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Kladská – louky v okolí naučné stezky, v pozadí zámeček (vpravo)
a hostinec „U Tetřeva“.

Krajinná památková zóna Kladská
– Lovecký revír výjimečných kulturních hodnot
Vítězslav Adamec, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Na konci minulého roku 2020 byla Ministerstvem kultury České republiky prohlášena
krajinná památková zóna Kladská. Návrh
na prohlášení byl zpracováván mezi lety 2017
až 2019 a to v unikátní spolupráci Národního památkového ústavu a Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky. V tomto
období probíhaly odborné průzkumy, rešerše
literatury a vyhodnocení kulturní krajiny i zástavby tak, aby návrh prokázal jednoznačné
a jedinečné kvality bývalého loveckého revíru
Kladská.

Předmět ochrany v nové krajinné
památkové zóně

Předmětem ochrany dle prohlášení je: „Kulturní krajina s dochovaným charakterem loveckého revíru s nepřerušenou tradicí od 70. let
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19. století až do současnosti, jejímiž kulturními hodnotami jsou areál bývalé lovecké obory Kladská včetně souvisejících krajinářských
úprav, ojedinělý soubor historické architektury
ve švýcarsko-alpském stylu ze 70. let 19. století (stylově doplněný v průběhu stavebního
vývoje osady), hrobka knížete Otto Sigismunda Schönburg-Waldenburg umístěná
v lese nedaleko loveckého zámečku, objekty
vodního hospodářství - krajinářsky významné prvky kulturní krajiny vzniklé pro následné
hospodářské využití lesů a rybníků. Lovecká
tradice spojená s předmětem ochrany je součástí nehmotného dědictví a lokalita je jedním z největších honebních revírů v Čechách
spravovaný rodem Schönburg-Waldenburg.
Území je také protkáno řadou hodnotných
reliktů po starší hornické činnosti a montánní
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Zámeček na Kladské – detail jednoho ze štítů. Obě fotografie Přemysl Tájek.

krajina v okolí Kladské je s řadou pozůstatků
prospekce, exploatace a zpracování těžených
cínových a stříbronosných rud.“

Hlavní hodnoty krajinné památkové
zóny Kladská

Účelem deklarace je zejména zvýšená
ochrana kulturně-historických, estetických
a přírodních hodnot souvislého území s dochovaným charakterem loveckého revíru
v okolí Kladské s nepřerušenou tradicí od 70.
let 19. století až do současnosti. Ačkoliv se
na území nachází také řada velice hodnotných reliktů po starší hornické činnosti, tak
pro nynější charakter území měl zásadní vliv
odklon od těžební činnosti a nová orientace
na chov a lov zvěře. Tato změna je spojena
s knížetem Otto Friedrichem Schönburg-Waldenburgem a později jeho synem Ottou
Sigismundem, jenž z Kladské učinil dokonce
své hlavní sídlo. Za jejich panování zde byla
postavena prakticky veškerá nynější zástavba, jež se z důvodu krátkého časového úseku
svého vzniku a shodného švýcarského stylu vyznačuje velice jednotným a harmonickým dojmem. Přestože místní architektura
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do krajiny Slavkovského lesa historicky nepatří, tak vzhledem k neexistenci téměř jakékoliv starší zástavby do místního přírodního
rámce zapadá a působí velice přirozeným
dojmem. Zdejší domy sloužily jak majitelům
panství a jejich zaměstnancům, tak rovněž
turistům. Osada byla totiž hned od svého
počátku koncipována i vzhledem k blízkosti lázeňských měst jako výletní a rekreační oblast. Díky velkému osobnímu zájmu
prince Sigismunda o přírodu a lov se velmi
rychle rozvíjel zdejší lovecký revír, což vedlo až k tomu, že místní honitba patřila, hned
po černínských honitbách v Krkonoších,
k největším v Čechách. Na lov sem přijížděla
řada významných osobností. Kladská proto
patřila k vůbec nejvýznamnějším loveckým
revírům v celé Evropě. I přestože byl po roce
1945 veškerý zdejší majetek Schönburg-Waldenburgům zkonfiskován a jimi započatá tradice pomyslně přerušena, tak lovecká tradice z Kladské nevymizela. Naopak se během
druhé poloviny 20. století počty lovné zvěře
zvyšovaly a Kladská byla nadále vyhledávaným loveckým revírem, kterým ostatně zůstává až do dnešních dnů. Právě fakt, že místní
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Kladský rybník na Císařském otisku stabilního katastru (1841), ještě bez okolní zástavby.

Originální mapa stabilního katastru Čech (1841), po reambulaci z roku 1876 již s první zástavbou.
Český úřad zeměměřičský a katastrální. Neu Teich (v překladu Nový rybník) je dnešní Kladský rybník. Rybníky označované dnes jako Horní a Dolní Bahňák vznikly až později. V levé části map je patrná starší stavba,
tzv. Zechenhaus, související s hornickou činností v oblasti.
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lesy slouží již od 70. let 19. století stejnému
účelu, tedy jako honitba zvěře, je jedním z výrazných faktorů vedoucích k intaktnímu stavu
zachování celého kulturně-krajinného celku.
Vzhledem k bohaté historii lovecké tradice na Kladské ji lze označit za vůbec jednu
z nejvýznamnějších hodnot daného území.

Architektura a urbanismus

Jak již bylo uvedeno výše, na území navrhované krajinné památkové zóny se do poloviny 19.
století nenacházela až na drobné výjimky žádná
zástavba. Dochovaná architektura tudíž vznikla
v poměrně krátkém časovém úseku od 70. let
19. století do počátku 20. století. Krátkou a zároveň poslední stavební kapitolu pak tvoří ještě
několik objektů z 50. let 20. století.
Prvotní inspirací pro centrum schönburského panství se stal soubor staveb v alpsko-tyrolském stylu prezentovaný na národopisné části Světové výstavy ve Vídni roku
1873. Dříve se soudilo, že soubor staveb
na Kladské byl dokonce výstavním exponátem přivezeným přímo z výstavy. To však
vyvracejí nejnovější poznatky současného
ředitele muzea v Mariánských Lázních Jaromíra Bartoše, který zpracovává rozsáhlý
rodinný archivní fond Schönburg-Waldenburgů. Exponáty z vídeňské národopisné
výstavy přesto knížeti posloužily minimálně
jako předloha pro nově vznikající osadu. Další inspiraci mohl kníže čerpat z obdobných
aristokratických obor s loveckými chatami ve stylu „cottage“ či „chalet“, jako jsou
např. Švýcarský dům v Tereziině údolí u Nových Hradů rodu Buquoyů (1830 a 1852),
Švýcarský dům v petrohradské oboře rodu
Černínů (1841), Buquoyský Žofín (1854–1855
a 1860–1867), Tyrolský dům orlických Schwarzenbergů (1810, 1878–1879), nebo lovecký areál Na Tokáni knížat Kinských (1833
a 1874). Právě v tuto dobu nastal odklon
od pravidelně geometricky uspořádaných
obor a příklon k výstavbě rustikálně vyhlížejících staveb ukrytých hluboko v lesích. Tyto
areály sloužily jednak jako zázemí pro ubytování knížete při lovu v oboře, ale i jako místo
pro návštěvy vznešené společnosti. Staly se
tak místem pro rozvíjející se turistický ruch.
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Nejvýznamnější stavbou, pohledovou dominantou a ústředním bodem celé osady je
lovecký zámeček, který nechal postavit kníže
Otto Friedrich v letech 1875–1876 ve švýcarském stylu jako administrativní budovu pro
nadlesního a důchodního. Stavbu zhotovila švýcarská firma Parquet & Chalet-Fabrik
Interlaken specializující se na dodávku dřevěných montovaných srubů. Dřevěné části
stavby byly dovezeny ve 22 vagonech až ze
švýcarského Interlakenu. Švýcarští řemeslníci na Kladské následně celý zámeček zkompletovali. V letech 1896–1945 sloužil objekt
jako sídlo prince Sigismunda a jeho manželky
Elfriedy. Ačkoliv v roce 1963 zámeček výrazně poškodil požár, při kterém téměř celé jižní
křídlo shořelo, tak se jej následně i díky kynžvartskému truhláři Václavu Klenkovi podařilo
velmi věrně obnovit.
Podobu zástavby z konce 70. let 19. století lze dobře sledovat na mapě III. vojenského
mapování, kde jsou za zámečkem zachyceny
také dvě hospodářské budovy, později spojené v jeden objekt. Jižně od zámečku je také
vyznačena budova místní výletní restaurace,
jež vznikla na konci 70. let 19. století na místě
staršího hostince pravděpodobně z roku 1869.
Stavbu navrhnul architekt Johann Meyer z Lucernu, podle jehož návrhu ji pravděpodobně
postavila, stejně jako zámeček, švýcarská firma Parquet & Chalet-Fabrik Interlaken. Kníže
hostinec pronajímal, zpočátku však nebyl příliš navštěvovaný. Oblíbeným výletním místem
se stal až v polovině 80. let 19. století, kdy
po otevření soukromé cesty přímo z Mariánských Lázní na Kladskou začalo místo navštěvovat větší množství lázeňských hostů. Vedle
restauračního provozu fungoval objekt i coby
ubytování pro personál a příležitostné hosty.
Hostinec byl nejprve pojmenován „Gasthaus
Glatzen”, v roce 1881 se v tisku objevuje jako
„Zum Kaiserwald” a od roku 1884 již nese
dnešní název „Zum balzenden Auerhahn”
(U Tokajícího tetřeva). S řadou původních
řemeslných prvků jako jsou okenní výplně
s kruhovými tabulkami, vyřezávané sloupky,
rámování oken či dřevěné šupiny pokrývající
fasádu, patří objekt k vůbec nejautentičtěji dochovaným stavbám celé osady.
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Ve stavebních aktivitách na svého otce
úspěšně navazoval také princ Sigismund,
který dbal na jednotný charakter místa
a všechny stavby tak vznikaly ve shodném
švýcarském stylu. V roce 1902 nechal postavit srub v blízkosti zámečku. Jakožto
ubytování pro úředníky vznikly dva honosné
sruby situované na stráni po pravé straně
silnice do Kynžvartu. V letech 1905–1906
v jejich blízkosti vznikly u rybníčků přes cestu
budovy lesního úřadu a jižněji postaveného
důchodního úřadu. Budova lesního úřadu
byla postavena podle projektu švýcarského
architekta Jaquese Grose (1858–1922), který
se na projektování dřevěných domů (chalet)
úzce specializoval. Je tedy velice pravděpodobné, že se podílel i na projektování dalších
staveb na Kladské.
Výsledný areál s loveckým zámečkem,
výletní restaurací a několika sruby následně
také sloužil jako mocný impuls ovlivňující stavební produkci v bezprostředním i vzdálenějším okolí Kladské (lázně Sangerberg, úpravy
panského mlýna v kynžvartském zámeckém
areálu, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, lázně Kyselka či lázně Korunní). Soubor staveb
na Kladské si však na rozdíl od jiných zachoval až do současnosti svůj architektonický vzhled i původní urbanistickou strukturu.
Půdorysná skladba zástavby a urbanistická
kompozice zřetelně demonstrují dominanci
loveckého zámečku – navazující doplňkové
provozní a ubytovací objekty jsou budovány
až v jeho zákrytu či opodál v ústraní. Všechny
stavby ovšem dodržují hlavní pohledovou osu
směřující k východu (jihovýchodu). Vytváří se
tak soubor staveb na lineární, esovitě zalamované osnově, podél cest na Kynžvart a k Černému rybníku. Jen hájovna na Králově kameni
na přístupové cestě do Mariánských Lázní je
od vlastního areálu Kladské osamocena, ač je
postavena v podobném duchu. Bezprostřední okolí loveckého zámečku bylo upraveno
jako romantický park s promyšlenou výsadbou dřevin, často dendrologicky velmi zajímavých a vzácných, a většími i menšími vodními
plochami, jež plynule navazují na rozsáhlá přírodní rašeliniště, dnes chráněná jako národní
přírodní rezervace Kladské rašeliny.
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Rovněž hmotová skladba objektů odpovídá základní koncepci loveckého zámečku.
Ten je kompozičně řešen na způsob anglické
cottage, v šířkové dispozici s dvojicí nárožních převýšených hmot ukončených výraznými štíty. Ostatní objekty chat a srubů jsou
(kromě provozního objektu za zámečkem)
uměřenější a drobnější. Zámeček tak sice
svou šířkovou pozicí kontrastuje s ostatními
objekty, zároveň s nimi ale vytváří díky architektonickému souladu harmonickou jednotu.
Stylovým pojetím vycházejí všechny stavby
z alpského stylu švýcarsko-tyrolských chat
s naznačeným roubením a nízkými sedlovými střechami, doplněnými dlouhými balkony
a bohatě vyřezávanými štíty. Nechyběly ani
takové detaily, jako kameny zatěžující krytinu
na střechách. Půdorysy všech objektů souboru dodržují pravoúhlou osnovu odvozenou
od hlavní pohledové osy. Ve vlastní dispozici
objektů je ponecháván hlavní obytný či provozní prostor směřující k východu (jihovýchodu), prostory s podružným využitím jsou směřovány opačným směrem, k západu či severu.
Celý soubor loveckých chat knížecí obory je
možno charakterizovat jako jedinečný komplex zástavby lesních staveb, od obytných
po užitkové a správní, který ve své rozsáhlosti, ucelenosti, integritě i autenticitě nemá
v České republice obdoby.
Dále by bylo možno hovořit o dalších kulturně-krajinných, vodohospodářských, montánních či loveckých hodnotách Kladské.
O některých nových poznatcích a terénních
nálezech se jistě brzy dozvíte v některém
z příštích čísel Arniky. ■
Použitá literatura:
Adamec V., Zeman L., Prekop F., Kárník T., Kindlová K., Malina O., Krusová A., Podrazilová S., Sikora J., Stehlíková L.
(2019): Kladská – Návrh na prohlášení území za krajinnou
památkovou zónu. – Ms. 38 pp. [Depon in: Národní památkový ústav, generální ředitelství, Praha].
Opatření obecné povahy Ministerstva kultury ČR č. 1/2020
o prohlášení části krajinného celku – území Kladská za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany. Dostupné
on-line: https://www.mkcr.cz/pravni-predpisy-a-opatreni-obecne-povahy-1114.html
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Lovecký zámeček na Kladské ve 20. letech 20. století.
Sbírka Městského muzea a galerie Mariánské Lázně.

Historie osady Kladská I.
Kterak kníže Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg ke Kladské přišel
Jaromír Bartoš, Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně
Těsně před koncem minulého roku, takřka
jako vánoční dárek, byla Kladská a její okolí vyhlášeno za novou krajinnou památkovou
zónu. O vzniku osady se traduje mnoho mýtů,
do kterých bych rád vnesl trochu jasno. Mnozí
autoři totiž čerpali především z výpovědí pamětníků a textů obyvatel vysídlených po roce
1945, které nejsou historicky přesné. V českých archivech se bohužel dochovalo jen torzo
dokumentů a plánů, a to pouze z období působení prince Sigismunda Schönburg-Waldenburga po roce 1895. K samotným počátkům
jsem v našich archivech nenalezl nic. Jistě
k tomu přispěl i požár levého křídla zámečku,
ve kterém shořela, kromě spisové, i část výkresové dokumentace. Moje pozornost se obrátila na archiv v Chemnitz, kde se nachází rodový
archiv Schönburg-Waldenburgů. Zde jsem našel bohatý písemný materiál, bohužel opět bez
mapových podkladů a plánů.
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Z nejstarší historie

Území, na kterém dnes leží půvabná horská
osada Kladská, náleželo původně jednou
částí nedalekému tepelskému klášteru a další
částí přináleželo panství bečovskému. V roce
1530 zastavil král Ferdinand I. klášterní lesy
Hanušovi Pluhovi z Rabštejna, neboť potřeboval financovat boje s Turky. Toto území
nebylo přímo pluhovským majetkem, ale
bylo spojené s právem hospodaření. Po jeho
smrti v roce 1537 přešly lesy na jeho synovce Kašpara Pluha. Na rozdíl od svého strýce
neměl tak dobré vztahy s habsburským panovníkem a přidal se v roce 1547 na stranu
protihabsburské stavovské vzpoury. Povstalci
byli poraženi a Kašpar Pluh byl zbaven veškerého majetku a vyhnán ze země. Lesy se však
nevrátily tepelskému klášteru, proti čemuž
klášter dlouhodobě protestoval.
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Montánní lesy

Lesy se staly součástí tzv. erárních montánních lesů a byly rezervovány pro potřebu dolů
v okolí Horního Slavkova a Krásna. Správu
nad nimi vykonával Horní úřad v Horním Slavkově a částečně i v Jáchymově. Přeskočme
nyní dlouhé období sporů o lesy, které by
mohly být samostatným článkem, a přenesme se do roku 1786. Po dlouhých staletích se
podařilo opatu Kryštofovi Trautmannsdorfovi
uzavřít smlouvu a vykoupit klášterní lesy zpět
za cenu 11 000 zlatých. Proti vymezení majetku určeného ke koupi se ale ohradila obec Rájov, která se cítila dotčena tím, že stát prodává
„její“ lesy. Proti smlouvě se odvolala a dalších
10 let trvalo, než byl spor vyřešen ke spokojenosti všech stran. Tak konečně v roce 1796
přešla část montánních lesů po 266 letech
opět zcela do vlastnictví kláštera. Nutno dodat, že se stále jednalo jen o dvě třetiny bývalých klášterních majetků.
Na zbytku lesů dál hospodařil slavkovský
Horní úřad. Za jeho působení byly postaveny staré barokní hájenky a jednou z nich byla
na hranicích s kynžvartským panstvím i bývalá
hájenka Kladská (Glatzner Jägerhaus, Forsthaus Glatzen, později hájenka Bašus, dnes
zaniklá). Ta stála daleko dříve než první objekty
na území dnešní osady Kladská. Její pojmenování komplikuje často bádání, a mnohdy bývá
zaměňována za objekty přímo na Kladské.
Těžba cínu v okolí Horního Slavkova
se koncem 18. století dostala postupně
do úpadku a v první polovině 19. století byla
zcela ukončena. Montánní lesy, jako rezervní lesy pro hornickou činnost, přestaly být
aktuální.
Tehdejší státní úřady hledaly způsob jak
s tímto, již nepotřebným majetkem naložit
a dospěly k řešení, že velkou část lesních
komplexů od Haliče po západní Čechy rozprodají zájemcům pokud možno za co nejvyšší cenu. Podle nařízení ministerstva financí
z roku 1855 se měly tyto velké půdní komplexy převést na Österreichische Nationalbank, a to včetně lesů v okolí Kladské. V říjnu
roku 1855 se rozhodlo o převodu a v listopadu
roku 1856 banka pozemky převzala k užívání a následnému prodeji. Banka v souvislosti
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Kníže Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg ve své
pracovně. Landesarchiv Baden-Württenberg.

s hospodařením v lesích dostala několik úkolů, mezi nimiž bylo i provést jejich řádný popis,
ocenění a vymezení.

Prodej montánních lesů

Často tradovaným omylem ve výkladu historie
Kladské je to, že kníže Otto Friedrich Schönburg–Waldenburg koupil lesy přímo od správy
montánních lesů v Horním Slavkově. Cesta
ke koupi byla složitější a v mnoha historických
ohledech i zajímavější.
Jednotlivé zbytné lesní komplexy nabízené státem k prodeji, kam patřilo i území
okolo Kladské, se měly prodávat v dražbách.
Po nezbytných přípravných pracích byla dražba celých slavkovských montánních lesů
zveřejněna v červnu roku 1865 a nabídnuta
k prodeji za celkovou cenu 1 113 000 zlatých.
Tento komplex se skládal z šesti částí, z nichž
Kladská byla oceněna na 660 000 zlatých.
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Pozemky se nepodařilo prodat a k další nabídce došlo až v prosinci roku 1867. V odůvodnění prodeje byla i kouzelná věta, kterou známe
z období privatizace v 90. letech o tom, že: „…
existuje jedna široce rozšířená teorie ověřená
praxí, že s majetkem umí daleko lépe hospodařit soukromý vlastník, než stát…“
Dalšího roku 1868 byl 20. června schválen nový zákon o prodeji státního majetku
a již v polovině července se pozemky podařilo prodat konsorciu dvou podnikatelů:
S. Simundta, komerčního rady z Berlína a obchodníka V. Kirchmayera z Krakova. Společně
s pozemky u Zbiroha a v Haliči dělala kupní
cena zhruba 13 milionů zlatých, z toho 6 milionů jako hypotéku poskytla hypoteční banka
Bodencredit-Anstalt a 7 milionů bylo potřeba
v určeném termínu doplatit z vlastních zdrojů.
Kupující uváděli, že mají v úmyslu racionální
využívání lesů s co nejvyšším výtěžkem dřeva. V tisku se ovšem vyrojily zprávy, jakým
způsobem byla cena zaplacena a vysloveno podezření, že státní lesy byly spekulantům prodány hluboko pod cenou. Zbiroh byl
jedním z velkých komplexů, které konsorcium koupilo a obratem prodalo. Pouze tento prodej berlínskému magnátu baronu von
Strousbergovi vynesl 9,4 milionů zlatých, tedy
po zaplacení zbývající části 7 milionů zlatých,
jim ještě 3 miliony zbyly. Jak referují dobové
noviny – pánové udělali velice dobrý obchod!

První stavby na Kladské

Co se týká samotných lesů na Kladské, tak je
pravdou, že konsorcium zde v lesích začalo
s první výstavbou. Místo bylo vybráno uprostřed revíru u Kladského rybníka, kde prozatím žádná stavba nestála, a kde byl pouze les.
Louky, které se dnes rozkládají naproti zámečku směrem k rybníku, byly v té době majetkem
občanů z Kynžvartu a Lazů a k panství byly
přikoupeny později. Proto musela být vykácena celá plocha za silnicí směrem k vrcholu
Lysiny a využita pro skládku a zpracování dřeva. Na takto uvolněném místě byla postavena
v roce 1869 parní pila a několik jednoduchých
správních budov pro zaměstnance.
Nákup lesů spadá do období tzv. gründerského (zakladatelského) boomu, kdy Německo
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vyhrálo válku s Francií, zajistilo si vysokou válečnou náhradu a bylo hospodářsky na vzestupu. Prosperovalo bankovnictví, stavebnictví
i průmyslová odvětví. Na burze byly vydávány
emise čím dál více společností a byly zakládány spekulativně různé akciové společnosti
se slibem vysokých přípisů a zisků. Především
v Německu bylo mnoho volných finančních
prostředků. Hledalo se, kam vhodně investovat, a s tím vznikaly i mnohé akciové společnosti, které sice lákaly na vysoký úpis akcií, ale
mnozí vkladatelé své peníze již bohužel nikdy
neviděli.

Krachující společnosti

Euforie z nákupu lesů a obchodování s lesními komplexy i vidina zisku z prodaného dřeva vedla k založení další akciové společnosti,
tzv. lesní banky. V žádosti o koncesi pro tuto
speciální banku, která vešla ve známost pod
názvem „Handels-Gesellschaft für Forstprodukte“, můžeme najít známá jména zakladatelů: např. knížete Hugo Thurn-Taxise, hraběte Hartiga, hraběte Forgácha, a také naše
majitele lesů na Kladské, pány V. Kirchmayera a J. Simundta. Ministerstvo vnitřních věcí
schválilo stanovy této akciové společnosti
v květnu roku 1869. Správní rada se v červnu téhož roku usnesla, že činnost rozšíří také
na území Uher, Chorvatska, Slovinska, hraničních území a Sedmihradska. Měla začít
s přebráním státních statků, ležících na území Haliče a Čech, koupených i od konsorcia
Kirchmayer-Simundt. Této nově založené
akciové společnosti prodalo konsorcium
Kirchmayer-Simundt veškerá aktiva i pasiva.
Cena za bývalé majetky státu byla konsorciu
uhrazena ve výši 7 milionů zlatých.
V roce 1870 začíná na vídeňské burze kolovat zpráva, že známá a stará banka
„Kirchmayer & Syn“ z Krakova, je v insolvenci a mezi oběma společníky začínají soudní
spory a vzájemné obviňování z podvodů. Investice do stavby nových pil, cest a dalších
zařízení nutných pro těžbu a prodej dřeva
byly vysoké a návratnost nebyla v té výši, jaká
byla původní představa. V srpnu roku 1872
prosakují zprávy i o uvalení konkurzu na akciovou společnost „Handels-Gesellschaft für
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Forstprodukte“, která opravdu o něco později
v roce 1873 zbankrotovala. Ještě předtím se
ale aktiva podařilo převést na jiný subjekt.
Tím byla nová akciová společnost s názvem „Allgemeine Holz- und Güterverkehrs
Gesellschaft“ založená v říjnu roku 1872. Zakládající shromáždění za předsednictví barona Ludwiga Wattmana se konalo 2. 11. 1872
a to schválilo i změnu názvu firmy na „Allgemeine Holzindustrie-Verein“. Na tuto novou
společnost byly v prosinci převedeny pozemky a aktiva krachující společnosti „Handels-Gesellschaft für Forstprodukte“, tedy i celý
lesní komplex na Kladské.

Konečný prodej

Jednou z možností jak rychle realizovat alespoň částečný přísun financí, byl prodej
majetku převedeného na tuto společnost.
O možnosti koupit tyto lesy se dozvěděl v prosinci roku 1872 i kníže Otto Friedrich Schönburg-Waldenburg. Jednání skončila úspěšně
podpisem smlouvy v dubnu roku 1873. Kníže
nakonec koupil lesní revír Kladská za pouhých
660 000 zlatých, tedy za stejnou cenu, na kterou stát ocenil lesy již v roce 1865.

Koncem roku 1872 došlo ke splacení válečných reparací Francie Německu a tím skončil
i příliv „levných peněz”. Zatímco v Německu
se růst berlínské burzy zpomalil, na vídeňské
burze stále převládala euforie. Po ekonomickém propadu světové výstavy ve Vídni došlo
na vídeňské burze 9. května 1873 ke krachu.
Rakousko i Německo se dostaly do hospodářské recese, při níž došlo na likvidaci řady
společností. V červnu roku 1873 se ocitá
v likvidaci i akciová společnost „Allgemeine
Holzindustrie-Verein“, která před necelými
2 měsíci vlastnila lesy na Kladské. Ty již měly
nového majitele a majetkem Schönburg-Waldenburgů zůstaly až do roku 1946.
V příštím díle seriálu se budeme věnovat
vývoji Kladské za působení Otto Friedricha
Schönburg-Waldenburga. ■
Použitá literatura:
Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz, 30593 Herrschaft Waldenburg, Ankauf des Forstreviers Glatzen bei Königswart
in Böhmen sowie Korrespondenz mit der dortigen Forstverwaltung, sign. 2312.
Neue Freie Presse, Die Presse, Wiener Zeitung. Zprávy z let
1868–1873.
Dostupné online: https://anno.onb.ac.at/

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ V roce 2019 jsme Vás v Arnice informovali
o pozorování kočky divoké na západních svazích Slavkovského lesa. Jednalo se o mimořádné pozorování, neboť kočka divoká nebyla
ze Slavkovského lesa známa tři sta let. Následující rok fotopast kočku divokou zachytila znovu na stejném místě – opět jen jediný
snímek. V roce 2021 zachytila tatáž fotopast
kočku divokou hned dvakrát, a to v březnu
a červnu. Jedná se tedy již o třetí rok s potvrzeným výskytem v řadě. Doufáme tedy, že
kočku divokou můžeme zařadit mezi stálejší
obyvatele Slavkovského lesa. Výjimečně přikládáme ke krátké zprávě také fotografii.
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Ropucha krátkonohá, pískovna Velký Luh. Foto Přemysl Tájek.

Divočina za humny –
O žábě a bagru, aneb jak se vede ropuše
krátkonohé v Karlovarském kraji
Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
V rámci seriálu Divočina za humny jsme se
v uplynulých letech často setkávali s tím, že
nějaký lom či pískovna byly zmiňovány jako
významná lokalita výskytu ropuchy krátkonohé. Není divu, ropuchu krátkonohou lze totiž
bez nadsázky prohlásit za vlajkový druh skupiny vzácných organismů, které v naší krajině
přežívají už jen na stanovištích silně ovlivňovaných člověkem. Po všech těchto jednotlivých zmínkách by se proto slušelo tuto žábu
blíže představit a zevrubně popsat, co je nám
známo o jejím současném výskytu v České
republice a především v Karlovarském kraji.
Chybět nebude ani zamyšlení nad tím, jak zachovat její populace i do budoucna.
Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita Laurenti, 1768) je nejmenší ze tří druhů
u nás se vyskytujících ropuch. V dospělosti
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měří přibližně 5 až 7 cm, přičemž samci bývají o maličko menší než samice. Zbarvení
ropuchy krátkonohé je jílovitě šedé či blátivě
hnědé, u některých jedinců vystupují na těle
více či méně výrazné špinavě zelené laločnaté a místy splývající skvrny a cihlově červené
tečky. Typickým rysem zbarvení je bělavý,
nažloutlý nebo až narůžovělý proužek, který vede v podélné ose těla od týlu hlavy až
po kloaku. Jedná se o natolik charakteristický znak, že si ropuchu krátkonohou s jiným
druhem nespletete. Navíc se tento proužek
vyvíjí velmi brzy, lze jej pozorovat již u maličkých čerstvě metamorfovaných žabek a často
i u starších pulců s nožičkama. Spodní strana
těla dospělých ropuch je špinavě bílá většinou
s několika šedavými skvrnkami. Samci mají
namodralý či do fialova zbarvený nepárový
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Jezírko s tisíci pulců uprostřed „pouště“ na dně lomu Jiří, 5. května 2020. Foto Jan Matějů.

hrdelní rezonátor, který zesiluje jejich hlas.
Dalším znakem, který dal ropuše české druhové jméno, jsou nápadně krátké zadní nohy.
Na rozdíl od ostatních druhů našich ropuch
není schopná skákat. Namísto toho se pohybuje krátkým, avšak překvapivě rychlým
„pobíháním“, které někteří autoři přirovnávají
k pohybu drobných hlodavců.
Pro rozmnožování vyhledává ropucha krátkonohá obvykle menší a často velmi mělké
tůňky a kaluže. Páření se neomezuje pouze
na jarní období, ropuchy kladou snůšky při
vhodném počasí i během léta. Samci, zpravidla po vydatnějších srážkách, vyhledávají
vhodnou kaluž a zvečera se z takového místa začnou ozývat jemným, avšak daleko slyšitelným skřípavým až skřehotavým hlasem.
Obvykle je přepisován jako dlouze se opakující „krrrrk, krrrrk, …“ Tím upozorňují samice
na svou přítomnost a zároveň také ostatní
samce na vhodné místo k rozmnožování. Námluvy probíhají od soumraku, za teplého počasí po celou noc a mohou se protáhnout až
do ranních hodin. Při teplém a podmračeném
deštivém počasí se však samci ozývají i přes
den. Samice kladou vajíčka v provazcích,
které připomínají navlečené korálky. Z našich
ropuch jsou šňůry vajec ropuchy krátkonohé nejkratší, asi 1,5 až 1,8 metru, a v přírodě
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nejméně nápadné. Leží-li volně na dně, bývají
vajíčka uspořádána ve dvou řadách, jsou-li
napjaté mezi stonky rostlin, pak pouze v jedné
řadě. Z vajíček se během několika dní vylíhnou pulci. Čerství sametově černí pulci jsou
nápadní svou drobnou velikostí. Rostou však
velmi rychle, z našich žab má ropucha krátkonohá nejkratší vývoj, a někdy ani ne za měsíc
od vylíhnutí jsou pulci schopni dokončit svůj
vývoj v mladou žabku. Od pulců ostatních
druhů ropuch je lze s trochou zkušenosti odlišit podle velikosti, tvaru a zbarvení těla, důležitým znakem však je i prostředí, v němž se
vyskytují, a chování. Na rozdíl od podobných
pulců ropuchy obecné netvoří pulci ropuchy
krátkonohé nápadná velká hejna, která se pohybují volně ve vodním sloupci. Naopak zdržují se spíše v menších hejnech na mělčinách,
kde si jednotliví pulci hloubí miskovité jamky
ve dně, v nichž odpočívají.
Po metamorfóze se malé žabky rozptylují
do okolí nádrže. Místa, která obývají, se obvykle vyznačují velkou plochou nezarostlého
a neutuženého volného substrátu (zeminy, písku), v němž si mohou vyhrabat úkryty. V úkrytu, stejně jako dospělé žáby, tráví většinu dne.
Schovat se mohou i v puklinách rozpraskané
země, v norách hlodavců, pod listy vegetace
či pod kameny a podobně. Zahrabány hluboko
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Pohled na biotopy ropuchy krátkonohé v bývalém hnědouhelném lomu Družba. Foto Jan Matějů.

v zemi přečkávají také zimu. Dr. Egid Schreiber (1836–1913) to ve svém monumentálním
díle Herpetologia europaea popisuje takto
(citováno dle Brehmova života zvířat): „Ačkoli tato ropucha často již hotové díry hrabáním
všemi čtyřmi nožkami a točením celého těla si
jenom rozšiřuje, je přece také schopna založiti a vyhrabati si zcela nové obydlí, což dělá
tím způsobem, že v zemi škrabe tvrdými rohovitými špičkami prstů zadních nožek a tak se
zadečkem napřed do země zarývá; dostane-li
se pak již do určité hloubky, obrátí se a hrabe
předníma nožkama dále, při čemž vyhrabanou
hlínu vyhazuje podobně jako krtek nožkama
zadníma. Tak si vyhrabuje dostatečně veliké
díry, které vedou šikmo do země. V zimě byly
ropuchy krátkonohé nalezeny již i celé tři metry
pod zemí v zimním spánku.“
Ropucha krátkonohá je rozšířena v západní Evropě od Pyrenejského poloostrova
přes Francii, země Beneluxu, Dánsko a jižní
Švédsko, severozápadní Švýcarsko, Německo do České republiky a okrajově do Rakouska. Areál jejího výskytu dále zahrnuje Polsko,
západní Ukrajinu a západní Bělorusko a Pobaltské republiky. Ostrůvkovitě se vyskytuje
i na Britských ostrovech. V České republice
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leží těžiště jejího současného výskytu na území Karlovarského kraje. Několik lokalit je známo z okolí Hradce Králové, Jindřichova Hradce, Suchdola nad Lužnicí, Litoměřic a České
Lípy. Tři izolované lokality jsou známy ze
středních Čech, jedna z Broumovska a velkou zoologickou senzací byl nález populace
ropuchy krátkonohé v roce 2019 ve Slezsku,
nedaleko Krnova. Ropucha krátkonohá u nás
patří mezi nejpřísněji zákonem chráněné kriticky ohrožené druhy a v Červeném seznamu
ohrožených druhů je také zařazena mezi kriticky ohrožené druhy.
Na území České republiky se ropucha
krátkonohá v současnosti vyskytuje výhradně v prostředí utvářeném lidskou činností – v hnědouhelných a kaolinových lomech,
pískovnách nebo na vojenských cvičištích.
V obdobných biotopech žije i ve velké části
svého stávajícího evropského areálu. Vzhledem k tomuto zajímavému fenoménu probíhají mezi zoology diskuse o tom, kde žila
ropucha krátkonohá původně, před tím, než
krajinu dramaticky proměnila lidská činnost.
Předpokládá se, že se vyskytovala v blízkém
okolí středních a dolních toků větších řek. Pro
své rozmnožování využívala jezírka, vzniklá
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po jarních povodních v širokých každoročně
se měnících korytech mezi pískovými a štěrkovými náplavy v okolí hlavního toku. Možným
biotopem mohly být i různá kaliště a bahnité
tůně, využívané a vytvořené velkými savci. Ze
zpráv starých přírodovědců se dozvídáme, že
ropuše bachraté, jak se jí tehdy říkalo, se nejlépe daří na středním a dolním Rýnu a na ostrovech v Severním moři. Německý zoolog
Carl Wilhelm Verhoeff (1867–1944) „Pozoroval
na severomořských ostrovech, že tyto ropuchy
za dne lovily za nejprudšího slunce na svazích
dun mravence, brouky a pavouky.“ Mezi původní biotopy ropuchy krátkonohé musíme
tedy zařadit i přímořské prostředí písečných
dun, slanisek, mokřadů a vřesovišť. V pozdější, již zemědělské krajině vnitrozemské, mohla ropucha využívat louže na nezpevněných
cestách, v pískovnách, lomech a hlinících,
které byly téměř u každé vsi. Také zaplavené
prohlubně v polích, kde ji, respektive její pulce,
tehdy ještě neohrožovaly chemické postřiky.
Výskyt ropuchy krátkonohé v Karlovarském kraji je soustředěn téměř výhradně
do stále aktivních kamenolomů, kaolinových
a hnědouhelných lomů, těžeben jílů a pískoven v Chebské a Sokolovské pánvi. Okrajově
se vyskytuje také na popílkovištích a výsypkách a dočasně i v polních mokřadech.

Sokolovská pánev

Největší populaci ropuchy na Sokolovsku najdeme v největším lomu, tedy v hnědouhelném
lomu Jiří-Družba. Na ploše více než 20 km2 je
pestrá a poměrně rychle se měnící mozaika
čerstvě obnažených, zarůstajících i zarostlých
ploch s množstvím větších i menších nádrží,
kaluží, příkopů nebo zaplavených kolejí od aut
a jiných strojů. V loňském roce jsem během
čtyř návštěv východních dvou třetin lomu,
většinou v doprovodu kolegy Víta Zavadila,
zaznamenal několik desítek vodních nádrží se stovkami až tisíci pulců. V příhodných
úkrytech pod kameny, zbytky dopravníkového pásu nebo kusy plechu jsme na různých
místech nalezli asi třicet dospělých ropuch.
Na území lomu je tedy jejich výskyt souvislý.
Kolik však ropuch je, se s kolegou neshodneme. Dle mého optimistického názoru by zdejší
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populace mohla čítat stovky a či snad až pár
tisíc dospělých jedinců. Podle Víta Zavadila
je to mnohem méně než dříve a jeho odhad
je pouze v řádu vyšších desítek. Bez ohledu
na to, čí odhad je správný, se domníváme, že
jde o nejvýznamnější populaci druhu v rámci
celé České republiky.
V přímém sousedství navazuje na lom Jiří-Družba populace na Velké podkrušnohorské
výsypce. Ropuch krátkonohých zde však
v posledních letech značně ubylo. Zjevně to
souvisí s rychlým zarůstáním výsypky po dokončení posledních terénních úprav. Přestože
na lokalitě probíhá nebývale rozsáhlý odchyt
a transfer obojživelníků prováděný z důvodu
současné výstavby areálu BMW, podařilo se
v roce 2019 odchytit pouze 111 jedinců ropuchy, z toho jen 35 dospělých (R. Rozínek,
ústní sdělení). Místní populace tedy postupně
zaniká.
Dále směrem na východ se dosud udržuje malá populace v bývalé pískovně v těsném
sousedství odkalovacích nádrží u Vřesové.
Lokalita je systematicky sledována od roku
2006 a výsledky jasně dokládají, že i zde
ropuch ubývá. V letech 2015 až 2019 se je
dokonce nepodařilo nalézt vůbec. S cílem
zlepšit podmínky pro jejich přežití a rozmnožování proto bylo v roce 2018 na většině plochy pískovny provedeno radikální odstranění
náletových dřevin a stržení povrchu půdy
(viz Jiskrová 2019). Následně, v roce 2020,
zde byly zaznamenány dvě snůšky. Ropuchy
krátkonohé tudíž na Vřesové dosud přežívají
a můžeme doufat, že jich přibude. Podmínky
pro to mají vhodné, obzvláště během letošního deštivého jara.
Nejvýchodnější známou populaci ropuchy
krátkonohé v Karlovarském kraji hostí okolí
oblíbené kaolinové jámy Jimlíkov I. Většina
lidí, kteří sem vyrážejí za příjemným koupáním, však netuší, že blízké usazovací nádrže a menší tůně v bývalé těžební jámě hostí
nejvzácnější českou žábu. Zdejší populace
ropuchy krátkonohé však nejspíš není nijak
velká – pravděpodobně jde jen o nižší desítky dospělých jedinců. Bohužel na nedaleké
Smolnické výsypce ani v dalších kaolinových
lomech v sousedství – Osmóza, Mírová nebo
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1 Ropuchy krátkonohé kladou svá vajíčka v provazcích do mělkých kaluží. Pískovna Erika. Foto Jan
Matějů.
2 Starší pulec ropuchy krátkonohé se zjevným
světlým pruhem na hřbetě. Skalná, výsypka
Karel. Foto Jan Matějů.

3 Nedospělé ropuchy krátkonohé v úkrytu. Foto
Přemysl Tájek.
1
2

3
4
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4 Volající sameček ropuchy krátkonohé s nafouklým hrdelním vakem. Foto Přemysl Tájek.

nedávno otevřených Jimlíkov IV a Jimlíkov sever se ropuchu krátkonohou doposud nepodařilo nalézt.
Na západ od velkolomu Jiří-Družba přežívají v Sokolovské pánvi ještě přinejmenším
dvě další populace ropuchy krátkonohé. Tu
první hostí areál bývalé pískovny Erika, která
je od roku 2018 chráněna jako národní přírodní památka, právě pro zachování populace ropuchy krátkonohé a dalších vzácných
a chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na otevřené plochy pískovny. Ropuch
zde, oproti stavu před zhruba 15 lety, tedy
za dobu, po kterou je lokalita systematicky
sledována, o něco ubylo, avšak stále se zde
vyskytují přinejmenším nižší desítky dospělých jedinců. Začátkem června 2021 jsme zde
spolu s Janou Jiskrovou nalezli asi deset kaluží s pulci, přičemž v některých z nich byli
pulci dvojí velikosti. Odhadujeme tedy, že by
mohli pocházet přibližně z 15 snůšek. Stav
prostředí v pískovně Erika se díky aktivní péči
ochrany přírody zdá být pro ropuchu příznivý
a její vyhlídky tak nejsou špatné. Středně velká
populace, tedy spíše dvě menší oddělené populace, ropuchy krátkonohé přežívají u jezera
Medard. Ta, která se nachází na rekultivovaných plochách na jihovýchodním okraji u Antonínských mostů, je na hraně své existence.
V roce 2019 pulci ze všech pěti nalezených
snůšek uschli. O rok později zde bylo ve třech
kalužích nalezeno celkem devět snůšek, zda
se pulci stihli přeměnit v malé žabky, nevíme.
Při druhé kontrole, za měsíc, už byly kaluže suché. V letošním roce je na lokalitě opět devět
snůšek. Snad se pulcům povede dorůst. Druhá populace se nachází na severovýchodním
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okraji v dosud aktivní části lomu Medard
v sousedství Svatavy. V polovině června letošního roku, jsem zde se Stanislavem Wieserem a Miroslavem Kosíkem nalezl asi deset
kaluží s pulci – odhadem z 12 až 15 snůšek
a pozorovali jsme i dvě asi rok staré žabky.
Bohužel lom, jak jsem se vzápětí po terénním průzkumu dozvěděl, končí svou činnost
a chystá se jeho rekultivace.
Ještě než opustíme Sokolovskou pánev, je
třeba zmínit bývalý lom Silvestr. Zde byla ropucha naposledy zdokumentována nálezem
mladých jedinců v srpnu 2017. Od té doby se
ji bohužel nedaří nalézt. V průběhu posledních
tří let jsem prohledával lokalitu šestkrát, vždy
marně. Přesto nelze vyloučit, že zde stále přežívá. Výskyt ropuchy v areálu bývalého lomu
Michal, dnes koupaliště, a na Lítovské výsypce je však již zcela jistě minulostí. Poslední
nálezy druhu z těchto lokalit jsou už dvacet let
staré.

Chebská pánev

Chebská pánev nabízí optimističtější obraz. Sice zde nežije tak velká populace jako
v lomu Jiří-Družba, ovšem populace v pískovnách u Dřenic, Obilné a Vrbové nejsou úplně
nejmenší a nejspíš hostí až jednotlivé stovky
dospělých jedinců. Například v pískovně Obilná jsme začátkem června 2020 spolu s Jiřím
Brabcem nalezli přibližně 40 čerstvých snůšek
ropuch krátkonohých a k tomu asi sedm kaluží, každou s několika tisíci pulců. Navíc, podle
kolegy Jiřího Maříka, občas ropuchy využívají pro rozmnožování i louže v sousedním poli
a u objektů vodojemu. Ke třem zmíněným pískovnám je třeba připočíst přinejmenším stejně
velké populace ropuchy v okolí Velkého Luhu,
kde se vyskytují v pískovně a plavírně písku
severně od obce i v těžebně kaolinu a jílů
na jižním okraji. Vitální populaci najdeme také
na výsypkách a v těžebnách jílů mezi Skalnou
a Novou Vsí. V roce 2020 byl výskyt ropuchy
krátkonohé prokázán na výsypce Nová Ves I,
v jámách Nová Ves II a III a také na výsypce
Karel. Zde byli pulci nalezeni v proudící vodě
v příkopu u západního okraje jinak značně zarostlé výsypky. V blízkých opuštěných jámách
Suchá a Zelená, se ropuchu nalézt nepodařilo.
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Opuštěné jámy velmi rychle zarostly a vhodné prostředí pro ropuchu tak zaniklo. Celkový
obraz z Chebské pánve ještě doplňují menší
populace z čedičového lomu u Slapan, kde se
snad dosud vyskytuje několik desítek ropuch,
a maličká populace, která přežívá v bývalé
pískovně u Pomezné. Naposled zmiňovaná
pískovna trpí nedostatkem vody – rozumějme kaluží, a velmi rychle zarůstá. Tak zde pro
žáby zbývá jen velmi málo vhodného prostoru
(J. Mařík, ústní sdělení).
Bohužel výskyt v dříve nejvýše položené lokalitě v regionu, v žulovém lomu u Lipné nedaleko Hazlova, se mi v roce 2020 ani
na jaře 2021 nepodařilo potvrdit, stejně tak
jako výskyt v NPR Soos. Zde byla ropucha
krátkonohá naposledy doložena v roce 2013.
Ideálním prostředím, kde bychom očekávali
výskyt ropuchy, představuje těžebna jílů Vackov v blízkosti Plesné a pískovna Milhostov.
Avšak při zevrubných kontrolách obou lokalit v roce 2020 a 2021 jsem je tady nenalezl.
Pro skutečnost, že odsud ropuchy vymizely,
svědčí i dostupné historické údaje. Ropucha
krátkonohá je z obou míst naposledy uváděna
z roku 1993.
Význam Chebské pánve, kromě toho, že
hostí větší počet jednotlivých populací než
pánev Sokolovská, spočívá především v jevu,
ke kterému na Sokolovsku už nejspíš nedochází nebo se stává tak zřídka, že jej nejsme
schopni zaznamenat. Je to rozsidlování mladých ropušek ale i pronikání starších ropuch
do krajiny kolem svého rodiště a schopnost
kolonizovat nové lokality, byť třeba jen dočasně. Již jsme zmiňovali výskyt v polích kolem
pískovny Obilná. Ropuchy se však dostávají
i do vzdálenějších míst. V letech 2013 a 2014
byly zjištěny v polních mokřadech kolem Dolních Dvorů u Chebu. V roce 2003 v kaluži
v poli severně od Horních Loman. V květnu letošního roku zaslechl Vladimír Melichar (ústní
sdělení) volající samečky, snad i pár desítek,
ropuchy krátkonohé v kalužích na podmáčeném poli mezi Chvoječnou a řekou Ohří. Pulce
se zde ale později, začátkem června, nalézt
nepodařilo. Přesto je to možné vnímat pozitivně, jako ukázku ekologické plasticity ropuchy
krátkonohé, a příslib, že, pokud jí v blízkosti
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stávajících lokalit vytvoříme vhodné prostředí,
dokáže jej najít a kolonizovat.
Jaké z tohoto vyprávění plyne poučení?
Ropucha krátkonohá je v současné krajině Karlovarského kraje existenčně závislá
na prostředí vytvářeném a udržovaném pomocí bagrů, buldozerů a podobné techniky.
S ukončením těžby z daného místa rychle mizí.
Občas sice proniká do prostředí udržovaného
pomocí pluhu, zde však nenachází optimální
podmínky a nepřežívá tu dlouhodobě. Budeme-li chtít její populace zachovat, je potřeba
zvolit aktivní přístup. Jednou z cest je dlouhodobá a systematická péče o území po těžbě.
Alespoň část z nich by neměla být zaplavena nebo rekultivována na lesní či zemědělské
pozemky, vhodné není ani ponechání místa
samovolnému vývoji – tedy zarůstání. Naopak
měla by být dlouhodobě udržována ve stavu připomínajícím dobu, kdy se v nich těžilo.
Pro tyto účely je nutné čas od času na lokalitu „pustit“ bagry, což je samozřejmě docela
nákladné, nebo dát prostor různým zájemcům
o offroadové ježdění auty, čtyřkolkami či starou vojenskou technikou, jejichž mnohdy jinde
haněná zábava zde prospěje dobré věci.
Je však třeba si uvědomit, že není reálné,
abychom některým z výše uvedených způsobů dokázali udržovat tak velkou plochu, která
by nahradila například lom Jiří-Družba, jehož
uzavření se rychle blíží. Pokud ze současné
jámy něco zbyde i pro ochranu přírody, bude
to nesrovnatelně menší plocha, na níž samozřejmě nebude možné udržet stejně velkou
populaci ropuch krátkonohých. Nejspíše proto bude nutné využít i druhou z možností, jak
aktivně pečovat o zachování ropuchy v našem
regionu, potažmo i v celé ČR – řízené vypouštění ve vhodných lomech a pískovnách, ať už
nově otevíraných nebo takových, které ropucha zatím sama nekolonizovala. Toto opatření samozřejmě nelze provádět živelně a bez
rozmyslu, abychom neohrozili původní mateřské populace, nebo nevhodným způsobem
nepromíchali odlišné genetické linie. Bude to
vyžadovat pečlivou dokumentaci a koordinaci všech aktivit, jež bychom se snad mohli
brzy dočkat v rámci chystaného Záchranného programu pro ropuchu krátkonohou
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v České republice. Domnívám se, že jinou
reálnou možnost, jak uchovat tuto zajímavou
žábu, již nemáme.
Poděkování
Děkuji všem v článku uvedeným kolegyním
a kolegům, za sdílení jejich poznatků o ropuše krátkonohé a za společné cesty do terénu. Na cestách do lomů mne často doprovází
a s hledáním žab vypomáhají Stanislav Wieser
a Jaroslav Frouz, jimž také děkuji. Mapování
výskytu ropuchy krátkonohé v rámci činnosti
Muzea Karlovy Vary finančně podpořila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, projekt zaštítila Lenka Jeřábková. ■
Po uzávěrce tohoto čísla Arniky se podařilo objevit či spíše potvrdit výskyt ropuchy
krátkonohé ještě na dvou místech v Sokolovské pánvi. Dvě letošní žabky jsem
28. července pozoroval u hromady dlažebních kostek v prostoru rozlehlé deponie
na Pískovém vrchu (495 m n. m.), přibližně
250 m jižně od okraje lomu Jiří-Družba.
Zda se na lokalitě ropuchy rozmnožují,
nebo šlo jen o dispergující jedince, zatím
není jasné. Na druhé lokalitě o tom však
není pochyb. Dvě dospělé žáby, osm mladých jedinců a čtyři čerstvé snůšky jsme
spolu s Jaroslavem Frouzem našli 6. srpna
na severním okraji bývalého lomu Silvestr u západního okraje Dolního Rychnova. Jedná se o přibližně 17 hektarů velkou
a jen velmi málo zarostlou plochu výsypky
s dostatkem kaluží a úkrytů. Zdejší populace ropuch krátkonohých by tak snad mohla čítat pár desítek jedinců.
Použitá literatura:
AOPK ČR (2021): Nálezová databáze AOPK ČR. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2021-06-05
Brehm A. (1914): Brehmův život zvířat. Díl II., Svazek první.
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Pulci ropuchy krátkonohé vyhrabávají ve dně mělkých kaluží charakteristické důlky.
Foto Přemysl Tájek.
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Skupinka zdivočelých koz ve skalách Slavkovského lesa.

Kozy, kešky a výr velký
– Co mají společného?
Pavel Jaška, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Terénní sběr dat o výskytu druhů je jednou ze
základních činností Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR (AOPK ČR). Nashromážděná data
tvoří základní pilíř ochranářské práce. Teprve
díky detailním a aktuálním vědomostem o rozšíření druhů lze smysluplně posuzovat lidské
aktivity a případně je správným způsobem
usměrňovat, aby měly co nejmenší negativní vliv na přírodu a krajinu. Pracovníci AOPK
ČR neustále využívají širokou paletu nástrojů
k monitoringu druhové rozmanitosti svěřeného
území. Můžete nás pozorovat zapadnuté v rašeliništích, na kolenou ve starých štolách, visící
na skalách, prchající rákosím před divočáky, ale
také za mikroskopem v kanceláři. V námi svěřeném území sledujeme i noční život pomocí hlasových detektorů, záznamníků nebo fotopastí.
Naší pozornosti se těší například vzácné orchideje na loukách, ropuchy krátkonohé v pískovnách nebo hnízdiště výrů velkých ve skalách.
V časopise Arnika se Vás snažíme o badatelské
části naší práce pravidelně informovat. Nestává se často, aby ochranář narazil na skutečně
neobvyklý druh. Ten zpravidla nebývá ani předmětem našeho systematického úsilí. Ve finále
však může zapadnout do širší problematiky
ochrany konkrétních typů přírodních stanovišť,
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jako například skalních výchozů, kterým se zde
budeme v krátkosti věnovat.
V rámci monitoringu šelem pomocí fotopastí a hnízdišť výrů velkých se nám již na třech
místech ve Slavkovském lese podařilo zjistit
zdivočelé kozy domácí. Vždy se jedná o lokality se skalnatými útvary. Lokality výskytu
si pečlivě zaznamenáváme, kolik zdivočelých
koz nebo skupin koz se po Slavkovském lese
pohybuje ale přesně nevíme. Na některá místa
se dostávají kozy vysloveně ojediněle, zatímco
jinde se pohybují pravidelně. Zpravidla se kozy
drží v malých skupinkách, evidujeme i kůzlata.
Někteří jedinci vypadají velmi divoce. Snad lze
tedy dovozovat, že se mohou pohybovat v přírodě i delší dobu. Samozřejmě můžeme mít
pochopení pro občasný únik „krotkých“ domácích zvířat, která nejsou pro lidi nebezpečná.
Jejich nebezpečnost je však relativní. Výskyt
zdivočelých koz může představovat určitý druh
rizika například pro hnízdění ohroženého výra
velkého, který je velmi citlivý na jakékoliv rušení. Výr hnízdí zpravidla na skalách, které kozy
vyhledávají. Na některých lokalitách kozy neustále prolézají všechna skalní zákoutí a římsy,
o čemž svědčí jejich všudypřítomný trus. Negativní vliv na hnízdění výra velkého tedy nelze
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vyloučit, čímž se ponechávání zdivočelých koz
ve volné přírodě dostává do konfliktu se zákonnou ochranou zvláště chráněného druhu.
Nad rámec kolize se zákonem o ochraně přírody a krajiny jsou volně pobíhající zdivočelé
kozy i v rozporu se zákonem o myslivosti nebo
zákonem na ochranu zvířat. Úniku domácích
zvířat a jejich dlouhodobému pobývání ve volné přírodě je proto třeba aktivně bránit. Pokud
se situace z pohledu majitele nevyřeší, musí
přijít na řadu odstřel v souladu s mysliveckým
zákonem.
Zdivočelé kozy jsou však jen jedním z několika novodobých faktorů narušujících životní prostředí na skalních lokalitách. Skály jsou
nesmírně atraktivní nejen pro skalní druhy živočichů, rostlin a zdivočelé kozy, ale také pro
lidi trávicí aktivně svůj volný čas – horolezce,
turisty, cross-country bikery nebo „keškaře”.
Volnočasové aktivity lidí v přírodě jsou nepochybně bohulibé, nicméně právě v případě
skalních masivů s hnízdišti vzácných druhů
ptáků se mohou stát velmi škodlivými. V posledních letech ornitologové nejen ve Slavkovském lese zaznamenávají na řadě lokalit
opouštění tradičních výřích skalních hnízdišť.
Zasvěceného pozorovatele nemůže nenapadnout souvislost mezi tímto negativním trendem a zvýšeným pohybem lidí ve skalách.
Zatímco se nám ochranářům daří dlouhodobě
hledat oboustranně přijatelná řešení například
s horolezeckou komunitou, která zodpovědně
respektuje časová omezení daná hnízdními
potřebami ptáků, v případě kešek a podobných aktivit je třeba společná řešení teprve
hledat.
Žijeme v době, kdy lidské aktivity pronikají
čím dál více i do nejméně přístupných míst naší
přírody. Právě ta často skýtají poslední útočiště na rušení citlivým druhům. Opatrujme tato
místa, dopřejme jim klid a držme i ty kozy doma
v chlívku. ■
  

Záznamy koz domácích z fotopastí nad Tachovskou
brázdou a z okolí Rovné.

Čerstvě vzletné mládě výra na fotopasti, Pramensko.

Mláďata výra velkého na tradičním hnízdišti v západní polovině Slavkovského lesa.
Všechny fotografie Pavel Jaška.
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Stav vývěru v dubnu 2007. Foto Jaromír Bartoš.

Mechová kyselka –
nově upravený pramen u Brtné
Jaromír Bartoš, Spolek pro péči o minerální prameny
Minerální pramen se nachází v údolí bezejmenného potůčku přibližně 1 km západně od obce
Brtná a nevede k němu žádná cesta. Samotný vývěr minerálky neměl pravděpodobně ani
v minulosti žádné pevné jímání. Projevoval se
typickými bouřlivými výrony oxidu uhličitého
a okolí bylo typicky okrově zabarvené vysráženými oxidy železa. Ty po čase vždy převyšovaly okolní terén a vytvořily v okolí vývěru
menší kruhový kráter.
Pramen se dá ztotožnit s pramenem č. 60,
jak ho popisuje Miroslav Dovolil ve své práci
v roce 1958. Zde ho uvádí jako malou studánku, ležící asi 20 m severně od cesty Brtná – Palič, s tím, že mohla mít dříve podobu
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dřevěné jímky, ale již tehdy nebylo možné původní jímání zjistit. Obsah volného oxidu uhličitého změřil na 2060 mg/l.
Poslední známé čištění a úpravu provedli
Jiří Milota a Jaroslav Frouz v červenci roku
1991, kdy pramen vyčistili od spadaných větví a ohradili ho kládami do podoby čtvercové
jímky. Obsah volného oxidu uhličitého byl při
měření 2398 mg/l.
V červnu loňského roku se členové Spolku pro péči o minerální prameny dohodli
na obnově jímání tradiční metodou osazením
dutého kmene. Připraven byl kmen o výšce
200 cm a dolním vnějším průměrem 70 cm.
Spodní část byla zasypána křemenným
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Ukládání dutého kmene, červen 2020. Foto Tadeáš Kosnar.

kačírkem a hloubka vody se ustálila na výšce
155 cm. Pramen je tak chráněn před záplavovými vodami blízkého potoka a částečně před
zapadáním větvemi z okolních olší. Zlepšila
se i možnost čištění jímky a samozřejmě i odběr vody, která již není znečištěna zeminou.
Způsob zachycení tak zaručuje zachování
a ochranu vývěru do budoucích let.
Původní název pramene se nepodařilo dohledat. Historicky zmiňované jsou pouze známé roztroušené vývěry v dnešní přírodní rezervaci Mechové údolí. Pracovní název minerálky
byl dříve Brtná IV., případně Brtná-kráter, a tak
je uvedena i v Průvodci po minerálních pramenech I. – Český les. Po novém jímání jsme
jí dali jméno Mechová a zanesli jsme ji do mapového portálu Mapy.cz. Věřím, že dnes již při
jejím hledání nezabloudíte a osvěžíte se její
chladivou vodou. ■

Literatura:
Dovolil M. (1959): Hydrogeologie oblasti kyselek v Ma‑
riánských Lázních a v jejich širokém okolí. – Ms., 195 pp.
[Disertační práce, depon in: PřF UK, katedra hydrogeologie a inženýrské geologie, Praha].
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Současný stav jímání (červenec 2021).
Foto Jaromír Bartoš.
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Zřícenina hradu Hartenberg. Foto Bedřich Loos.

Nálezy kameniny na hradě
Hartenberg
Klára Kolejáková, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
S přihlédnutím k délce existence hradu Hartenberg nebyl žádný div, že při výzkumech
v letech 1995–2015, bylo nalezeno velké
množství fragmentů keramiky. Zpracování
získaného materiálu trvalo ještě několik let
po skončení výzkumů, ale konečně se chýlí
ke zdárnému konci. Díky podrobnému zpracování keramického materiálu byly nalezeny
i fragmenty kameniny z různých časových
období od středověku po současnost. Revize nálezů dřívějších archeologických výzkumů
může občas přinést i zajímavé překvapení.
Mezi nálezy se tak skrývaly fragmenty nádob,
kterým dříve nebyla věnována dostatečná pozornost. Jedná se o importovanou středověkou a raně novověkou kameninu z německého území, přesněji z města Waldenburg. Tato
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kamenina je považována za luxusní zboží,
které se objevovalo na panských sídlech či
v klášterech.  
Zřícenina hradu Hartenberg se nachází
v Podkrušnohoří asi 7 km severozápadně
od Sokolova na výrazné ostrožně, jejíž svahy
strmě spadají do údolí říčky Svatavy a jejího
levobřežního přítoku, Dolínského potoka (Karel et al. 2007). První zmínka o hradu pochází
z listiny Přemysla Otakara I., která je datována
10. února 1214, později bylo ale zjištěno, že
tato listina je padělkem. Na základě řady údajů v dalších písemných pramenech lze však
konstatovat, že hrad byl opravdu založen někdy na přelomu 12. a 13. století (Beran 1992).
První potvrzená zmínka pochází z roku 1345
v listině Jana Lucemburského (Karel 2011).
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V současné době je hrad v soukromém vlastnictví a majitel jej postupně opravuje.
Počátky výroby kameniny se datují do karolínského období (9. století) ve městě Mayen,
ale expanze výroby započala až ve 13. století, kdy přicházelo mnoho středověkých
technologických, ekonomických a sociálních
inovací. Zdá se, že právě ve městě Siegburg
poblíž Kolína nad Rýnem byla tato technologie znovu využívána a dosáhla ekonomického úspěchu. Odtud se začala kamenina a její
výroba šířit do dalších částí Německa. V západním Německu ji najdeme podél středního Rýnu, tedy v Hesensku a Dolním Sasku.
Ve 14. století pokračovalo šíření kolem horního Rýna (Hagenau, Alsasko), ale můžeme
říci, že se výroba kameniny soustřeďovala
na určité oblasti v západním, středním a východním Německu. Distribuce tohoto zboží
byla omezená na obchod se sousedními zeměmi nacházejícími se na území dnešního
Rakouska, Švýcarska, Pobaltských států, ale
také České republiky. Pro kameninu je obdobím rozkvětu 13. století, kdy se objevuje
široká škála variací technologií, forem, tvarů
a výzdoby (Carver et Klápště 2011). První
doklady výroby kameniny v saském městě
Waldenburgu pocházejí z první třetiny 14.
století. Waldenburg se orientoval na obchod
s východní a střední Evropou, což se dá vysvětlit dominantním postavením siegburgské
kameniny na západě (Schifer 2003).
Město a hrad Waldenburg se nachází na německém území, ve spolkové zemi
Sasko. Leží poblíž hranice mezi Durynskem,
Chemnitzem a Altenburgem, na řece Cvikovská Mulda. Existence hradu je doložena od
druhé poloviny 12. století. Vedle waldenburského Starého a Horního města se zde nacházela část nazývaná Střední město (Mittelstadt), o které se psalo v kronice z 19. století,
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 Kameninový pohár s radélkovým otiskem
tzv. ostružiny. Kresba Jan Klápště.
 Fragmenty kameniny s nálepy ve tvaru trnů.
Foto Jan Tajer.
 Fragmenty kameniny s nálepy ve tvaru trnů.
Kresba Klára Kolejáková.
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4
5

 Kamenina s radélkovou výzdobou v podobě
římské číslice XII. Foto Klára Kolejáková.
 Kamenina s radélkovou výzdobou. Kresba Klára
Kolejáková.

že právě v této části byly zřízeny první hrnčířské dílny. Pravděpodobným místem, kde byly
waldenburské hrnčířské dílny usazeny, bylo
Staré město. Jednak kvůli umístění Středního města v záplavové oblasti, ale i kvůli tomu,
že by hrad ležel po směru výparů z pecí. Posledním z míst, kde lze předpokládat usazení
hrnčířů, je předhradí. V tomto prostoru se nachází ložiska jílu, která byla využívána k výrobě kameniny. Pro žádnou z těchto hypotéz
bohužel neexistují archeologické doklady
(Schifer 2003).
Na hradu Hartenberg byla nalezena široká
škála kameniny, z různých časových období.
Kamenina je proslulá svou tvrdostí, pevností a nízkou nasákavostí, která je menší než
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5–10 %. Charakterizuje ji výpal při vysoké
teplotě, jež se pohybuje mezi 1200–1400 °C
(tzv. vysoký výpal). Vypaluje se v oxidačně redukčním prostředí a její hmota je tvořená jílem
s příměsí živce a křemene. Tzv. slinutý střep,
který tímto postupem vzniká, se řadí k velmi
tvrdým, má barvu v odstínech šedé a jeho
solná krusta (glazura) je v odstínech hnědé
či šedé. Kameninové nádobí bylo využíváno
jako nádobí stolní či k uchování tekutin (Schifer 2003; srov. také Scheidemantel et Schifer
2005). S přihlédnutím k situaci na českém
území, kde není mnoho míst s povrchově
dostupnými ložisky jílu, se usuzuje, že nálezy středověkých a raně novověkých kamenin na našem území jsou importy z německé
oblasti (Balášová 2009). V Čechách započala
masová výroba kameninových lahví v letech
1820–1870 a je spojována s nárůstem obliby minerálních vod. Například na Chebsku
se rozběhla tato výroba na přelomu 18. a 19.
století (Heege 2010).
Kameninu nalezenou na Hartenbergu
lze datovat od středověku přes novověk až
po 19. století. Nalezeny byly především střepy, ale v prostorách východní části paláce
hradu se podařilo objevit i takřka kompletní středověkou kameninovou nádobu (obr.
na zadní obálce). Jedná se o pohár s plochým
dnem bez vlnité patky, na dně jsou vidět stopy po podsýpce. Podsýpka je jemný písek či
popel, který se sype na hrnčířský kruh pod
nádobu, aby se nepřilepila a šla snáze odtrhnout. Vnitřní strana střepu má šedou barvu
a vnější glazura pozvolna přechází z hnědého do šedého odstínu. Výzdoba je tvořena
radélkovým otiskem vedeným ve zdvojených
řádcích a plastickými nálepy nesoucími tzv.
ostružiny (Klápště 2002; obr. 1). Radélkový
otisk vzniká za pomoci otočného kolečka
zasazeného v dřevěné rukojeti (rádýlko*), kterým se do nevypálené keramiky pravidelně
vtiskne předem daný motiv. Díky výzdobným
prvkům lze určit stáří nádoby od období druhé třetiny 14. století až do počátku 15. století. Období vzniku nádoby bylo stanoveno
na základě poznatků z archeologických lokalit v Německu, kde jsou datované celkové souvislosti vývoje kameniny na základě
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archeologických dokladů. Dvouřadý radélkový otisk by měl patřit do starší skupiny, která přetrvává do počátků 15. století (Schifer
2003). V Sasku a Durynsku se touto otázkou
zabýval Y. Hoffmann, k roku 1997 zaznamenal
tucet lokalit. I v České republice máme k nálezům z Hartenbergu analogie, nejznámější
jsou kameninové poháry z Waldenburgu nalezené v Mostě (Klápště 2002) a v Kadani (Balášová 2009).
Další dva fragmenty kameniny na sobě
nesly nálepy ve tvaru trnů (obr. 2 a 3). Nádoby
zdobené touto technikou nesou název Igelgefäße (doslovně přeloženo „ježkovitá nádoba“)
a její výroba spadá do období mezi 15. a počátkem 16. století. Nálepy jsou obvykle po celém těle nádoby a většinou se jedná o džbánky. Tyto džbánky se hojně vyskytovaly v jižní
Skandinávii (Švédsko), kde byly využívány pro
skladování léčivých látek. Symbolika bodlin
ježka na nádobě by mohla poukazovat na ježčí odolnost vůči hadímu uštknutí, a proto byly
nádoby takto využívány (Schifer 2003). Známé
nálezy jsou například z německého Berlína,
švédského Lundu, dánské Kodaně a polského
Fromborku (Schifer 2003).
Mladší kameninové nálezy z hradu Hartenberg byly zastoupeny několika zlomky
s radélkovou výzdobou*. Jeden z motivů byl
radélkový otisk v podobě římské číslice XII
(obr. 4), která se opakuje v řadě za sebou
a je umístěna v hlubokém žlábku (Balášová
2009; obr. 5/D). V některé literatuře se uvádí
toto radélko* pod názvem křížovité (ondřejský
kříž; Čapek 2013). Plošná radélková výzdoba
s motivem XII je typickým produktem z Waldenburgu a spadá do období druhé čtvrtiny
16. až první poloviny 17. století. V pozdějším
období mohl být motiv doplněn nálepy s různou tématikou. Křížovité radélko na lahvi bylo
nalezeno například v Praze ve Vikářské ulici
(Blažková 2011) či v Kadani (Balášová 2009).
Dále tu máme motiv obloučků (obr. 5/B), které
jsou na ploše střepu hustě řazeny vedle sebe
(Balášová 2009). Analogii bychom mohli najít
hned za hranicemi kraje, kde se nacházela tato
radélková výzdoba na kamenině v Kadani (Balášová 2009). V neposlední řadě byly na hradě
nalezeny střepy, na kterých byl radélkový otisk
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ostře lomené vlnice, který byl jak v kombinaci
s vývalkovou šroubovicí (obr. 5/A), tak pouze
v několika řadách (obr. 5/C). I tento výzdobný
prvek se objevoval na Waldenburské kamenině a je doložen na džbánech z poloviny 16.
století (Scheidemantel et Schifer 2005).
Nálezy waldenburské kameniny z hradu
Hartenberg jsou jedny z mála zatím objevených na našem území. S přihlédnutím k této
skutečnosti mohou přispět k hlubšímu poznání otázky středověkých a raně novověkých importů luxusního zboží do Čech. ■
*Pojem rádýlko se používá u nástroje, který se využívá v kuchyni a pod tímto pojmem
jej zná i širší veřejnost. Pokud jde však o samotnou výzdobu na keramice, tak se používá
termín radélková výzdoba, radélkový otisk
či radélko (viz Čapek 2013).
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Památný strom
Jabloň u Českého Chloumku
Hana Kožíšková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Jistě máme všichni v živé paměti první „lockdown” v loňském roce. Kvůli koronaviru platila
omezení pohybu a nebylo jednoduché jen tak
vyrazit na místa, která bychom rádi navštívili.
Většina z nás se tedy vydávala prozkoumávat
místa nedaleko našich bydlišť a často jsme
objevili kousek za naším domem krásná a zajímavá zákoutí, kde jsme ještě nikdy předtím
nebyli. Podobným způsobem byla také objevena Jabloň u Českého Chloumku.
Začátkem března jsme obdrželi tip na vyhlášení památného stromu od pana MUDr. Vratislava Krause z Tepličky. Jednalo se o pozoruhodnou jabloň poblíž obce Český Chloumek,
kterou nalezl právě během „kovidových“ toulek přírodou. Napsal nám o mohutné, staré

jabloni: „Strom se nachází u zelené turistické
trasy u obce Český Chloumek. Podle historických map se jedná patrně o bývalé zahrady
obyvatel obce. Dnes jsou tyto zahrady pohlceny lesní výsadbou. Strom je v opravdu obdivuhodné kondici. Koruna je hustá a strom zavaluje odstupy suchých větví v koruně.“ Tento tip
nás zaujal a začali jsme o něm zjišťovat více
informací.
Začátkem května 2020 jsme se na místo
vypravili a hned při této první návštěvě jsme
byli odměněni krásným pohledem na plně rozkvetlou jabloň. Její převislé větve byly poseté
růžovobílými květy jako závoj lesní víly. Při bližším prozkoumání jsme zjistili, že jde o skutečně
starou jabloň s bohatě zavětvenou a rozložitou
korunou. Obvod kmene jsme naměřili ve výšce
80 cm nad zemí – tedy níže, než bývá obvyklé,
protože kmen se větví a boulovatí již poměrně
nízko nad zemí – a to 226 cm. Všechny zjištěné
skutečnosti nás vedly k úvahám, že tento znamenitý strom by měl být vyhlášený jako strom
památný. Spojili jsme se také se zástupci vlastníka pozemku (Lesy České republiky, s. p.),
kteří s návrhem souhlasili, a již nám nic nebránilo v cestě památný strom vyhlásit.
Novým památným stromem v chráněné
krajinné oblasti Slavkovský les je tedy od letošního roku neobyčejná jabloň domácí (Malus domestica), jež se nachází severozápadně
od Českého Chloumku, na zelené turistické
trase pod Chloumeckým kopcem. Roste u staré rozpadající se zídky, do níž jsou částečně zarostlé její kořeny. Jabloň má krátký tlustý kmen
a nízko nasazenou korunu s velkým množstvím
propletených větví. Některé větve jsou obloukovitě ohnuté a sklánějí se až k zemi.
Až budete příště plánovat výlet, může pro
Vás být památná jabloň malým lákadlem. ■
Jabloň u Českého Chloumku. Foto Přemysl Tájek.
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Pamětní kámen „Waldbrand“. Foto Pavel Reiser.

Waldbrand
Pavel Reiser, Lázeňské lesy Karlovy Vary
Návštěvníci karlovarských lesů se často ptají,
jaká událost se váže k omšelému plochému
kameni u lesní cesty z Tuhnic k Linhartu. Vůbec nic totiž nenapovídá tomu, že tu kdysi zuřil nebezpečný lesní požár.
V severním cípu Chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les, v porostu nad karlovarskou
čtvrtí Tuhnice se nachází u Jezdecké cesty
nevelký pamětní kámen se špatně čitelným
nápisem a letopočtem. Připomíná událost,
která v roce 1818 velmi vyděsila obyvatele
a návštěvníky lázeňského města.
Prudký požár, který vznikl ze špatně
uhašeného ohníčku se rychle šířil. Děti, které
si ho rozdělaly, když pásly ovce na louce pod
lesem, na nic nečekaly a utekly. Vítr brzy zanesl některé oharky až do nedaleké, poměrně
husté, borové mlaziny a zde se oheň dostal
i do korun stromů. Požár se naštěstí podařilo
nakonec zastavit, ale jen díky silnému lijáku,
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který se k večeru spustil. Občané města a hosté v lázních si oddechli. Velmi je totiž vystrašil
mohutný sloup dýmu, který se záhy začal valit
z lesa přímo nad město a sílily obavy, že se
oheň přenese i do zástavby.
V hlášení, které o této události Karlovy
Vary odeslaly úřadům, se psalo, že toho dne
(28. 6. 1818.) zcela shořely mladé lesní porosty o celkové výměře zhruba 4,5 hektaru.
Později město umístilo k spálenému
lesu pamětní kámen s jednoduchým nápisem: „Waldbrand am 28. Juni 1818“ (GPS
50.2161512N; 12.8488402E). Památník byl
v průběhu staletí mnohokrát povalen, naposledy v roce 1990. Starý nápis sice vzdoruje
zubu času, leč některé části jsou přece jen již
hůř čitelné (viz foto z června 2020). ■
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Obnova kapličky sv. Václava
u Dolního Kramolína
Olga Chvátalová, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

 Kaple svatého Václava v listopadu 2017. Foto
Michal Valenčík.
 Zrekonstruovaná kaple na začátku roku 2021.
Foto Olga Chvátalová.
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Kaple svatého Václava se nachází zhruba
v polovině vzdálenosti mezi obcemi Holubín
a Dolní Kramolín, u staré cesty, která byla dříve hlavní spojnicí těchto vsí. Kapli nechal roku
1703 zřídit sedlák Tomáš Windirsch z Holubína
jako barokní kultovní stavbu na půdorysu 360 ×
460 cm. Dokud kaple patřila k holubínskému
Windirschovu dvoru, pravidelně se zde jednou
ročně konala mše svatá a tedy i poutní procesí. Kaple se později nazývala svatého Václava
a svatého Antonína Paduánského a byly zde
umístěny obrazy těchto dvou světců.
Ještě v sedmdesátých letech minulého
století byla kaple poměrně zachovalá. V historických pramenech byla popisována jako obdélníková kaplička, členěná pilastry a vrcholící
trojúhelníkovým štítem, sklenuta dvěma poli
křížové klenby. Ještě na začátku 21. století zůstala z kaple zachována většina obvodového
zdiva s klenutým vchodem, který se ale později zřítil. Z kaple se tudíž stala jen ruina (web1).
V roce 2017 Státní pozemkový úřad nechal
na rekonstrukci kaple připravit projektovou dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Ladislav Němeček. Rekonstrukce kaple započala v roce
2018, ale z důvodu problémů se stavební
firmou byla dokončena až v roce 2020 jiným
zhotovitelem, a to firmou BOLID M s. r. o. Byla
navržena polohově a výškově v maximální
shodě s provedením původní stavby. Má půdorys obdélníku o rozměrech 360 × 475 cm,
není podsklepena a je zakryta polovalbovou
střechou. Vstupem je orientována na východ
a vstupní portál je opatřen trojúhelníkovým
štítem. Stěny objektu a klenuté zastropení
byly vyzděny klasicky z plných pálených cihel.
Tloušťka stěn byla ponechána dle doporučení památkářů v původních masivních dimenzích. Krytina byla povolena dle původní, a to
z pálených tašek a klempířské prvky z plechu.
Fasáda kaple je členěna pilastry a plošnými lizénami se štukatérsky provedenými římsami.
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Vstupní dveře portálu jsou dřevěné jednokřídlové, v truhlářské zárubni s kovanými závěsy,
dřevěnou mříží a zamykatelným štítkem kovaným v historickém stylu. V čelním trojúhelníkovém štítu byl navržen ve stylizovaném kříži
otvor skrze zeď, umožňující provětrání podkrovního prostoru. Atika štítu je oplechována.
V okolí kaple byly vysazeny dva jírovce maďaly,
které by měly časem nahradit své předchůdce, jejichž zdravotní stav byl již velmi špatný
a musely být pokáceny. Celkové náklady na
rekonstrukci kaple činily 1 118 354 Kč. ■
Literatura:
web1: http://www.znicenekostely.cz/

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Začátkem července letošního roku ve věku 71
let zemřel mariánskolázeňský historik a publicista Zdeněk Buchtele. V 70. letech našel „společnou řeč“ s historikem Ing. Richardem Švandrlíkem a společně se zabývali regionální historií,
archeologií a vlastními terénními výzkumy. Byl
autorem nebo spoluautorem zhruba třiceti publikací týkajících se historie obcí a měst v širším
okolí Mariánských Lázní. Zřídil také Muzeum
v Manském Dvoře a ve Velké Hleďsebi. Výsledky
svých výzkumů publikoval i na stránkách Arniky,
asi nejhlouběji v paměti čtenářů zůstávají články
týkající se hradu na Lazurovém vrchu a opevnění
v okolí hradu Kynžvart.
■ V sobotu 21. 8. 2021 se v Osvinově uskutečnila dlouho očekávaná akce – slavnostní zahájení
činnosti institutu Srdce Poohří. Skladba účastníků byla velmi pestrá, od předních akademických osobností přes profesionální i dobrovolné
ochránce přírody a zástupce komunální samosprávy až po příznivce a zájemce z řad místních občanů. Věříme, že toto setkání ve velmi
přátelské atmosféře, bude odrazovým můstkem
pro plánování a realizaci celé řady aktivit ve prospěch zachování přírodních hodnot jedinečného
Středního Poohří jako je například ochrana ohrožených druhů a péče o významné biotopy, pořádání vzdělávacích programů a kulturních akcí
souvisejících s environmentální osvětou, sběr
a hodnocení dat za účelem doplnění stávajících
poznatků o živočiších a rostlinách a další.
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 Kaple v 70. letech 20. století. www.hamelika.cz
 Interiér zrekonstruované kaple na začátku roku
2021. Foto Olga Chvátalová.
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Smrk a buk u Kynžvartu.

Dvojice bříz na Těšovských pastvinách.

Filémón a Baucis
ve Slavkovském lese
Karel Kůt a Katrin Hamze-Kůtová, Lázně Kynžvart
Už jste se někdy při procházce krajinou zastavili před impozantní dvojicí vzájemně propletených stromů, které se pozoruhodným
způsobem obtáčely, podpíraly, prolínaly, či
přirůstaly jeden ke druhému? Nám se toto
kuriózní setkání poštěstilo několikrát v okolí
Lázní Kynžvart, jakož i v malebném prostředí
Těšovských pastvin. Pokaždé v nás vyvolalo
ideu fascinující sounáležitosti a do mysli se
neodbytně vetřela vzpomínka na dojemnou
báji o starém manželském páru s dobrosrdečnou povahou, která má svůj původ již
v antickém období.
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Podle tohoto mýtu Zeus kdysi navštívil
v doprovodu Herma území maloasijské Frýgie. Oba na sebe vzali lidskou podobu a žádali tamní obyvatele o přístřeší pro nadcházející
noc. Přestože obešli velké množství domů,
všude se setkávali s odmítnutím, nevlídností a s projevy negativních lidských vlastností. Nakonec je do svého nuzného příbytku
ochotně přijal stařeček Filémón a jeho žena
Baucis. U těchto skromných a obětavých
lidí našli nejen přátelské přivítání, ale i mimořádně vřelou pohostinnost. Manželé byli
sice chudí, přesto ihned připravili znaveným
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příchozím večeři a vybraným způsobem se
o ně starali. Teprve při opakovaném nalévání vína, kdy obsah džbánu nijak neubýval, si
překvapení hostitelé v bázni uvědomili, kdo
je to vlastně navštívil. Oba mocní Olympané
za odměnu vyvedli stařečky z jejich domova
na blízkou výšinu, aby jim umožnili uniknout
devastující potopě, která vzápětí potrestala
ničemné sousedy. Jediné zachované obydlí
– prostá chýše manželů – bylo kouzlem proměněno ve zdobný chrám. Kromě toho došlo
k naplnění společného přání letitého páru.
Laskavý stařec i jeho žena se stali strážci oné
stavby, až do závěru jejich nerozlučného života, kdy oba zemřeli současně. V průběhu
posledního hovoru se postupně proměnili
v dub a lípu, čímž byli navzájem uchráněni
před pohřbíváním svého milého.
“Vtom Filémón spatří, jak se Baucis odívá
listím, a Baucis vidí, jak listím obrůstá Filémón.
Oba se měnili v stromy. Již měli i koruny, ale
tvář a ústa byla ještě nezměněna. A tak, dokud
bylo možno, ještě spolu mluvili a nakonec pronesli současně jeden k druhému: „Buď sbohem, choti!“ Jakmile vyslovili tento poslední
pozdrav, ústa obou současně zmlkla a přešla
v kůru stromu (Mertlík 1989).”
Ať už se nám jeví uvedená báje jakkoli vzdálená nebo fantaskní, přeci v nás jistě zanechá
příjemný pocit něhy, důvěry a bezprostřední náklonnosti, který rádi hledáme v přírodě
a u našich nejbližších. Pohled na dvojici propletených stromů přináší více než jen hřejivou
představu polen hořících v krbu. Lze v nich
spatřovat též inspirativní vlastnosti dvou živoucích organismů, které spolu dlouhodobě
rostou ve vzájemném respektu, poskytují si
oporu a podávají si pomocné větve, jimiž se
chrání před intenzivními paprsky letního žáru,
nebo drží jeden druhého při neodbytných poryvech mrazivého zimního větru. Četná řada
různě širokých letokruhů by mohla vyprávět
o dlouhé a rozmanité pouti, které tyto stromy spolu absolvovaly od malého semínka až
po silné kmeny a spletité větvoví – společně
sahající po denním světlu blankytně modré
oblohy. Vánek ševelící v jejich korunách vypráví pozoruhodný příběh tomu, kdo se u páru
dřevin zastaví a potichu se zaposlouchá.
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Dvojice buků v lesích u Kynžvartu.
Všechny fotografie Karel Kůt.

Pokud jste se setkali s podobným úkazem
v našem kraji, uvítáme zaslání pořízené fotografie s přesným uvedením příslušné lokality
na e-mail: redakce.arnika@email.cz. Vybrané
snímky mohou být publikovány v následujících dílech časopisu Arnika. Při větším počtu
poutavých příspěvků (fotografií či kreseb) lze
rovněž uspořádat tematickou výstavu. ■
Použitá literatura:
Mertlík R. (1989): Starověké báje a pověsti. – Svoboda, Praha, 509 pp.
Ovidius, Publius Ovidius Naso: Proměny (přel. F. Stiebitz
1967) – Odeon, Praha, 444 pp.
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Slučka malá při sběru potravy. Foto Zdeněk Tunka.

Slučka malá – skrytý poutník
mokřady Karlovarského kraje
Pavel Jaška, AOPK ČR, Regionální pracoviště CHKO Slavkovský les
Zdeněk Tunka, Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické
Pokud bychom měli vybrat ptačí druh, který
dokonale uniká i pozornosti přírodovědců,
pak by jím byla slučka malá (Lymnocryptes
minimus). Obecně máme o tomto druhu málo
informací, což souvisí s velmi skrytým způsobem života. Pro naprostou většinu lidí se
jedná o zcela neznámý druh, se kterým se
v životě nesetká. Představuje tak tajemného
příbuzného v myslivecké tradici dobře známé
sluky lesní nebo v naší krajině ochranářsky
velmi významné bekasiny otavní. S oběma
druhy jste se již mohli na stránkách Arniky seznámit (Jaška 2018, 2019).
Hnízdiště slučky malé leží převážně daleko
na severu v močálech tajgy a tundry Ruska

34

a Skandinávie. Ojedinělá hnízdění jsou však
známa také například ze severního Německa, Polska nebo Britských ostrovů (Hudec
et Šťastný 2005). V Evropě hnízdí 20–44 tisíc
párů, přičemž polovina z nich hnízdí v evropské části Ruska (Keller et al. 2020). Přes
naše území slučky migrují na svá zimoviště
v jižní a západní Evropě nebo Africe, případně se z nich vracející na severská hnízdiště.
Jarní tah probíhá zejména od března do dubna, podzimní od srpna až do zimy. Slučky
u nás mohou také zimovat. Množství zimujících ptáků je závislé na zimních teplotách
(Lučan 2018). Pro slučky je stejně jako pro
ostatní „sluky“ limitujícím faktorem zamrzání
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mokřadních biotopů. Kromě průtahu a zimování lze slučky zastihnout velmi ojediněle
i v hnízdní době (Cepák et al. 2008).       
Protahující slučky vyhledávají obdobné biotopy jako bekasina otavní. Klíčová jsou mokřadní stanoviště, tedy silně podmáčené louky,
prameniště, okraje rybníků nebo polní louže.
Potravu tvoří různí červi, měkkýši, hmyz, ale
také rostlinné části (Hudec et Šťastný 2005).
Na tahu a při zimování se slučky chovají velmi
skrytě. Pohybují se při zemi ve vegetaci. Jsou
menší než špaček a mají dokonalé krycí zbarvení, které splývá se stébly trav, a tak jsou
téměř neviditelné. Slučky lze zjistit prakticky
jen pečlivým procházením vhodných lokalit
v době migrace. Na rozdíl od bekasin, slučky se vzletem otálejí až do poslední chvíle.
Můžeme je tak snadno minout o pouhých pár
metrů. Po vyplašení slučka uletí jen krátkou
vzdálenost a opět zapadá do vegetace. Velmi
malé únikové vzdálenosti využívají ornitologové při kroužkování. K ukrývajícím se slučkám
se můžeme přiblížit doslova na dosah. Slučky lze se zkušeností odchytávat překrytím sítí
nebo přímo do ruky. Díky zavedení této metody se v posledních letech daří kroužkovat
mnohem více sluček než v minulosti a tím odkrývat další poznatky z jejich života.
V Karlovarském kraji máme prozatím velmi málo záznamů o protahujících slučkách.
V nálezové databázi Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR je jich pouze 16. Nedostatek záznamů nepochybně souvisí s nízkým počtem
přírodovědců, včetně ornitologů, v nejzápadnějším regionu Čech. Kroužkovatelů ptáků je
tu ještě méně a ti se prozatím slučkou nezabývají. I tak lze krátce shrnout, že slučka je v kraji
zjišťována zejména na lučních prameništích,
slatiništích, při březích rozličných vodních
ploch (přehrady, zaplavované těžební prostory,
tůně) nebo v polních mokřadech. Přibližně třetina pozorování pochází z Krušných hor z poloh nad 800 m n. m. (nejvýše Rýžovna 950 m
n. m.). Druhá třetina pochází z mokřadních
biotopů ve Slavkovském lese (670 –780 m
n. m.). Zbylé lokality připadají na Chebskou
a Sokolovskou pánev (nejníže přehrada Skalka 445 m n. m.). Většina pozorování spadá do období jarního tahu (březen – květen).
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Slučka malá v letu a detail hlavy při kroužkování.
Foto Zdeněk Tunka.

Ornitologicky vyhlášená „polní rozlitina” u Dolních
Dvorů je významnou tahovou zastávkou ptáků
a historické hnízdiště čejek chocholatých. Bohužel je
pravidelně devastována zemědělskými pracemi. Na
snímku husice rezavé z 1. 4. 2021. Foto Pavel Jaška.
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Slučka malá maskovaná v polním mokřadu. Foto Zdeněk Tunka.

Evidujeme však i tři prosincová pozorování.
Současné záznamy často pocházejí z míst
s vyšší frekvencí pohybu ochranářů a biologů,
jako jsou rezervace nebo evropsky významné
lokality. Je vysoce pravděpodobné, že slučku
lze zastihnout i na dalších méně navštěvovaných mokřadních plochách po celém regionu.
Stačilo by věnovat tomuto skrytému druhu trochu více pozornosti.        
Závěrem je třeba vyzdvihnout význam periodických mokřadů, které mohou v průběhu
teplých měsíců zcela vysychat, a tak se jevit
jako nedůležité. Jejich význam může být zcela
zásadní právě v době migrace bahňáků nebo
vrubozobých ptáků, kteří potřebují „nášlapné
kameny“ v dnes intenzivně využívané krajině při své cestě na hnízdiště nebo zimoviště.
Drobné rozlitiny a louže v polích nebo na pastvinách mohou být na jaře také klíčovými
hnízdišti například pro zranitelnou čejku chocholatou, kulíka říčního nebo konipase lučního. Pokud vlastníme nebo obhospodařujeme
takový mokřad nebo podmáčená místa na zemědělských plochách, měli bychom kromě přímého zisku myslet také na migrující a hnízdící
ptáky, kteří taková místa životně potřebují. ■
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Dub u Vondráčků v listopadu 2020.			
Obě fotografie Miroslav Trégler.

Valský jasan v lednu 2020.

Nově vyhlášené památné stromy
na Mariánskolázeňsku
Miroslav Trégler, MěÚ Mariánské Lázně
Nacházet v krajině, již mnohokráte prošlé
a prozkoumané, stále nové a nové stromové
velikány a krasavce je logicky čím dál tím těžší. Ovšem stromy nejen stárnou a zanikají, ale
i dorůstají, bytní a získávají na vznešenosti.
Tím vším si říkají o zviditelnění formou vyhlášení za památné.
To je případ prvního ze dvou nově v roce
2020 vyhlášených památných stromů na Mariánskolázeňsku a to „Dubu u Vondráčků“.
Strom jsem pozoroval řadu let, byl jakýmsi čekatelem v interním seznamu. Jeho chvíle přišla
i díky tomu, že generace nejstarších památných stromů na Sekersku pomalu, ale jistě, dožívá. Již jsem psal o nutnosti odhlásit a pokácet „Krásenskou lípu“, stejně tak o spontánním
rozpadu „Dubu U oříšku“. Zatím neodhlášený
„Dub letní v Chodovské Huti“ je již dlouhou
dobu pouhým „lehce obrostlým“ torzem. „Dub
u Vondráčků“ roste na soukromém pozemku
na západním okraji Tří Seker. Jde o nádherně košatý a dosti vitální dub letní s obvodem
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kmene 405 cm a výškou 25 m (v květnu 2020
změřili Jaroslav Michálek a Petr Uhlík).
Památný strom „Valský jasan“ je zcela
jiný případ. Objevil jsem jej náhodou v létě
roku 2019 při šetření (v rámci vyjádření se
ke stavbě nové cesty v nivě Kosového potoka)
na jihovýchodním konci zástavby obce Valy.
Jasan ztepilý s obvodem kmene 407 cm
(v lednu 2020 změřili Jaroslav Michálek a Petr
Uhlík) a výškou 25 m (v lednu 2020 změřil
autor článku) se nachází v údolní nivě (dnes
zvýšené navážkou) mezi bývalým náhonem
a potokem na obecním pozemku. Možná jde
o tzv. svědecký strom, tedy o strom vysazený
zde některým z mlynářů blízkého, dnes již
zcela zaniklého mlýna. Zajímavou siluetu
stromu dotváří několik boulí v hlavním větvení
koruny. Vzhledem k věku stromu nepřekvapí
jeho snížená vitalita a potřeba vhodného
ošetření. Toto bylo provedeno na podzim roku
2019 v rozsahu bezpečnostního a redukčního
řezu a instalace dynamických vazeb. ■
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Pětice netopýrů stromových v jedné z budek na Bečovsku. Budka má odnímatelnou přední
část, aby bylo možné netopýry snáze kontrolovat.
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Budky, které ve Slavkovském lese netopýři stromoví s oblibou osidlují, se obvykle
nacházejí při okrajích smrkových porostů. Umístění budky zvýrazněno šipkou.

Netopýři stromoví okroužkovaní
ve Slavkovském lese byli nalezeni
v jižní Francii
Přemysl Tájek a Pavla Tájková, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
a ZO ČSOP Kladská
Většina našich netopýrů přečkává zimu v hlubokém spánku, na místech se stálou teplotou a vlhkostí, nejčastěji v jeskyních, starých
štolách a sklepích. Některé druhy středoevropských netopýrů ale na podzim odlétají do teplejších krajin a vracejí se zase až
s jarním oteplením, kdy mají možnost nalovit
si dostatek své hmyzí potravy. V oblasti, kde
tráví zimu, rovněž během chladnějšího období upadají do stádia strnulosti, stěhováním si
však významně prodlužují část roku, během
níž jsou aktivní. Mezi tyto přelétavé druhy patří i jeden z našich nejméně prozkoumaných
druhů letounů – netopýr stromový (Nyctalus
leisleri). Nedostatek znalostí o životě a zvycích tohoto druhu pramení z toho, že na rozdíl
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od významné části našich ostatních netopýrů míváme jen výjimečně možnost setkat se
s ním v lidských stavbách. Netopýři stromoví
jsou totiž dosti věrní svému jménu a využívají ke svému životu převážně stromové dutiny,
zejména ty ve starých listnatých lesích. Takové
lesy jsou dnes často soustředěny do obtížně
přístupných stanovišť, kam se jen složitě dostává lesní technika, ale i lidé včetně přírodovědců. Netopýři stromoví navíc upřednostňují
nesnadno přístupné dutiny vysoko v korunách
stromů.
První záznamy o výskytu netopýrů stromových v našem kraji se nám tak podařilo
získat až díky vyspělé technice – netopýřímu
detektoru, s jehož pomocí lze rozpoznat hlas
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Od roku 2019 jsou v České republice pro kroužkování netopýrů používány speciální kroužky, které se od
„klasických“ ptačích liší přítomností „paciček“ na koncích. Tato rozšíření brání tomu, aby u netopýrů docházelo k poškození létacích blan na křídlech. Kromě jedinečného čísla mají všechny české kroužky vyraženy
znaky CESON.ORG, což je zároveň odkaz na webové stránky České společnosti pro ochranu netopýrů.
Všechny fotografie Přemysl Tájek.

lovících jedinců tohoto druhu (Tájek et Tájková
2015). V následujících letech jsme se s tímto
druhem netopýra začali setkávat stále častěji,
a to nejen ve sluchátkách detektoru při nočních toulkách lesem. Blízké setkání s těmito
záhadnými tvory nám umožnily speciální netopýří budky. První z nich jsme ve Slavkovském lese vyvěsili v roce 2014 a od té doby
je pravidelně nejméně jednou ročně čistíme
a kontrolujeme. Při kontrolách budek jsme již
postupně okroužkovali přes stovku netopýrů
stromových a každý rok tak stále napjatěji
očekáváme, kde a se kterými z našich starých
známých se zase potkáme. Vlastních pozorování námi okroužkovaných jedinců už máme
desítky, tajně jsme ale doufali, že snad jednou
někdy přijde zpětné hlášení i z daleké ciziny…
Zpráva, která nám přišla e-mailem na začátku února 2020 od našich francouzských
kolegů, nás proto velmi potěšila. Dne 28. ledna 2020 byli při opravě kůlny u venkovského
domu u obce Malaucène v jižní Francii nalezeni tři zimující netopýři stromoví a dva z těchto
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netopýrů měli „naše“ kroužky. Z pořízených
fotografií se podařilo u jednoho z netopýrů
odečíst celou kombinaci znaků (CZ03313).
Šlo o samici odchycenou a okroužkovanou
9. září 2019 v netopýří budce v komplexu smrkových lesů na Bečovsku v CHKO Slavkovský
les. Samice zde byla okroužkována společně
s dalšími devíti netopýry stromovými (jedním
samcem a osmi samicemi), tedy v harému –
uskupení, které netopýři vytvářejí během páření na konci srpna a v září.
Vzdálenost místa zimování a kroužkování
je 878 km a jde o vůbec první doklad dálkové migrace netopýra stromového z území
České republiky. Pozorování rovněž podává
přímý důkaz o tom, že netopýři stromoví jsou
koncem léta či na podzim schopni z oblasti
střední nebo severovýchodní Evropy migrovat do jihozápadní části kontinentu během
poměrně krátké doby (časové rozmezí mezi
pozorováními je 141 dní). Všechna doposud
známá zpětná hlášení, týkající se dálkového přesunu netopýrů stromových, totiž vždy
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od data kroužkování dělilo nejméně šest měsíců, častěji však i několik let.
U druhého z netopýrů se podařilo odečíst
jen počátek kódu (CZ03???). Jde o jedince okroužkovaného ve stejném roce rovněž
ve Slavkovském lese. Tento kód byl použit pro
dalších 16 netopýrů stromových, z nichž 12
bylo okroužkováno na Bečovsku, čtyři byli ale
okroužkováni v okolí Pramenů, tedy 13 km dále
na jihozápad. Nelze proto s jistotou tvrdit, že by
šlo o jedince ze stejné budky, kteří by pak sdíleli
i stejné zimoviště, osobně to však považujeme
za dosti pravděpodobné. Lze se domnívat, že
se na zimoviště netopýři přesouvali společně.
S netopýry stromovými se v budkách
ve Slavkovském lese setkáváme výhradně až

na konci léta a je proto možné, že netopýři tyto
úkryty využívají jen jako dočasnou zastávku
při dlouhém přesunu ze severnějších oblastí Evropy. Jehličnaté lesy na Bečovsku navíc
ani trochu nezapadají do představy vhodného
biotopu pro tento druh. Ale kdo ví, zoologie je
nekonečným zdrojem překvapení. ■
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Vzdálenost mezi místem kroužkování netopýrů stromových ve Slavkovském lese a jižní Francií, kde netopýři
trávili zimu, je 878 kilometrů. Malaucène je součástí vápencové oblasti na jihozápadním úpatí Alp. Tamní
krajina je typická přítomností velkého množství vinic a sadů doplněných mozaikou polí a menších lesů.
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Ostruháček kapinicový.

Ostruháček kapinicový – nově
objevený druh motýla pro Slavkovský les
Přemysl Tájek, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Slavkovský les je pro většinu z těch, kteří
jej znají, krajinou studenou a vlhkou. Spojenou s osvěžujícím koupáním v parném létě,
svěžím horským vzduchem, chladnými podzimními rány a dlouhou zimou, jejíž poslední
záchvěvy nás často zaskočí ještě koncem
května. Přesto tu lze nalézt řadu míst, která se
těmto zažitým představám vymykají. A jedno
z nich se, pro mnohé možná dosti překvapivě,
nachází přímo v srdci zdejší chráněné krajinné oblasti. Na mysli mám Bečovské stráně –
komplex strmých výslunných travnatých svahů vytvářejících přirozený přírodní amfiteátr
obklopující Bečov nad Teplou. Zdejší stráně
a skalní hrany nabízejí dechberoucí výhledy
z ptačí perspektivy na městečko schoulené
v údolí řeky. Shlížet svrchu odtud můžete dokonce i na majestátní bečovský hrad.

42

Z historických fotografií Bečova je zřejmé,
že i silně svažité pozemky bečovského amfiteátru byly ještě po druhé světové válce využívány z velké části jako pole. Pouze nejpříkřejší
a nejobtížněji přístupná místa byla využívána
jako louky a pastviny, pravděpodobně po celá
staletí. Dnes zde už žádná políčka nenajdeme,
stráně jsou využívány jako pastviny pro krávy
a na řadu míst se samovolně rozšířily křoviny
a menší lesíky. Historický vývoj krajiny umožnil na zdejších jižně orientovaných výhřevných
stráních vytvoření teplomilných lučních společenstev, jež tady díky šetrnému hospodaření
i během posledních desetiletí dokázala přežít
dodnes. Trávníky na mělkých půdách jsou domovem celé skupiny typických teplomilných
druhů rostlin, jako je kostřava sivá, bělolist
rolní, devaterník velkokvětý, rmen barvířský,
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Bečovské stráně, slunné jižní svahy nad Křížovou vyhlídkou.

nepatrnec rolní, pavinec horský či netřesk výběžkatý. Na méně vyprahlých místech roste prvosenka jarní, lilie zlatohlavá, čičorka pestrá či
jetel horský. Donedávna jsme zde znali i jednu
lokalitu s velmi vzácným vstavačem osmahlým,
který by v okolí snad mohl ještě přežívat. Podle
pamětníků tu snad rostl i vstavač kukačka.
Již řadu let zde víme i o výskytu některých
teplomilných a pro Slavkovský les dosti vzácných druhů motýlů – především okáče strdivkového (Coenonympha arcania) a modráska
černoskvrnného (Plebejus argus). Průzkum
denních motýlů v tomto místě však v roce
2020 přinesl řadu nových překvapení. Podařilo se objevit kriticky ohroženého hnědáska
chrastavcového (Euphydryas aurinia) a vřetenušku ligrusovou (Zygaena carniolica; podrobněji viz Tájek 2020a, 2020b). Nejzajímavějším
zjištěním je ale nález relativně početné populace ostruháčka kapinicového (Satyrium acaciae) – druhu, který je z Karlovarského kraje
v současnosti znám pouze z Doupovských
hor a ze Žluticka. O jeho přítomnosti v CHKO
Slavkovský les jsme dosud neměli nejmenší
potuchy a asi jen málokterý „motýlář” by zde
jeho výskyt vůbec očekával.
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Ostruháčci jsou atraktivní skupinou našich
denních motýlů, kteří své české pojmenování
získali podle ostruhy, tedy nápadně protažené
části zadních křídel. Při pohledu zblízka řada
našich druhů ostruháčků přímo hýří pestrobarevnými odlesky, již z několikametrové vzdálenosti jsou však pro necvičené oko dosti nenápadní – jsou totiž poměrně malí, převládají
u nich obvykle tmavé barvy a také se pohybují méně nápadným způsobem než většina
našich ostatních skupin motýlů. Ostruháček
kapinicový je jedním z našich nejmenších ostruháčků a také barvami na něm příroda šetřila
asi nejvíce. Snad tedy i proto o jeho výskytu
ve Slavkovském lese chybí jakékoliv spolehlivé historické záznamy a zůstával tak dlouho
utajen i zrakům současných přírodovědců.
Celkový areál ostruháčka kapinicového
zahrnuje jižní a střední Evropu, od severního Španělska po Polsko, Balkán, Turecko,
zasahuje až na jižní Ural. Vyhledává suché
a teplé křovinaté stráně a svahy s jižní expozicí, prosluněné okraje listnatých lesů,
stepní a lesostepní refugia s nízkým keřovitým porostem. Živnou rostlinou housenek
je trnka obecná. Druh má jednu generaci
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Bečovské stráně a bečovské nádraží kolem roku 1910. Dobová pohlednice ze soukromé sbírky Jiřího Šindeláře.

ročně, s vylíhnutými motýly se můžeme setkat
od června do července. Samice klade vajíčka jednotlivě na listy trnky. Vajíčko přezimuje
a na jaře se housenka prokousává do rašících pupenů trnky, starší housenky pak sedí
na spodní straně trnkových listů. Kuklí se většinou na zemi v blízkosti živné rostliny (Macek
et al. 2015).
Jedním z nejlepších způsobů, jak přítomnost ostruháčků kapinicových zjistit, je prohledávání květů některých druhů rostlin rostoucích v blízkosti trnkových porostů. V Českém
středohoří se tato metoda osvědčila u bíle
kvetoucích rostlin, jako jsou řebříčky a turany
(Havelda 2014). V Doupovských horách se mi
pro změnu nejlépe osvědčily u žlutě kvetoucích rmenů barvířských a starčků přímětníků.
Nejinak tomu bylo i na Bečovských stráních.
V druhé polovině července zdejší rozkvetlé
rmeny na mezích nalákaly ostruháčky z celého okolí a tak jsem jich tu během jednoho dne
napočítal hned šestnáct.
Ostruháček kapinicový je jedním z ohrožených druhů našich motýlů. Příčinou jeho vymizení z řady dřívějších lokalit je zalesňování křovinatých strání nebo jejich přirozené zarůstání
stromovými nálety. Bečovské stráně jsou však
pravidelně přepásány a před několika lety zde
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byla značná část stromových náletů vykácena
s cílem zamezit zarůstání luk a také obnovit
výhledy do krajiny a přiblížit se jejímu historickému rázu. Snad se tu tedy budeme s tímto
motýlem, ale i dalšími teplomilnými prvky naší
fauny a flóry, moci setkávat i nadále. ■
Poděkování:
Květnaté pastviny a pestrá krajinná mozaika
s množstvím vzácných druhů vděčí za svou
existenci šetrnému zemědělskému hospodaření, které zde zajišťuje Farma Otročín s. r. o.
Vyřezávání náletů a péči o zdejší “panoramatickou stezku” s vyhlídkami zajišťuje Český
svaz ochránců přírody, základní organizace
Berkut.
Literatura:
Macek J., Laštůvka Z., Beneš J. et Traxler L. (2015): Motýli
a housenky střední Evropy IV. Denní motýli. – Academia,
Praha, 539 pp.
Havelda Z. (2014): Příspěvek k poznání rozšíření dvou druhů
ostruháčků (Lepidoptera: Lycaenidae) v severních Čechách. – Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy,
Liberec, 32: 163–170.
Tájek P. (2020a): Subkvadrát 5942b – síťový monitoring denních motýlů. – Ms., 58 pp. [Depon in: AOPK ČR, Praha].
Tájek P. (2020b): Subkvadrát 5943a – síťový monitoring denních motýlů. – Ms., 51 pp. [Depon in: AOPK ČR, Praha].
web1: http://www.lepidoptera.cz
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Bečovské stráně. Rozkvetlá mez, kde byli ostruháčci kapinicoví nalezeni.
Všechny fotografie Přemysl Tájek.
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Karlovy Vary, pohled na lázeňské centrum města z vyhlídky Tři Kříže.

Slavná lázeňská města Evropy
zapsána na Seznam UNESCO
  
Lubomír Zeman, Národní památkový ústav, územní pracoviště v Lokti
Lázeňské dědictví zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO a jeho komponované krajinné prostředí
Přírodní minerální zdroje, k nimž patří minerální vody, plyny či peloidy, jsou poklady této
země. Léčí, uzdravují a mírní nejrůznější neduhy. Nad jejich vývěry a kolem nich začala
vznikat místa, která tyto zdroje využívala k léčení – lázně a terapeutická zařízení. Lázně
jsou nesporně pozoruhodným kulturně společenským fenoménem svého druhu, který
je součástí světové civilizace již více než dva
a půl tisíce let. Evropská lázeňská tradice je
jedinečná kombinací léčebných aktivit využívajících přírodní minerální zdroje (koupele,
pitné kúry, inhalace) se zázemím pro trávení času mezi těmito aktivitami, zábavou
a společenským životem (divadlo, hudba,
tanec, hazardní hry apod.), stejně tak jako
s fyzickým cvičením, sportem či procházkami v upraveném krajinném prostředí. Tato
evropská tradice se stala vzorem pro lázně
na celém světě. Právě tyto unikátní hodnoty
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vedly k záměru navrhnout lázeňské dědictví
na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
Nominační proces započal již v roce 2000,
kdy byly do národního potenciálu, tzv. indikativního seznamu České republiky, zařazeny
lázně v Luhačovicích, jako území s vynikajícím
souborem staveb architekta Dušana Jurkoviče. V roce 2006 byly na tento seznam zařazeny i lázně v západních Čechách vytvářející
pomyslný trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské
Lázně – Františkovy Lázně. Posléze se vytvořila v rámci mezinárodní spolupráce skupina
nejvýznamnějších evropských lázní nazvaná
Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe, která usilovala o zápis společně. Nominaci koordinovala Česká republika. Na počátku
bylo z celkových 1500 lázeňských míst vybráno 250 lázní, posléze postoupilo k dalšímu
posouzení 16 lázeňských měst a nakonec jich
bylo vybráno 11 ze 7 evropských zemí. Nominace kompaktního kulturního statku s upraveným názvem Slavná lázeňská města Evropy
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Mariánské Lázně, pohled na lázeňské centrum města ze sjezdové trati.

/ The Great Spa Towns of Europe, byla dokončena a předložena v roce 2019. Mnohaleté úsilí pak bylo úspěšně završeno dne 24.
července 2021 na zasedání mezivládního Výboru světového dědictví v čínském městě Fu-čou, kde byla tato města oficiálně zapsána
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kromě západočeského lázeňského trojúhelníku bylo na Seznam
UNESCO zapsáno dalších osm lázeňských
měst, Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden u Vídně
v Rakousku a Bath ve Velké Británii.
Všechna zapsaná lázeňská města tvoří
jednu položku (kulturní statek) na Seznamu
světového dědictví s jedenácti komponentami, přičemž každá komponenta přispívá
významnou měrou k výjimečné světové univerzální hodnotě celého statku. Spojují je jedinečné vlastnosti a charakteristiky, spočívající
v léčení pomocí přírodních minerálních zdrojů.
Vzhledem k tomu, že lázeňská místa rostla
do velkých a mondénních, světově proslulých
lázeňských center v průběhu 19. století, které
je tak vnímáno v řadě z nich jako jejich „zlatá doba“, je rozhodujícím časovým rozmezím
jejich dochované podoby období tzv. dlouhého 19. století – od konce 18. století až po 30.
léta 20. století. Lázeňská města se ve své úplnosti vyznačují podobnými rysy významných
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architektonických celků, včetně specifických
lázeňských zařízení, lázeňských domů a komplexů, kolonád, kostelů, divadel, kasin, hotelů a jiných ubytovacích zařízení pro lázeňské
hosty. Jejich rozvoj a vybavení představovaly
příklady a trendy lázeňského vývoje, a sloužily
za vzor dalším lázeňským místům světa. Ztělesňují tak významný vývoj v lékařství, vědě
a balneologii. Charakteristickým rysem je
kombinace lázeňských a léčebných procedur
v interiéru i exteriéru s pestrou nabídkou možností k trávení volného času. Lázeňská města
byla v Evropě jedinými místy, která kulturně
konkurovala velkým metropolím a která se
stala zdrojem intelektuální, umělecké, sociální
a politické inspirace, čímž přispěla k demokratizaci evropské společnosti.
Blízké okolí lázeňských míst bylo formováno výslovně jako léčebná (terapeutická) krajina pro potřeby léčby pacientů, k pohybovým
aktivitám v rámci léčebné terapie, pro relaxaci a zábavu. Krajina je tak nedílnou součástí
lázeňského prostředí. Vyznačuje se kvalitou
a velkou rozmanitostí hlavních lázeňských
funkcí zasazených do přírodního prostředí.
Pro zpříjemnění lázeňského korza byly budovány lázeňské parky, sady či aleje, lázeňské promenády pod širým nebem. Součástí
kompozice lázeňského místa byly mnohé
kulturně-historické dominanty v širším okolí, vtažené do kompozičního záměru formou
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vizuálních, provozních i symbolických vazeb.
Jednotlivé prvky a prostory byly mezi sebou
propojeny vizuálními vazbami a vytvářejí tak
jednotný celek. Území kolem lázeňských
celků bylo protkáno vycházkovými cestami,
které jednotlivé objekty propojovaly a umožňovaly svým směrováním komponované pohledy na stavby, vodní hladinu či dramatické
vodní prvky, romantické skalní výchozy, solitery nebo skupiny dřevin. Cesty byly trasované tak, aby poskytovaly množství atraktivních
výhledů a překvapivých zážitků. Působivé
scenérie a kompozice jedinečných celků
s promyšlenou skladbou přírodních a stavebních prvků vytváří příhodné léčebné prostředí. Na vyhlídkových bodech s pohledem
na lázeňské město vznikala četná zastavení,
pavilonky a vyhlídkové věže či rozhledny. Pro
jejich snazší dostupnost k nim byly budovány
lanové dráhy. Krajinná scenérie obklopující
lázeňská centra přímo pronikala do urbanizovaného prostoru. Urbánní i neurbánní krajina
se tak vzájemně prolínala, aby nabízela místa
k pobytu a relaxaci s lázeňskými procedurami podle prostředků a preferencí návštěvníků. Pobyt v této krajině tvořil plnohodnotnou

součást života hostů jak po společenské, tak
medicínské stránce. Lázeňská krajina je skutečně léčebnou – terapeutickou díky výronům
látek vyvěrajících ze zdejších přírodních minerálních zdrojů. Procházky krajinou tak léčí
nejen pohybem, který musejí lázeňští hosté
na jejich zdolání vyvinout, ale právě výronem
endogenních látek na zlomech zemské kůry.
Právě to činí z krajiny kolem lázeňských měst
unikátní léčebnou krajinu, která léčí. Proto se
také terapeutická krajina stala jedním z podstatných atributů lázeňských měst v procesu
nominace a zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.
Karlovy Vary
Karlovy Vary jsou největším lázeňským městem v České republice. Lázeňská část města
se rozkládá v hlubokém údolí řeky Teplé, které
je sevřeno lesnatými svahy. Pohyb pacientů
k vývěrům pramenů při pitné kúře vyvolal potřeby úpravy lázeňského korza, jeho krytí stromořadím, loubím nebo krytými galeriemi. Pro
zpříjemnění promenád byly budovány lázeňské parky, sady či aleje. Pro lázeňské hosty
upravovali své zahrady i majitelé lázeňských

Karlovy Vary, hranice lokality UNESCO vyznačena červeně.
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Františkovy Lázně, kolonáda Solného a Lučního pramene. Všechny fotografie Lubomír Zeman.

domů a penzionů, jež vybavovali drobnými
letohrádky, pavilonky či altánky, i stinným loubím a pergolami. Karlovarským fenoménem
jsou terasové zahrady s vinohrady, odkud se
naskýtaly krásné pohledy na panorama lázeňského města.
Okolí města bylo upraveno jako terapeutická krajina se sítí vycházkových cest. Ty
dostávaly postupně vypointování v podobě
drobných stavbiček, pavilonů, glorietů či altánků, které se staly oblíbenými výletními cíli
lázeňské společnosti (viz Arnika 1/2014). Podél cest obdivovatelé lázní a vyléčení vděční
lázeňští hosté zasazovali děkovné pamětní
desky, vztyčovali kříže či stavěli drobné kapličky, které byly místem pro modlitbu a tichou
kontemplaci (viz Arnika 2/2020). Kultivace
karlovarských lesoparků kulminovala stavbami rozhleden a restaurací na výšinách nad
městem, kam dnes vedou dvě lanové dráhy
(původně tři a jedna zůstala nedostavěná).
Na konci 19. století prostoupila volná příroda
plně do lázeňského města v podobě nezvykle
rozsáhlých ploch kultivované zeleně. Karlovy
Vary tak představují jedinečný urbanistický
soubor s množstvím promenádních cest čítajících více než 130 km, který nabyl naprosto
mimořádného rozsahu. Tak rozlehlá a kompaktní lázeňská zóna s všudypřítomnou zelení v organismu města nemá obdoby. Přitom
lázeňská krajina Karlových Varů je vskutku
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léčivou díky četnému výronu látek na zlomech
zemské kůry s vysoce pozitivním dopadem
na lidské zdraví. Právě to činí z krajiny kolem
lázeňského města Karlovy Vary unikátní terapeutickou krajinu, která skutečně léčí.
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně patří k nejrozsáhlejším lázeňským souborům v Evropě. Již v prvopočátcích
místa zasazeného hluboko v lesích nechal
opat Karl Reitenberger zřídit okrasnou a ovocnou zahradu k obveselení lázeňských hostů.
Posléze vytvořili zahradník Václav Skalník,
architekt Georg Fischer a stavitel Anton Turner z nehostinného bažinatého údolí půvabné
parkové město, jedno z prvních zahradních
měst v Čechách. Podstatou urbanistického
plánu se stal kompozičně znamenitý princip
obvodové zástavby po obvodu rozsáhlé plochy centrálního parku upraveného v přírodně
krajinářském pojetí. Toto nápadité členění tří
velkých teras obestavěných zástavbou bylo
ještě v průběhu 20. a 30. let 19. století dotvořeno stavitelem Josefem Eschem do formy
mnohonásobně hierarchizovaného okrsku podobného antické akropoli. Romantické údolí
obklopené věncem lesů přímo lákalo k vytvoření promenádních cest stoupajících daleko
do okolních svahů. Anglický park v lázeňském
centru se tak prolíná s terapeutickou krajinou
v okolí s vyhlídkami, které jsou rozsety okolo
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Mariánské Lázně, hranice lokality UNESCO vyznačena červeně, hranice památkové rezervace hnědě.

celého města. Nejstaršími výletními místy byly
mariánskolázeňský mlýn na okraji údolí, v místech dnešního hotelu Cristal Palace, a úšovické prameny, Ferdinandův pramen a Luční,
pozdější Rudolfův pramen. Tím vznikla dodnes zachovaná hlavní osa směřující k jihu. Posléze vznikaly komponované vazby i na dalších místech.
Po roce 1900 se v Mariánských Lázních začala uplatňovat terénní kúra, jako procedura
léčení obezity podle dr. Maxe Josepha Oertela, a rozsáhlá síť vycházkových cest v lázeňských lesích se k těmto účelům velice dobře
hodila. Výsledkem je důmyslně propracovaný
systém lázeňských cest rozdělených podle
náročnosti stoupání. Nachází se zde i golfové
hřiště, nejstarší u nás, u jehož založení v roce
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1905 byl sám britský král Edward VII., a řada
dalších sportovišť. Vnější terapeutická krajina
tu má ale jiný charakter, než u ostatních lázeňských měst. Je divoká a tajemná. Zde se
nechodilo jako v Karlových Varech za altánky
nebo kapličkami, ale za vývěry pramenů. Jako
cílové body v krajině sloužily výletní restaurace či kavárny s pobytovými loukami. Lázeňská krajina Mariánských Lázní je tak naprosto
jedinečná.
Františkovy Lázně
Zdejší léčivé prameny patřily původně městu
Chebu. Díky iniciativě dr. Bernharda Adlera
byla v roce 1793 založena lázeňská kolonie,
jejíž urbanistická kompozice vycházela z barokního principu osovosti a symetrie v inspiraci
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francouzskými formálními zahradami z období
Ludvíka XIV. (zahrada Marly-le-Roi). Již na počátku 19. století byla zástavba rozšiřována
na šachovnicovém půdorysu ideálních měst
a vnitřní zelené plochy upraveny na přírodně
krajinářské parky. Na severu leží Starý park,
nazývaný dnes Městské sady, kde byl vztyčen
pomník císaře Františka I. a zřízen koncertní
pavilon. Na východě se rozkládal Jitřní park
(dnes Sady Bedřicha Smetany), kam byla
v roce 1868 umístěna budova divadla. U kolonády Solného a Lučního pramene byl upraven
rozsáhlý park Solného pramene, plocha u Císařských lázní byla pojmenována podle korunní princezny Stefanie a jižní část parku podle
císaře Františka Josefa.
Po obvodu původní zástavby vznikala posléze další atraktivní místa s upraveným zázemím a cílenou výsadbou dřevin, které zde byly
původně velice sporadické. Celkový záměr
směřoval k vytvoření kvalitního, přírodě blízkého prostředí, které bylo zpestřováno vkládáním
výhledů, pohledových os a odpočinkových
míst. Na západní straně byly Loimannovy zahrady rozšířeny v Západní park (Westend-park), kde byly vybudovány tenisové kurty.

V roce 1882 začal františkolázeňský Okrašlovací spolek zakládat městský lesopark Amerika,
kde byla podle americké módy umístěna i zoologická zahrada. Jihovýchodně od lázeňského
centra vznikl další přírodně krajinářský park, lesopark u pramene Natalie, pojmenovaný Nové
sady a posléze Lesní sady. Za Slatinným potokem byla vybudována rozhledna Salingburg,
ve Východním parku (Ostend-park), jako poděkování zesnulému předsedovi Okrašlovacího
spolku a starostovi Františkových Lázní Gustavu Wiedermannovi, vyrostla výletní restaurace
Zámeček (Dankwarten). Po smrti Gustava Wiedermanna v roce 1914 byl park pojmenován
jeho jménem Wiedermannův park.
Terapeutická krajina Františkových Lázní
je jedinečnou ukázkou komponované krajiny,
která byla vytvořena zcela nově z původně jednotvárné rovinaté plochy rašelinišť a slatinišť.
Františkolázeňské parky, dochované do současnosti ve své impozantní rozlehlosti a integritě, představují významný fenomén mezinárodního významu. Jako jediné lázeňské město
obsahují Františkovy Lázně trojí komponovanou zeleň vnitřní a vnější lázeňské krajiny. Tím
jsou naprosto mimořádné.

Františkovy Lázně, hranice lokality UNESCO vyznačena červeně.
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Baden-Baden
Baden-Baden nacházející se v Bádensku-Württembersku, patří k nejslavnějším svě
tovým lázním, jejichž počátek spadá až k Římanům. Na počátku 19. století byla lázeňská
čtvrť přemístěna ze starého města za řeku
do otevřené krajiny. Řeka Oos tak tvoří ústřední prvek lineární krajinné zahrady v anglickém
stylu. Na jejích březích byly upraveny oblíbené promenády Kastanienallee s obchody
a Lichtentaler Allée s dlouhými a relativně
rovnými cestami. Podél řeky i na svazích vyrostly exkluzivní hotely a honosné vily. V Iffezheimu bylo otevřeno v roce 1858 závodiště
a na Lichtentaler Allée v roce 1877 tenisové
kurty. Východně od Lázeňského parku byla
vybudována zahrada Gönner-Anlage ve formálním geometrickém stylu a na svazích vrchu Annaberg monumentální vodní zahrada
Paradies v italském renesančním stylu s velkorysými schodišti, fontánami a bazénky.
Úpravy lázeňských promenád v Baden-Badenu, který se stal vyhledávaným mondénním
resortem, sloužily jako vzor pro další evropská
lázeňská místa.
Bad Ems
Lázeňské město Bad Ems ve spolkové zemi
Porýní-Falc se rozprostírá okolo zdejších pramenů na břehu řeky Lahn. Na nábřeží se nachází hlavní lázeňský komplex s kolonádou
a rozlehlou promenádou. Klikaté říční údolí
s lesnatými svahy vytváří krajinný rámec romantické terapeutické krajiny, přičemž tok
řeky tvoří všudypřítomný malebný prvek v pohledech uvnitř města a je dominantní i z mnoha vyhlídek na vysokých svazích hřebene
Bäderlei. Tam se lázeňští hosté dostávali buď
po pěších stezkách, nebo pomocí oslů (podobně jako v Karlových Varech). Na Bismarckovu výšinu vede lanovka a na dalších místech
s bizarními skalními útvary byly upraveny scénické vyhlídky a vyhlídkové věže.
Bad Kissingen
Bad Kissingen leží v bavorském regionu Dolní
Franky. V roce 1738 upravil architekt Balthazar Neumann, původem z Chebu, před starým městem drobné lázně. Lázeňská čtvrť
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je společně s růžovou zahradou (Kurgarten)
spojena s navazujícím přírodně krajinářským
Luitpoldovým parkem rozprostírajícím se
na jih a východ od lázeňského komplexu.
V části parku Kaskadental byly pro malé vodopády využity přírodní stupně tvořené vápenatým tufem. Promenády vedly po břehu
řeky Saale na sever i na jih, ale i do okolních
vrchů. Síť pěšin lemovaných stinnými stromy byla na příkaz bavorského krále Ludvíka
I. značně rozšířena a doplňována hostinci,
drobnými pavilony, přístřešky a rozhlednami,
odkud se nabízejí panoramatické výhledy.
Podél cest byly také umisťovány památníky
na slavné návštěvníky lázní. Na konci 19. století sloužily cesty k terénní kúře (Terrainkurwege) podle doktora Oertela, podobně jako
v Mariánských Lázních. Severní část, kde
se nacházely solné doly s těžným zařízením
(tzv. Gradierbau), které má velký význam pro
lázeňství, spojily s lázeňským centrem další
promenády podél řeky.
Spa
Nejznámější lázně v Belgii, jejichž jméno bylo
přejato jako název pro všechna termální místa. Nachází se ve Valonsku v provincii Lutych,
v údolí pohoří Ardenny. Zdejší prameny znali
již staří Římané. Značný rozkvět lázní nastal
ve druhé polovině 18. století. Výskyt pramenů
v okolí města vedl k oblibě procházek, díky
nimž vznikly promenády, a okolí bylo proměněno na terapeutickou krajinu. Nejznámější
jsou promenády de Quatre heures et Sept
heures, Promenade d’Orléans či Promenade
des Artistes v přírodně krajinářském duchu.
Jejich síť je pozoruhodná, čítá více než čtyřicet vycházkových míst, k jejichž slávě přispělo jak přírodní rámec, údolí, svahy a panoramata, tak i slavní návštěvníci, po nichž nesou
svá jména. Cesta za prameny, fungující jako
součást léčby („Tour des Fontaines“), mohla
být absolvována pěšky asi za tři hodiny, včetně zastávek u každého z pramenů. Procházky uměle vytvořenou a zalesněnou krajinou
se skalními výchozy, potůčky a vodopády, jejichž tiché šumění bylo lékem na melancholii,
byly doplňovány řadou pavilonů s výhledy
na město z četných odpočívadel.
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Vichy
Nejznámější a nejproslulejší francouzské lázeňské město leží v Bourbonsku na březích
řeky Allier. K založení lázní došlo v roce 52
před n. l., za návratu Julia Caesara z Galie
do Říma. V době druhého francouzského císařství za Napoleona III., ve druhé polovině
19. století, prošlo město výraznou vlnou nové
urbanizace. Tehdy byly budovány nové velkolepé lázeňské stavby a vznosné bulváry.
V samém středu lázeňské části byl upraven
rozlehlý park s alejemi, stromořadím a promenádními cestami ve tvaru imperiálního trojzubce (Husí stopa). Dnes propojují halu pramenů
s Kasinem. Na břehu řeky Allier byl vytvořen
přírodně krajinářský park podle modelu Bouloňského lesíka v Paříži s četnými vilami i promenádami. Krajinářsky upraven byl i druhý
břeh řeky Allier, kam byly vsazeny sportovní
zařízení, jako hipodrom.
Montecatini Terme
Za vznikem lázní v Montecatini Terme
v toskánské provincii Pistoia stál v letech
1773-1783 toskánský velkovévoda Leopold I.,
který se stal v roce 1791 císařem Svaté říše
římské a českým králem. Lázeňské město je
charakteristické zejména svými vznosnými
kolonádami, díky nimž se Montecatini Terme
přezdívalo „italské Karlovy Vary“. Lázeňské
komplexy Terme Leopoldine, Bagno Regio
a Tettuccio byly napojeny na velkou promenádní osu pod vrcholem hory, na které stojí
staré město Montecatini Alto, spojené s lázněmi lanovou dráhou. Lázně Torretta a Tamerici
obklopuje Veřejný park (Parco pubblico) s malebně zvlněným terénem a umělými skalnatými břehy říčky Rio della Torretta, romanticky
vedenými cestami s imaginárním osvětlením
pod piniemi.
Baden bei Wien
Baden leží ve spolkové zemi Dolní Rakousy,
kousek od Vídně. Díky tomu se stal nejvýznamnějším luxusním místem Rakouska s císařskou rezidencí. Po velkém požáru v roce
1812 došlo ke kompletní obnově města
a z tohoto období pochází množství klasicistních městských domů a biedermeierovských
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vil. Lázeňské město obklopují zahrady a parky
s četnými vilami, přecházející v terapeutickou
krajinu, kde mohou hosté provádět předepsané procházky. Největší a nejdůležitější je Lázeňský park, založený jako Theresiengarten
ve formálním pojetí již v roce 1756 a posléze
dále rozšiřovaný. Dvorní zahrada Weikersdorf
(park Doblhoff) pochází již z období renesance, upravená v barokním stylu a posléze
přeměněná v přírodně krajinářskou zahradu,
jejíž součástí je rosarium, největší v Rakousku (na ploše 8 hektarů se zde nachází více
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než 30 000 růží ve více než 800 odrůdách).
Na začátku 19. století byly otevřeny některé
soukromé zahrady a parky poblíž města veřejnosti i pro využití lázeňskými hosty. Nejoblíbenějším místem je Helenino údolí (Helenental), rozkládající se západně od lázeňské
čtvrti, s řekou Schwechat a zříceninami hradů Rauhenstein, Rauheneck a Scharfeneck.
Celé údolí bylo protkáno sítí cest, které jsou
součástí terapeutických kúr s nádhernými
vyhlídkami.

úspěchem, uznáním jejich výjimečných hodnot a kvalit, ale i závazkem, že mezinárodně
uznané kulturně-historické hodnoty budou
předávány dalším generacím v nenarušeném
stavu. Umožní lepší ochranu a posílení spolupráce na poli památkové péče, balneologie,
ochrany přírody a krajiny. Je naším společ
ným cílem toto naše, a dnes již světové kulturní dědictví chránit, stále hlouběji poznávat
a uchovávat. ■

Bath
Bath se nachází na jihozápadě Anglie, v hrabství Somerset. První svatyně u vývěru přírodního horkého pramene byla postavena Kelty
a pramen využívali i Římané, po nichž se zde
zachovaly impozantní Římské lázně. Rozsáhlá výstavba v údolí řeky Avon začala v době
Stuartovců a vyvrcholila v georgiánském období, kdy byly založeny na podkladu regulačních plánů architektů Johna Wooda staršího
a Johna Wooda mladšího z let 1725-1775 nové
městské čtvrti s terasovitým uspořádáním
a jedinečnými přírodně krajinářskými parky.
První veřejný park Royal Victoria Park byl vytvořen v roce 1830 v odezvě lázeňských parků
na kontinentu, s nádhernými výhledy do údolí,
cestami pro procházky, jízdu a arboretem. Dále
zde bylo golfové hřiště a na Bathwick meadows kriketové hřiště. Na Sydney Gardens byla
umístěna plocha pro jízdu na koni, lukostřelbu
a kroket, a od roku 1909 i tenisové kurty. Pro
svoji unikátní a ucelenou neoklasicistní architekturu bylo město Bath zapsáno již v roce
1987 na Seznam světového dědictví UNESCO.
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Jak jsme mohli sledovat výše, přírodní krajinné struktury jak vnitřních lázeňských zón, tak
i vnějšího zázemí, jsou komponované. Není to
tedy čistě přírodní krajina. Je vždy upravovaná
lidskou rukou, vytvářená, utvářená či přinejmenším dotvářená. V mnoha ohledech je specifická, podřízená léčebným účelům. Patří tedy
mezi významné faktory lázeňského dědictví.
Zápis tří našich nejvýznamnějších lázeňských měst, Karlových Varů, Mariánských Lázní i Františkových Lázní na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví je obrovským

54

1/2021

Proměny v čase
– Most u Svatošských skal
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
Fotografie, ukazující proměnu určitého místa, jsou v tomto případě pořízeny v časovém
odstupu necelých dvou let. Na podzim roku
2019 byl z předmostí ve „Svatoškách – dětském ráji“ ještě vidět pilíř mostu postaveného
v 19. století. Koncem toho roku byla zahájena
výstavba lanového přemostění Ohře v tomto
místě. Nový most však nepotřeboval k překlenutí řeky pilíř, takže ten byl odbourán. Nová
lávka byla dána do provozu 21. října 2020 pro
pěší a cyklistickou veřejnost. Při stále rostoucím dopravním zatížení údolní trasy odlehčuje úzkou houpající se lávku pod skalami tzv.
„Svatebního průvodu“.
Proměňuje také využití areálu na někdejší
louce s původním názvem „Heilige Wiese“,
kde stávala svého času jen hájovna. Tudy
procházela historická spojnice mezi Loktem
a Karlovými Vary, známá kočárovou dopravou.
Z údajné existence tábora Hitlerjugend v období někdy od poloviny 30. let do roku 1945
nejsou viditelné stopy, protože nynější stavby byly vybudovány a otevřeny 16. července
1950 pro pionýrské tábory – včetně veřejnosti
přístupné dětské železnice. Místní název byl
Pionýrské. Pro širší veřejnost uzavřený areál
Pionýrského provozovala do 90. let minulého století Česká pošta. Záměr nového využití
od roku 2012 realizovala a od 1. června 2013
pro veřejnost otevřela společnost Svatošky –
dětský ráj, s. r. o.
Most, jehož pilíř do nedávna stál v řece
Ohři, pocházel asi z roku 1880. V únoru roku
1928 při povodni strhl proud s ledovými krami
obě mostní pole. Přemostění bylo obnoveno
na jaře roku 1929 dvěma věšadlovými dřevěnými nosníky. Most byl v dubnu 1945 stržen
Němci v obavě před postupující americkou
armádou. ■
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Obě fotografie Stanislav Wieser.
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Pavel Řepa, Tachovské historické slavnosti 2012.
Foto Jiří Krupička.

Vzpomínky na Pavla
Řepu
kolektiv autorů
V polovině března 2021 v nedožitých 78 letech
nás náhle navždy opustil člověk mnoha profesí
a skvělý kolega Pavel Řepa, milovník života,
osoba mnoha zájmů, doktor přírodních věd, jež
zasvětil svůj život zoologii a ornitologii, divadelník se zálibou v historii, aktuálním společenském dění a ochraně přírody. Od roku 1967 pracoval v muzeu v Tachově, zpočátku se zabýval
všemi skupinami obratlovců, od poloviny 70. let
minulého století se začal zabývat výhradně ornitologií. V letech 1990–2013 přešel do ochrany
přírody (Okresní úřad Tachov, později Správa
CHKO Slavkovský les). Na sklonku svého života
se opět vrátil do tachovského muzea. Na stránkách Arniky publikoval více než 20 článků.
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Pavlovi přátelé se dělili do různých zájmových
skupin. Někteří s ním hráli divadlo, jiní dělali
ornitologii, pro další byl kolegou v zaměstnání,
pro jiné zkušeným učitelem a pro ještě jiné spolubratrem v pořádání dobrovolnických ochranářských táborů. Měl jsem to štěstí, že jsem
patřil do každé z těchto skupin, viděl a zažil, jak
se prolínaly i lišily, a mnohému jsem se naučil.
Nebyl v mém životě žádný další člověk, od něhož bych se naučil tolik, jako od Pavla. Když
jsem se s ním na svém prvním dobrovolnickém
táboře v rezervaci Pod Volfštejnem seznámil,
bylo mu něco přes čtyřicet, já byl puberťák.
Byli jsme úplně noví zaměstnanci úplně nového oddělení ochrany přírody, zřízeného podle
úplně nového zákona. „Stočtrnáctka“ byla stará
necelé dva měsíce. A právě tam, při mapování
přírody, přípravě ornitologických sčítání i správních řízeních, se rodily Pavlovy slavné, okřídlené
a nesmrtelné… no, spíše než citáty by se hodilo
slovo hlášky. Dnes bych se rád s čtenáři Arniky
podělil o některé z nich.
Jednoho dlouhého pracovního dne roku
1993, při dokumentaci už kdovíkolikátého rybníka Pavel poznamenal:
„Do fauny mi napiš dědka s babkou, že
na břehu nakládají vozejk. Do poznámek, že už
ho mají skoro naloženej.“
Rybník, který nesplnil Pavlovo očekávání obsazenosti avifaunou, obdržel následující
hodnocení:
„Vážení přátelé! Na tomto rybníku je kulový,
s přehazovačkou, mašlí a vejfukem!“
Cestou si Pavel všímal nejen přírody, ale
i obyvatel:
„Tady jsou krásný lidi. Tady musí bejt něco
dobrýho ve vodě. Připomeň mi, až sem pojedeme příště, abysme jim vzali bedýnku jódu,“
pravil při průjezdu jednou nejmenovanou obcí
na Tachovsku. Na jižním Tachovsku.
Dobrovolnických aktivit si i jako státní úředník nadále vážil, některé jejich projevy však
už posuzoval okem zkušenějšího, řekl bych
s moudrou skepsí a nadhledem:
„Včera sem přilít D., měl pěnu u huby, žloutek u prdele, a že prej máme okamžitě zabránit
zřízení hraničního přechodu.“
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Ve městech se pak svým humorem pokusil
mírnit hysterii z proklamované chudoby, sociálních problémů a vůbec všeho, co uměle
překrouceno může vyvolat strach, tak snadno
politicky zneužitelný.
„Kde jsou ty chudý?!“ ptal se nahlas do pléna při čekání ve frontě na pokladnu v tachovském Penny Marketu. Lid ale pro jeho nadhled
neměl pochopení:
„Pane, nechte si ty blbý kecy,“ vyzval Pavla
muž s vrchovatým nákupním vozíkem, stojící
ve frontě před ním.
Pavel se nedal odradit a zkusil totéž i za hranicemi: „Wo sind die Armen?!“ zeptal se stejně
hlasitě před pokladnou v Aldi ve Weidenu. Společenská nálada je tam méně agresivní, a tak se
okolo stojící jen zasmáli.
Úspěšnost monitoringu tetřívků jednou
zhodnotil Pavel slovy:
„Zachytil jsem pouze teritoriální hlas hovězího dobytka.“
A jindy zas sladce přemlouval lelka,
na kterého jsme marně čekali:
„Co by mu to udělalo, zmetkovi, kdyby teď
tady nad tou pasekou takhle prolít…?“
Na ignorování ochranného pásma rezervace
si trpce stěžoval místnímu hospodáři:
„Traktoristi si vořou až k rybníkům a ochrana
přírody je jim světýlkem u prdele.“
Roky plynuly, vyvíjela a měnila se praxe
ochrany přírody, měnil se i zákon. Žel, ne právě směrem, za kterým Pavel stál a od počátku
jej prosazoval. On chtěl funkční vztah člověka
a přírody, krajinu, v níž mohou spolu dobře fungovat zájmy ekonomické i ochranářské, proto
pro něj tím hlavním a nejdůležitějším v tehdy
novém zákoně byly jednoznačně ÚSESy (dnes
prakticky zapomenuté), zatímco zvláště chráněná území považoval spíše za cosi památkářského. Těžce proto nesl příchod projektu Natura 2000 a komentoval jej slovy:
„To je vochrana přírody přesně tak, jak se
nemá dělat! Čtvereček metr krát metr, kam se nesmí šlápnout, a kolem všechno vybetonovaný!“
A ještě jeden Pavlův citát si dovolím sem
připsat, snad jako motto všem ochranářům,
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a vlastně všem, komu na přírodě záleží. Když se
jednou Pavla ptali, proč se vůbec zabývá ochranou přírody, odpověděl:
„Já nemám právo se na to vysrat!“
Fred Chvátal
Prvně jsem se s Pavlem Řepou setkal, když
jsem se připravoval na svůj první Kroužkovací
aktiv do Lednice v září 1984. Měl jsem připravený krátký příspěvek o hnízdění drozda kvíčaly
v okolí Holýšova a potřeboval jsem odborníka,
kdo mi to nějak zkontroluje. Na radu dr. Luďka
Hůrky ze Západočeského muzea v Plzni jsem
se obrátil na „tajemného“ dr. Řepu z tachovského muzea. Pozval mne k sobě do Tachova
do muzea na krátkou návštěvu. Bylo mi 21 let,
on bylo o 20 let starší, a připadal mi jako takový
ten opravdový „vědec“ – ve starém kamenném
muzeu, on fousatý s neuklizeným stolem a velkou pestrobarevnou knihovnou. Samozřejmě
jsem mu vykal (na tykání došlo mnohem později), věnoval mi v podstatě celé dopoledne
a kromě rad, kde co v referátu zdůraznit, kde
formulovat některé závěry opatrněji, neustále
vyprávěl. Mluvili jsme hlavně o ptácích, ale ani
politika (byl tuhý komunismus) nestála úplně
stranou. Jel jsem odpoledne autobusem domů
trochu jako v transu z toho, že v malém okresním městě žije člověk s tak širokým rozhledem,
tak sečtělý a erudovaný. Že je s ním i neskutečná sranda, jsem osobně zjistil mnohem
později…
Libor Schröpfer
Pavel Řepa se nesmazatelně zapsal do historie
ochrany přírody západních Čech. S vytrvalostí
jemu vlastní dokázal v nehostinném a od světa izolovaném pohraničním regionu pokračovat
v zoologickém bádání na velmi slušné odborné
úrovni. Spojoval v sobě erudovaného odborníka
s talentovaným divadelníkem. Svým řečnickým
uměním dokázal to, co umí jen málo odborníků.
Zábavnou a srozumitelnou formou přiblížit svůj
obor široké veřejnosti. Ve své ochranářské praxi
vždy uměl oddělit věci podstatné od těch méně
podstatných. Toto umění spolu s odborným
nadhledem, velkorysostí a smyslem pro humor
mu umožnilo získávat na stranu ochrany přírody
neuvěřitelné množství lidí. Vytvářel kolem sebe
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atmosféru normálnosti, ať už v dobách normalizace, tak následně v období překotné komercionalizace. Pavel nám bude stále připomínat, že
i v nepřejících podmínkách lze pro danou věc
vždy udělat víc, než se na první pohled zdá.
Tomáš Peckert
Když jsem nastoupila na Správu CHKO Slavkovský les jako elév po vysoké škole, stala
jsem se náhle kolegyní Pavla Řepy, kterého
jsem znala už od dětství jako výraznou osobnost Tachova. Neobyčejných zážitků s ním
jsem prožila mnoho. Vzpomínám si, s jakou
nezdolností se dokázal pohybovat v terénu. Ač
zralého věku a po operaci obou kyčelních kloubů, razil si cestu bultovitou mokřadní loukou či
zarostlým lesem v teniskách Prestige jako nic.
Já ve svých necelých 30 letech za ním vlála
a nestíhala krok. Protože nikdy neměl řidičák,
i já se stala několikrát jeho „osobním řidičem“
na místa pracovních jednání, kde jsem se
od něj hodně naučila. Díky jeho bohatým diplomatickým zkušenostem a výřečnosti se mu
nejednou podařilo protistranu přesvědčit a dotyčný odcházel s názorem naprosto opačným,
než s jakým na jednání původně dorazil. Jako
navigátor – neřidič byl ale hrozný. Jednosměrky nebo dvojité čáry mu pranic neříkaly. Ovšem i naše „kufrování“ byla pro mne důležitá
škola života. Rozmanitá společenská setkání
jeho přítomnost vždy obohatila. Dokázal zasvěceně debatovat o otázkách ochrany přírody, politiky, kulturních novinkách, knihách i oblíbených receptech na vaření. Netajil se tím, že
je gurmán a má rád dobré jídlo. Ale nepohrdl
ani obyčejným pokrmem. Legendární jsou jeho
konzervované rybičky, které s oblibou zkonzumoval v kanceláři a prázdnou konzervu vyhodil
do společného odpadkového koše v kuchyňce. Cestou k němu navíc stihl nakapat zbytkový olej po celé chodbě, takže každý věděl a cítil, že Pavel Řepa měl dnes k obědu rybičky.
Jana Rolková
Pavel Řepa byl výborným vypravěčem a ba
vičem při dlouhých jízdách do terénu či při čekání na sovy, které se zrovna nemínily ozvat.
Pavel velmi rád vzpomínal na svá studentská léta na Přírodovědecké fakultě Univerzity
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Karlovy a na fenomenální učitele, kterých si
velmi vážil. I přesto však nezapřel své komediální sklony a spolu se spolužáky s oblibou vystavoval své učitele všelijakým poťouchlostem.
V hlavě mi uvízla historka, kterak ho spolu se
spolužáky fascinovalo, že si jeden z profesorů
nechává v prostoru univerzity uležet na podzim
uloveného zajíce a chystá se ho jako delikatesu
pojíst až na Boží hod. Málokdo by měl asi dnes
takovou odvahu jako studenti pod Pavlovým
vedením tenkrát, kteří nebohému profesorovi
uleženého zajíce tři dny před Božím hodem
s gustem spořádali.
Pavla Tájková
S Pavlem Řepou jsem se příležitostně setkával v rámci své práce na středisku AOPK ČR
v Karlových Varech. Byl pro mne přirozenou
autoritou s obrovským přehledem a životními zkušenostmi, o které se vždy rád podělil.
Věděl jsem, že kromě ptáků se dříve zabýval
i rybami a savci a napadlo mne tedy konzultovat s ním můj tehdejší nápad – pokusit se
nalézt plcha zahradního v sutích okolo vrchu
Nebesa u Stráže nad Ohří. Pavel mi doporučil
padací pasti, tedy zapustit do substrátu velké
okurkové sklenice vnazené oříšky a marmeládou, které k odchytu plchů sám kdysi úspěšně
použil. Za velké pomoci Vládi Melichara jsem
tedy v srpnu 2007 do sutě na jihozápadním
úbočí Nebes nastěhoval asi 30 sklenic a těšil
se na úlovek. Bohužel, ten se nedostavoval.
Kromě několika zbloudilých norníků rudých
a rejsků obecných, jsem pasti nacházel prázdné či jen s několika bobky na dně a bez návnady. Vzdal jsem to po necelém týdnu. Když jsme
odchyt později s Pavlem Řepou probírali, nezbylo než se tomu celému zasmát. Došli jsme
totiž k závěru, že v době, kdy plchy do padacích pastí chytal on, byly okurkové sklenice
zkrátka větší (dnešní „velká okurková“ sklenice
má objem 3,7 l, dříve se běžně používaly sklenice o objemu 5 l).
Jan Matějů
Od našeho prvního setkání v jedné začouzené hospůdce uteklo už asi dvacet let. Společných chvil bylo ale příliš málo, jak to tak
bývá s bezvadným člověkem. Jako kolega

1/2021

na Správě CHKO vždy lidsky a přátelsky poradil a nasměroval. Návštěva kanceláře Řepa–
Nový vedla často k inspirativnímu nadhledu
díky osobitosti vlastní oběma starším pánům.
Obsáhlé debaty s Pavlem o ptácích, ochraně
přírody, historii a o životě v tom všem, prostě
parádní. Navazování na Pavlovu úřednickou
a faunistickou práci bylo a je nezřídka výzvou.
Při vlastní faunistické práci se mohu vždy s jistotou opřít o vynikající dílo „Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese“,
jehož byl Pavel Řepa prvním autorem. Vždy
mě bude mrzet, že v době, kdy jsem po Pavlovi převzal noční monitoring sov, už on sám
nejezdil. Musela to s ním být báječná sranda.
Poslední léta vyvíjel Pavel obrovské úsilí zlepšit a smysluplně interpretovat sběr ornitologických pozorování z databáze ČSO. Byl bych
velice překvapen, kdyby tam nahoře Pavel
neměl už pár moc pěkných linií na ptáky. Díky
za všechno.
Pavel Jaška
Rád bych dr. Řepovi poděkoval za to, že se
mě kdysi dávno jako desetiletého kluka ujal,
bral mě s sebou na lejsky malé, lelky, datlíky,
za to, že měl radost z každého mého úspěchu,
a to až do samého konce… Pár dní před tím
12. březnem jsem našel na Dianě v Českém
lese strakapoudy prostřední a hned jsem mu
telefonoval… Jeho upřímná radost z hezkého nálezu mi zůstane v paměti hodně dlouho.
Jsem moc rád, že jsem tuhle legendu mohl
poznat a doufám, že jako alternace v jeho muzejnické roli (jak neskromné, u tak těžko nahraditelné osobnosti) nezklamu…
Martin Liška
Pavla Řepu jsem poznal před 17 lety, v době,
kdy se z naší společnosti rychle vytrácely porevoluční ideály, a všem nám začínalo být zřejmé, že jejich prosazování v komercializované
společnosti bude stále obtížnější. Jako úplně
čerstvý pracovník Správy CHKO Slavkovský
les jsem byl v roce 2004 přidělen do dvojice
k Pavlovi Řepovi a naším úkolem bylo předjednávání nově vymezených lokalit soustavy
Natura 2000 v Plzeňském kraji (CHKO Český
les v té době ještě neexistovala). Starostové
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dotčených obcí a vlastníci dotčených pozemků nás při jednání na obecních úřadech
obvykle nevítali právě s otevřenou náručí.
Pavlova úřednická zkušenost, ale především
jakási nedotknutelná aura kolem “doktora
Řepy” spojená s jeho neochvějným postojem
nepřipouštějícím jakékoliv pochyby o celospolečenské potřebě ochrany lokalit kuňky
žlutobřiché, bobra evropského nebo květnatých bučin, však brzy zamíchaly s rozdanými kartami. A to i přesto, že Pavel otevřeně,
ale zároveň zcela profesionálně, poukázal
i na nedostatky námi tlumočených záměrů.
Obzvláště vydařená pak byla jednání na Tachovsku, kde Pavel dříve působil, a značnou
část starostů, lesních správců, vlastníků i samotných předjednávaných lokalit dobře znal.
Dvojnásob pak přišlo vhod, že měl Pavel
svého řidiče, což byla tehdy obvykle skoro
jediná dovednost, kterou jsem mohl přispět
ke zdaru věci. Díky Pavlovi jsem hned první
měsíc na Správě mnohé pochopil a připravil
se tak na přechod z akademického prostředí
do praktické ochrany přírody.
Přemysl Tájek
Prvně jsem se s Pavlem setkal na nádraží
v Mariánských Lázních. Přijeli jsme z Tachova a z Karlových Varů na přednášku pro aktiv
dobrovolných ochránců přírody a pro veřejnost. Pěší cestou jsme zjistili hovorem svůj
společný cíl. Nevěděl jsem až do zahájení
přednášky, že jsem hovořil s Pavlem Řepou,
přednášejícím. Tehdy již desátý rok pracoval
v tachovském muzeu, já jsem začínal spolupracovat se Správou CHKO Slavkovský les.
Pavel dokázal svým přednesem zaujmout
posluchače. Až později jsem pochopil, proč.
Uměl se vžít do osob, které chtěl představovat, dovedl stát před obecenstvem. Ještě
později jsem ho poznal i jinak na exkurzích
ochránců přírody. Nakonec jsme byli kolegy
v zaměstnání víceméně úřednickém. Pavel
dokázal pracovat obdivuhodně dlouho.
K našemu prvnímu setkání došlo v době
nadšení z odkrývajících se obzorů pro ochranu přírody. Niterně bylo setkáním, na jaké bychom mohli vzpomínat spolu, kdyby…
Stanislav Wieser
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Typická ukázka jedné z přírodovědně cenných ploch ve Slavkovském lese – drobná mokřadní louka
s prstnatcem májovým. Foto Přemysl Tájek.

Udělali jsme pro přírodu
– mapa přírodovědně nejcennějších ploch
Přemysl Tájek, Jiří Sikora a Jakub Nebesař, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les
Na jaře letošního roku byla dokončena několikaletá práce na zpracování přehledu přírodovědně nejcennějších ploch v CHKO Slavkovský les. Cílem tohoto počinu je předejít
možným nedorozuměním a střetům s vlastníky či nájemci pozemků, kteří dosud často
o přítomnosti zákonem chráněných přírodních
fenoménů v území svojí působnosti neměli
povědomí. Proto byli o výskytu cenných přírodních lokalit informováni přednostně vlastníci dotčených pozemků a zde hospodařící subjekty. Jsme však přesvědčeni, že významným
přínosem pro ochranu lokalit může být i širší
povědomí o jejich existenci, a proto jsme se
rozhodli upozornit na tento ochranářský počin
i na stránkách Arniky.
Přehled nejcennějších stanovišť byl zpracován na základě podrobných znalostí území
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a podkladů od odborníků z různých přírodovědných oborů, především na základě dlouhodobého mapování a monitoringu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů, které
jsou v posledních 15 letech systematicky zaznamenávány do Nálezové databáze ochrany
přírody. Významným zdrojem podkladových
informací je rovněž vrstva mapování biotopů soustavy Natura 2000, na jejíž aktualizaci
se průběžné podílejí zaměstnanci Agentury
ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) s příslušnou odbornou specializací a proškolení externisté s botanickým vzděláním.
S ohledem na značný objem informací a potřebu přesného mapového vymezení jednotlivých ploch byla k prezentaci lokalit vytvořena
mapová aplikace dostupná přes internetové rozhraní na adrese: https://arcg.is/18j4L8.
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Zde je možné si vymezení jednotlivých ploch
podrobně prohlédnout v libovolném zvětšení
a na různých podkladových mapách v různých měřítkách. Internetové rozhraní má zároveň tu výhodu, že informace zde mohou
být průběžně aktualizovány. Z objektivních
důvodů totiž všechna cenná stanoviště nemohou být součástí předkládané vrstvy, ať
již z důvodů technických nebo faktických
(např. probíhající přirozené změny v krajině
a biotopech), a tak tyto změny budou i nadále Agenturou zohledňovány a doplňovány
v rámci pravidelných aktualizací. Aktualizace
ploch bude probíhat vždy jednou ročně, a to
vždy 1. března.
Protože významná část území CHKO Slavkovský les požívá již jiné zákonné ochrany,
byla vrstva cenných lokalit vytvořena mimo
tyto plochy, tedy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa, maloplošná zvláště chráněná území, I. zónu CHKO a mimo evropsky
významné lokality soustavy Natura 2000.
I v těchto plochách je samozřejmě výskyt
cenných lokalit a zvláště chráněných druhů
velmi vysoký, nicméně v těchto územích je

míra ochrany cenných biotopů zajištěna právě jejich vyšší zákonnou ochranou.
Je samozřejmě nepochybné, že o řadě
přírodovědně cenných ploch jejich vlastníci a nájemci dobře vědí a přírodovědně významné fenomény zde existují právě díky
jejich cílené a dlouhotrvající péči, čehož si
pochopitelně velice vážíme. Na úhradu nákladů spojených s cílenými zásahy na podporu cílových druhů či zlepšení stavu cenných přírodních společenstev je možné
čerpat finanční příspěvky z dotačních programů. Za vhodný považujeme především
dotační program Ministerstva životního prostředí – Program péče o přírodu a krajinu, jež
je ve Slavkovském lese administrován AOPK
ČR, Správou CHKO Slavkovský les.
Poděkování: Rádi bychom touto cestou poděkovali kolegům ze Správy CHKO Slavkovský
les, kteří se na přípravě vrstvy cenných lokalit
podíleli. Děkujeme též všem odborníkům, kteří
průběžně doplňují své terénní nálezy do Nálezové databáze ochrany přírody. ■

Výřez z interaktivní mapy – ukázka možného zobrazení lokalit.
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Zajímavá místa Karlovarského kraje
– Tašovická skála
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
Pověst o skále, pod níž se Ohře stáčí ke Karlovým Varům, vypráví jeden z mnoha příběhů
o permonících, se kterými se obyvatelé kraje
setkávali za podivuhodných okolností.
Kdysi pod skálou sbírala chudá žena z Tašovic klest na otop. Z náhle otevřené jeskyně
vystoupil skřítek a zval ženu dovnitř, aby zatopila a uvařila jídlo jeho lidu. Jistě z dobrotivosti své povahy tak učinila. Když v ohni spálila
všechen klest, oznámila skřítkům, že se vrátí
domů. S prázdnou nůší vyšla ven, ale jen stěží
našla cestu proměněnou krajinou ke svému
domu. V něm však bydleli cizí lidé, neznala je
a nikdo ve vsi neznal ji. Ve skále totiž vařila
permoníkům sto let. Její neutěšenou situaci,
vzniklou pro dobrotu, napravili skřítkové větvičkou zlata na dně nůše (Burachovič 1992).
Kdyby někdo z obyvatel tašovického hradiště, objeveného v 19. století (Schmitt 1863),

zůstal ukryt ve skále a po tisíci let z ní vystoupil, jeho údiv by byl mnohonásobně větší než
údiv té dobrotivé ženy. Ani zlato by mu nepomohlo přizpůsobit své žití proměněnému
světu.
První osídlení na skalní ostrožně nad úživnou řekou vzniklo v mezolitické době někdy
před 8 000 až 5 500 lety před Kristem, jak se
mohou návštěvníci této skály dočíst na informační tabuli v březovém háji na plošině
hradiště zvaného Starý Loket. Mohou najít
stopy valu a příkopu opevnění pozdějšího slovanského hradiště, které zaniklo v 10. století.
Nákres podoby hradiště z té doby, jak je reprodukován na tabuli, je odlišný od originálního nákresu v tom, že nezobrazuje domnělou
polohu kostelíka sv. Barbory v jihovýchodním
koutu sídelní plošiny (Bernau 1878), protože domněnka o zdejší církevní stavbě není

Půdorys hradiště Starý Loket (kresba G. Kutschera z roku 1908, otištěná v roce 1924 v časopise Der
Volksbildner, Beilage Unsere Heimat).

62

1/2021

Panorama z hradiště Starý Loket.

pravděpodobná. Zde v pozdější době vznikl
lom, jehož poloha je zakreslena na zjednodušeném plánku (Kutschera 1908). Po seznámení s tím, co zde bylo objeveno, není dost podkladů pro představu, jak zdejší sídliště s okolní
krajinou vypadalo před tisícem nebo snad až
10 tisíci let. Přes všechny možnosti zobrazování hodnověrné virtuální reality, každý příchozí patří jen do vnímané krajiny současnosti.
Ohře vytéká z hlubokého údolí mezi svahy
Slavkovského lesa, na jehož úpatí je hranice
chráněné krajinné oblasti. Skalní masiv zalomil
do podoby lokte říční tok, proti jehož proudu
postupovalo a postupuje i novodobé osídlení.
Východní obzory vytvořily domy města Karlovy Vary, z něhož Doubí pod svahy v jižních
směrech přesahuje hranici chráněné krajinné oblasti. Skálu hradiště a historické jádro
vsi Tašovice obklopují chaty, zahrádky i nové
obytné domy těch, kdo se stěhují z měst
„do přírody“.
Kromě pohledů na tašovickou skálu a rozhledů z ní, jsou v okolní krajině místa zajímavá
svou hornickou minulostí. Severně od hradiště a vsi Tašovice bylo dobýváno uhlí. Povrchová těžba, nazývaná selské kutačky, je stále
patrná mnoha prohlubněmi. Podzemní štoly,
které nebyly vyznačeny ani v důlních mapách,
se nahodile projevily propadáním pod jedním z novějších domů v Hradištní ulici. Ještě v poválečné době v prostoru kutaček bylo
obyvatelstvem vyhrabáváno uhlí. Toto území
s návazností na později neobhospodařované plochy bylo až do 90. let minulého století
neohrazeným vojenským cvičným prostorem.
Potom se na něm rozšířila výstavba obytných
domů a návazný areál hypermarketů.
V masivu Kovářky jižně od Tašovic byla
ve středověku těžena a hutněna železná ruda
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(Burachovič 1986) a za chatovou kolonií v tom
směru je známá prospektorská štola Benátčanů. Nyní je její nevelký interiér znepřístupněn
mříží na vchodu. Jeskyně prý mohla sloužit
jako úkryt obyvatel Tašovic v době válečného
nebezpečí. Po otevření mříže by se tam nyní
nevešli ani lidé z nedalekých zahrádek.
Na úpatí Suku neboli Hornerbergu do počátku 90. let minulého století přežívalo několik
Tašovická skála nad Ohří.
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Tašovice, prohlubně po těžbě uhlí. Všechny fotografie Stanislav Wieser.

zbytků původní populace hořců jarních, které již mezi zahrádkami nelze dohledat. Odtud
také již není možné vystoupit na vrchol Suku.
Na soukromé pozemky zahrádek a domů navazuje oplocení obory Hory, v níž zanikla cesta, při které na sečené loučce, nedaleko někdejší louky s hořci jarními, vykvétaly vstavače
osmahlé.
V září 1978 byla pro veřejnost otevřena
naučná stezka Doubí – Svatošské skály. Její
první informační tabule stála nedaleko Zámečku Doubí. Potom značení stezky vedlo do Tašovic k zastávkám s čísly 2 až 6 v prostoru,
který popisuji v předloženém článku jako zajímavé místo dávného a nynějšího osídlení.
Druhé a třetí zastavení stezky s původně jinde
osazenými informačními tabulemi bylo věnováno hradišti Starý Loket a řece Ohři, čtvrté
těžbě uhlí v Tašovicích, páté chráněné krajinné
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oblasti Slavkovský les a šesté štole Benátčanů. Původní tabule naučné stezky se nezachovaly, ale její průběh je vyznačen v řadě map
včetně internetové Mapy.cz. K naučné stezce
byla vydána průvodcovská brožura (Burachovič et al. 1982), ale jen kusé informace z ní lze
dohledat na mnoha webových stránkách. ■
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 Bečovské stráně. (Ostruháček kapinicový – nově objevený druh motýla pro Slavkovský les, str. 42). Foto Přemysl Tájek.
 Západní val hradiště Starý Loket. (Zajímavá místa Karlovarského kraje – Tašovická skála, str. 62). Foto Stanislav Wieser.
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Kameninový pohár s radélkovým otiskem „ostružiny“ (str. 24). Foto Jan Tajer.

