhů, jsou meziročně víceméně stabilní s občasným zakolísáním.
Mezi roky však významně kolísali čížci, hýlové
a zvonci. Z grafu 2 je patrné, že od listopadu do března se na krmítkách objevují různé
druhy nerovnoměrně. Na dalších řádcích si
pokusíme tuto rozmanitost vysvětlit a zasadit
dění na jednom krmítku do kontextu biologie
jednotlivých druhů. Pro širší porozumění jsou
u každého druhu uvedeny klíčové informace
o migraci (Cepák et al. 2008) a hnízdní početnosti (Šťastný et al. 2006).
Začít je vhodné se sýkorou koňadrou, nejpočetnější sýkorou na našem území (3–6 mil.
hnízdících párů) a současně nejpočetněji chytaným ptákem v našem krmítkovém projektu.
Koňadra je v ČR převážně stálým druhem,

mladí ptáci jsou potulní. Severnější populace
jsou částečně tažné a přes naše území probíhá tah na zimoviště. Kromě u nás hnízdících
koňader mohou v ČR zimovat i severští ptáci.
Z druhého grafu je patrné, že drtivá většina
koňader se v rámci našeho projektu chytá při
prvním termínu v třetí dekádě listopadu, kdy
přes naše území ještě přetahují ptáci ze severovýchodnějších oblastí Evropy. Koňader se
již v prosinci objevuje dramaticky méně, a tato
situace trvá až do posledního, tedy šestého
termínu v březnu. Zpětné odchyty osmi jedinců ukazují stabilitu sýkor na zimovišti v okolí
našeho krmítka, někteří v lokalitě zimující ptáci se chytají již v listopadovém termínu doznívajícího tahu. Meziroční věrnost zimovišti
se podařilo zaznamenat u dvou jedinců, kteří
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Graf 2: Průměrné počty odchytávaných ptáků jednotlivých druhů
v průběhu zimní sezóny (šest termínů od listopadu do března).

16
14
12
10
8
6
4
2
0

I
sýkora koňadra

14

II
sýkora modřinka

III
čížek lesní

IV
hýl obecný

V
zvonek zelený

VI
ostatní druhy

2/2020

byli shodně na krmítku kontrolováni jeden rok
od kroužkování. Velmi obdobná situace platí i pro sýkoru modřinku (v ČR 0,8–1,6 mil.
hnízdících párů), třetího nejčastějšího kroužkovance našeho projektu. Naše modřinky jeví
ještě menší tendenci k migraci než koňadry,
pohyb na větší vzdálenosti náleží téměř výlučně mladým jedincům. Obdobně jako u koňadry zachytí první termín v třetí dekádě listopadu ještě průtah modřinek ze severnějších
oblastí. Jedenáct zpětně odchycených ptáků
včetně listopadových kroužkovanců ukazuje
stabilitu modřinek na lokalitě v průběhu zimování. U tří jedinců máme informace o meziroční věrnosti zimovišti, kdy jeden pták byl
kontrolován rok po kroužkování, jeden jedinec
druhý rok po kroužkování a třetí jedinec jeden
a druhý rok po kroužkování. Pravděpodobnost
zpětného odchytu modřinek je téměř dvojnásobná oproti koňadrám. Zatímco se podaří
odchytnout zpětně každou šestou modřinku,
v případě koňader je to každý dvanáctý pták.
Snad je to dáno celkově větší početností koňader, většího procenta čistě protahujících jedinců a poněkud většímu sklonu koňader se
přesouvat. Tyto skutečnosti zvyšují u modřinek oproti koňadrám pravděpodobnost zpětného odchytu. Trendy početnosti u koňadry
i modřinky se zdají být bez výrazných změn
mezi sledovanými roky, stejně tak i v průběhu
jednotlivých zim.
Druhým nejběžnějším kroužkovancem
na krmítku v Mariánských Lázních je čížek
lesní (v ČR hnízdí 90–180 tis. párů). Oproti poměrně dobře definovatelné migraci/nemigraci
a zimování u výše zmíněných sýkor, mají čížci
velmi proměnlivou migrační strategii. Zimoviště jsou značně variabilní a jednotlivé populace
často zimují každý rok jinde. Početnost zimujících čížků na našem území ovlivňuje do jisté
míry úspěšnost hnízdní sezóny ve Skandinávii,
odkud zřejmě pochází podstatná část u nás
zimujících čížků. Většina zimujících čížků je
nomadických, tedy zdržují se na jednom místě jen krátce. Rezidenti věrní zimovišti v rámci
jedné sezóny jsou vzácní. Flexibilita migračního chování zřejmě souvisí s počasím a úrodou semen stromů, kterými se čížci živí (olše,
bříza). Konkrétní jedinci mohou také hnízdit
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 Jakékoliv monitorovací aktivity na krmítku mohou
mít nesmírný edukativní význam. V ruce samice
čížka lesního.
 Místo odchytu na Správě CHKO Slavkovský les.
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Samci hýla obecného a zvonka zeleného.

v navazujících letech na zcela jiných místech
(stovky kilometrů). V rámci našich krmítkových
sezón se čížci v listopadu a prosinci prakticky
nechytali. V druhé polovině odchytové sezóny
(od poloviny ledna do poloviny března) jsou
však na krmítku nejčastěji kroužkovaným druhem. Na rozdíl od ostatních druhů se chytají
masově v posledním šestém termínu v první
polovině března. Pozdní přítomnost na krmítku v průběhu zimy souvisí zřejmě se spotřebováním přirozených potravních zdrojů zimujícími/migrujícími ptáky a s následným přesunem
k náhradním zdrojům na krmítkách. Šance
na zpětný odchyt je u čížků velmi malá, což
odpovídá vzorci migračního chování. I přesto
se podařilo během čtyř let odchytit tři jedince
vícekrát. Jeden čížek byl chycen dvakrát v odstupu 22 dnů v únoru a březnu, další v odstupu 42 dnů v lednu a březnu a poslední po 363
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dnech, v obou případech v posledním březnovém termínu. Zpětně se podařilo odchytit
každého 43. jedince, což činí z čížka druhý
nejméně pravděpodobný druh ze zpětně chytaných. Přítomnost čížků na našem krmítku
koresponduje s nestálostí a nomaditou druhu
v průběhu zimování.
Dalšími početněji chytanými druhy jsou
hýl obecný a zvonek zelený. U obou druhů
větší část naší populace zimuje v blízkosti hnízdiště, menší část táhne jihozápadním
směrem nebo se potuluje. V zimních měsících
jsou na našem území v případě obou druhů
početně přítomni ptáci ze severnějších populací. V našem projektu byl hýl čtvrtým nejčastěji chytaným druhem s 81 odchycenými
jedinci. V prvních třech sezónách se však hýl
chytal pouze jednotlivě, v sezóně 2019/2020
byl ale nejčastěji chytaným druhem. Proč
došlo v posledním roce k takovému nárůstu
zimujících hýlů, není úplně jasné. Vysvětlení
může být celá řada. V poslední sezóně mohlo dojít k invazi severních zimujících populací,
které ovlivnily i početnost na našem krmítku.
U hýlů dochází také v zimě k přesunu populací
z vyšších poloh do nižších, kde je příhodnější
klima pro zimování. Zima v roce 2019/2020
byla extrémně slabá téměř bez sněhové pokrývky i v jinak klimaticky chladných Mariánských Lázních. Nelze tedy vyloučit, že zatímco
za „normálních zim“ hýlové v relativně vysoko
položených Mariánských Lázních zimu hromadně netráví a přeletují do nižších poloh,
v zimě 2019/2020 tomu tak nebylo a hýlové
zůstali i zde. Jediný zpětný odchyt hýla činí ze
zpětně odchytávaných ptáků druh pro zpětný
odchyt nejméně pravděpodobný.
Situace se zvonkem zeleným je poněkud jiná. Druh v odchytech ubýval od první
(18 jedinců) do čtvrté sezóny (žádný jedinec)
s naprosto dramatickým poklesem již v druhém roce. Nemáme jediný zpětný odchyt
zvonka v rámci projektu, nicméně jedna samice v projektu označená v lednu 2017 byla
po 345 dnech nalezena sražená autem na silnici 18 kilometrů od místa kroužkování. Jedná
se o jediného projektového ptáka zjištěného
následně mimo Mariánské Lázně. Snad samice patřila mezi tu část populace zvonků,
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která se mezi hnízděním a zimováním potuluje
na vzdálenosti desítek kilometrů. Dramatický
úbytek zvonků, resp. jejich malá početnost
na krmítku může být způsobena řadou faktorů. Za zmínku stojí možný výskyt ptačího
onemocnění tzv. „krmítkové nákazy“, kterou
způsobuje prvok bičenka drůbeží. Zvonci jsou
na ni velmi citliví a často vede k úhynu jedinců.
Přestože jsme se s hromadnými úhyny na našem krmítku v rámci projektu nesetkali, nelze
vyloučit, že k podobné události v zahradách
v okolí, kde řada lidí ptáky přikrmuje, nedošlo
(viz box).
Zpětná hlášení máme i od dalších tří částečně tažných druhů. Ty však byly na krmítku
odchytávány vysloveně jednotlivě. Ze dvou
odchycených červenek obecných se jedna
chytla dvakrát v jedné zimě po 22 dnech. Ze
tří střízlíků obecných se obdobně jeden chytil dvakrát s odstupem 42 dní. Zda se jednalo
o červenku a střízlíka na našem území hnízdící
i zimující, nebo pouze zimující ptáky ze severu, nevíme. V rámci projektu se chytili jen
dva kosi černí bez následného projektového
zpětného odchytu. Nicméně jeden z nich narazil 4. května po 804 dnech od kroužkování
na krmítku do dveří Správy CHKO Slavkovský
les. Byla to samice, která vyvázla jen s malým otřesem, současně nám tímto hrdinským
kouskem poskytla informaci o svém zimování
v místě hnízdiště.    
Zcela odlišné jsou druhy u nás stálé, s minimální tendencí k migraci nebo přesunům
mezi hnízdišti a zimovišti. Početnost jedinců
takových druhů na krmítku je v zásadě malá
ve srovnání s armádami protahujících koňader
nebo čížků. V našem projektu jsou to zejména
strakapoudi velcí, brhlíci lesní nebo sýkory
babky. U těchto druhů existuje velká naděje
na zpětné odchyty. U strakapouda se zpětně
odchytil každý čtvrtý, u brhlíka každý druhý,
u babky pak osmý pták. Naše zpětná hlášení
potvrzují věrnost zimovišti, v případě brhlíků
a babek i mezi sezónami. Opomenout nesmíme sýkoru uhelníčka. Druh je velmi stálý
v dospělosti, mladí jedinci však mohou migrovat. U uhelníčka sice nemáme zpětné hlášení
z projektu, ale pták kroužkovaný při projektu
27. 1. 2018 jako dospělý byl odchycen po 459
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Sýkora babka a sýkora uhelníček jsou v projektu
chytány jen jednotlivě.

dnech v hnízdní sezóně o několik set metrů
dále u Ferdinandova pramene v rámci akce Vítání ptačího zpěvu. Toto zpětné hlášení dobře
ilustruje minimální přesuny dospělých uhelníčků, potažmo stálých druhů mezi místem zimování a hnízdění.
Naše čtyři krmítkové sezóny zapadají
do současných poznatků o migraci a zimování našich ptáků, přestože samotný projekt
probíhá relativně krátkou dobu a vypovídá
pouze o lokální situaci v jedné zahradě v Mariánských Lázních. Je dobré mít na paměti, že
situace mezi jednotlivými krmítkovými lokalitami může být zásadně odlišná. O tom, co
nám přilétá na krmítko, rozhoduje celá řada
faktorů. Klíčová je struktura okolní krajiny, klimatické podmínky v době přikrmování, umístění krmítka a zejména také složení potravy,
kterou ptákům předkládáme. Čím pestřeji
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zakrmujeme, tím více druhů bude krmítko navštěvovat. V našem krmítkovém projektu je krmítko umístěno v zahradě ve vilové zástavbě
v poměrně sevřeném lesnatém a parkovém
mariánskolázeňském údolí. Zcela odlišná situace bude např. v níže položené zemědělské
krajině. Pro zobecněné závěry pro širší krajinu
je třeba zpracovávat větší množství projektů
rozložených po celém našem území. Je potěšující, že se tímto naším projektem inspirovali i jiní ornitologové a v současné době běží
obdobné lokální projekty na více místech naší
republiky. ■
Literatura:
Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. et Zárybnický J. (2008): Atlas migrace
ptáků České a Slovenské republiky. – Aventinum s. r. o.,
Praha, 607 pp.
Šťastný K., Bejček V. et Hudec K. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. – Aventinum s. r. o., Praha,
463 pp.
web1:https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/
prikrmovani/trichomonoza-krmitkova-nakaza/
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Poděkování:
Děkuji Dr. Petru Klvaňovi za revizi a podnětné
připomínky k textu.
Ptačí trichomonáza je parazitární onemocnění způsobované prvokem bičenkou
drůbeží (Trichomonas gallinae). U napadených ptáků dochází ke zduření sliznice,
nemohou polykat, slábnou a hynou hlady.
Bičenka napadá často zrnožravé ptáky,
především zvonky. K přenosu choroby dochází přímým kontaktem, často na krmítkách. V případě zjištění nemocných ptáků
v okolí krmítka (např. ztráta plachosti) nebo
uhynulé jedince, je třeba krmení přerušit,
nechat krmítko vydezinfikovat, vyschnout
nebo vymrznout. Sucho bičenky nepřežijí.
V krmení lze pokračovat nejdříve za 14 dní.
Na člověka se bičenka nepřenáší (web1).
 Samec strakapouda velkého při kroužkování.
Všechny fotografie Pavel Jaška.
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Kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata). Foto Martin Chochel.

Nové poznatky v oblasti
bezobratlých živočichů Karlovarského kraje
Martin Chochel, Krajský úřad Karlovarského kraje
Jelikož pocházím z Ústeckého kraje, kde
vždy probíhal poměrně intenzivní průzkum
v mnoha oblastech zoologického bádání, byl
jsem zvyklý velmi často potkávat celou řadu
přírodovědců specializovaných na ptáky, savce, obojživelníky a plazy a hlavně na pestrou
škálu hmyzích skupin a dalších bezobratlých.
Prakticky za kopcem, v oblasti Českého středohoří, Středních Čech a kolem Prahy, se
odborníci často potkávali na řadě zajímavých
lokalit. Kromě nich jsem však poznal i řadu
amatérských entomologů, kteří svým dílem
přispěli k rozvíjení mých dětských zájmů
o přírodu. Dodnes balancuji na okraji poměrně těžko specifikovatelného kotle poznání,
jehož obsah bych rád prohlédl a poznal, ale
problém je v tom, že vlastně stále jen koukám
na hladinu.
Když jsem se na konci roku 2006 rozhodl
pro stěhování do Západních Čech, trochu mi
toto rozhodnutí kalilo sdělení některých přátel,
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kteří mě upozorňovali na skutečnost, že Karlovarsko je poněkud přírodovědně chudší.
Pravdou je, že minimálně ubylo druhů, na které jsem byl doposud zvyklý. Ovšem v prvních
letech, mi tento trend značně „nalepšovaly“
četné návštěvy lesů kolem Stráže nad Ohří
a celého údolí Ohře od Radošova až po vyústění v Boči. Tato oblast také svým čedičovým
podložím silně připomíná Verneřické středohoří, coby krajinu mého dětství. Postupně
jsem se ale, díky možnosti pracovně poznat
a projet Karlovarský kraj křížem krážem, sžil
i s tím „zbytkem“. Dnes již můžu konstatovat,
že původnímu tvrzení o druhově chudší oblasti se značně otupil břit.
V tomto článku bych se chtěl věnovat bezobratlým. S tvrzením, že zdejší kraj je druhově
velmi bohatý, mi musí dát za pravdu minimálně odonatologové (odborníci na vážky). Nedávno jsem se dočetl o bohatství místní fauny
čmeláků, dále tu jsou vodní mlži, v posledních
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Ploštice, zleva: hrabulka velká (Cydnus aterrimus), Jalla dumosa a vroubenkovka červená (Corizus hyoscyamin).
Foto Martin Chochel.

letech jsou v zájmu i rovnokřídlí (k nimž se ještě dostanu), motýli a řada dalších živočichů.
Stále mám pocit, že tento kraj má opravdu co
nabídnout. Zásadní problém ale je v uchopení. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když
napíšu, že je tu příliš málo lidí, kteří by mezi
bezobratlými živočichy pátrali, svá data sdíleli
nebo dokonce publikovali tak, jak to dělají třeba ornitologové nebo botanici. A to je velká
škoda. Podpořím to i svými následujícími řádky, jimiž bych rád poukázal na některá velmi
zajímavá pozorování z roku 2020. Řada nálezů
dokládá zvyšující se význam biokoridoru kolem řeky Ohře a nížin na jih od Doupovských
hor. Některé zase spíše dokladují zapomenutá
centra reliktního výskytu, další jsou třeba přehlíženými stálicemi, ale dlouhodobě zde chybí
intenzivnější průzkum. Mnou zjištěné nálezy
byly konfrontovány hlavně s nálezovou databází ochrany přírody (NDOP), kterou považuji
za velmi užitečný a potřebný nástroj.
V jarních měsících letošního roku jsem se
více věnoval a bádal v okolí svého bydliště, a to zejména starým třešňovým sadům
a exponovaným stráním některých vršků
kolem Ostrova. Již v minulosti jsem v sadech u Jakubova narazil na výletové otvory
ve starých třešních. Netrvalo dlouho a povedlo se mi získat i místní dokladové exempláře
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krasce třešňového (Anthaxia candens), kterého jsem nacházel ve vinných pastech přidělaných na stromech. V rámci namátkového
mapování jsem krasce třešňového následně
potvrdil i ve zbytcích sadu u Boče, letos pak
ve Vojkovicích a Malém Hrzíně. Zjevně se tu
tomuto ochranářsky významnému druhu daří
a může se tak stát významným deštníkovým
druhem podporujícím rekonstrukci extenzivních sadů a formací ovocných dřevin. Dalším
teplomilným druhem, který, vedle cvrčka polního (Gryllus campestris; viz Arnika 2018/1),
jež aktuálně s velkým nasazením osídlil téměř
třetinu kraje včetně podhorských lokací kolem
Srní, je i krtonožka obecná (Grylotalpa grylotalpa). Tu jsem zaznamenal kolem starého melioračního kanálu u Květnové. Druh si jistě zaslouží hlubší zmapování. Na sklonku léta jsem
pak ze zajímavých rovnokřídlých zaznamenal
ještě kobylku křídlatou (Phaneroptera falcata)
v blízkosti Lomnického rybníka (Dlouhá Lomnice, Bochov). Jde zřejmě v kraji o nový nález,
centrum výskytu je Lounsko a Pražská kotlina.
Při průzkumu fauny vrchu s pojmenováním „U Hrušky“, těsně u Ostrova, jsem, mimo
kolonii zajímavých včel pískorypek popelavých (Andrena cineraria) a u nich parazitujících
nomád (Nomada sp.), narazil na dalšího pozoruhodného představitele teplomilného hmyzu,
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ploštici Jalla dumosa. Jde o nápadně velkou
ploštici s klenutým tmavým tělem, známou
spíše ze Středních a Východních Čech. Kromě ní tady byla nalezena i mizející vroubenkovka červená (Corizus hyoscyamin) a bizarní
vosička pomalenka hladká (Eucharis adscendens), která je považována za vzácný, spíše
však přehlížený druh, parazitující u mravenců.
Jeho akční rádius je jen několik metrů kolem
mraveniště, v němž se líhnou. Dospělci navíc
nepřijímají potravu a krátce po vylíhnutí a zajištění reprodukce hynou.
Jak jsem výše psal o koridoru průlomového
údolí Ohře, nelze vynechat exponované svahy
podhůří mezi Stráží a Bočí. Ty letos vydaly
mnoho zajímavých pozorování, z nichž některá patří k prvonálezům v Karlovarském kraji.
Svůj report začnu nápadnou včelou smutilkou
pohřební (Melecta luctuosa, syn. smutilka kukačka), jejíž výskyt je doposud dokládán pouze ve Středních Čechách v oblasti Berounska
a Nymburska, tedy poměrně daleko od Karlovarského kraje. Její docela početnou populaci
jsem nalezl v průseku pod elektrickým vedením při jižním okraji bukového lesa, ale vůbec
poprvé jsem ji našel o dva týdny dříve na samém jihu kraje v přírodní rezervaci Chlum.
Ve stejné lokalitě žijí i dva druhy větevníčků
– větevníček bělavý (Platystomos albinus) a širokonosec pryskyřičný (Platyrhinus resinosus),
které považuji za doklad stability a biologické
hodnoty lesního biotopu, jako výskyt nosatců
rodu Acalles (Arnika 2017/2). Dále byla objevena četná populace tesaříka piluny (Prionus
coriarius) a na světlo se zde povedlo nalákat
tesaříky Saphanus piceus. Na otevřené ploše
tu žije i velmi početná populace vzácné ploštice hrabulky velké (Cydnus aterrimus), vyskytuje se zde lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae)
a prvonálezem byl i jeden exemplář vzácného
stepního nosatce Liparus coronatus, známého též z vrchu Úhošť, Lounského středohoří
a pak z Jižních Čech. Ve výčtu nálezů z této
lokality bych mohl pokračovat i dále, ale třeba
se k ní vrátím v jiném článku. Pro mě bylo toto
místo letos jednoznačně nejplodnější.
Výše jsem se zmínil o přírodní rezervaci
Chlum. Jedná se o lokalitu, která si jednoznačně zaslouží vyšší pozornost. Původní
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 Smutilka pohřební (Melecta luctuosa).
 Housenka lišaje pryšcového (Hyles euphorbiae).
Obě fotografie Martin Chochel.
 Krasec třešňový (Anthaxia cadens).
Foto Jan Miklín, https://www.janmiklin.cz
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 Klikoroh Liparus coronatus.
Foto Martin Chochel.
 Běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea).
Foto Marek Vojtíšek.

přírodní rezervace byla letos na podzim přehlášena a zvětšena o 200 % z důvodu ochrany
populace endemického jeřábu manětínského.
Kromě něj se zde ale nachází několik stepních
svahových ploch, jejichž význam je jednoznačně podtržen v letošním roce ověřeným
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výskytem pavouka stepníka černonohého
(Eresus sandaliatus) – viz článek na str. 2. Teplá doubrava na jižním svahu je jako vystřižena
z okolí Berounska, což dokládají i další nálezy
druhů jako např. tesařík dubinový (Plagionotus
detritus), tesařík Xylotrechus antilope, krasec
osmiskvrnný (Buprestis octoguttata) nebo
motýl běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea), jehož jsem zde sice, zřejmě jako prvonález, zaznamenal už v roce 2018, ale letos jsem
jeho výskyt potvrdil.
Při letošních pochůzkách jsem si ověřil výskyt kriticky ohroženého drabčíka huňatého
(Emus hirtus; viz Arnika 2013/1) na pastvinách kolem Moříčova. Druhu se v této lokalitě evidentně daří. Zmínit musím i náhodný,
a vlastně už loňský, nález respondenta mnou
vedeného entomologického kroužku při Domu
dětí a mládeže v Ostrově v podobě utopené
drvodělky fialové (Xyxlocopa violacea) na zahrádce ve Kfelech (Ostrov). Jedná se o velký
a nápadný druh teplomilné samotářské včely
vyskytující se v teplých oblastech. Podobné
podmínky vyžaduje i letos na Vladaři zjištěná
pískorypka rezavá (Andrena fulva), jejíž výskyt
v ČR je velmi roztroušený, že západu Čech
doposud nebyla, dle NDOP, známa.
Ve svém výčtu pozoruhodných druhů
bych mohl pokračovat i dále, ale už se jen
krátce zastavím u rovnokřídlých, kterými
jsem vlastně, s výjimkou krasce třešňového,
začínal. Při náhodném průzkumu dnes již
národní přírodní památky Pískovna Erika
jsem před cca 10 lety zaznamenal výskyt
menší populace poměrně vzácné saranče
blankytné (Sphingonotus caerulans). Je spíše
specifikem západních Čech, protože osidluje
těžbou dotčená území. Když lokalita začala
zarůstat vegetací, druh prakticky úplně vymizel a neobjevil se ani po poměrně rozsáhlém
opatření v podobě plošného výřezu náletových dřevin před třemi lety. Letos mi to ale
nedalo, lokalitu jsem opětovně navštívil a zaznamenal stovky jedinců tohoto druhu. Kromě ní se zde vyskytuje i jiný stepní druh – saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens),
který je relativně plošně zaznamenávána
v celé republice, ale data z našeho kraje
prakticky chybí. Ačkoliv jsem jen za letošní
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rok zaznamenal 5 lokalit, kde tento nápadný
druh v kraji poměrně dobře profituje. Zajímavostí je i stabilní populace nenápadné saranče kyjorohé (Myrmeleotettix maculatus).
Posledním druhem, který nesmím opomenout, je saranče vrzavá (Psophus stridula). Její výskyt u nás je reliktem a prakticky
chybí údaje, které by nastínily, jak to s její
populací vlastně je. Zajímavé je, že ačkoliv
jsem v letošním roce doložil její přítomnost
v přírodní památce Pastviny u Srní, může
být pravděpodobné i to, že už zde vlastně
vymřela. Druh je vázán na otevřené plochy
extenzivních exponovaných pastvin, které
už ve vhodných lokalitách podhůří prakticky
zanikly a jeho vajíčka jsou schopna ležet
v půdě až 3 roky. O výskytu této saranče
vím již delší dobu, ale nikdy jsem lokalitu
příliš podrobně nezkoumal. Až letos, kdy
jsem ji prošel doslova metr po metru, jsem
prošel celých asi 1,5 ha. Na ploše jsem ale
nalezl pouhé 2 samce. Kromě výskytu u Srní
je historicky zaznamenána ještě populace
na Popovském vrchu, která absencí
péče pravděpodobně již zanikla, dále
ve vojenském prostoru Hradiště (Doupovské
hory) a pak až v Bílých Karpatech. Druh,
dříve obecně hojný, se zřejmě „propracoval“
mezi nejvzácnější rovnokřídlé u nás. Jak jej
ale účinně chránit, když chybí údaje o jeho
výskytu?
A s otázkou na konci předchozího odstavce bych tento článek rád ukončil. Poznání
o české přírodě stojí hlavně na unikátu širokých znalostí amatérských biologů, jichž zde
tradičně bylo opravdu velké množství, ale jimž
jakoby chyběla další generace. Za letošní rok
jsem posbíral, napříč skupinami, přes 2000
položek, z nichž každá obsahuje data o výskytu a snad i stavu populace jednotlivých druhů.
Nedělám si ambice, že bych byl schopen vše
determinovat, ale stále doufám, že najdu spřízněnce, s nimiž se o své údaje rád podělím
a přispěji tak k širšímu povědomí o tom, jaký je
stav naší přírody. Mám v plánu se propracovat
k podrobnější revizi nasbíraných dat a vhodnou cestou je pak publikovat, ale to není záležitost jen jednoho člověka. Prosím tedy, pokud tu v kraji jste, neseďte na svých sbírkách
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Saranče blankytná (Sphingonotus caerulans).
Foto Martin Chochel.

a zkuste jejich přínos povýšit třeba cestou publikování v NDOP. Určitě to prospěje ochraně
přírody lépe, než ji nechat jen na úředním prosazování zákonných norem. Kontakt na mě je
plně k dispozici: chochel.m@seznam.cz. ■

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ V nově vyhlášené národní přírodní rezervaci
Nebesa byly letos vytipovány, odborně zhodnoceny
a pokáceny nebezpečné stromy podél značených
turistických stezek. Zásah proběhl díky spolupráci
mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a státním podnikem Lesy ČR, který opatření realizoval
s využitím dotačních prostředků, jež Agentura zprostředkovala. Pokáceny byly poškozené, prohnilé
nebo nakloněné stromy ohrožující osoby pohybující
se po turistických stezkách. Dřevní hmota z těchto
stromů byla ponechána na místě k zetlení jako biotop pro celou řadu živočichů, hub i lišejníků vázaných
na odumřelé dřevo. Mimo pěší stezky byly naopak
takové stromy ponechány samovolnému vývoji pro
zlepšení kvality a struktury lesních porostů.
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Židovské hřbitovy
ve Slavkovském lese – Kynžvart
Václav Fred Chvátal – Tachovský archivnický a muzejnický spolek
Na podzim letošního roku si připomeneme 400.
výročí bitvy na Bílé Hoře, která byla jednou
z rozhodujících událostí začátku velké války,
která postihla téměř celou Evropu na dobu tak
dlouhou, že se jí později začalo říkat “Třicetiletá”. Každý válečný konflikt je situací tragicky
absurdní a Třicetiletá válka byla absurdní dvojnásob – střetly se v ní dva směry téže víry, byla
sporem o moc katolických a protestantských
mocností. Jakou roli sehrál tento vnitrokřesťanský konflikt v historii těch, kdo nepatřili ani
k jedné z bojujících stran? Máme na mysli židovské obce, o nichž se v souvislosti s Třicetiletou válkou mnoho nemluví. Ve Slavkovském
lese leží významná, a přesto zapomenutá
Synagoga na židovském náměstí v Kynžvartu.

stopa jedné velmi kuriózní události. Nedošlo
by k ní, kdyby se zde nepropletly židovské dějiny s událostmi Třicetileté války.
V městě Kynžvartu (tenkrát ještě nebyl
lázněmi) existovala židovská obec pravděpodobně už od středověku. Jednalo se o jednu
z nejstarších venkovských židovských komunit v českém království. Dochovalo se vyprávění o tom, jak za husitských válek zdejší židé
zachránili a ukryli skupinu jezuitských mnichů,
pronásledovaných husity. Kolem roku 1430,
tedy také ještě v době, kdy celá země byla
sužována husitským terorismem, našlo v kynžvartské židovské obci útočiště i několik židů
vyhnaných z Chebu.
Severně od města byl údajně už na počátku 15. století založen židovský hřbitov. Pohřbívalo se na něm až do 30. let 20. století, kdy
byl zdevastován nacisty. Dnes z něj zbylo jen
několik poškozených náhrobků z 19. a 20. století, rozházených a ukrytých v lesním porostu.
Jen dva honosné barokní vápencové náhrobky byly odtud později přeneseny do Mariánských Lázní, kde stojí dodnes ve střední části
židovského hřbitova.
Kynžvartská židovská obec měla svou
vlastní městskou čtvrť s malým náměstím
a třemi uličkami. Její půdorys je z velké části
dochován dodnes, i když domy jsou už přestavěny. Na bývalém židovském náměstí je dnes
zřízen park. Stála zde stará synagoga, jejíž nejstarší přestavba je doložena k roku 1608. Později byla ještě několikrát stavebně upravena.
Ani ona však, žel, nepřežila barbarské řádění
nacistů, byla vypálena o tzv. Křišťálové noci
v roce 1938. Zbytky synagogy byly později
zbořeny. Přibližně na stejném místě byl později
postaven nevzhledný obchodní dům.
Vraťme se však do 17. století, k událostem Třicetileté války. V souvislosti s ní došlo
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ke změnám struktury osídlení, z nichž jednou
byla poslední fáze zakládání venkovských
židovských komunit. Židé prchající před válečnými událostmi, před násilím a loupežemi
protestantských i katolických vojáků, hledali
útočiště v klidnějších místech. S vrchnostenským souhlasem tak zakládali nové židovské
obce, někdy i ve velmi malých vsích, nebo se
usazovali v místech, kde již nějaká židovská
obec byla, a posílili tak její členskou základnu.
Tak přišla skupina uprchlíků i do města
Kynžvartu. Jednalo se o několik židovských
rodin pravděpodobně z Německa, které zde
hledaly azyl. Zřejmě zde však neměly příbuzné ani přátele (jak tomu nesjpíše bylo v případě výše zmíněných uprchlíků z Chebu v roce
1430). Vrchnost souhlasila s jejich usazením,
stará kynžvartská židovská obec je však nepřijala. Noví příchozí si tedy založili vlastní,
novou židovskou obec.
Tím dochází v Kynžvartu ke zcela kuriózní situaci, kdy v jednom malém městě existují
dvě nezávislé židovské obce, navíc s problematickými vzájemnými vztahy. Tak například
stará židovská obec vymohla u vrchnosti
zákaz stavby druhé synagogy pro novou židovskou obec. Ta si však později překvapivě postavila jeden z nejhonosnějších domů
ve městě, podobný městským barokním palácům, s branou, nádvořím a pavlačí. V něm
byla umístěna i rituální lázeň mikve (dodnes
dochovaná a zrestaurovaná ve sklepě domu,
dodnes napájená silným pramenem čisté
vody) a v jedné z jeho místností pravděpodobně i modlitebna, nahrazující zakázanou synagogu. Dům později mnohokrát změnil majitele
a ve 20. století se mu začalo říkat “New York”.

 Interiér kynžvartské synagogy – aron ha-kodeš.

 Dochovaný otvor pro mezuzu v kamenném ostění
dveří domu New York.

Dochoval se zajímavý archivní dokument,
publikovaný později i v tištěné edici, který
do kynžvartských událostí vnesl alespoň trochu světla. Jedná se o soupis židovských obchodníků, oprávněných obchodovat na slavném a prestižním veletrhu v Lipsku (veletrhy
zde měly dlouhou tradici, která je dosud živá
– moderní veletržní areál dnes připomíná spíše samostatné město). Soupis uvádí povolení z let 1650–1800 a každý, kdo si přístup
na veletrh zaplatil a povolení dostal, je zde
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Umístění dvou židovských čtvrtí na současném půdorysu Lázní Kynžvartu (1 – stará, 2 – nová).

registrován jménem a místem bydliště. Máme
tak přehled o významných židovských obchodnících Střední Evropy v období baroka.
Najdeme zde obchodníky i z mnoha českých měst, kde byly významné židovské
 Rabín David Löwy.
  
 Náhrobek paní Luise Löwy.
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komunity – Kolína, Kasejovic, Strakonic, Horažďovic – a také z Kynžvartu (Königswart) a Hroznětína (Lichtenstadt). Srovnáme-li jejich počty
s tehdejším celkovým počtem obyvatel těchto
měst, docházíme k překvapujícím výsledkům.
Ze starých a významných židovských komunit
ve městech srovnatelné velikosti s Kynžvartem bylo na veletrh zapsáno jen několik málo
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Zbytky židovského hřbitova Kynžvart jsou ukryty v lesním porostu.

obchodníků (ze Strakonic jen jeden, z Kasejovic tři). Město Kolín mělo starobylou, tradiční
a velkou židovskou obec, navíc šlo o relativně
velké město s dvanácti stovkami obyvatel, nepřekvapí, že odtud jezdilo do Lipska 19 obchodníků. Avšak z Kynžvartu dostalo povolení
ještě více – celých 20 obchodníků, z Hroznětína
dokonce 50 osob! Připomeňme, že obě města
leží v blízkosti německého území, odkud přišlo
během Třicetileté války do českých horských
oblastí mnoho židovských uprchlíků.
Byli mezi nimi i úspěšní obchodníci s povolením veletržního obchodu, kteří v Kynžvartu
založili onu druhou, nenáviděnou židovskou
obec. Úspěch se v českých zemích totiž neodpouští a uprchlíci jsou zde vždycky podezřelí
– jen je tiše přijímán jejich ekonomický přínos.
Půdorysy zbytků obou židovských čtvrtí
jsou v urbanistické struktuře Lázní Kynžvartu
dodnes patrné, a přestože jejich původní rysy
byly setřeny pozdějšími stavebními úpravami,
i přestože jejich nejvýznamnější památka, dům
New York, stále čeká na svou opravu, rozhodně stojí za návštěvu. Hledání smutných zbytků
židovského hřbitova v zalesněném strmém
svahu za městem je sportovní i hledačskou
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výzvou, pro jeho fyzickou náročnost a obtížnost terénu je však nelze doporučit každému
zájemci o historii. Závěrem tedy přinášíme ze
hřbitova jako ukázku alespoň překlad jednoho
z dochovaných epitafů:
Zde se ukrývá
paní Rachel, žena pana Davida,
jež byla matkou všem chudým a hladovým,
cesty spravedlnosti byly jejími cestami,
nesla na svých bedrech vůli B-ží,
jež plnila po všechny dny svého života,
[zesnula] v den svatého šabatu, 11. adaru
druhého 668
podle malého počtu, ať odpočívá ve svém
světle
a její duše ať je přijata do svazku živých.
Zde odpočívá paní
Luise Löwy,
manželka rabína Davida Löwyho,
narozena 6. prosince 1850,
zemřela 14. března 1908.
Barevné fotografie poskytl autor článku, černobílé
fotografie jsou reprodukovány z Goldova sborníku
1934, podkladový letecký snímek © Seznam.cz

27

Artefakty židovských náhrobků s texty a ornamenty.

Nález židovských náhrobků
v Přílezech
Lukáš Svoboda, Muzeum Karlovy Vary
Na jaře tohoto roku při výkopových pracích na svém pozemku v obci Přílezy nalezl
MUDr. Stanislav Široký rozlomené náhrobky
s textem v hebrejském a německém jazyce.
Uvědomil si, že tyto artefakty židovských
stél mohou pocházet z bývalého židovského
hřbitova v Útvině, jenž se od Přílez nalézá asi
1,5 km vzdušnou čarou. Z tohoto důvodu kontaktoval Muzeum Karlovy Vary, aby nahlásil
svůj objev a domluvil převoz náhrobků, protože je nechtěl mít u svého domu. Proto jsem
dne 17. dubna navštívil pana Širokého, abych
danou situaci zdokumentoval.
Artefakty židovských náhrobků byly nalezeny ve zdivu bývalé jímky, která měla být
zřízena místním jednotným zemědělským
družstvem v roce 1952, kdy se tehdy na současné parcele pana Širokého nacházel jejich
statek. Celkový nález činil kolem sedmdesáti
kamenů, z toho kolem třiceti bylo pozůstatků náhrobků s textem a dalších čtyřicet bylo
náhrobními podstavci bez nápisu. Vzhledem
k tomu, že útvinský židovský hřbitov zanikl,
návrat těchto neúplných náhrobních kamenů
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na původní místo byl nemožný. Dnes je tato
nekropole zcela zpustlá, připomíná ji jen několik povalených hraničních sloupků, ostění
hrobů, náhrobních podstavců a dva torzovité
náhrobky. Rovněž přístupová cesta k bývalému hřbitovu téměř neexistuje. Nejdůležitějším
argumentem, proč neumístit náhrobky na své
původní místo ale bylo, že hřbitov může být
dále devastován. Této obavě nasvědčuje
i skutečnost, že ještě před několika lety se
na místě původního pohřebiště v Útvině nacházelo více náhrobních kamenů. Z konzultace s ředitelkou Muzea Karlovy Vary Mgr. Dominikou Kožešníkovou a archeologem Mgr. Jiřím
Klsákem vzešlo rozhodnutí, že část artefaktů
s textem bude deponována do Muzea Karlovy Vary. Pro ostatní náhrobky s nečitelným
textem a podstavci se však muselo nalézt jiné
vhodné místo. Po konzultaci s Ing. Mojmírem
Malým představitelem společnosti Matana a. s. (tato společnost vykonává správu většiny nemovitostí Židovské obce v Praze a také
nemovitostí Federace židovských obcí v ČR)
jsme dospěli k závěru deponovat zbylou část
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Podstavce náhrobků z Přílez po převozu na židovský hřbitov v Bečově nad Teplou.

náhrobků a jejich podstavců na znovuobnovený židovský hřbitov v Bečově nad Teplou.
Převoz poničených náhrobků s textem
do prostor Muzea Karlovy Vary se uskutečnil
ve dnech 19. a 25. května 2020 za asistence
pracovníků muzea. Převoz zbylých artefaktů
(převážně tedy náhrobních podstavců) se konal dne 21. července za výrazné pomoci města Bečova nad Teplou, Ing. Jiřího Šindeláře
z Bečovské botanické zahrady a pracovníků
Muzea Karlovy Vary. Všem zúčastněným patří
velké poděkování. Artefakty náhrobních kamenů deponované v Muzeu Karlovy Vary budou na podzim tohoto roku zdokumentovány,
výsledek by měl být prezentován na některém
odborném semináři, který se věnuje historii
Židů na území České republiky. Výstup z tohoto semináře v podobě odborného článku bude
zveřejněn v roce 2021 také na stránkách Muzea Karlovy Vary, alespoň v upravené podobě.
Nutno zmínit ještě jeden nález židovských
náhrobků v Přílezech, které se však nenacházely na pozemku pana Širokého, ale na hřbitově u kostela sv. Bartoloměje. Před lety na jiné
zahradě v Přílezech byly rovněž při výkopových
pracích objeveny poničené židovské náhrobky.
Jednalo se o jeden neúplný náhrobek rozbitý
na tři části a dva artefakty, z toho jeden s textem. Stéla skládající se ze tří poničených dílů
obsahovala doposud čitelný dvojjazyčný nápis v hebrejštině a němčině. Náhrobek náležel
jisté Barbaře Holzner z Brložce, která zemřela
ve věku 78 let dne 27. ledna 1899. Vzhledem
k absenci matričních zápisů z tohoto období
se nepodařilo potvrdit, zda tato osoba byla
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opravdu pohřbena na židovském hřbitově v Útvině. Z jiných matričních zápisů je však známo, že židovští obyvatelé z Brložce byli často pohřbíváni na útvinském hřbitově. Proto je
téměř jisté, že tento náhrobek a ostatní s ním
deponované na křesťanském hřbitově pochází ze zmíněné nekropole. Kostel sv. Bartoloměje je nyní v majetku ZO ČSOP Alter meles.
S předsedou tohoto spolku Václavem Lupínkem a předsedou Židovské obce Karlovy Vary
Pavlem Rubínem se podařilo dohodnout převoz tří neúplných židovských náhrobků na karlovarský židovský hřbitov. K přemístění došlo
dne 26. června 2020 za asistence zaměstnance Židovské obce Karlovy Vary a dvou zaměstnanců Muzea Karlovy Vary. K tomuto převozu
byla vyhotovena zpráva, o kterou případní zájemci mohou požádat Muzeum Karlovy Vary. ■
Místo nálezu – bývalá jímka vyhotovená z náhrobních
kamenů ze židovského hřbitova v Útvině.
Všechny fotografie Lukáš Svoboda.
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Masenka lišejníkovitá v přírodní památce Čertkus, 27. 2. 2019.
Obě fotografie Libor Hejl.

Velmi vzácná houba
masenka lišejníkovitá nalezena v PP Čertkus
Libor Hejl, Nezvěstice
Přírodní památka Čertkus dostala své jméno
podle čertkusu lučního, což je hojně se zde
vyskytující rostlina, na niž je vázán výskyt
vzácného motýla hnědáska chrastavcového.
Území PP Čertkus tvoří velice pestrá, druhově
bohatá vegetace slatinných, rašelinných
a střídavě vlhkých luk, podmáčených smrčin
a olšin, kde se můžeme setkat s množstvím
vzácných a chráněných druhů rostlin, ale
i hub. Jedna z nejvzácnějších hub, kterou jsme
zde při mykologickém průzkumu nalezli, se
jmenuje masenka lišejníkovitá (Hypocreopsis
lichenoides). Jak už její jméno napovídá, spíše
než houbu připomíná nějaký lišejník. Po této
houbě jsem zde pátral cíleně celé dva roky,
protože poloha i přírodní podmínky (vysoká
půdní i vzdušná vlhkost, nízké a husté křovinné porosty) této lokality a zdejší ostrůvkovité
vrbové porosty se zdály být ideálním místem,
kde by se mohla vyskytovat. A také že ano,
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dočkal jsem se při návštěvě 27. února 2019,
kdy jsem na zlomené na zemi ležící a ještě
neodkorněné vrbové větvi nalezl několik anamorf* této vzácné a podivně vypadající houby.
Moje radost neznala mezí. Přestože jsme
zkontrolovali téměř veškeré vrbové porosty
na zdejší lokalitě, na jiném místě se nám ji až
dodnes nepodařilo nalézt.
V České republice byla masenka lišejníkovitá poprvé nalezena v roce 2001 (Kotlaba 2003) na jihočeské lokalitě Soběslavská
(Borkovická) blata nedaleko od Soběslavi.
Masenka lišejníkovitá je uvedena v Červeném
seznamu hub ČR jako kriticky ohrožený druh
(Vágner 2006).
Plodnice (stromata) této houby můžou být
20–100 mm dlouhé a 1–4 mm tlusté, jsou
okrouhlé, elipsoidní, s početnými laloky nebo
s kyjovitými až prstovitými výběžky (připomínají prsty), které obvykle směřují ven ze středové
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části plodnice. Povrch je v mládí téměř hladký,
brzy ale hrbolkatý a v dospělosti až vrásčitý,
u starých plodnic často uprostřed popraskaný.
Zbarvení je okrově hnědé, načervenale hnědé
nebo oranžovohnědé, se světlejším okrajem.
Centrální část plodnice roste na horní straně
větve, ale někdy ji téměř celou obroste.
Masenka lišejníkovitá preferuje silně podmáčené a husté křovité porosty, jako jsou
rašeliniště, břehy rybníků, řek a potoků, kde
roste na kůře odumřelých, vzácně i živých větvích listnáčů, zejména vrb (Salix), ale může se
přemístit i na sousední dřeviny, např. bez černý (Sambucus nigra), jak se to stalo na druhé
známé lokalitě v Karlovarském kraji u Velké
Hleďsebe (nález M. Hamaďáka z roku 2016).
Literatura uvádí i další dřeviny, jako jsou krušina olšová, topol osika nebo smrk ztepilý.
Často se objevuje na větvích, kde roste nebo
vyrůstala kožovka tabáková (Hymenochaete
tabacina), což je druh houby, na které pravděpodobně parazituje.
Přestože plodnice této vzácné houby je
možné najít prakticky po celý rok, protože její plodnice vytrvávají na místě 1–2 roky,
její nálezy jsou velmi ojedinělé – v České republice je známa jen ze šesti lokalit, které
se většinou nacházejí v jižních a západních
Čechách (kromě již zmiňovaných Borkovických blat a PP Čertkus se jedná o lokality
NPP Na požárech, PR Postřekovské rybníky,
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Velká Hleďsebe a nepotvrzený nález pochází i z Českomoravské vrchoviny). Tento druh
se vyskytuje na často nedostupných a málo
prozkoumaných biotopech, je tedy zapotřebí
po něm cílené pátrat. Myslím si, že vhodných
a podobných lokalit je v západních Čechách
dostatek. ■
                                                                                                                                            
* Anamorfa – nepohlavní stadium houby, rozmnožující se nepohlavními výtrusy (nejčastěji
konidiemi)
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Střevlíci rodu Carabus přezimují jako dospělci také v podzemních prostorách. Střevlík měděný (Carabus cancellatus) je v současnosti ustupujícím druhem. Foto Filip Trnka.

Život v podzemí XIII.
– Nejvzácnější nálezy a zajímavosti
Libor Dvořák, Tři Sekery
V předchozích jedenácti dílech Arniky a tedy
v rozmezí šesti let jsem (spolu se svou manželkou) seznamoval čtenáře Arniky s bezobratlými živočichy v podzemních prostorách
Karlovarského kraje. Jednotlivé články byly
zaměřeny na lokality či celé oblasti nebo
na vybrané druhy, čeledi i celé řády bezobratlých živočichů. V tomto posledním dílu seriálu
jsem se rozhodl shrnout největší zajímavosti
zjištěné během mého dvacetiletého výzkumu
v podzemí našeho kraje. Vybral jsem druhy
z červených seznamů bezobratlých živočichů České republiky, ale také jiné druhy, které
jsou všeobecně vzácné nebo jinak významné.
Na konci článku naleznete přehled všech dílů
našeho seriálu a vybrané citace odborných
příspěvků.
Shrnutí začneme popořadě podle zařazení
v zoologickém systému.
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První na řadě jsou tedy plži. Údaje o některých zajímavějších druzích jsou rozptýleny ve více dílech seriálu, druhy vyskytující
se ve vchodech do podzemí byly shrnuty
v X. dílu (Arnika 1/2019). Nejcennějšími z nich
jsou zuboústka trojzubá (Isognomostoma isognomostomos) a aksamítka plochá (Causa
holosericea), které byly nalezeny ve vchodech
do štol u Výškova a Výškovic.
Svinkám a stínkám byl věnován V. díl (Arnika 2/2016). Zmíníme zde opět dva nejvzácnější druhy. Před dvěma lety vyšel nový atlas
rozšíření našich druhů (Orsavová et Tuf 2018),
a tak máme možnost podívat se na tyto dva
nálezy v novém světle. Druh Armadillidium
pictum (v červeném seznamu z roku 2017 je
řazen jako téměř ohrožený druh), nalezený
ve štole u Výškova, uvádí zmíněný atlas ze západních Čech kromě tohoto nálezu jen z okolí
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Karlových Varů a rezervace Herštýn. Druh Porcellionides pruinosus, obývající okolí našeho
domu ve Třech Sekerách včetně sklípku, není
kromě těchto nálezů z Karlovarského kraje
ani přilehlých částí Plzeňského kraje uveden
vůbec.
Stonožky byly při našich průzkumech
v podzemí sbírány pravidelně. Potíž je ale
v tom, že ze západních Čech prakticky scházejí publikovaná data, a proto se uváděné
zajímavější nálezy obtížně komentují… Část
zde předkládaných informací nám poskytl
odborník Ivan H. Tuf. Zemivka Geophilus insculptus je pozoruhodný druh, známý především z rezervací vyšších poloh. V našem
regionu byl nalezen pouze ve sklepě v Mariánských Lázních. Stonožka Lithobius dentatus
je převážně lesní druh. Z Čech je publikovaný
z Kokořínska a Brd, ale je známý také např.
ze Žofína. U nás byl nalezen pouze ve stejném
sklepě v Mariánských Lázních jako předchozí druh. Velmi zajímavý je pak příbuzný druh
L. lucifugus. Nalezen bývá především v podzemních prostorách. Po našem území je široce rozšířen a z podzemí Karlovarského kraje je
znám z 23 lokalit v Bečově nad Teplou, Hartenbergu, Horních Lubech, Horním Slavkově,
Kostelní Bříze, Kraslicích, Krásné Lípě, Mariánských Lázních, Staré Roli, Starém Rybníku,
Třech Sekerách, Háji a Výškovicích. Za zmínku stojí i další stonožka, L. piceus, která je nehojným lesním druhem a její výskyt dosud nebyl ze západních Čech publikován. V podzemí
byl zaznamenán ve štole u Mariánských Lázní
a také ve štole u Výškovic. Zřejmě nejcennějším nálezem stonožky v podzemí je údaj
z již jmenované štoly v Mariánských Lázních.
Týká se vzácného druhu L. tricuspis, který byl
z Čech publikovaný pouze z Kokořínska. Je
v červeném seznamu z roku 2017 řazen jako
zranitelný druh.
Mnohonožky jsem v podzemí nesbíral pravidelně. Pozornost si ale jistě zaslouží uzlenka
sedmihradská (Unciger transsilvanicus), která
byla nalezena ve štole u Mariánských Lázní.
Jedná se o druh světlých listnatých lesů, jež je
častější v teplých oblastech. Z Karlovarského
kraje nebyl dosud publikován (viz Kocourek et
al. 2017).
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 Lanýžka Suillia oldenbergii patří k cenným druhům, nalézaným u nás mimo podzemních prostor
také například v zimě na sněhu.
Foto Raimo Peltonen.
 Lanýžka Heleomyza serrata, typický, i když vzácný obyvatel podzemních prostor.
Foto Pentti Ketola.

 Lanýžky rodu Scoliocentra jsou v podzemí nacházeny pravidelně. Scoliocentra dupliciseta patří
k vzácným druhům. Foto Walter P. Pfliegler.
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 Chladnomilná lesní octomilka druhu Drosophila
histrio nepříliš často přezimuje v podzemí.
Foto Raimo Peltonen.

 Octomilka Leucophenga quinquemaculata patří
mezi největší octomilky. Nápadná jsou, na rozdíl
od většiny zástupců čeledi, i její křídla se skvrnami. Foto Raimo Peltonen.

Také údaje o motýlech naleznete ve více
dílech našeho seriálu. Babočky byly zpracovány v VIII. dílu (Arnika 1/2018), z nichž nejzajímavějším údajem z podzemí je zdokumentované přezimování babočky jilmové (Nymphalis
polychloros) v našem sklípku ve Třech Sekerách. Vzácné píďalce zubočárníku horskému
(Chloroclysta miata) byl věnován XI. díl (Arnika 2/2019), zmíněna byla i v VI. dílu (Arnika 1/2017). Tato píďalka byla nalezena hned
v několika místech regionu – ve sklepení hradu
Hartenberg, štole u Pramenů a sklepě ve Valči. Na tomto místě bych rád zmínil ještě jednoho motýla, ne s ohledem na vzácnost, ale
Modrásek jehlicový (Polyommatus icarus).
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kvůli neobvyklým okolnostem tohoto nálezu.
V podzemí více či méně hojně zimuje mnoho druhů drobných motýlů z čeledi plochuškovití (Depressariidae). V jedné štole u Výškovic jsem pátral po stonožkách a svinkách
a po obrácení jednoho většího kamene jsem
zjistil, že na spodní straně sedí přezimující plochuška druhu Agonopterix ocellana. Potěšilo
mne to i proto, že tento druh považuji za jeden
z nejkrásnějších.
Z dvoukřídlého hmyzu se v podzemí vyskytuje mnoho druhů z více čeledí a často je
tedy problém sehnat specialistu, který by si
našel čas na určení těchto mnohdy determinačně složitých skupin. Některé druhy zde žijí
trvale, jiné tady přezimují a další se objevují
v podzemí víceméně náhodně. V podzemí Karlovarského kraje tak přezimují či žijí například
zástupci čeledí bzučivkovití (Calliphoridae),
bahnomilkovití (Limoniidae), bedlobytkovití
(Mycetophilidae), mrvnatkovití (Sphaeroceridae) nebo tipličkovití (Trichoceridae). Přezimující pestřence trubcové (Eristalis tenax,
čeleď Syrphidae) byl věnován III. díl (Arnika 2/2015). Komáři byli obšírně zpracováni ve XII. dílu seriálu (Arnika 1/2020). Lupici
(čeleď Dolichopodidae) druhu Liancalus virens
(v červeném seznamu z roku 2004 je řazena
jako ohrožený druh) byl věnován IV. díl (Arnika
1/2016). Zdokumentována byla z lokalit Bečov
nad Teplou, Slapany a Stará Role. Některé
druhy lanýžkovitých (čeleď Heleomyzidae)
v podzemních prostorách přezimují či je
dokonce celoročně obývají. Jejich larvy se tam
živí rozkládajícími se organickými materiály
včetně trusu netopýrů. Z mnoha druhů
zaznamenaných v podzemí Karlovarského
kraje bych zde rád zmínil čtyři, vesměs vzácné,
chladnomilné a horské. Jsou to Eccoptomera
emarginata ze sklípku ve Třech Sekerách (I. díl,
Arnika 2/2014), Heleomyza serrata z 10 lokalit
v Čisté, Chebu, Mariánských Lázních, Oloví,
Potůčkách, Pramenech, Rotavě, Ryžovně, Valči a Výškovicích, Scoliocentra dupliciseta ze
štoly u Rotavy a Suillia oldenbergii ze sklepa
v Horním Slavkově. Když se řekne octomilky,
tak si mnohý čtenář představí dotěrné malé
mušky, obvykle oranžové s červenýma očima,
které se objevují v domácnostech nejčastěji
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kolem přezrálého ovoce. Jenže tuto charakteristiku splňuje jen několik druhů. V České republice žije více než 70 druhů octomilek, často
vázaných na reliktní stanoviště. I ve štolách
se dají nalézt přezimující octomilky a některé patří ke vzácnostem. V Karlovarském kraji
jsem nalezl tři druhy a žádný nepatří mezi hojné zástupce. Drosophila histrio je druh vázaný
na lesní porosty, hojněji ve vyšších polohách,
a vyvíjí se v houbách. Není vedena jako vzácná, ale není ani běžná. Z literatury je znám její
výskyt v jeskyních v Lichtenštejnsku. U nás
byla nalezena ve sklepě v Kostelní Bříze a štole
u Mariánských Lázní. Příbuzná D. unimaculata
je vzácný druh vázaný na břehy vodních toků
(asi pod převisy podemletých břehů, jak to
bývá u příbuzných druhů). Nalezen byl ve štole
u Mariánských Lázní při stejné kontrole, jako
předchozí druh. Leucophenga quinquemaculata je vzácný druh obývající pouze původní listnaté lesy, nalezen byl ve dvou štolách
u Výškova. Představit pozoruhodné zástupce čeledi bedlobytkovití (Mycetophilidae) je
velmi těžké. V podzemí jsem je sbíral jen nepravidelně a naše znalosti o výskytu těchto
druhů jsou v rámci Karlovarského kraje pouze útržkovité. Komentář k nim vychází z korespondence s předním odborníkem na tuto
skupinu, Janem Ševčíkem. Biotopově je nelze
jednoznačně zařadit, protože se vyvíjejí v různých houbách, ale v principu to jsou spíše lesní druhy, částečně horské. Je docela možné,
že z Karlovarského kraje dosud nikdo žádný
z těchto druhů nepublikoval a tak vlastně ani
jeden z determinovaných 11 druhů nelze označit za běžný. Některé z těchto druhů jsou dosti
vzácné. Navíc zástupci rodu Exechiopsis jsou
mimo jeskyně chytáni zřídka a v rámci ČR je
publikováno jen několik málo známých lokalit. Nejcennější jsou asi Exechiopsis januarii
a E. lackschewitziana. Oba druhy byly nalezeny ve sklepě na Kyseleckém Hamru a štole
u Poustky poblíž Vysoké.
Z blanokřídlého hmyzu se v podzemí objevují jen přezimující oplozené samičky lumků.
Obšírněji jsem se jim věnoval v samostatném
VII. díle (Arnika 2/2017), proto čtenáře odkazuji tam a více se této zajímavé skupině nebudeme nyní věnovat.
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Bedlobytky rodu Exechiopsis pravidelně a ve velkých
počtech přezimují v podzemí, mimo tyto prostory se
chytají jen ojediněle. Foto Jostein Kjaerandsen.

Mezi brouky se v podzemí jako pravidelní
obyvatelé či přezimující hosté pravidelně nalézají zástupci jen nemnoha čeledí. Mezi ně patří
v prvé řadě střevlíkovití (Carabidae), kterých
si povšimne každý majitel sklepa s hliněnou
podlahou. Nacházejí se tam pod prkny, cihlami a podobně. Naším nejcennějším nálezem
v podzemí Karlovarského kraje je přezimování střevlíka měděného (Carabus cancellatus)
ve sklípku ve Třech Sekerách. Tento ještě
ke konci 20. století hojný obyvatel zejména luk,
okrajů polí a zahrad se stával postupně vzácnějším, takže byl zahrnut do posledního červeného seznamu bezobratlých ČR z roku 2017
do kategorie téměř ohrožený. Poslední skupinou, kterou chci zmínit, jsou lanýžovníkovití
(Leiodidae). V podzemí pravidelně žijí zástupci
rodů Choleva a Catops. Za komentář stojí druh
Catops fuscus – ten staří klasici udávali jako
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nejhojnějšího zástupce rodu, ale dnes je vzácně jen v jeskyních, synantropně ve sklepech
a také v norách a hnízdech savců. Stálá populace tohoto druhu obývá náš sklípek ve Třech
Sekerách (viz také I. díl seriálu, Arnika 2/2014).
Dále je možné ukázat si i druh Catops longulus, který žije v sutích a jeskyních, a vzácněji
také v norách savců. V Karlovarském kraji byl
zaznamenán ve štole u Mariánských Lázních
a sklepech zámku v Horních Lubech.
Tímto závěrečným příspěvkem se náš seriál uzavírá. Ovšem, pokud by se objevil při našem dalším bádání nějaký významnější nález,
čtenáři Arniky budou určitě informováni. ■
Poděkování
Velké díky patří autorům fotografií, kterými
jsou Raimo Peltonen (Finsko), Pentti Ketola
(Finsko), Walter P. Pfliegler (Maďarsko), Jostein
Kjaerandsen (Norsko) a Filip Trnka (Olomouc).
Velká databáze nálezů bezobratlých živočichů v podzemí Karlovarského kraje by
nevznikla, kdyby nebylo značného množství
kolegů a kolegyň, kteří zcela nebo alespoň
částečně determinovali nasbíraný materiál a nezřídka také odpovídali na mé všetečné dotazy týkající se „jejich“ skupin. Jsou to
následující skupiny a specialisté: stonožky –
Ivan H. Tuf (Univerzita Palackého, Olomouc)
a Karel Tajovský (Ústav půdní biologie AV ČR,
České Budějovice), mnohonožky – Andrej
Mock (Slovensko), bzučivky – Hana Šuláková
(Kriminalistický ústav, Praha), tipličky – Andrius Petrašiūnas (Litva), lupice – Petr Heřman
(Křivoklát), bedlobytky – Jan Ševčík (Slezské
zemské muzeum, Opava), mrvnatky – Jindřich
Roháček (Slezské zemské muzeum, Opava),
octomilky – Jan Máca (Veselí nad Lužnicí),
lanýžky – Kateřina Dvořáková (Tři Sekery),
střevlíci – †  Ivo Těťál (Západočeské muzeum, Plzeň), lanýžovníci – Jan Růžička (Česká
zemědělská univerzita, Praha), lumci – Joël
Valemberg (Francie) a Kamil Holý (Výzkumný
ústav rostlinné výroby, Praha).
Za sběr materiálu musím poděkovat především Přemyslu a Pavle Tájkovým (Správa
CHKO Slavkovský les), Janu Matějů (Muzeum
Karlovy Vary), Petru Krásovi (Správa CHKO
Slavkovský les) a také mé manželce Kateřině.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Vlhký počátek letošní vegetační sezóny se pravděpodobně příznivě odrazil na velikosti populací jedné
z nejvzácnějších rostlin našeho kraje – hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Tato dvouletka v prvním roce svého života vytváří
jen nenápadné listové růžice. Rostliny vykvétají až
ve druhém roce, obvykle koncem srpna a v září. Po vytvoření semen rostliny odumírají. Po několika předchozích výjimečně suchých letech a nízkých počtech kvetoucích jedinců byly letošní počty výrazně lepší. V PP
Hořečková louka na Pile vykvetlo 115 hořečků, u Rankovic 123. Bohužel u Bražce a u Toužimi nebyl již třetím
rokem kvetoucí hořeček nalezen. Žádné hořečky drsné
se letos nenašli ani na dalších lokalitách v ČR, s výjimkou dvou v Plzeňském a Jihočeském kraji – v PR
Pod Volfštejnem a v PP Kocelovické pastviny. Zatímco
Pod Volfštejnem letos vykvetly pouhé dvě rostliny, Kocelovické pastviny naštěstí zůstávají dlouhodobě nejpočetnější lokalitou v areálu druhu – letos tam vykvetlo
přes 30 000 jedinců. Všechny z výše zmíněných lokalit
vděčí za svou existenci územní ochraně i opakovaným
cíleným zásahům na podporu tohoto konkurenčně slabého druhu (vyhrabávání stařiny a mechorostů, kosení
v přesně načasovaných termínech).
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Bečov nad Teplou v roce 2008 a 2018.

Proměny v čase
– Volba okamžiku snímku
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
Může se fotograf připravit na proměny předmětů snímků?
Při fotografování mnohých objektů je nutné
předem zvažovat, v jaké době se bude snímek
uskutečňovat. Podmínky pro zobrazení například architektonických objektů nebo mnohých
jevů v přírodě jsou velmi závislé na proměnách
v čase ročního, resp. vegetačního období.
K těmto všeobecně známým závislostem přistupují i proměny denního osvětlení, jak jeho
kvalita a intenzita, tak třeba i směr světla. Zdá
se to vše samozřejmé, ale předem připravovaný záběr se bez uvažování všech těchto proměn neobejde. Někdy se může stát, že přes
pečlivou přípravu se nakonec na místě ukáže
zcela nečekaná proměna stavu fotografovaného předmětu. Kupříkladu architektonický
objekt je právě přikryt lešením či rybník, v jehož hladině se měla stavba zrcadlit, je zrovna
vypuštěn. Podobně vybraná přírodní lokalita
může být po náhlém zásahu zaniklá.
Pro ilustraci stručného výčtu proměn jsem
vybral dvojici fotografií bečovského hradu
z mostu přes Teplou. Oproti jarnímu snímku je
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letní pohled na hrad zakryt nejen olistěnými, ale
také vzrostlými stromy, naopak působivý proud
řeky se v suchých létech ztrácí.
Desítky roků fotografuji cíleně proměny
míst v krajinách, při čemž je, kromě zohlednění
všech jejich možných proměn, nutné najít shodné místo, směr a úhel záběru. Někdy je to lehké, mnohdy však obtížné nebo úplně nemožné.
Většina mnou pořízených fotografií je ostatně
výsledkem reakce na nastalé situace. ■

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ V letošním roce oslavil Ing. Stanislav Wieser, bývalý pracovník Správy CHKO Slavkovský les a dlouholetý spolupracovník Muzea Karlovy Vary, životní
jubileum. K této příležitosti vznikla výstava osmi fotografických obrazů představující osm desítek let života, v jejichž příbězích je představen fotograf, ochránce přírody, turista a především milovník rozmanitých
krajin Karlovarska, které dokumentuje už 55 let. Výstavu bylo možné ve druhé polovině letošního roku
vidět v Muzeu Karlovy Vary a na Správě CHKO Slavkovských les v Mariánských Lázních.
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Bedřiščina skála (Friederikens Fels), pohledy ze severní a východní strany. Na severní straně skály vpravo
dole je znatelné místo, kde byla pamětní deska. Obě fotografie Stanislav Wieser.

Skály v lázeňských lesích
u Karlových Varů
Pavel Reiser, Lázeňské lesy Karlovy Vary
Některé geologické útvary, které jsou i v současnosti oblíbeným cílem vycházek návštěvníků Karlových Varů, začaly vznikat už v třetihorách vlivem intenzivního zvětrávání žulového
masivu. Nejdříve byl působením vody, větru
a chemickými procesy rozrušen povrch horniny, a po odnosu zvětralin došlo k odkrytí
odolnějších částí. K dotvoření výsledného
tvaru těchto skal pak během dalších milionů
let výrazně přispělo také mrazové zvětrávání,
které pokračovalo i v období čtvrtohor.
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Po oko člověka zajímavé skalní bloky se
v období romantismu těšily nebývalému zájmu
příznivců přírody. Návštěvníci lázní se zároveň
přesvědčili, že se díky častému pobytu na čerstvém vzduchu a při procházkách v příjemném
stínu lesních promenád vyléčí lépe a rychleji.
Osvícení lékaři té doby valné většině svých
pacientů častý pobyt v přírodě zpravidla přímo doporučovali. Děkovné desky umisťované
na dominantní skály pak svědčily o tom, že léčba zabrala, za což vyléčení děkovali na prvním
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místě bohu, ale mnohdy se zmínili i o zdejších
horkých pramenech.
V Karlových Varech, při procházkách do
nejbližšího okolí města, se nejdříve těšila
největší oblibě skála s Dorotiným altánem z roku 1791. Ve stejném období zaujal
návštěvníky i Parnas (viz článek v Arnice
1/2014). Později, po dokončení promenádní
cesty nad Poštovním dvorem, se také začalo
chodit k lavičce pod další podivuhodně utvářenou skálu, jež v roce 1807 dostala jméno
„Dichterbank“ (Lavice básníků).
V témže období ozdobila pamětní deska i skálu nad dnešním hotelem Richmond,
“Bedřiščinu skálu” (Friederikens Fels). Deska
se v druhé polovině minulého století ztratila a zároveň téměř zanikla přístupová cesta
ke skále. Nyní nastává příhodný čas k připomenutí tohoto i jiných podobných zajímavých míst. V současnosti se totiž připravuje
vyhlášení přírodní rezervace, jejímž posláním
bude zachování zdejších lesů s přirozenou
skladbou dřevin, tedy především bučin. Pod
názvem „Karlův hvozd“ bude právě nad Rich–
mondem jedna ze tří částí rezervace, další najdeme nad hotelem Pupp (Parnas) a na svahu
vrchu Tři kříže. S tím souvisí také snaha o oživení dávných cílů vycházek do lázeňských
lesů.   
Na dominantní skálu v divoké rokli nad potokem (nad současným Richmondem), nechal
v roce 1806, pruský královský komoří, hrabě
Pierr de Corneillan, osadit pamětní desku
na počest princezny Friederiky. Friederika
Pruská (nebo též Frederika Meklenbursko-Střelická, plným německým jménem Friederike Luise Karoline Sophie Charlotte Alexandrine Herzogin Prinzessin zu Mecklenburg
von Preußen) žila v letech 1778–1841. Narodila se jako sedmé dítě meklenburského vévody Karla II. Meklenbursko-Střelického. Sňatky
se stala postupně princeznou pruskou. Dále
byla též princeznou ze Solmsu a nakonec
v roce 1837 získala titul první hannoverské
královny (po vídeňském kongresu v roce 1814
se Hannoversko stalo královstvím), když si
v tomto roce vzala královského prince, vévodu z Cumberlandu. ■
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Vysekaný nápis na kamenné desce:

Rocher Consacré
au Souvenic
de Friederique Douairiere de Prusse,
Princesse de Solms
Et de Son Sejour á Carlsbad
en juillet 1806
Volný překlad:

Skála je zasvěcená
památce na Friederiku Pruskou,
princeznu ze Solmsu
a její pobyt v Karlových Varech
v červenci 1806

Friederikens Fels na situačním plánu „Carlsbad,
seinen Quellen, Promenaden und Fahrpartien“,
Verlag Hans Feller in Carlsbad, Wien, Leipzig, 1879.
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Pramenná oblast Korunního potoka v Doupovských horách – místo nálezu
ohniváčka černočárného. 5. 7. 2020. Foto Přemysl Tájek.

Ohniváček černočárný
– nový druh motýla pro Karlovarský kraj
Přemysl Tájek, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Rozšíření organismů není stálé a v průběhu
času se mění. Změny obvykle nebývají plynulé
a postupné, jak by se mohlo na první pohled
zdát samozřejmé, ale probíhají často poměrně náhle v jakýchsi vlnách či přímo skocích.
I přesto však bývá poměrně obtížné spolehlivě určit, kdy přesně k rozšíření druhu na určité
území došlo. Důvodů bývá obvykle hned několik – s nově příchozími to organismy obvykle nemají místní přírodovědci příliš zkušeností,
nezřídka jde o druhy nenápadné či skrytě žijící
a také počáteční hustoty nových kolonistů
bývají pochopitelně velmi nízké a tedy i obtížně zjistitelné. Následující příběh o ohniváčku
černočárném je však výjimkou – jde o druh
nápadný a s ohledem na dlouhodobě probíhající projekty mapování motýlů v našem kraji
je možnost jeho dosavadního přehlížení málo
pravděpodobná.
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) je vzhledově velmi atraktivní motýl. Je
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eurosibiřským druhem, souvisleji se vyskytuje
od jižní Moravy do severního Řecka a odtud
na východ přes evropskou část Ruska po Dálný východ. Je znám sice i ze západní Evropy,
jeho výskyt je zde ale jen velmi lokální a izolovaný. V minulosti žil na jihu a jihovýchodě
Čech, kde vymizel v první polovině 20. století.
Na Moravě byl ještě na počátku 20. století považován za velkou vzácnost, omezenou na jih
území. Zhruba od poloviny 20. století se začal
šířit na sever a pronikl až do Nízkého Jeseníku, severního předhůří Beskyd a Moravské
brány. Po roce 2000 osídlil také Ostravsko
a další oblasti severní Moravy. V současnosti
žije již na celé Moravě s výjimkou vysokých
poloh. V Čechách byl znovu nalezen roku
1991, po roce 2000 je doložen jeho pravidelný výskyt v jižních a východních Čechách
a v posledních letech byl doložen už i ze
severních a středních Čech (web1, Macek et
al. 2015). Přestože již osídlil většinu území ČR,
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Samec ohniváčka černočárného. Foto David Černoch.

zůstává zatím druhem legislativně chráněným
(v kategorii silně ohrožený) a přinejmenším pro
nás Západočechy extrémně vzácným, o jehož
výskytu v Karlovarském kraji doposud chyběly
jakékoliv doklady či záznamy.
S ohledem na masivní expanzi motýla
ve střední Evropě se zdálo být nevyhnutelné,
že se s tímto nápadným druhem dříve nebo
později musíme v našem kraji setkat. Stalo
se tak 5. července 2020 v severní části Doupovských hor, v pramenné oblasti Korunního
potoka, kde se mi při síťovém mapování
motýlů podařilo odchytit a vyfotit jednoho
samce. Zajímavá je i nadmořská výška nálezu: 687 m. Naprostá většina nálezů tohoto
druhu v ČR totiž pochází z nížin a pahorkatin
do 500 m n. m. a záznamy z vyšších poloh
jsou vzácné (Macek et al 2015). V Krkonoších
a na Šumavě byl však druh ojediněle zjištěn
i v nadmořské výšce kolem 750 m a výše
položené jsou i nejbližší známé lokality tohoto motýla z východní poloviny Krušných hor
(698 m).
Živnou rostlinou housenek ohniváčka
černočárného jsou nekyselé širokolisté statné
druhy šťovíků, které najdeme hlavně na podmáčených loukách, okrajích vodních toků, ale
i na zarostlých polích, dnech lomů a podobně. Motýl mívá obvykle dvě generace, první
létá od dubna do června a druhá od července
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do září. Samci jsou na lícní straně křídel sytě
oranžoví, samice matně oranžové s tmavým
popraškem a řadou tmavých skvrn. Uvidíte-li
ale na našich loukách ohnivě oranžového motýla, ještě nejásejte, může jít o některý z ostatních druhů našich ohniváčků. Nejpodobnějším
je ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe),
samci i samice obou druhů se však od sebe
dají poměrně jednoduše odlišit podle několika
znaků (viz web 1). Ohniváček černočárný navíc bývá o trochu větší a oranžová barva jeho
křídel je ještě více ohnivá.
Příčiny posunu areálu druhu nejsou doposud známy. Důležitým faktorem může být probíhající oteplování klimatu, příčin však bude
pravděpodobně více – např. zvyšující se podíl
zarůstajících a ruderálních ploch s plevelnými
druhy šťovíků. Vhodných stanovišť pro výskyt
ohniváčka černočárného je v našem kraji rozhodně dostatek a osobně jsem velmi zvědav,
jak bude jeho šíření v našem kraji pokračovat.
Zda a kde bude druh v budoucnosti zaznamenán, můžete sledovat v Nálezové databázi
ochrany přírody. ■
Literatura:
Macek J., Laštůvka Z., Beneš J. et Traxler L. (2015): Motýli
a housenky střední Evropy IV. Denní motýli. – Academia,
Praha, 539 pp.
web1: www.lepidoptera.cz
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Poslední ostrůvky nízkých květnatých trávníků na žandovské střelnici. Bez cílené péče
spočívající v rozrušení zapojeného drnu a obnažení písčitých půd by i tato místa během pár
let zarostla vysokými travinami.
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Pásy bojového vozidla pěchoty (tzv. BVP) jsou ideálním nástrojem pro strhávání drnu.

Udělali jsme pro přírodu
– Obnova písčin na žandovské střelnici
redakce
O přírodní hodnotě vojenských cvičišť a jejich
výjimečném významu pro přežívání řady vzácných druhů rostlin a živočichů byly již popsány stohy papíru. I na stránkách Arniky se již
čtenáři mohli seznámit s některými přírodními
fenomény vázanými na vojenské prostory.
Naposledy to bylo v souvislosti se zjištěním
výskytu vzácného jeřábka lesního na bývalé
vojenské střelnici u Dolního Žandova (Tájková
2020). Na zdejší svahy při úpatí Slavkovského
lesa se teď ještě vrátíme. V letošním roce se
zde totiž podařilo zahájit celou řadu neobvyklých opatření, která by měla zajistit obnovení
některých zanikajících cenných přírodních
společenstev.
Většina pozemků bývalé žandovské tankové a pěchotní střelnice je dodnes majetkem
státu a právo zde hospodařit má Ministerstvo
obrany. V loňském roce Ministerstvo podepsalo dlouhodobou smlouvu o pronájmu části
území spolku nadšenců „Vojenská vozidla přátel Žandov“. Ti následně kontaktovali Správu
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CHKO Slavkovský les s cílem sladit své zájmy
v území se zájmy ochrany přírody. Podobně
jako v jiných vojenských prostorech v ČR se
mezi ochranáři a správci území podařilo rychle najít řadu společných cílů a vizí, které by
měly pomoci zdejší přírodě a zároveň umožnily
i další rozvoj činnosti spolku.
Krajina v okolí Kynžvartu, Dolního Žandova a Úbočí je tvořena žulovým podložím. Velká část zdejších půd je mělkých a písčitých.
Historicky se tu vyskytovala řada vzácných
druhů vázaných na písčitá stanoviště (Domin
1924), z nichž některé zde přežily až do dnešních dnů – například nahoprutka písečná
(Tájek 2005). Historické záznamy dokládající výskyt zdejších bezobratlých živočichů
v podstatě chybějí. Lze se ale oprávněně domnívat, že tato krajina ještě v první polovině
20. století hostila i celou řadu dnes již regionálně velmi vzácných druhů. Zbytky populací některých z nich se ještě donedávna vyskytovaly
právě na bývalé střelnici u Žandova (především
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Písčité plochy se objevily hned po stržení horní
vrstvy půdy. Všechny fotografie Přemysl Tájek.

motýli a kobylky; Dvořák et Dvořáková 2011).
Jde totiž o poslední kousek krajiny, kde lze najít
stanoviště blížící se svým charakterem dávno
již jinde zaniklým písčinám, kozami vypaseným výhřevným mezím nebo větším plochám
mělkých půd s mateřídouškou. Odvodněním
nedotčená slatiniště a samovolně vzniklé lesy
ponecháme tentokrát stranou, i tato místa mají
ale svůj nezastupitelný vliv na utváření a významu zdejší pestré krajinné mozaiky.
Žandovská tanková střelnice přestala být
používána v roce 1995. Od té doby se zde nehospodaří, výjimkou je pouze strojové kosení
několika mysliveckých louček a ruční kosení
nejcennějších slatinných ploch se vzácnými druhy rostlin (Tájek 2010). Postupně tak
zanikají především krátkostébelné trávníky
mělkých půd a formace písčitých substrátů,
jejichž udržování bylo v minulosti vedlejším
produktem vojenské činnosti. Po zapojení travního drnu dochází na většině území
k masivnímu rozvoji náletových dřevin (především břízy a osiky) a v posledních letech také
k šíření nepůvodního keře janovce metlatého.
Zvrátit tento nepříznivý stav vyžaduje značné úsilí a silného místního partnera s osobním
zájmem o péči o zdejší kus krajiny. Toho se naštěstí v hodině dvanácté podařilo státní ochraně přírody najít právě ve spolku „Vojenská vozidla přátel Žandov“. Za přispění prostředků
Ministerstva životního prostředí z Programu
péče o krajinu se tak v letošním roce podařilo vyřezat část náletových dřevin, pokosit přes
dva hektary zarůstajících ploch a strhnout
na nich drn s pomocí bojového vozidla pěchoty,
jež spolek vlastní. Stržený drn byl pak následně
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spolu s mělkým humusovým horizontem z plochy odstraněn. Došlo tak k obnově písčitých
ploch, jejichž budoucí osídlení vhodnými druhy
rostlin by měly zajistit vynechané kousky nejzachovalejší vegetace krátkostébelných trávníků s mateřídouškou, hvozdíkem kropenatým
a dalšími cílovými druhy. S pomocí bagru se
z plochy podařilo odstranit také veškerý nežádoucí janovec metlatý, který byl zásadní měrou zredukován i v bezprostředně navazujících
částech území.
V dalších několika letech je v plánu
pokračovat v přibližně stejném objemu prací.
Cílem je obnovit písčitá stanoviště alespoň
na většině plochy bývalé pěchotní střelnice,
jež tvoří jižní část bývalého vojenského prostoru. Práce jsou pochopitelně plánovány tak,
aby byl minimalizován rušivý vliv na citlivé druhy, například zmiňovaného jeřábka.
Příběh žandovské střelnice započal svou
další kapitolu a je další dobrou ukázkou toho,
jak lze někdy úspěšně skloubit na první pohled zcela protichůdné zájmy. Vývoj zdejší
přírody bude přírodovědci pochopitelně
sledován a věříme, že čtenáře Arniky budeme
moci v příštích letech informovat o potvrzení
výskytu některých dříve uváděných cílových
druhů, nebo možná i o nálezu nových. Kdo
ví, jaká překvapení nám toto zajímavé území
ještě chystá… ■
Poděkování:
Rádi bychom touto cestou poděkovali členům
spolku „Vojenská vozidla přátel Žandov“, bez
jejichž osobního nasazení a vytrvalé práce by
zmíněná opatření nebylo možné uskutečnit.
Zvláštní dík pak patří především panu Dušanu
Tesařovi a Pavlu Štěpánkovi.
Literatura:
Domin, K. (1924): Císařský les. Studie geobotanická. – Řivnáč, Praha, 91 pp.
Dvořák L. et Dvořáková K. (2011): Monitoring vybraných
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Žandova. – Ms., 7 pp. [Depon in: Správa CHKO Slavkovský les, Mar. Lázně].
Tájek P. (2005): Nová lokalita nahoprutky písečné v Karlovarském kraji – Arnika 2005/1: 12–13.
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Hřbet Vlčince, osvětlený sluncem, od Hroznětína.

Zajímavá místa Karlovarského kraje
– Vlčinec
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
Hřbet Vlčince vyniká v panoramatu Krušných
hor nad Hroznětínem. Pod jeho příkrými severovýchodními svahy hlubokým údolím protéká
Bystřice. Jihozápadním směrem je hřbet rozčleněn množstvím vrcholků a údolních partií,
které směřují k údolí Rolavy. Na hřebenové linii
od Vlčince s kótou 973 m n. m. je několik nepříliš výrazných vrcholů, jejichž nadmořská výška
přesahuje 900 m. Nejvyšší je Velflík (977 m).
Jeho jméno je odvozeno z německého pojmenování Wölfling, ale doslova by mělo znít
Vlček. Při vytváření českých ekvivalentů místních jmen tady, podobně jako mnohde jinde,
vzniklo jméno blízké foneticky, nikoliv významově. To jméno patřilo zaniklé osadě u křižovatky cest, zpřístupňujících rozlehlý komplex
lesů, a napovídá, že se tu lidé setkávali s vlky.
Nyní se tu zřídka potkávají lidé s lidmi.
Popisovanou část horského hřbetu ohraničuje zmíněné údolí Bystřice se silnicí mezi
Hroznětínem a Perninkem, potom silnice přes
sedlo se železnicí, kde trať prochází nejvyšším
bodem 915 m n. m. Od železničního přejezdu
dále silnice níže odbočující na Oldřichov, Lužec, Děpoltovice a přes Odeř ke Hroznětínu,
kde se ohraničení uzavírá.
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Četná seskupení skal v těžko přístupných
lesích možná poskytovala kdysi doupata
vlkům. O vlcích se nezmiňuje žádná z pověstí
vázaných k této části hor. Většina z nich
vypráví o zázračném zbohatnutí, nebo
marném hledání pokladů. Jen v jedné jsou
ve službách loupeživého rytíře krvežízniví psi,
vlkům však nepodobní v tom, že nenapadli
chlapce, který se potřel zázračnou léčivou
bylinou. Pověst (Burachovič 1992) neříká
jakou. Ve všech dobách by taková bylina
lákala ke hledání. Nyní mohou roztodivně
tvarované žulové skály lákat turisty, horolezce
i romantiky, samotáře, kteří si nepřipouštějí,
že patří do některého ze jmenovaných
zájmových okruhů – nechtějí se s nikým
potkávat. Přesto nevynechávají výstup
na Dračí nebo Trousnickou skálu a vrchol
Vlčince po turisticky značených a využívaných
cestách. V mapách a průvodcovských popi–
sech slibované výhledy z těchto vrcholových
míst již zarostly, ale jsou tam skryté kešky (ty
jsou leckde i na stromech), takže lidských
stop je ve zdejších končinách dost. Zatímco
zarůstáním skal zanikají výhledová místa,
otevírají se jinde z nově vykácených pasek.
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 Původně myslivna v zaniklé osadě Velflík.

 Vrcholová skalka na Vlčinci odkud býval výhled.
Nyní je rozhledové místo v bučině níže na jihovýchod.
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Již před řadou let polomy odkryly skupinu
skalních věží na svahu Vlčince nad Hroznatovým vrchem. Mezi polámanými buky z houštin podrostu ční Špičák, Lebka, Zubatá věž…
Skály pojmenovali horolezci, kteří popisují
zdejší výstupy v průvodci (Sika 2013). Pro
vynikající výhled do podhůří není nutné horolezecky zdolávat skály, stačí sestoupit pod
ohyb zeleně značené cesty od Hroznětína
v jejím napojení na vrstevnicovou lesní cestu
od Pstruží.
Méně atraktivní horolezecké výstupy poskytují také skály zpřístupněné z Merklína naučnou stezkou Mamut, pojmenovanou podle
velikého skalního monolitu. Až nad stezkou
je dočasně vzniklý výhled od skal odkrytých
výše nad Jarním vodopádem. Ten bohužel
není úchvatnou podívanou. Je na stružce zavodněné jen ve velmi deštivém období a při
jarním tání spoust sněhu.
Když napadne sníh, jsou cesty po mírně
zvlněném hřbetu ideální pro tuláky na běžkách. Ti zde najdou stopy jen spřízněných
duší. Sjezd z hřebenové partie je nutné volit
obezřetně mimo příkré svahy. Stejná rada platí
pro cyklisty, jejichž sezóna na zdejších lesních
vozovkách je prodloužena při stávajících nedostatečně sněžných zimách.
Hospodářské smrčiny, jimiž procházejí cesty po celém hřbetu Vlčince, se mohou zdát
jednotvárnými. Skutečně zde není mnoho enkláv přirozených lesních porostů, ale některé
lze najít. Především se udržely na vrchovištním
rašeliništi přírodní rezervace Oceán a v jeho
blízkosti. Téměř souvislé klečové porosty borovice rašelinné pokrývají plochu chráněného
území. Rozkládají se také jihovýchodním směrem v rašeliništích na plochém úpatí Trousnické skály. Jsou obklopeny či prostoupeny rašelinnými smrčinami.
Na skalnatých svazích Trousnické skály
a Vlčince se zachovaly fragmenty horských
bučin. Někdejší jedlobukové porosty již nelze obdivovat, ale jedle podivuhodně přeživší a nyní i plodící lze nalézt ve staré smrčině
s buky mezi skalami nad Oldřichovem. Semenáčky jedlí vyrůstají v blízkém okolí, nečekaně
také u boudy jakýchsi samotářů.

2/2020

Pestřejší lesní porosty jsou ve svahových
partiích, kde v prosvětleném lese dochází
ke zmlazování bučin, nad Odeří také douglasek, které sem byly vysazovány již před stoletím. Zalesněné paseky již nejsou monotónními
smrčinami.
Přírodě blízkým počinem bylo založení vodárenské nádrže zvané Jezero (také Odeřské
nebo Černé jezero). V polovině třicátých let
20. století bylo vytvořeno pro posílení vodovodní sítě tehdejšího samostatného a poměrně vzdáleného města Rybáře. Voda se jímala
ve svahových prameništích, odkud byla přiváděna potrubím a kanálky do nádrže. Pod hrází
byla vypouštěna do zdrojnic níže položených
vodojemů. Po zjištění nadměrného množství
radonu a rašelinných příměsí ve zdejší vodě
již Jezero jako vodárenský zdroj neslouží. Pro
udržení hladiny na stabilizované úrovni byly
přivaděče vody rekonstruovány v roce 2014,
protože nádrž se stala biotopem důležitých
a chráněných druhů živočichů a rostlin. V litorálním rašeliništi zde roste vzácná bublinatka
menší či bazanovec kytkokvětý. Bohužel
v současných suchých obdobích hladina Jezera periodicky klesá. Ani rybářské hospodaření populacím chráněných druhů živočichů, rakovi říčnímu a střevli potoční, zrovna
neprospívá.
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 Trousnická skála v zimě roku 2003.
 Jedna ze skalních věží na Trousnické skále.

Po zániku osady Velflík zůstává osídlení
v lesích hřbetu Vlčince jen okrajově v Oldřichově a Lužci. Pozůstalé chalupy a novější chaty
jsou obývány převážně při rekreaci. Oldřichovem je po silnici vedena část okružní trasy
naučné stezky z Nejdku. Na informačních tabulích č. 6 a 7 jsou zajímavé údaje o rozlehlé
předválečné obci Oldřichov, nyní místní části
města Nejdku. Podle Oldřichovského potoka
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lze vystoupit až k jeho pramenům ve vrchovišti
Oceán.
Osada Lužec, patřící nyní také k Nejdku, má podobnou historii jako Oldřichov, ale
je zmiňována již ve 13. století v souvislosti
s hledáním důlních revírů. Ani zde nejsou historické stavby, zato svou novodobou historií
je zajímavý SPA Hotel Zámek Lužec (Wieser
2019). Nově je na příslušející louce pod hotelem volně přístupná instalace soch lotyšského
tvůrce Aivarse Kerlinše (*). Kromě originálního
tvůrčího pojetí soch je pro ně typická kombinace kovových částí s přírodními kameny
opracovanými do zoomorfních tvarů. To místo
stojí za zmínku i návštěvu, přestože není typické pro popisované území bohaté svou přírodní
podstatou.
Celý hřbet Vlčince je žulovým masívem,
na jehož povrchu vystupují skály, balvanová
a suťová moře, která však jsou většinou překryta lesními porosty. Řícení skal, působené
vodní a mrazovou erozí, prozrazují lomové
plochy na četných balvanech na úpatí skal
a v příkrých svazích. Puklinový rozpad, typický
pro žulu, vytváří fantasticky modelované stěny
a věže. Jejich skupiny nejsou doslova skalními
městy, ale svým počtem udivují na toulkách
lesnatou krajinou.
Některé významné přírodní lokality v popisované krajině navštívili účastníci exkurze při
podzimní vycházce vedené přírodovědcem
Mgr. Vladimírem Melicharem. Mohli se na místě dozvědět mnohé podrobnější informace, jak
je obvyklé na akcích avizovaných v kalendářích „Pojďte s námi do přírody“. ■
* Informace o sochaři Aivarsi Kerlinšovi
(1951–2016) a jím založené společnosti AIVARS-K je v angličtině na desce u areálu soch.

 Rašeliniště Oceán s Trousnickou skálou na obzoru.
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 Vodní nádrž Jezero nad Odeří.

 Rekonstrukce akvaduktu na přivaděči vody
k Jezeru. Všechny fotografie Stanislav Wieser.
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Plavuňka zaplavovaná u Černého rybníka.

Plavuňka zaplavovaná – nový silně
ohrožený druh ve Slavkovském lese
Přemysl Tájek a Pavla Tájková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Asi nebudeme daleko od pravdy, řekneme-li,
že za velkou částí nejzajímavějších objevů v životě terénních přírodovědců stojí náhoda. A asi
těžko bychom v naší paměti či zápisnících
pátrali po lepším příkladu, který by toto tvrzení doložil, než jakým je náš nedávný nález
vzácné plavuňky zaplavované učiněný přímo
v srdci Slavkovského lesa. Řekne-li se Kladská, většina lidí si vybaví naučnou stezkou kolem Kladského rybníka při okraji zdejších rozsáhlých rašelinišť. Tato malebná krajina láká
k návštěvě v každou roční dobu. Botanika či
zoologa žijícího na začátku 21. století to však
přeci jen táhne spíše do odlehlejších, méně
navštěvovaných a tedy i méně probádaných
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koutů zdejšího pohoří. Když jsme se tedy
v poslední červencový den letošního roku
s našimi dětmi vypravili na Kladskou, bylo to
z čistě nebadatelských pohnutek – šli jsme se
zkrátka jen vykoupat. Naším cílem byl Černý
rybník – vodní nádrž vzniklá v 16. století v souvislosti se stavbou Dlouhé stoky. Rybník je napájen drobnými přítoky z rašelinišť na svazích
nejvyšších vrcholů Slavkovského lesa, jeho
voda je tedy velmi chudá na živiny, průhledně čistá a příjemně osvěžující i v nejparnějších
letních dnech. Živinami chudé je i podloží
a pozvolné břehy rybníka tvořené hrubým žulovým pískem. Vegetace na okraji rybníka je
proto i po osmi letech od obnovy vodní nádrže
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Plavuňka roste na severním břehu Černého rybníka, na ploše asi 6 m2. Obě fotografie Přemysl Tájek.

stále nezapojená. Na nejvlhčí místa se pozvolna šíří sítiny, na sušších se začínají uchytávat
mechy a semenáčky smrků. Nic neobvyklého
– až na několik metrů čtverečních, kde si své
místo na slunci vybojovala jedna z našich nejvzácnějších plavuní – plavuňka zaplavovaná
(Lycopodiella inundata). Nebýt našeho vyhřívání na slunci a opatrné pomalé chůze našich
bosých nohou, jistě bychom ji přehlédli.
Plavuně jsou jednou ze skupin organismů,
pro něž mají přírodovědci slabost. Snad proto,
že nám připomínají dávno zapomenutý svět
čtyřicetimetrových velikánů z karbonských
pralesů. Hloubavé pozorovatele přírody možná také okouzluje starodávná, jednoduchá,
ale dodnes efektivní a evolucí prověřená stavba těla a zajímavá přizpůsobení zajišťující rozmnožování těchto rostlin. Každopádně nález
plavuňky nás velice potěšil. A těší nás o to
více, že se tímto nálezem seznam chráněných
a vzácných druhů Slavkovského lesa rozrostl
o tak významnou položku.
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Podobně jako velká část našich ostatních
plavuní, je i plavuňka zaplavovaná typickým
druhem zraňovaných půd, tedy míst s nezapojenou vegetací. Tato stanoviště pochopitelně často podléhají rychlým změnám a výskyt
prvních kolonizátorů zde bývá jen dočasný.
Tedy pokud nezasáhne ruka člověka, která zbrzdí zapojování vegetace a vytlačování
konkurenčně slabých druhů. Výhodou plavuní
je tvorba velkého množství rozmnožovacích
útvarů (spor), které se pomocí větru mohou
šířit na značné vzdálenosti. Rostlina se však
dokáže rozmnožovat i vegetativně, pomocí
drobných pupenů vyrůstajících na „větvích“,
jak se u plavuní říká vidličnatě větveným částem lodyh. Odkud vítr zavál spory plavuňky
k Černému rybníku, je trochu záhadou – nejbližší známé lokality jsou odtud totiž dosti daleko (viz článek na str. 52). Je ale klidně možné, že v okolí Kladské plavuňka dlouhodobě
unikala pozornosti přírodovědců. Nebylo by
to až tak překvapující, jde o rostlinu opravdu
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velmi drobnou a nenápadnou. Narušovaných
a nezapojených písčitých ploch je v okolních
lesích dostatek, především v okolí lesních cest
nebo v průsecích pod elektrovodem. Jisté
však je, že v zapojeném smrkovém lese, který
ještě v roce 2010 stál na místě zaniklého Černého rybníka, plavuňka růst nemohla.
Celkové rozšíření plavuňky zaplavované
zahrnuje Evropu (především západní a střední), část severní Ameriky (východní část a při
tichomořském pobřeží) a vzácně se vyskytuje
i v Japonsku. V Čechách roste plavuňka převážně ve středních a vyšších polohách, větší
množství lokalit najdeme jen na Třeboňsku
a na Šumavě. Proto je také řazena mezi druhy
zvláště chráněné v kategorii silně ohrožený,
v Červeném seznamu pak mezi druhy ohrožené. Historické záznamy o výskytu plavuňky
ve Slavkovském lese nejsou. Pokud by se
však podařilo pečlivým prohledáním vhodných stanovišť v okolí Kladské najít další populace tohoto druhu, bylo by pravděpodobné,
že tu se plavuňka vyskytuje již dlouho, pouze
jsme si jí nevšimli. ■
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Poznámka redakce:
Nález plavuňky zaplavované je již druhým
překvapivým nálezem plavuní z okolí Kladské. V roce 2010 byla ve starém opuštěném
lomu na svazích vrchu Lysina nalezena plavuň pučivá. Do té doby se předpokládalo, že
ve zdejších lesích dávno vyhynula – poslední
údaj o jejím výskytu totiž pocházel z roku 1924
(podrobněji o nálezu viz Arnika 2010/1).
Použitá literatura:
Krása P. (2020): Divočina za humny – pískovny a plavuňka.
– Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2020/2:
52–55.
Kubát K. (1997): Lycopodiaceae Mirbel – plavuňovité. – In:
Hejný S. et Slavík B. [eds.]: Květena České republiky 1:
Academia, Praha, 557 pp.
Štědrá V. (2010): Geologická zajímavosti na dně Černého
rybníka. – Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje
2012/1: 2–6.
Tájek P. (2010): Plavuň pučivá ve Slavkovském lese po devadesáti letech opět nalezena. – Arnika, přírodou a historií
Karlovarského kraje 2010/1:24.

Výskyt plavuňky zaplavované v České republice
(zobrazeny záznamy za posledních 25 let). Nově
nalezená lokalita ve Slavkovském lese zvýrazněna
žlutě. Podle Nálezové databáze AOPK ČR.
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Plocha s výskytem plavuňky zaplavované v Pískovně Erika na Sokolovsku.

Divočina za humny
– pískovny a plavuňka
Petr Krása, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
První díly seriálu Divočina za humny se věnovaly pískovnám a výsypkám. Je to už téměř
8 let, a tak se pojďme na tyto lokality podívat
znovu, i když trochu z jiného úhlu pohledu.
Pískovny jako povrchové lomy jsou zapuštěny pod úroveň okolního terénu. V již těžbou
nevyužívaných převládá neuspořádaný povrch střídajících se násypů, kopečků, svahů
a sníženin. Členitý povrch obohacený o přítomnost vody dává základní předpoklad pro
postupně vznikající rozmanitost živé přírody.
Je zde nedostatek půdy a živin, a proto tu
mohou probíhat sukcesní procesy od prvopočátku, tedy postupné osidlování holého území
vegetací a živočichy, které lze sledovat v relativně krátkém čase. Není tudíž náhodou, že
pískovny s vodou patří mezi zájemci o přírodu
k nejvyhledávanějším a nejnavštěvovanějším
lokalitám. V Arnice 1/2012 byla v článku o pískovnách pozornost věnována zejména populacím obojživelníků a v Arnice 2/2012 zase
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specifickým utvářeným povrchům na hnědouhelných výsypkách. Pojďme se nyní podívat
na některé lokality z pohledu vybrané vegetace a na nějaké nové poznatky o nich.
Někdy před dvaceti lety byla poblíž Přebuzi v Krušných horách na písčité ploše za areálem úpravny cínové rudy zvané Sauersack
(dnes území NPR Rolavská vrchoviště) nalezena plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella
inundata). Rostla zde v několika jedincích
na obnaženém a mechem porostlém pískovém loži, které bylo a stále je na jaře a po silných sezónních deštích dočasně zaplaveno
vodou. Časem začalo přibývat vegetace, keříčky vřesu se rozrůstaly na úkor otevřených
plošek, celkově se měnil charakter zapojení
vegetace. V té době jsme při kontrolních návštěvách lokality prováděli mírné narušení povrchu a vytrhávali vřes a snažili se tak plavuňku podpořit. To se po několik let zdálo jako
přínosné, zdálo se, že se plavuňka začíná
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Plavuňka často roste spolu s rosnatkou ohrouhlolistou.

pomalu rozrůstat. Na lokalitě pískovny také
proběhly větší úpravy povrchu, kdy byly radlicí vytvořeny pásy holého povrchu bez vegetace a drnů s kořeny, právě pro obnovu startovacích osidlovacích procesů a pro uchycení
vzácných druhů rostlin. Po čase však jednotlivé trsy plavuňky začaly opět skomírat a populace slábla. V současné době zde pravděpodobně vymizela, snad jen dočasně, než
pomohou obnažené pásy. Je potřeba zmínit,
že spolu s plavuňkou tady roste na pískovém
povrchu také rosnatka okrouhlolistá (Drosera
rotundifolia).
Malá pískovna u Horní Blatné, u silnice
směrem z města do Nových Hamrů, která má
obdobně jako ta předchozí původně obnažený povrch postupně zarůstající krátkostébelnou vegetací, keříčky a náletem smrku. Část
pískovny je také zamokřená, s mokřadními
ostřicemi a menší tůní. I zde roste plavuňka
zaplavovaná, známá je zde minimálně 12 let,
možná déle. Každopádně poznámkové údaje
nálezců mluví o několika trsech, o roztroušeném výskytu. Lokalitu jsme s Janem Matějů
letos navštívili s a překvapením shledali, že
plavuňka je zde velice hojná a s vysokou pokryvností roste na mnoha metrech čtverečních. Na písčitém povrchu plavuňku doprovází
rosnatka okrouhlolistá.
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Když si výskytu plavuňky v roce 2019
všimli botanici Iva Machová a Karel Kubát,
stejně jako jiní usoudili, že lokalitu ohrožuje
zapojování vegetace a nálet dřevin. Operativně proto domluvili traktor s radlicí, který zde
vytvořil obnažené pásy povrchu, tedy budoucí
náhradní místa pro případné uchycení konkurenčně slabších druhů a druhů vázaných
na obnažené písčité podloží.
Pískovna Erika v Sokolovské pánvi, kde
před téměř dvaceti lety přestala intenzivní
těžba, postupně mění svůj charakter. Pomalu začíná zarůstat ostrůvkovitou vegetací,
na vlhčích místech se uchycují ostřice, v zamokřených místech pak mokřadní vegetace
nejčastěji se sítinou rozkladitou a původně
čisté tůně se mění ve vodní plochy s pestrou
litorální vegetací. Dokonce se zde daří dřevinám – jakmile je někde možnost uchycení
břízy a borovice, začnou postupně prosperovat. A to do takové míry, že dokáží měnit celý
charakter povrchu pískovny. S přibývající
velikostí dřevinného náletu se zvyšuje množství listového opadu, jenž udržuje vlhkost
a umožňuje rozvoj mechového patra a s ním
i další vegetace. Pískovna tak spěje k souvislejšímu zárůstu. Proto byla v roce 2017
část dřevinného náletu odstraněna. Pravděpodobně v roce 2009 nalezla v pískovně
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Rosnatka okrouhlolistá rostoucí ve vlhkých částech s nezapojenou vegetací v Pískovně Erika.

Saša Masopustová několik rostlin plavuňky
zaplavované. V průběhu desetiletí zde rostla
v několika trsech na jednom, dvou místech,
kde docházelo k zvlhčování povrchu pramenným přeplavováním po dešťových srážkách.
Co se ale stalo v posledních letech? Něco se
možná změnilo ve struktuře povrchu biotopu,
snad přibyly výtrusy. Každopádně dnes plavuňka roste na minimálně 4 mikrolokalitách
na ploše metrů až desítek metrů čtverečních,
na každé v dosti vysoké pokryvnosti. Přibližně ve stejné době, někdy před deseti lety, se
kolem jedné tůňky na vlhkých písečných březích objevilo několik rostlin rosnatky okrouhlolisté. Jak se sem dostala lehká, byť oproti
výtrusům daleko těžší semena rosnatky, kdy
nejbližší známá lokalita se nachází asi 5 km
vzdušnou čarou, není známo. Populace rosnatky se postupně rozšiřovala nejprve kolem
tůňky, později se objevovala i jinde a dnes
roste na několika plošně velkých místech,
buď v lemu tůní nebo na pramenném, přeplavovaném povrchu, obdobně jako plavuňka.
Nejčastěji ji najdeme ve společnosti ostřice
skloněné (Carex demissa). Pokryvnost rosnatky na některých místech přesahuje 80 %.
Celkově zde rostou desítky tisíc rostlin, které
kvetou a plodí. To je tedy každoročně několik milionů semen. Ale to jsou pouze čísla.
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Nicméně lze předpovídat další zvětšování
a rozšiřování populace.
A nyní k zmíněným výsypkám. Někdy
mohou svým raným povrchovým charakterem připomínat pískovny, není zde organická
složka půdy ani zapojená vegetace, chybí tu
živiny a díky jílovitým půdám se tady pomaleji vsakuje srážková voda. V roce 2012 jsem
spolu s Vítem Zavadilem navštívil rekultivované svahy nad tehdy napouštěným jezerem
Medard, menší lokalitu v rovině, vlhčí, bez
zapojené vegetace. Rostla zde hojně rosnatka okrouhlolistá spolu s ostřicí skloněnou.
Nicméně tato lokalita rosnatky byla pravděpodobně známá již o několik let dříve. V letošním roce jsem náhodně na nějaké regionální
stránce Facebooku spatřil fotku plavuňky zaplavované. Po dotazu se mi od autora dostalo
zprávy, že roste u Medardu někde pod Bukovany. To odpovídalo této lokalitě. Vypravil
jsem se tam a nalezl asi 5 metrů čtverečních
hojného výskytu plavuňky. Jak překvapivé.
V roce 2012 v těchto místech ještě růst nemohla. Souvislost s rosnatkou, ostřicí a obdobným povrchem čistě náhodná?
Možná právě pro tuto nabízející se souvislost zmiňuji na každé lokalitě plavuňky
zaplavované také rosnatku okrouhlolistou.
Rosnatka je druh nezvládající vegetační

2/2020

konkurenci, roste na neúživných půdách, nejčastěji rašelinných, ale právě písčité půdy jsou
svým neúživným charakterem rašelině podobné. Podíváme-li se na průběh osídlení lokalit
rosnatkou, osidluje v pískovnách podobná
místa a přibližně ve stejném čase. Ta vazba
není nijak exaktně prokázaná, jen se jednoduše nabízí, byť jí nepřisuzuji vyšší důležitost.
Rosnatku zmiňuji také proto, že je pro mě citovou záležitostí.
Pro úplnost je potřeba uvést i další lokality plavuňky, jež však osobně neznám. V roce
2003 ji udává Petr Mudra z hraničního průseku v katastru Oldřichov u Lipové, v roce 2017
ji objevili manželé Tájkovi v kaolínovém lomu
u Vackova na Lubsku. Nejnovějším nálezem je
populace v písčitém litorálu Černého rybníka

u Kladské, kde ji v roce 2020 nalezli opět manželé Tájkovi (viz článek na str. 49). Následující
roky ukáží, jestli se neobjeví na dalších vhodných lokalitách.
Mohlo by se zdát, že plavuňka zaplavovaná je na populačním vzestupu na minimálně
polovině lokalit. Otázkou zůstává, zda k tomu
dochází díky podobným sukcesním pochodům na představených pískovnách nebo to
ovlivňují další souvislosti. Je ale zřejmé, že
pro udržení plavuňky v pískovnách je nutné
zachovat vegetací nezapojený povrch a dostatek sezónní vody na povrchu. K tomu je
nutné provádět cyklicky udržovací opatření
spočívající v narušování povrchu, respektive
zbavovaní půdy a humusu, a odstraňování stínících dřevin. ■

Lokality plavuňky zaplavované v Krušných horách: Horní Blatná a Sauersack.
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Jedním z cílů ochrany přírody v NPR Nebesa je zvýšení podílu starých stromů v lesích. Staré
dutinové stromy i mrtvé na zemi ležící dřevo je prostředím pro život mnoha vzácných druhů
organismů. Foto Petr Jiskra.
2/2020
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Pohled na Nebesa z okraje lomu ve Stráži. Foto Přemysl Tájek.

Nebesa – nová národní přírodní
rezervace v Karlovarském kraji
redakce
V červenci letošního roku byla na území
Karlovarského kraje vyhlášena nová národní přírodní rezervace (NPR) Nebesa. Na její
přípravě Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
pracovaly dlouhých sedm let. Vzhledem
k četným připomínkám větších vlastníků dotčených pozemků, především Lesů České
republiky, se totiž původní návrh hranic několikrát upravoval. Oproti původnímu návrhu
z roku 2014, v němž měla NPR 640 hektarů,
byla konečná rozloha území snížena na stávajících 419 hektarů. I tak jde ale o jedno
z největších maloplošně zvláště chráněných
území v Karlovarském kraji, na délku měří
skoro 5 km a na šířku přes 2 km. Téměř
všechny části území, jež se součástí NPR nakonec nestaly, jsou navíc součástí ochranného pásma NPR a požívají tedy také poměrně
vysokého stupně ochrany.
Lokalita se nachází na levém břehu
Ohře mezi Stráží nad Ohří a Bočí a tvoří ji převážně prudké svahy spadající k Ohři
nebo jejím přítokům (viz mapa). Posláním

2/2020

rezervace je ochrana hned několika významných přírodních fenoménů: přirozených lesů
(především bučin, suťových a lužních lesů),
izolované reliktní populace vzácné užovky
stromové a třetihorních vulkanických žil se
sloupcovitou odlučností. Kromě nich však
území zahrnuje celou řadu dalších přírodních
biotopů, především v ochranném pásmu tvořeném i nelesními stanovišti. Jsou jimi hlavně
mezofilní louky, křoviny a dubohabřiny uspořádané v pestré krajinné mozaice splňující
vysoké stanovištní nároky užovky stromové.
Výčet všech vzácných druhů hub, lišejníků,
rostlin a živočichů by čítal několik desítek
položek, zmíníme proto jen ty známější a pro
území nejvíce charakteristické. V suťových
lesích se daří bohatým porostům měsíčnice vytrvalé a roztroušeně lze v lesích najít
lilie zlatohlavé či áron plamatý. Na skalních
stepích roste bělozářka liliovitá a skály jsou
kromě celé řady vzácných lišejníků domovem
tařice skalní. Na mokřadních loukách se můžeme setkat s kosatcem sibiřským, upolínem
nejvyšším a prstnatcem májovým, v suchých
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Mládě užovky stromové. Foto Radka Musilová.

trávnících roste černýš rolní a zdravínek žlutý.
V lemu jedné z dubohabřin lze najít i nevelkou
populaci třemdavy bílé rostoucí zde na jediné
známé lokalitě v Karlovarském kraji. Z pestré
fauny bezobratlých zmiňme alespoň vzhledově atraktivní druhy jako je lišaj pryšcový nebo
přástevník angreštový. Z obratlovců jsou pro
území nejvíce typické vzácné lesní druhy jako
mlok skvrnitý, lejsek malý, včelojed lesní, výr
velký, netopýr stromový nebo plch velký.

Největším ochranářským úkolem příštích
let bude posílení přirozených procesů ve zdejších lesích, především přirozené obnovy lesů,
která je ohrožována neúměrně vysokými
stavy jelení zvěře. Snížení jejích stavů je
totiž ve členitém a neschůdném terénu
zdejších strání velmi obtížné. Nemalé úsilí
bude v budoucnu jistě stát i ochrana užovky
stromové, pro niž je NPR jádrovým územím
její jediné populace v západní polovině Čech.
Staré bučiny v jádrové části rezervace. Foto Petr Jiskra.
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Uměle vytvořené líhniště, které s oblibou užovky
stromové využívají. Foto Radka Musilová.

Zdejší populace našeho největšího hada se
však těší nemalé přízně většiny místních obyvatel a je dlouhodobě a úspěšně podporována
jak státní ochranou přírody, tak velmi aktivním
místním spolkem Zamenis.
Národní přírodní rezervace jsou územími
s nejpřísnější územní ochranou, jakou zákon
o ochraně přírody v ČR zná. Jedním z vyplývajících omezení, jež širší veřejnost pochopitelně
vnímá nejcitlivěji je zákaz vstupu mimo značené trasy. V případě NPR Nebesa však nejvýznamnější turistická místa zůstávají i nadále
přístupná – po modré turistické značce mezi
Horním Hradem a Stráží a po zelené značce
vedoucí ze Stráže přes zříceninu hradu Himlštejn (vrchol Nebes) do Srní. Okolní stráně jsou
pro běžné návštěvníky jen obtížně prostupné
a ani doposud nebyly téměř navštěvovány.
NPR Nebesa je další a velmi významnou
lokalitou, jež byla v posledních letech v oblasti
Doupovských hor vyhlášena zvláště chráněným územím. Spolu s přírodními rezervacemi
a přírodními památkami (jež vyhlašuje Krajský
úřad Karlovarského kraje) a smluvně chráněnými územími (viz Jiskra 2019) tak jde o jeden
z důležitých kroků v ochraně zdejší přírody
poté, co se před zhruba deseti lety nepodařilo
prosadit vznik chráněné krajinné oblasti Doupovské hory.
Pro zájemce o přírodu Karlovarského kraje jistě nejsou Nebesa neznámou lokalitou
a o zajímavých přírodovědných objevech z tohoto území jste se již mohli dočíst i v Arnice
(Vávra 2015, Tájek et Tájková 2015), včetně
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tohoto čísla (Chochel 2020). Pokud přeci jen
území neznáte, doporučujeme vám využít průvodce v podobě článku „Za poklady přírodního parku Stráž nad Ohří“ (Musilová a Wieser
2015) nebo zajít do malého infocentra v Osvinově věnovanému užovce stromové, kde lze
spatřit všechny naše volně žijící hady ve venkovní expozici. Máte-li rádi výhledy do kraje
a hradní zříceniny, pak vám rozhodně doporučujeme výlet na hrad Himlštejn, těsně pod vrcholkem Nebes (637 m n. m.). V letním horku
zase osvěží cesta hlubokým údolím Pekelského potoka. Značené turistické trasy skrz rezervaci a neznačené cesty vedoucí jejím ochranným pásmem umožňují naplánovat si zde
hned několik výletních okruhů. Tak neváhejte!
Ostatně – kde jinde máte možnost dostat se
během hodiny z Pekla až na Nebesa? ■
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Od letošního roku překlenuje řeku Ohři u Svatošských skal nový most. Nachází se necelých 500 m
proti proudu od skal, v místě původního a zaniklého čtyřpolového příhradového mostu. Nový most (či
spíše lávka) umožní plynulejší pohyb návštěvníkům
údolí Ohře, jelikož lávka přímo u skal bývala během
letní sezóny příliš přeplněna. Stavba by měla sloužit
nejen pěším turistům, ale především cyklistům hojně
využívajícím zdejší cyklostezku. Most je vynesen na
pilonech na obou stranách řeky, má dřevěnou mostovku i zábradlí a vhodně architektonicky zapadá do
místa, kam byl zasazen. Investorem stavby je Karlovarský kraj. Stará lávka u Svatošských skal zůstává
na svém místě, vyžaduje ale rozsáhlou rekonstrukci.
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 Rosnatka okrouhlolistá v Pískovně Erika (Divočina za humny – pískovny a plavuňka, str. 52). Foto Petr Krása.
 Polovina května u Pekelského potoka, olšina se záplavou česneku medvědího (Nebesa – nová národní přírodní rezervace
v Karlovarském kraji, str. 56). Foto Přemysl Tájek.
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Jedno ze suťovisek v nově vyhlášené národní přírodní rezervaci Nebesa (str. 56).
Foto Přemysl Tájek.

