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 Pohled ze Smolnické výsypky na Vřesovou. I ve vrcholném létě na vyprahlém substrátu stále kvete množství bylin, napří-
klad chrpy latnaté. Foto Přemysl Tájek.

 Dospělá ropucha zelená v úkrytu pod kusem dopravníkového pásu, srpen 2022. (Obě fotografie jsou ke článku Divočina 
za humny – Smolnická výsypka a nová rostlina pro Čechy, str. 32). Foto Jan Matějů. 
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Válka za humny, ekonomická krize, klimatické 
změny, odeznělá pandemie. Žijeme v době 
očekávání velkých změn, umocněných v čes-
ké společnosti na konci roku 2022 blížící se 
volbou nového prezidenta. Témata zásadní 
i pro ochranu našeho přírodního a kulturního 
dědictví, při psaní úvodníku se derou na mysl 
jako první. Komentář k nim ale na stránky Ar-
niky přeci jen asi nepatří. Rozhodně sem ale 
patří Divočina za humny. Seriál, jehož první 
díl byl otištěn v roce 2011, měl mít původně 
jen několik pokračování. Dnes jich má již 22 
a v průběhu let se stal jednou z hlavních ozdob 
našeho časopisu. Téma přírodovědně cenných 
stanovišť vzniklých činností člověka (pískovny, 
odkaliště, podzemní prostory aj.) se zdá být až 
překvapivě rozmanité a zajímavé. V tomto čísle 
seriál pokračuje nedávnými objevy na Smol-
nické výsypce u Vřesové. Pod hlavičkou „Di-
vočiny za humny“ by ale mohly být směle uve-
deny i hned další tři příspěvky tohoto vydání 
– o saranči vrzavé (str. 4), o zásazích v Pískov-
ně Erika (str. 52) a o vývoji krajiny na Ašsku (str. 
37). Poslední jmenovaný s názvem „Danke, 
Gorbi…“ si troufám označit za jeden z nej
originálnějších arnikových článků posledních 
let. A vlastně se v něm obloukem dostaneme 
i ke žhavým tématům zmíněným v úvodu. Ana-
logické historické události ovlivňují naši krajinu 
dodnes. I lidské osudy a naše myšlení.
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Saranče vrzavá překvapivě  
objevena ve Slavkovském lese
Přemysl Tájek, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les a Lucie Tomsová, katedra 
botaniky PřF Univerzity Karlovy

Rovnokřídlý hmyz, kam patří kobylky, saranče 
a cvrčci, obvykle ani u většiny profesionálních 
přírodovědců nevzbuzuje příliš emocí. Vždyť 
„kobylky“ skákající po louce zná přece kaž-
dé malé dítě. Většinou jsou nenápadně zele-
né nebo hnědé a jejich cvrčení je na loukách 
běžnou kulisou všech slunných dnů a vlahých 
večerů pozdního léta. Pro našince navíc nej-
sou zajímavé ani jako zdroj potravy. A apoka-
lyptické nálety hejn sarančí, měnících během 
chvíle úrodnou krajinu v poušť, jsou v Če-
chách a na Moravě dávno již zapomenutou 
minulostí, kterou nemohou pamatovat ani naši 
prarodiče.

Ale i v našich končinách se lze mezi rov-
nokřídlými setkat s druhy, které jsou svým 
vzhledem přímo fascinující. Jedním z nich 
je saranče vrzavá – živočich, který při své 

velikosti už může být jen stěží nápadnější. Tedy 
přesněji řečeno, samci tohoto druhu. Jejich kří-
dla jsou totiž nápadně červená s černým pru-
hem na okraji. Procházíteli trávníkem, v němž 
saranče vrzavé žijí, samci před vámi vyletují 
do výše očí a jejich křídla, schovaná doposud 
pod hnědými krytkami, zazáří nápadnou čer-
vení, ohraničenou při okrajích černým pruhem. 
Zároveň s tím se ozve nečekaně silný rachotivý 
zvuk, který je pro saranče vrzavé tak charakte-
ristický. Vzniká vzájemnými údery křídel o sebe 
a spolehlivě druh odlišuje od dalších dvou čer-
venokřídlých sarančí žijících v České republice.

Saranče vrzavá (Psophus stridulus) je vel-
mi zajímavým druhem s řadou specifických 
vlastností a přizpůsobení. Samice i samci mají 
velmi omezenou pohyblivost a schopnost ší-
ření. Samci jen vzácně přeletují na vzdálenost 

Lokalita saranče vrzavé u Bošířan má rozlohu 3,5 ha, v delším západovýchodním směru má přes 300 m. 
Po obvodu je obklopena lesní vegetací, převážně náletovými lesíky s převahou bříz. 23. 6. 2022.
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větší než 20 m a průměrná velikost jejich do-
movského okrsku bývá kolem 70 m2. Samice 
mají zkrácená křídla, nelétají a energii ušetře-
nou za tvorbu a používání létacích svalů tak 
mohou investovat do vyšší produkce vajíček. 
V populacích bývá také značně vychýlený po-
měr pohlaví ve prospěch samců a jedna sami-
ce se obvykle páří s více samci (Bönsel 2004). 
Předpokládá se, že tyto zvláštnosti umožňují 
druhu dlouhodobě přežívat na izolovaných 
lokalitách, jakýchsi ostrovech s velmi speci-
fickými podmínkami prostředí, na něž se druh 
evolučně specializoval.

Ještě v první polovině 20. století byla saran-
če vrzavá v České republice velmi hojná a byla 
jedním z nejběžnějších druhů v podhorských 
až horských oblastech. Stejně jako v západní 
Evropě, i u nás však postupně došlo k úbytku 
vhodných biotopů, čímž se dramaticky zmen-
šil areál výskytu druhu i početnosti populací. 
Dnes je silně ustupujícím druhem, který z vět-
šiny našich pohoří zcela vymizel. V Čechách 
je jedním z nejvzácnějších a nejohroženějších 
druhů rovnokřídlého hmyzu vůbec. Největší 
recentní populace v České republice jsou zná-
my z Moravy – Beskyd (Hostýnskovizovické 
vrchy), Jeseníků, Bílých Karpat a Javorníků 
(Kočárek et al. 2013, Konvička et Spitzer 2008, 
web1). V současnosti je proto saranče vrzavá 
vlajkovým druhem indikujícím nejzachovalejší 
oblasti podhorských extenzivně obhospoda-
řovaných luk a pastvin. Typickými stanovišti 
druhu jsou nízké teplomilné trávníky s ploš-
kami bez vegetace, zpravidla na výslunných 
a jižně orientovaných svazích. Pro významnou 
část českých lokalit je charakteristická pastva 
ovcí, která udržuje krátkostébelný charakter 
vegetace a umožňuje zachování nebo vznik 
nových mikrostanovišť s obnaženou půdou.

V západních Čechách byl druh v posledních 
dvaceti letech zaznamenán u Horšovského 
Týna, Nečtin, Žlutic, Jáchymova a na několika 
místech po obvodu Doupovských hor, zpra-
vidla jde o záznamy jednotlivých exemplářů 
(web1). Ve Slavkovském lese byli poslední je-
dinci saranče vrzavé zaznamenáni v roce 2000.  
O to větší bylo naše překvapení, které nám při-
chystala červencová návštěva suché travnaté 
stráně poblíž Horního Slavkova. Lokalitu jsme 

navštívili v rámci síťového mapování denních 
motýlů, při třetí ze čtyř povinných návštěv, 
jež jsou rozvrženy do různých období vege-
tační sezóny. Území od počátku slibovalo 
přítomnost vzácnějších teplomilných druhů, 
předchozí dvě návštěvy lokality však byly spí-
še zklamáním. Vegetace je zde totiž až příliš 

 Samci saranče vrzavé dorůstají velikosti 
19–25 mm. 

 Samice saranče vrzavé dorůstají velikosti 
23–35 mm. Mají zkrácená křídla, nelétají a žijí 
skrytě. Často se shromažďují do shluků, v jejichž 
bezprostřední blízkosti se většinou nacházejí 
i skupiny samců, kteří na sebe upozorňují vrzají-
cím zvukem a samice na ně reagují vylučováním 
malých dávek feromonů. Po spáření kladou 
samice vajíčka do svrchní vrstvy půdy nebo mezi 
vegetaci, kde mohou vajíčka přečkat až dvě zimní 
období.
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vyprahlá, s malým množstvím kvetoucích rost-
lin, jež by mohly motýlům poskytovat bohatší 
zdroj potravy. Stoupání do rozpálené stráně 
jsme tedy v horkém poledni vrcholného léta 
zahájili bez větších očekávání a odchytové 
síťky s sebou vzali hlavně jako oporu usnad-
ňující výstup do svahu. Již při prvních krocích 
v křupající suché vegetaci však před námi vy-
letělo několik červených střel, jež po několika 
metrech praskavě chřestivého letu opět za-
padly mezi řídké trsy zažloutlé trávy a splynuly 
s okolním prostředím. Odchyt prvního jedince 
nebyl vůbec snadný, saranče obvykle vyleto-
valy vždy už několik metrů před námi, a i přes 
jejich poměrně těžkopádný let je vůbec nebylo 
snadné dohnat. Přesto jsme se již za pár minut 
mohli zblízka kochat pohledem na několik asi 
2 cm velkých samců, kteří se od sebe poměr-
ně výrazně barevně lišili – většinou byli hně-
dí, někteří byli ale šedí až šedočerní, obvykle 
s tmavými skvrnami. Podařilo se nám najít 
i několik samic, které jsou oproti samcům větší 
– délka jejich těla může dosahovat až 35 mm. 
Po pečlivém projití celé lokality jsme napočíta-
li 68 samců sarančí vrzavých. Shodli jsme se, 

že jejich skutečný počet bude pravděpodobně 
ještě vyšší.

Ve stejný den jsme navštívili ještě několik 
dalších lokalit se suchými trávníky o pár kilo-
metrů dál směrem na severozápad, v okolí Lně-
ného vrchu u obce Dvory (555–600 m n. m.).  
A i tam jsme saranče vrzavé nalezli, i když 
v menším počtu (4, 9 a 10 samců). Biotopem 
druhu jsou zde rovněž ladem ponechané su-
ché výslunné a jižně nebo jihovýchodně ori-
entované stráně. Půdní horizont je tady větši-
nou natolik mělký, že vegetace je velmi nízká, 
řídká a místy chybí zcela. Poněkud odlišným 
stanovištěm je pouze strojově kosená louka 
východně od vrcholu Lněného vrchu, i zde 
však najdeme místa s velmi řídkou vegetací 
porostlou jen nízkými mateřídouškami.

Po návratu z terénu a přečtení odborné lite-
ratury jsme zjistili, že početných lokalit sarančí 
vrzavých je v České republice jen velmi málo 
(web1, Rada et al. 2017). V dostupných zdro-
jích a dotazy u specialistů se nám podařilo 
dopátrat se jen několika záznamů uvádějících 
více než 100 jedinců z lokality; pocházejí z Je-
seníků (přírodní památka Chebzí, 170 jedinců; 

Rozšíření saranče vrzavé v České republice (žlutě zvýrazněny nové nálezy ze Slavkovského lesa).  
Mapka dobře znázorňuje především současné rozšíření druhu, značná část starších záznamů o výskytu 
druhu v databázi chybí. Dle Nálezové databáze ochrany přírody.
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Chládek 2013) a Bílých Karpat (stovky jedinců; 
Konvička et Spitzer 2008). To nás motivovalo 
k pokusu odhadnout velikost populace saran-
čí na lokalitě u Bošířan přesněji, a tak jsme se 
sem vypravili o několik dní později (v sobotu 
23. července) znovu. Na lokalitu jsme dorazili 
po 15. hodině, za slunečného počasí. Samce 
vyletující z vegetace jsme odchytávali pomo-
cí entomologických sítěk a shromažďovali 
do velkých uzavíratelných plátěných tašek 
vystlaných trávou. Po hodině a půl jsme měli 
nachytáno 151 samců sarančí vrzavých a zdá-
lo se, jako by jich na lokalitě snad ani neubý-
valo. Stačilo udělat pár kroků a hned se ozvalo 
chřestění červených křídel, obvykle ne pouze 
jedněch, ale často i tří či čtyřech najednou. 
Pak se ale nebe zatáhlo temně fialovými mra-
ky a hodinu vydatně pršelo. Po přeháňce sice 
opět zasvitlo slunce, z promoklé trávy se už 
ale sarančím vyletovat nechtělo. V 19:30 jsme 
tedy odchyt ukončili a pochytané saranče 
vypustili zpět na lokalitu. Celkem se nám po-
dařilo odchytit 153 samců, přičemž je zřejmé, 
že ani toto číslo není konečné. Na lokalitě žije 
nepochybně několik stovek jedinců a jistě tak 
jde o jednu z nejpočetnějších populací druhu 
v České republice.

Slavkovský les tedy poodkryl jeden ze 
svých dalších doposud dobře ukrytých pří-
rodních klenotů. Nález rovněž ukazuje na to, 
že početné populace saranče vrzavé nemu-
sejí být nutně vázány pouze na dlouhodobě 
a pravidelně obhospodařovaná stanoviště 
s „tradičním“ zemědělským využitím (ovčí 
pastviny, kosené louky). Stráň u Bošířan je 
v řadě ohledů dosti odlišná a pravděpodobně 
má za sebou velmi zajímavou historii. Nachází 
se necelé 2 km severně od Horního Slavkova, 
ani ne 100 m severozápadně od obce Bošířa-
ny, respektive spíše od posledních několika 
domů, jež v těchto místech z dříve rozsáhlejší 
obce zbyly. Plocha není několik desetiletí nijak 
zemědělsky využívána, pohyb obvyklé země-
dělské techniky zde není možný a suchou říd-
kou vegetaci se v současnosti ani nevyplácí 
spásat. Celé území má velmi zvláštní mikro-
reliéf – šikmo po svahu se táhnou pravidelné 
asi metr široké a 20 cm vysoké valy neúrodné 
půdy. Jejich účel se nám nepodařilo vypát-
rat, je však pravděpodobné, že jejich původ 
souvisí s dřívější intenzivní hornickou čin-
ností v oblasti. Na geologických mapách lze 
v blízkém sousedství lokality nalézt hned ně-
kolik symbolů pro staré štoly. Pravidelný tvar 

Jedna z lokalit saranče vrzavé jižně od Lněného vrchu. Vpravo v pozadí Dvory u Lokte, vlevo na obzoru hora 
Krudum. 18. 7. 2022.
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valů připomíná jakousi zmenšenou obdobu 
strojově vytvořených zakládek na výsypkách 
s hlušinou, jaké známe například z povrcho-
vých lomů na Sokolovsku. Považujeme tedy 
za pravděpodobné, že za svůj specifický cha-
rakter lokalita vděčí dřívější činnosti člově-
ka spojené s narušováním půdního povrchu 
a přesuny těženého materiálu. Zásahy jsou 
však staršího data, než například na zmíně-
ných výsypkách, a příroda zde známky lidské 
činnosti již značně zahladila. Saranče vrzavá 
je sice druhem, který preferuje nezapojenou 
vegetaci s ploškami holé půdy, nepatří však 
mezi druhy raných sukcesních stanovišť. Tím 
se odlišuje od ostatních druhů teplomilných 
sarančí, jako je například saranče modrokřídlá 
(Oedipoda caerulescens). Ta se sice na lokali-
tě také vyskytuje, ale vzácněji než saranče vr-
zavá, a její populace zde zdaleka nedosahuje 
takové hustoty, jaké známe z výsypek. Je však 
možné, že by dnešní poměrně nedávno vznik-
lé výsypky mohly být v budoucnu významným 

útočištěm podobně cenných druhů. Tedy po-
kud je neosázíme jehličnany nebo nepřevrství-
me ornicí, jak je často plánováno.

S takto zajímavým nálezem se pocho-
pitelně každý badatel rád pochlubí. Zpráva 
o našem zjištění se tak zanedlouho dosta-
la k prof. Jaroslavovi Holušovi, který spolu 
s dr. Davidem Musiolkem a doc. Petrem Ko-
čárkem prováděl v letech 2021–2022 síťové 
mapování rovnokřídlých v CHKO Slavkovský 
les. Po vzájemném rozhovoru jsme zjistili, že 
saranče vrzavé na stráni u Bošířan nalezl ten-
to výzkumný tým již v roce 2021. Kromě lo-
kality u Bošířan druh nalezli i na stráni u Údo-
lí u Lokte, tedy necelý kilometr přes údolí 
od „našich“ nových lokalit u Dvorů. Význam 
lokality u Bošířan podtrhuje i celkově vysoká 
druhová rozmanitost rovnokřídlých (16 druhů) 
a výskyt dalších regionálně vzácných druhů, 
především saranče červenořitné (Omocestus 
haemorrhoidalis) (Musiolek 2021). ■

Poděkování:
Za pomoc při odchytu sarančí děkujeme Jero-
nýmovi, Markétě a Berenice Tájkovým (účast 
dětí byla sice zpočátku motivována především 
čokoládovou tyčinkou, akci si však nakonec 
užily a byly platnými členy odchytového týmu, 
jenž se nenechal odradit ani vytrvalým silným 
deštěm, v němž byli někteří členové schopni 
i tvrdého spánku).

Literatura:
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Konvička O. et Spitzer L. (2008): Saranče vrzavá – mizející 
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ček F. et Zukal J. (2008): Zoologické dny České Budějovice 
2008, Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008.

Musiolek D. (2021) Mapování rovnokřídlých ve čtverci 
5842b. – Ms. 5 pp. [Depon in: Správa CHKO Slavkovský 
les, Mar. Lázně].

Rada S., Spitzer L., Šipoš J. et Kuras T. (2017): Habitat 
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servation and Diversity 10: 310–320.

web1: AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-
-line databáze; portal.nature.cz].

Vyfotit saranče vrzavé v letu je téměř nadlidský úkol. 
Snímek pochází z kolekce, kdy spoušť cvakla více 
než 200×. Saranče se většinou vůbec nepodařilo 
dostat do záběru, správně zaostřených snímků 
vzniklo jen několik. Bošířany, 11. 8. 2022.  
Všechny fotografie Přemysl Tájek.
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Cestování skrze prameny  
západočeského lázeňského  
trojúhelníku až do doby ledové II.
Markéta Fránková, Markéta Gabriela Soukupová a Přemysl Bobek, Oddělení paleoekologie, Botanický 
ústav AV ČR, v. v. i. a Jana Kulichová, Katedra botaniky, PřF Univerzity Karlovy v Praze

V minulém čísle jste se dočetli, jak jsme ode-
bírali sedimenty vybraných minerálních pra-
menů Slavkovského lesa a našli v nich fosilní 
pylová zrna, rostlinné makrozbytky, mikrosko-
pické uhlíky a spory hub, jejichž prostřed-
nictvím jsme nahlédli do podoby minerálních 
pramenů a jejich okolí hluboko v minulosti. 
V některých případech až do doby ledové. 
V dnešním díle vám více přiblížíme další biolo-
gické corpus delicti dávných časů, a sice roz-
sivky – organismy mikroskopických rozměrů, 
avšak velkého významu.

Rozsivky jsou nejrozmanitější, široce roz-
šířenou skupinou řas s šedesáti tisíci popsa-
nými (včetně vyhynulých) a až dvě stě tisíci 
odhadovanými v současnosti žijícími druhy 
(Mann et al. 2016). Pro planetu Zemi mají 
největší význam jako primární producenti 
ve vodních ekosystémech. V této disciplíně 
jsou velmi úspěšné. Při procesu fotosyntézy 
vytvářejí kyslík pro každý náš pátý nádech, 
někteří autoři uvádějí dokonce i smělejší 
čísla (Spaulding et al. 2021). Rozsivky jsou 
významnou součástí potravních řetězců. 

1)  Schránky fosilních rozsivek ze sedimentu Číhaná, světelný mikroskop,  
zvětšení 1000×. Foto Markéta Fránková.
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Důležité jsou i z biogeochemického hlediska, 
protože se významnou měrou podílejí na glo-
bálním cyklu uhlíku (až z 20 %) a křemíku (Ne-
lson et al. 1995). Rozsivky jsou jednobuněčné 
hnědé řasy s dvoudílnou křemičitou schrán-
kou pestrých tvarů a ornamentace, o velikosti 
2–500 µm (= 0,5 mm). Morfologická variabili-
ta jejich skleněných schránek vypovídá nejen 
o charakteru vodního prostředí (např. slané 
či sladkovodní prostředí), ale i o habitatech, 
ve kterých žijí (např. volně ve vodním sloup-
ci nebo přichycené k substrátu). Jednotlivé 
druhy rozsivek lze identifikovat na základě 
tvaru, velikosti a znaků na povrchu schrá-
nek (obr. 1). Díky svým specifickým nárokům 
vůči prostředí jsou vynikajícími bioindikátory. 
V Evropě je využití rozsivek pro biomonito-
ring, konkrétně hodnocení jakosti sladkých 
vod, zakotveno v Rámcové směrnici o vo-
dách – Water Framework Directive. Jelikož  
rozsivkové schránky mohou být uchovány 

v sedimentech po tisíce až miliony let, lze 
přítomné druhy využít v paleoekologických 
studiích pro rekonstrukci charakteru dávné-
ho prostředí a jeho vývoje – např. eutrofizaci, 
acidifikaci a kolísání vodní hladiny, salinity či 
teploty. Zastoupení a hojnost indikačních, 
vzácných a ohrožených druhů v jednotlivých 
vzorcích sedimentů různého stáří od báze až 
k povrchu poskytuje obrázek o vývoji vodní-
ho ekosystému – změnách nebo naopak sta-
bilitě v čase.

Jak už jsme psali v minulém čísle Arniky, 
pramenné vývěry Slavkovského lesa jsou pro 
organismy specifickým prostředím s malým 
množstvím živin a vysokými koncentracemi 
minerálů, na něž musejí být adaptované (tzv. 
specialisté), nebo být vůči nim tolerantní (tzv. 
generalisté). Nehostinné podmínky jsou příči-
nou toho, že v minerálních pramenech lze najít 
především specializované druhy sinic a řas. 
Tato skutečnost přitahovala zájem algologů 
(vědců zabývajících se studiem řas) již od prv-
ní poloviny 19. století. Nálezy řas z Karlových 
Varů uvádí např. významný švédský botanik 
a algolog Agardh v roce 1827. V roce 1863 byl 
z karlovarského pramene Vřídlo, dosahujícího 
teploty až 73 °C, popsán nový druh termofilní 
sinice Mastigocladus laminosus (Cohn 1863). 
Mezi paleoekology dosáhla největšího věhlasu 
lokalita Soos. První nález rozsivek z křemeliny 
Soosu (tj. hornina tvořená sedimentovanými 
schránkami rozsivek někdejšího jezera) ozná-
mil v roce 1836 lékárník Fischer z Karlových 
Varů na Berlínské Akademii věd. Své vzorky 
tehdy předal významnému německému biolo-
govi Ehrenbergovi, jemuž se staly podnětem 
k dalším výzkumům nejen u nás, ale po celém 
světě (Rajdlová 2011).

Vrátíme se zpět k našemu výzkumu roz-
sivkových společenstev, který byl zaměřen 
na vyhodnocení stability a změn vodního 
prostředí minerálních kyselek Slavkovského 
lesa. Pro časové porovnání jsme využili fo-
silní společenstva různého stáří a recentně 
žijící rozsivky. Fosilní společenstva byla za-
stoupena schránkami uloženými v různých 
hloubkách sedimentů (tj. existovala v různých 
obdobích minulosti). Recentní vzorky pochá-
zely z odběrů v současnosti žijících rozsivek. 

2)  Železité ionty vytváří v Kramolínské kyselce 
rezavé povlaky, v nichž se daří druhu Pinnularia 
ferrophila. Foto Jana Kulichová.
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Co se týče variability v rámci lokalit, tak fosilní 
společenstva mohla být směsicí společen-
stev pocházejících z různých substrátů i sta-
novišť, jelikož na dno sedimentovaly schránky 
rozsivek z různorodých míst a i tenká vrstva 
analyzovaného sedimentu mohla být zázna-
mem mnohaleté minulosti. Současná spole-
čenstva byla odebrána pouze z jednoho typu 
dostupného substrátu (epipelon, epiliton, 
nebo perifyton), který byl ponořený ve vodě 
vyvěrající z pramenišť, a představují mnohem 
kratší časové období života společenstev než 
fosilní vzorky.

Rozsivková analýza odebraných organic-
kých sedimentů byla provedena celkem ze 
7 lokalit, které jsou zdrojem minerálních vod 
bohatých na ionty železa (Tabulka 1, obr. 2). 

Ve všech mikroskopovaných vzorcích bylo 
celkově determinováno 111 taxonů rozsivek 
s druhovou bohatostí 1–35 druhů ve vzorku. 
Ve vzorcích recentních společenstev byla 
rozmanitost rozsivek obdobná. Celkem bylo 
identifikováno 103 taxonů s 15–37 druhy 
na vzorek, odebráno bylo 6 lokalit (Novoveská 
kyselka chybí, jelikož je čerpána pod zemí 
a v blízkosti sedimentů není rozliv).

O cennosti lokality nevypovídá jen dru-
hové bohatství, ale také nález ohrožených 
a vzácných druhů. Pro ČR bohužel nebyl 
vytvořen referenční seznam ohrožených 
a vzácných taxonů sinic a řas, proto jsme 
pro srovnání využili Červený seznam roz-
sivek Německa (LangeBertalot 1996). Co 
jsme však měli k dispozici pro přímé posou-
zení historické cennosti lokalit, byl vlajkový 
druh železitých kyselek, Pinnularia ferrophila 
(obr. 3a, 3b). Tento druh byl popsán v roce 
2000 na základě materiálu odebraného 
ve Slavkovském lese už v roce 1917 (Kram-
mer 2000). Díky výzkumu zaměřenému 
na mikroflóru Slavkovského lesa, byl výskyt 
druhu P. ferrophila na tomto území potvrzen 
po téměř 90 letech (Šubrt 2006). Následné 
odběry vzorků z dalších vývěrů železitých 
kyselek vedly k nálezu nových lokalit, kde 
se tato endemická rozsivka vyskytuje (Tájek 
et al. 2017). Doposud se však nevědělo, zda 
v oblasti tento druh žil už v dávné minulos-
ti. Tuto otázku rozlousknul náš tým, když 
druh P. ferrophila nalezl na lokalitě Číhaná 
v nejstarších sedimentech (stáří 10 400 let) 
a v dalších 11 vzorcích napříč rašelinným 
profilem. Kromě Číhané byl vlajkový druh 
železitých kyselek nalezen ještě ve fosilním 
záznamu Koňského pramene, Kramolínské 
kyselky a Liščích pramenů, jejich sedimen-
ty nás však do tak dávné minulosti už ne-
zavedly (Liščí prameny “pouze” 3 000 let 
zpátky a zbylé dvě lokality 500 let zpátky, 
Tabulka 1). Recentní výskyt druhu P. fer-
rophila se s jeho fosilními nálezy překrýval 
jen částečně. Shoda byla v případě Číhané 
a Kramolínské kyselky, v Liščích pramenech 
ani Koňském prameni recentně nalezen ne-
byl, zato byl nalezen na lokalitách Čiperka 
a Babické rosnatkové jezírko.

Rozsivky jsou hojné v obou základních 
typech vodních stanovišť (habitatů), kte-
rými je volná voda (plankton) a vrstva 
prosvětleného dna (bentos). Specifickými 
adaptacemi pro život rozsivek v planktonu 
jsou například tvorba kolonií a menší míra 
ukládání křemíku do buněčných stěn, aby 
bylo klesání buněk ve vodním sloupci co 
nejpomalejší. Život v bentosu je u mnoha 
rodů vázán na specifický typ substrátu, 
ke kterému jsou pevně přichycené, nebo 
se v něm volně pohybují (posouváním 
po povrchu objektů) pomocí specifické-
ho útvaru zvaného rafe. V případě, kdy 
jsou buňky pevně přichycené celou svou 
schránkou nebo pomocí slizových stopek 
k pevnému podkladu, jako je povrch ka-
menů, je společenstvo nazýváno epiliton. 
Rozsivky spojené s mechorosty, cévnatý-
mi rostlinami či vláknitými řasami mohou 
být ke svému substrátu pevně přichyceny 
– epifyton, případně mohou být přichy-
cené krajní buňkou kolonie či jsou buňky 
rozsivek zachycené ve slizu a biomase 
fotosyntetizujících organismů – perifyton. 
Pohyblivé rozsivky, které netvoří kolonie 
ani nejsou pevně přichycené k substrá-
tu, jsou častými obyvateli dna, kde je 
vrstva organického sedimentu (bahýnka) 
– epipelon.
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Do minulosti námi nejdetailněji prozkou-
maný byl profil z Číhané, který zároveň patřil 
k těm nejstarším. Ve 20 vzorcích z hloubek 
300 až 100 cm pod povrchem, což odpoví-
dá stáří 10 400 až 8 900 let a období starého 
Holocénu, bylo nalezeno celkem 66 taxonů 
rozsivek, z toho 13 taxonů Červeného sezna-
mu. Počet vzácných/ohrožených druhů se 
pohyboval od 1 do 8 na vzorek a rostl smě-
rem k hlubším, tj. starším vrstvám. Zajímavým 
nálezem byl druh Rexlowea navicularis (obr. 
4), což je severský druh početný ve sladko-
vodních sedimentech doby meziledové, hoj-
ný v mechorostech při pH kolem 7. Druhová 
bohatost kolísala od 2 do 27 taxonů na vzo-
rek. Druhově nejbohatší a zároveň nejpočet-
nější byla rozsivková společenstva v hloubce 
292 až 242 cm obsažená v hnědé zrašelinělé 
slatině. Zároveň se zde vyskytovaly čistobyt-
né druhy typické pro biotopy s nižším obsa-
hem živin (obr. 5a, 5b). Naopak nejnižší počet 
rozsivek byl v úseku 100 až 132 cm (slatina 
s vysokým podílem nerozložených listů). Je 
pravděpodobné, že na vině byl nedostatek 
vody, možná až zazemnění, které mohl prová-
zet anoxický stav umocněný opadem listů ze 
stromů. Kombinace těchto faktorů prakticky 
znemožnila život rozsivek. Vyskytoval se zde 
především silně ohrožený druh Eunotia ny-
manniana (obr. 6), což je aerotolerantní rozsiv-
ka (s nižšími nároky na obsah vody v biotopu) 
osidlující např. pouze vlhké, nikoliv ponořené 
mechorosty. Vývoj Číhané zásadně ovlivnily 
dvě události. První z nich byl požár před cca 
10 000 lety, který měl podle pylové analýzy 
velký vliv na vegetaci a jeho vliv se projevil 
i na rozsivkovém společenstvu. Následkem 
požáru zřejmě došlo nejen k obohacení o živi-
ny, ale i k celkové změně charakteru vodního 
prostředí, což vedlo k postupnému mírnému 
poklesu druhové bohatosti rozsivek. Muselo 
zde také dojít ke změnám v koncentracích 
rozpuštěných iontů, začaly se totiž ve vět-
ších počtech objevovat druhy jako Epithemia 
adnata a Rhopalodia acuminata (obr. 7a, 7b) 
snášející vyšší vodivost až zasolení. Druhou 
událostí byla expanze smrku cca před 9 200 
lety. Zatímco po požáru byl úbytek druhů 
jen mírný, změna charakteru lesních porostů 

rozsivkové společenstvo do velké míry utlumi-
la, a to na druhovou bohatost pouhých 2 až 4 
druhů na vzorek. Důvodem mohl být vyšší zá-
stin způsobený hustým zápojem korun stromů 
v okolí tůní, ale především změna či zánik pů-
vodního biotopu, tedy částečné odvodnění lo-
kality, s výskytem spíše podmáčené půdy než 
volných tůní. Dva z přítomných druhů – Euno-
tia nymanniana a Hantzschia abundans, jsou 
totiž aerotolerantní. Jehlice smrku navíc bio-
top okyselovaly. Na základě recentních hyd-
rochemických měření a složení současného 
společenstva rozsivek lze Číhanou, v místech 
tůní probublávaných plynnými vývěry z hlubin 
země, charakterizovat jako živinově chudou 
lokalitu s vyššími koncentracemi iontů a mírně 
kyselou reakcí vody, kde se dobře daří druhu 
Pinnularia ferrophila.

Nejstarším sedimentem, datovaným do zá-
věru poslední doby ledové (12 950 let), se pyšní 
Novoveská kyselka. Byly zde provedeny dva 
vrty, vzorky z obou patří k těm druhově bohat-
ším (21 a 23 druhů na vzorek), a opět obsahují 
významný podíl vzácných a ohrožených dru-
hů. Při pohledu na rozsivková společenstva 
z této kyselky je to jako kdyby rozsivkář ote-
vřel šperkovnici a kochal se safíry a smaragdy, 
jež představují např. Eunotia bidens či Eunotia 
prearupta (obr. 8a, 8b). Ve vzorku z druhého 
vrtu se navíc objevily planktonní druhy, v místě 
tudíž zřejmě bylo v té době jezírko. Na druhou 
stranu vzorky z obou vrtů obsahovaly i aero-
tolerantní druhy, proto lze uvažovat o kolísání 
vodní hladiny (obr. na zadní straně obálky). 
Celkově se ve vzorcích vyskytovaly čistobytné 
rozsivky, což svědčí o výborném stavu bioto-
pu v minulosti.  

Vzorky z báze Čiperky patří do období 
středního Holocénu (6 600 let). Druhovým 
složením fosilních i recentních společenstev 
rozsivek se lokalita podobá Číhané. V sedi-
mentech však překvapivě chybí Pinnularia fer-
rophila, přestože se na lokalitě vyskytuje v re-
centních vzorcích. Vzorek z hloubky 180 cm 
byl s 15 druhy středně bohatý, druhý z ana-
lyzovaných vzorků (110 cm pod povrchem) 
byl druhově nejbohatším fosilním vzorkem ze 
všech analyzovaných lokalit. Přítomny byly 4 
druhy rozsivek se statusem ohrožený a jeden 
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3a)  Variabilita křemičitých schránek recentních 
populací druhu Pinnularia ferrophila z lokalit 
Číhaná a Čiperka, světelný mikroskop, zvětšení 
1000×. Foto Jana Kulichová.

3b)  Vnitřní strana schránky rozsivky Pinnularia 
ferrophila, fosilní sediment Číhané, rastrovací 
elektronový mikroskop, zvětšení 4300×. Foto 
Markéta Fránková.

4)  Rexlowea navicularis, světelný mikroskop, 
zvětšení 1000×. Foto Markéta Fránková.

5a)  Čistobytný druh Cymbopleura subaequalis, 
fosilní sediment Novoveské kyselky, rastrovací 
elektronový mikroskop, zvětšení 6000×. Foto 
Markéta Fránková.

5b)  Čistobytný druh Cymbopleura subcuspidata, 
fosilní sediment Novoveské kyselky, rastrovací 
elektronový mikroskop, zvětšení 3000×. Foto 
Markéta Fránková.

6)  Eunotia nymanniana, fosilní sediment Liščích 
pramenů, rastrovací elektronový mikroskop, 
zvětšení 4500×. Foto Markéta Fránková.

7a)  Epithemia adnata, fosilní sediment Číhané, 
rastrovací elektronový mikroskop, zvětšení 
5000×. Foto Markéta Fránková.

7b)  Rhopalodia acuminata, fosilní sediment Číhané, 
rastrovací elektronový mikroskop, zvětšení 
5000×. Foto Markéta Fránková.

8a)  Vnitřní strana schránky druhu Eunotia bidens, 
fosilní sediment Novoveské kyselky, rastrovací 
elektronový mikroskop, zvětšení 4000×. Foto 
Markéta Fránková.

8b)  Eunotia praerupta, fosilní sediment Novoves-
ké kyselky, rastrovací elektronový mikroskop, 
zvětšení 4000×. Foto Markéta Fránková.
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se statusem ustupující. Vzorky z obou vrtů ob-
sahovaly slanomilné druhy, z nichž některé lze 
najít i na Soosu.

Vzorky z Liščích pramenů a Babického 
rosnatkového jezírka mají stáří obdobné,  
kolem 3 000 let. Avšak zatímco Liščí prame-
ny byly rozsivkově nadprůměrné co do počtu 
druhů i jedinců, Babické rosnatkové jezírko 
hostilo nízký počet (kyselomilných) druhů. 
Nižší druhová pestrost rosnatkového jezírka 
byla zřejmě daná i kolísáním vodní hladiny 
či vysycháním (hojný výskyt Eunotia nyman-
niana). Zajímavé je na obou lokalitách srov-
nání fosilních vzorků s recentními. V Liščích 
pramenech žily v minulosti druhy s přised-
lým způsobem života – zřejmě přichycené 
k mechorostům, což lze vyčíst z přítomnosti 
rodu Diploneis (obr. 9). Naproti tomu při od-
běru živých vzorků nebyl rostlinný substrát 
nalezen, a tak byl vzorek odebrán z jemného 
sedimentu. Pinnularia ferrophila v recentních 
vzorcích nalezena nebyla, ale vyskytovala 
se v záznamu z minulosti. Její nepřítomnost 

může souviset s nedostupností vhodného 
habitatu. Odebraný jemný sediment nebyl 
totiž ve vhodném prostředí, kterým je stojatá 
voda nebo tišina v rámci tekoucí vody (rod 
Pinnularia není pevně přichycen k substrátu, 
jeho buňky tak mohou být snadno odneseny 
proudící vodou). Recentní vzorky se od fosil-
ních lišily i v Babickém rosnatkovém jezírku. 
Ty současné byly překvapivě druhově bohaté 
včetně řady vzácných a ohrožených druhů, 
které jsou charakteristické pro mokřady s ra-
šelinným litorálem. Nalezení schránek druhu 
P. ferrophila ve vzorcích odebraných v sou-
časnosti je pravděpodobně spojeno s aku-
mulací buněk tohoto druhu pocházejících 
z jiných lokalit. Vzorky Babického rosnatko-
vého jezírka byly totiž odebrány z perifytonu, 
jehož součástí jsou i mrtvé buňky. Pro udr-
žení buněk rozsivek v tomto typu stanoviště 
není nezbytné pevné přichycení k substrátu 
pomocí slizu produkovaném živými buňkami. 
Malý vliv tekoucí vody, která by nepřichycené 
buňky z jezírka odnášela, usnadnil akumulaci 
schránek, které mohly být přeneseny do je-
zírka opakovaně různými vektory šíření, na-
příklad stékající vodou po deštích, větrem, 
nebo vodním ptactvem. V současnosti je Ba-
bické rosnatkové jezírko výrazně jiným typem 
habitatu než jsou železité minerální kyselky, 
jelikož jsou ve vodě obsaženy nízké koncent-
race iontů (včetně železa a hydrogenuhličita-
nů), a vyskytují se zde druhy rozsivek, které 
jsou charakteristické pro společenstva mírně 
kyselých mokřadů.

Nejmladšími lokalitami byly Kramolínská 
kyselka a Koňský pramen (stáří max. 500 
let). Vzorek z Kramolínské kyselky se svými 
celkem 30 druhy je po Čiperce druhý nejbo-
hatší fosilní vzorek z kyselek Slavkovského 
lesa. Vyskytovaly se zde indikátory čistých, 
kyselých vod s nízkým obsahem živin, me-
choví obyvatelé – druhy rodu Diploneis, ale 
také aerotolerantní druhy. Významné procen-
to opět tvořily druhy Červeného seznamu. 
Druhově bohaté bylo i recentní rozsivkové 
společenstvo. Od historie po dnešek si zde 
lebedí i Pinnularia ferrophila. Koňský pramen 
byl na rozsivky druhově chudý jak ve fosilním 
záznamu, tak v živých vzorcích.

9)  Rozsivky rodů Diploneis, Gomphonema 
a Planothidium žijící přisedle, fosilní sediment 
Liščích pramenů, rastrovací elektronový 
mikroskop, zvětšení 4000×.  
Foto Markéta Fránková. 
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Závěry
Vyhodnocení fosilních a recentních vzorků roz-
sivek poukázalo na jedinečnost jednotlivých 
pramenů, na které v jejich historii působily 
odlišné vlivy měnícího se prostředí. V rámci 
této studie jsme odhalili přítomnost vzácných, 
ohrožených a čistobytných druhů (včetně 
vlajkového druhu Pinnularia ferrophila) jak 
v dávných dobách, tak v současnosti. Pokud 
chceme tyto druhy v pramenech Slavkovské-
ho lesa uchovat, musíme chránit jejich životní 
prostředí, tedy biotop, ve kterém se nacházejí. 
Náš výzkum ukazuje, že pro zachování biodi-
verzity pramenů je nezbytné, aby vývěry mohly 
tvořit přirozené rozlivy v bezprostřední blízkosti 
zdroje minerální vody. Citlivé zásahy, které by 
vedly k navrácení pramenných vývěrů do sta-
vu přírodě bližšího, především úpravy struh, 
kterými voda proudí příliš rychle, by tedy pra-
menům mohly pomoci.

Rozsivky jsou sice mikroskopické orga-
nismy, které jsou bez použití techniky lidské-
mu oku neviditelné, v rámci našeho výzkumu 
však byly nalezeny druhy cenné pro český, ale 
i středoevropský prostor. Uchovejme je tedy 
šetrným zacházením i pro příští generace. ■

 
Poděkování:
Projekt byl podpořen z dotačního titulu Minis-
terstva životního prostředí ČR – Program péče 
o krajinu.
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 počet 
vrtů

nejvyšší  
dosažená 

hloubka (cm)

odhadované  
nejvyšší stáří 
profilu (let)

počet 
vzorků*

průměrný 
počet druhů 
na vzorek*

Číhaná 3 302 > 8 000 20 / 3 15 / 22
Čiperka 2 186 > 6 000 2 / 2 20 / 20
Koňský pramen 2 290 < 500 4 / 1 4 / 22
Liščí prameny 1 85 ~ 3 000 1 / 2 22 / 26
Novoveská kyselka 2 190 > 12 000 2 / 0 21 / 0
Babické rosnatkové jezírko 1 90 ~ 3 000 1 / 2 6 / 33
Kramolínská kyselka 1 84 < 500 1 / 1 30 / 28

Tabulka 1.  
Struktura odběrů vzorků, jejich nejvyšší stáří a průměrné druhové bohatství fosilních a recentních  
společenstev rozsivek.
* fosilní / recentní
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Ing. Jan Schlossar – nedožité jubileum
Jan Schlossar by se dožil 75 let v roce 2023, 
ale zemřel 16. prosince roku 2022. My, kteří 
jsme jej znali, viděli bychom při gratulacích 
v jubilantových očích zajiskření zesílené brý-
lemi, viděli bychom jeho skromný úsměv. 
Uměl a měl příležitost právě s takovým vý-
razem prožít jubilea ve čtyřech desetiletích 
trvání chráněné krajinné oblasti Slavkovský 
les, s níž byl bytostně spojen. Při jejím pa-
desátém výročí bude v našich vzpomínkách, 
jaký byl více než 36 let vedoucím všech, kteří 
se zúčastňovali na ochraně té oblasti. Nikdo 
jiný žádnou z ostatních chráněných krajin-
ných oblastí nevedl tak dlouho. Kdyby mu 
někdo příliš patheticky blahopřál, zlehčil by 
Jan Schlossar vážnost situace nějakým vti-
pem či bonmotem. Takový byl při jednáních, 
mnohdy nelehkých, i při setkáních s přáteli.

Připravoval od roku 1972 vyhlášení CHKO 
Slavkovský les a od září roku 1974 v trojici 
spolupracovníků zahájili praktické budování 
ochrany přírodního zázemí lázeňských měst. 

Když jsem o dva roky později navštívil Sprá-
vu v tehdejší ulici U Sokolova, přivítal mě Jan 
Schlossar s otázkou, zda jsem autorem člán-
ku „Slavkovský les“ v časopisu Lidé a země 
z června roku 1973. V tom článku byla věta: 
Mohl by být přírodním parkem a uvažuje se 
o jeho vyhlášení chráněnou krajinnou oblas-
tí. V roce 1976 již Správa měla aktiv desítek 
dobrovolníků a další se hlásili ke spolupráci.

S lidmi, kteří z přesvědčení pracovali 
ve prospěch ochrany přírody, budoval Jan 
Schlossar kolektiv schopný naplňovat tužby 
ochrany přírody i v podmínkách, které nebyly 
příznivé. V jednom z rozhovorů pro ochranář-
ský časopis Naší přírodou v počátku osmde-
sátých let 20. století řekl: Posláním Správy 
CHKO Slavkovský les není pravomoc nad 
hospodařením výrobních organizací na úze-
mí oblasti a rovněž Správa nemůže přímo 
zasahovat proti vlivům zevně oblasti, jakými 
jsou například imise a znečištěné vodoteče. 
Můžeme však působit v rámci naší statutární 
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součinnosti na všechny organizace a správ-
ní orgány, jejichž činnost se dotýká ochrany 
přírody. … Za úspěch při současném le-
gislativním stavu považujeme i dílčí výsledky 
v ochraně. Nejednou si postěžoval, že úspěš-
ný zásah na ochranu přírody není viditelný, 
protože prostě v daném místě příroda trvá, 
ale každé její poškození lidé vidí.

V devadesátých letech uvítal tvorbu a vy-
dání zákona o ochraně přírody a krajiny. 
K nové formě a náplni práce vedl kolektiv 
Správy i dobrovolných spolupracovníků. 
Motivoval je. Za rozhodnutími profesionál-
ních pracovníků Správy v nově zavedených 
správních řízeních stál svojí autoritou. Je ob-
divuhodné, že ve dvacetiletém období, tedy 
až do roku 2011, kdy Jan Schlossar odešel 
do důchodu, dokázal vést kolektiv v podmín-
kách tolik odlišných od doby, kdy vznikala 
a utvářela se organizace ochrany přírody. Pro 
pamětníky „pionýrské“ doby se rozplynuly 
leckteré iluze, ale kdo chtěl, vytrval a našel 
svoji cestu i společníky na ní.

Když jsem jel s Janem Schlossarem au-
tem, tím on nejraději projížděl milovanou kra-
jinou, místy jakoby rozevřel náruč a obdivně 
pravil: No, není to nádhera!? Trápilo jej, když 
vlivem neovlivnitelných okolností ta nádhera 
utrpěla. Měl rád krajinu jako celek, zvlášť měl 
rád její jednotlivosti – prameny prosté a zvláš-
tě minerální, staré ztepilé stromy, obdivuhod-
ná historická díla v krajině. Zdůrazňoval, že 
chráníme kulturní krajinu. Radoval se, když 
Dlouhou stokou začala znovu protékat voda, 
zúčastnil se práce v organizacích ochraňují-
cích historický odkaz hornické minulosti kraje 
a také lázeňství. Právě lázeňství a jeho pří-
rodní zdroje dal do vínku statutu jedinečné 
chráněné krajinné oblasti, kterou zde máme.

Pro ni chtěl pracovat i v důchodovém 
věku. Nesplní se všechna přání, která člověk 
má, není věčná cesta životem. Mnozí sou-
putníci Jana Schlossara již zemřeli, on také. 
Jeho cesta životem je vzpomínkou a jiné 
vede dál. ■

Zavzpomínal Stanislav Wieser

	Jan Schlossar při odstraňování panelů naučné 
stezky na Křížkách, říjen 1988.

	Jan Schlossar v roce 1979, v pozadí Upolínová 
louka pod Křížky a "Rumun" – legendární vozidlo 
Správy CHKO Slavkovský les.  
Foto archiv Správy CHKO Slavkovský les.

Ing. Jan Schlossar
22. 5. 1948    narodil se v Litoměřicích
1951    přestěhoval se s rodiči a sestrou do Mari 

 ánských Lázní, kde navštěvoval místní  
 základní školu i gymnázium

1971   vystudoval vysokou školu v Brně,obor Les 
 ního inženýrství, Tvorba a ochrana krajiny

1972 1974   připravoval vyhlášení CHKO Slavkovský 
 les (pod tehdejším Krajským střediskem státní 
 památkové péče a ochrany přírody v Plzni)

1974 2010   byl vedoucím Správy CHKO Slavkovský les  
 (36 let)

1976 1977   absolvoval základní vojenskou službu
1982   oženil se a v průběhu manželství se stal 

 otcem dvou dcer
2011   odešel do důchodu
2011 2022  pracoval jako průvodce v Domě přírody 

 Slavkovského lesa
16. 12. 2022  náhle zemřel ve věku nedožitých 75 let
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O zápřednici jedovaté na Karlovarsku
Martin Chochel, Krajský úřad Karlovarského kraje
 
Jak je již u mých příspěvků skoro zvykem, 
opět je i tento věnován druhu, který zastupu-
je široké spektrum teplomilných organismů 
s tendencí šíření do oblastí tradičně vníma-
ných jako chladnější mezofytikum (přechodo-
vé území mezi teplým termofytikem a chlad-
ným oreofytikem).

Pavouk, médii pro svou jedovatost čas-
to démonizovaný, zápřednice jedovatá 
(Cheiracanthium punctorium) – dříve také 
zápředník mohutný – je u nás největším 
druhem čeledi zápřednicovitých (Miturgidae). 
Velikostí těla, která u oplodněných samic do-
sahuje až 2 cm a rozpětí nohou pak 3,5–4 cm, 
patří jednoznačně mezi naše největší pa-
voukovce. Zbarvení je poměrně nenápadné, 
převládá okrově olivová barva, na lesklé hla-
vohrudi přecházející do „výstražné“ červe-
nooranžové. Nejnápadnějším znakem jsou 

pak mohutná ozubená kusadla s vyústěním 
jedových žláz (chelicery), která jsou přibližně 
od poloviny ke špičce černá. Biotopem zá-
přednic jsou exponované, mezofilní až vlhké 
louky a lada s vysokostébelnatou vegetací.

Ke svému vývoji potřebuje delší průběh 
vegetační sezóny, což ji o několik desetiletí 
dříve izolovalo v teplejších oblastech. U nás 
se jednalo o dosti vzácný druh jižní Moravy. 
Zápřednice začíná svůj sezónní vývoj jako 
přezimující plně vyvinuté mládě o velikosti 
max. 2 mm. Žije poměrně skrytě v lučním po-
rostu, kde aktivně loví potravu a dosti rychle 
roste. Zpravidla již na začátku července lze 
nalézt první plně dorostlé dospělce připra-
vené k páření. V průběhu července a srpna 
pak samičky upředou na vrcholcích odkvet-
lých travin zámotky o velikosti křepelčího vej-
ce, v nichž se, bez možnosti příjmu potravy, 

Samice zápřednice jedovaté s kokonem a plně vyvinutými mláďaty. 5. 11. 2022.  
Obě fotografie Martin Chochel.
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zapřádají se snůškou až několika stovek va-
jíček. Ve stále uzavřených kokonech pak do-
chází k líhnutí a prvním etapám vývoje mláďat. 
Jako u jiných pavouků se nejdříve líhnou málo 
pohyblivé „larvy“, nepřijímající potravu, které 
se v kokonu svlékají. Poté dochází k selekci, 
při níž se slabší jedinci a nevylíhnutá vajíčka 
stávají potravou těch úspěšnějších. Následně 
dojde k dalšímu svleku a opuštění kokonu. 
K tomu dochází od září až do začátku listo-
padu a v kokonu zůstává jen zcela vyčerpaná 
umírající samička. Určitou zajímavostí je, že 
mumifikované samičky lze v kokonech nalézt 
ještě po skončení zimy, než stará odumřelá 
vegetace podlehne novému porostu. Mláďa-
ta, která na podzim opustí kokon, již zimují 
samostatně v trsech suché trávy nebo porůz-
nu zalezlá v dutých stéblech.

Jak je to s onou vyzdvihovanou jedovatos-
tí? O tom, že se někomu na zahradě zápředni-
ce objeví, si lze často přečíst v online médiích 
a následně i v místním, ale i státním tisku. Té-
měř bez výjimky jde o velmi čtené články letní 
sezóny, kterým ale chybí objektivní posou-
zení. Je pravda, že tento druh pavouka, jako 
jeden z mála, má díky mohutným chelicerám 

schopnost prokousnout lidskou kůži. A je také 
pravda, že samička bránící kokon (obzvláště 
při jeho poškození) je velmi agresivní obránky-
ní, což je přizpůsobení dané výskytem na vr-
cholcích trav, kde je třeba snůšku chránit před 
velkými spásači. Kousnutí je velmi bolestivé, 
z hlediska senzoriky násobně převyšuje bod-
nutí včelou nebo vosou a jeho účinky jen po-
malu odeznívají od fáze intenzivní bolesti, přes 
otok a znecitlivění postiženého místa, často 
i celé končetiny. Pro relativně malé množství 
případů asi není na místě úplná bagatelizace, 
ale nejčastěji jsou pokousáni lidé, kteří kosí 
trávu ručně, výjimečně pak ostatní, včetně ně-
kterých experimentátorů, kteří „loví zážitky“, 
nebo arachnologů, kteří demonstrují nebo do-
kumentují pavouky v terénu.

Závěrem, s ohledem na dokumentaci ná-
lezu, musím uvést, že jde o úplně čerstvý 
nález z podzimu 2022. Ten jsem uskutečnil 
na území přírodní památky Za Údrčí neda-
leko Bochova. Lze tak jen předpokládat, že 
hlavní trasa šíření tentokrát* koresponduje 
s trasou nejvytíženější páteřní komunikace, 
toho času označené číslem „6“. Na zmíněné 
lokalitě byly řádově desítky až stovky kokonů 

Ladem ležící louka s vysokým podílem tužebníku jilmového a anděliky lékařské.  
Přírodní památka Za Údrčí, 5. 11. 2022.
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po celé louce a lze se tedy domnívat, že po-
pulace druhu je již stabilizovaná. Zápřednici 
jedovatou je možné očekávat prakticky v celé 
východní části území včetně jihu Doupov-
ských hor. Jedná se o nově zabydlený druh 
naší přírody (resp. přírody české “kotliny”), 
který bude, podobně jako křižák pruhovaný 
(Argiope bruennichi) pravděpodobně již tr-
valou součástí naší arachnofauny, čítající již 
téměř 900 známých druhů pavouků. Nejen 
zápřednicím, ale všem pavoukům prospívají 
dočasně ladem ležící louky, biopásy a bezlesí 
kolem vodních toků a komunikací. I ve světě 
bezobratlých živočichů platí, že šíření predá-
torů je jedním z efektivních prvků, regulujících 
nerovnováhu prostředí, která vzniká právě 
nepřirozenými změnami klimatu a různými 
škodlivými jevy od přírodních katastrof po de-
struktivní působení lidstva. ■

 
Použitá literatura:
Kušulič O., Korba J. et Dolanský J. (2013): Zápřednice je-

dovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky? 
– Živa 4/2013: 188–191.

* V dřívějších článcích (v případě cvrčka polní-
ho a cvrčivce révového) šlo o šíření koridorem 
Ohře.

Rozšíření zápřednice jedovaté v České republice (žlutě zvýrazněn nový nález z Bochovska).  
Podle Nálezové databáze AOPK ČR.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Jedinečným nástrojem umožňujícím vytvo-
řit podmínky pro zvýšení ekologické stability 
území jsou komplexní pozemkové úpravy 
(KoPÚ). KoPÚ mění vlastnické vztahy v úze-
mí a vytvářejí podmínky pro realizaci opatření 
ve čtyřech oblastech: opatření sloužící ke zpří-
stupnění pozemků, protierozní opatření, vo-
dohospodářská opatření a opatření k ochraně 
a tvorbě životního prostředí. AOPK ČR, regio-
nální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les 
nyní spolupracuje na KoPÚ v katastrech Pas-
tviny u Studánky, Trojmezí, Tisová u Otročína, 
Otročín, Prameny, Milíkov, Bezvěrov a Výško-
vice. Doufáme, že se nám podaří vytvořit pod-
mínky pro tvorbu tůní, revitalizaci toků, obnovu 
remízů či výsadbu alejí.
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Obnova drobných historických  
památek na Tepelsku v roce 2022
Ludvík Poláček, Teplá
 
V období po druhé světové válce a odsunu su-
detoněmeckých obyvatel z Tepelska zmizelo, 
bylo poničeno či odcizeno mnoho drobných 
historických památek. V posledních letech se 
aktivně snažím o vyhledávání těch, které jsou 
zapomenuty a leží povalené kdesi v polích, 
na okrajích lesů, u starých cest nebo v rui-
nách dávno zaniklých vesnic. Po mnoha de-
sítkách let si tyto drobné historické památky 
zaslouží obnovit, protože patří do naší krajiny 
a tvoří součást naší historie bez ohledu na to, 
kdo byli jejich dávní stavitelé nebo donátoři. 
V letošním roce jsme společně s partou přátel 
znovu obnovili celkem osm pomníků v oko-
lí města Teplá. Vážím si všech, kteří mi vždy 
rádi přijeli pomoci. Chci poděkovat zejména 
Milanu Vojtěchovi z Mariánských Lázní a Jiří-
mu Milotovi a Jaroslavu Frouzovi z Karlových 
Varů, kteří mi při obnově pomníků předávají 
cenné rady a zkušenosti.

S příchodem jarního počasí jsme zača-
li s postupnou obnovou vybraných památek. 

Jako první přišel 23. dubna na řadu pomník, 
který ležel rozvalený v trnkovém křoví na okra-
ji obce Staré Sedlo u silnice do Bezdružic. Je 
věnován ke cti Boží rodinou místního sedláka 
Zaschky v roce 1870. Nejdříve bylo třeba vyře-
zat křoví a náletové dřeviny, poté očistit jednot-
livé části pomníku, ty pak spojit a celý pomník 
znovu postavit. Bohužel se nám však nepoda-
řilo nalézt všechny části rozlámaného vrcholo-
vého kamenného kříže. Při další společné akci 
7. května jsme během jednoho dne obnovili 
hned dva pomníky v obci Křepkovice. První 
z nich ležel desítky let povalený u cesty k bý-
valému kravínu a je věnován památce místní-
ho občana Hermanna Aloise Lercha, který se 
nevrátil domů z první světové války a zemřel 
půl roku po jejím skončení 29. května 1919 
ve věku 19 let v italském zajetí. Pomník mu 
nechali postavit nešťastní rodiče přímo napro-
ti domu č. p. 7, ve kterém žili. Ihned po jeho 
vztyčení jsem domluvil s majitelem okolních 
zemědělských pozemků ochranu pomníku 

Pomník u staré cesty z Domaslaviček do Boněnova.
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před pasoucími se hospodářskými zvířaty, če-
muž on bez problémů vyhověl a oplotil památ-
ku elektrickým ohradníkem. Následovalo opě-
tovné postavení pomníku u silnice z Křepkovic 
do Kláštera Teplá, který byl věnován ke cti Boží 
obcí Křepkovice v roce 1861.

V červnu jsme obnovili dosud neznámý 
pomník, který ležel téměř celý pod zemí 
na okraji zaniklé obce Dřevohryzy, u silnice 
z Teplé do Dobré Vody. Poprvé jsem na něj 
narazil v roce 2019 a nyní se tato historická 
památka dočkala svého opětovného posta-
vení. Na nápisové desce je krásně čitelné 
věnování: „Pochválen buď Ježíš Kristus. Po-
chválena a požehnána buď Nejsvětější Troji-
ce od počátku až po věčnost. Sláva a chvála  
královně nebes Panně Marii, Svaté Matce 
Anně a Svatému Josefovi, mému jmenné-
mu patronovi. Věnováno Josefem Lerchem 
z Dřevohryz č. p. 7 v roce 1860.“ Bohužel, 
tak jako v jiných případech se ani tady za-
tím nepodařilo nalézt vrcholový kříž, ani jeho 
část. Ještě během prázdnin došlo na opětov-
né vztyčení pomníku u staré cesty nedale-
ko zaniklé obce Domaslavičky, věnovaného 
ke cti Boží Antonem a Annou Lehrl z Boněnova 
v roce 1892.

Začátkem září jsme se společně vypra-
vili znovu do obce Křepkovice, abychom 

po letech postavili další dosud neznámý 
pomník, který náhodně objevil bagrista při 
výkopových pracích v roce 2020. Pomník je 
věnován památce Josefa Turby z Křepkovic 
č. p. 16, který padl za první světové války 
8. září 1914 ve věku 39 let jako příslušník 6. 
domobraneckého pěšího pluku rakousko-
uherské armády v bojích u města Lublin. 
Po zveřejnění informace o nálezu se ozvala 
paní Dagmar Herderich z německého města 
Leonberg, že tento padlý voják je bratrem její 
prababičky. Přijela se tehdy podívat do Křep-
kovic, aby pomník spatřila na vlastní oči. Letos 
v prosinci prý přijede ráda znovu, aby uctila 
památku svého vzdáleného příbuzného.

Další památkou, kterou jsme s přáteli ob-
novili, je pomník, který ležel dlouhé roky roz-
valený v pastvině u silnice mezi obcemi Kláš-
ter Teplá a Kladruby. Je věnován ke cti Boží 
Johannem Egererem z Kladrub č. p. 12 v roce 
1890, jak dokládá dosud čitelný věnovací ná-
pis. Ačkoliv stojí na pastvině, opět jsem bez 
problému s místním zemědělcem zajistil jeho 
oplocení elektrickým ohradníkem.

Poslední v roce 2022 obnovenou drobnou 
historickou památkou je pomník na západ-
ním okraji zaniklé obce Domaslavičky ležící 
na hranici Karlovarského a Plzeňského kraje. 
Při staré cestě v bývalé vesnici ležel rozvalený 

Obnova pomníku Hermanna Aloise Lercha v Křepkovicích, vpravo stav těsně po dokončení prací.
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pomník z roku 1878, věnovaný památce míst-
ního občana George Giebla.

Na Tepelsku stále ještě čekají na svou ob-
novu desítky pomníků, křížků, božích muk, 
smírčích křížů a dalších drobných historických 

památek. Věřím, že alespoň většina z nich se 
jednou dočká obnovy. U těch znovu obnove-
ných zase pevně věřím tomu, že se již nikdy 
nestanou terčem vandalismu a zůstanou trva-
lou připomínkou naší historie. ■

	Obnovený pomník v obci Staré Sedlo.
		 Pomník v zaniklých Dřevohryzech. Všechny fotografie Ludvík Poláček.

Obnova pomníku Josefa Turby v Křepkovicích, vpravo stav těsně po dokončení prací.
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Královna mezi korovnicemi 
– korovnice douglasková
Libor Dvořák, Městské muzeum Mariánské Lázně a David Fryč, Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský, Opava
 
V předchozím článku jsme se stručně sezná-
mili s životem korovnic a konkrétně s druhy 
vázanými téměř výhradně na smrk východ-
ní (Picea orientalis). V tomto dílu se budeme 
zabývat naopak jediným druhem – korovnicí 
douglaskovou (Gilletteella cooleyi). Druho-
vé jméno má podle toho, že jejím sekundárním 
hostitelem, na kterém dospělci sají, ale netvo-
ří hálky, je douglaska tisolistá (Pseudotsuga 

menziesii). A proč ta královna, jak je napsá-
no v titulku? Důvody jsou dva: jednak jsou 
její hálky ze všech druhů největší a jednak 
nejpohlednější.

Plně vyvinuté hálky jsou i pro laika snad-
no poznatelné, pokud mají alespoň 2 cm. 
Ve všech případech jsou na konci větvič-
ky, takže špičkou hálky neprorůstá letorost. 
Ve většině případů vyrůstají hálky korovnice 
douglaskové kolem celé větvičky, jen výjimeč-
ně jsou jednostranné, to znamená, že větvička 
je po délce hálky zcela, nebo alespoň částeč-
ně “vidět”. Není vzácností, že jsou hálky této 
korovnice zakřivené a někdy až do oblouku 
prohnuté. Krásu jejích hálek podtrhují jehlice, 
které dlouze prorůstají jednotlivými komůrka-
mi. Hálky jsou zdřevnatělé a vytrvají na stromě 
více let. Často se jehlice časem olámou a hál-
ky pak připomínají mohutnou jehnědu.

Základní údaje ke korovnici douglaskové 
shrnuje Holman (2006). Původní je v Neark-
tické oblasti (tj. mimotropické území Severní 
Ameriky), počátkem minulého století byla se 
sazenicemi douglasky přivezena z Kanady 
do Anglie a odtud později do Irska a po roce 
1930 do Střední Evropy. Nyní je krom své 
domoviny hlášena z celé Evropy a dokonce 
i z Tasmánie. V oblasti původu je dicyklic-
ká a holocyklická, tedy s dvouletým vývojo-
vým cyklem, kdy jedna generace tvoří hálky 
na více druzích smrků a druhá generace mi-
gruje na douglasku a saje na jejích jehlicích. 
V našich podmínkách se druh vyvíjí většinou 
anholocyklicky – tzn. střídání hostitelů se 
někdy ztrácí a druh zůstává na jednom hos-
titeli po celý rok. Na spodní straně mladých 
výhonků douglasky pak mohou způsobovat 
významné škody, obzvláště na mladých dře-
vinách. Tyto populace korovnic již pak nevy-
tvářejí hálky a zůstávají po celou dobu pouze 
na douglasce.

Čerstvá hálka korovnice douglaskové na smrku 
pichlavém v Okrouhlé.
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Podle různých zdrojů (Albrecht 2017, 
web1, Holman 2009) tvoří korovnice dougla-
sková hálky nejčastěji na smrku sitka (Picea 
sitchensis), Engelmannově (P. engelmannii) 
a pichlavém (P. pungens), řidčeji na smrku si-
vém (P. glauca), ajanském (P. jezoensis), čer-
ném (P. mariana), dvoubarvém (P. bicolor = 
P. alcoquiana), východním (P. orientalis) a zte-
pilém (P. abies). Údaje o tvorbě hálek na smr-
ku ztepilém je v protikladu s pracemi Kapitoly 
(2003) a Zahradníka (2014), kteří píší, že ko-
rovnice douglasková smrk ztepilý nenapadá.

Z Karlovarského kraje máme dosud zjiště-
no 13 lokalit korovnice douglaskové: po jedné 
z Bečova nad Teplou, Františkových Lázní, 
Okrouhlé, Perninku, Skalné, Sokolova, Tře-
beně a Valů, ze dvou lokalit ze Tří Seker a ze 
tří z Mariánských Lázní. Z výše zmíněných lo-
kalit byla tato korovnice nalezena 9× na smr-
ku pichlavém, 3× na sitce a 1× na smrku si-
vém. Neúspěšné bylo pátrání po hálkách jak 
na druzích smrku, odkud je korovnice doug-
lasková známa (smrk ajanský, dvoubarvý, En-
gelmannův, černý, ztepilý), tak i na těch, kte-
ré jako hostitelé tohoto druhu nejsou známy 
– smrk Brewerův (P. breweriana), smrk omo-
rika (P. omorika), smrk nachový (P. purpurea) 
a smrk východní (P. orientalis). Jak bylo nazna-
čeno výše, hálky korovnice douglaskové mo-
hou dosahovat značné velikosti, Fryč (2020) 
a Holman (2006) udávají až 6 cm, Albrecht 
(2017) až 8 cm a Ellis (2001–2022) dokonce až 
10 cm (web1). V Karlovarském kraji dosahují 
hálky této korovnice obvykle 2–4,5 cm, největ-
ší dosud zaznamenané exempláře z Bečova 
a ze Skalné měří 6 cm.

Korovnice douglasková vytváří fantastické 
hálky, které lze nalézt bohužel jen v omezené 
míře, ale je také jedním z nejvýznamnějších 
druhů hmyzu poškozujících lesy ve střední 
Evropě. ■

 
Literatura:
Albrecht A. C. (2017): Illustrated identification guide to the 

Nordic aphids feeding on Conifers (Pinophyta) (Insecta, 
Hemiptera, Sternorhyncha, Aphidomorpha). – European 
Journal of Taxonomy 338: 1–160.

Fryč D. (2020): Hálky a pseudohálky mšic, mšiček a korov-
nic. – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
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Holman J. (2006): 4.11.10 Sternorrhyncha – mšicosaví. Aphi-
doidea – mšice. In: Klímovský J. et Stýblo P. [eds.] (2006): 
Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, 
Praha, 496 pp.
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Verlag New York Inc., 1144 pp.
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 Hálky korovnice douglaskové, ukázka různých 
tvarů a délky prorůstajících jehlic, smrk pichlavý, 
Sokolov. 

 Detail staré hálky korovnice douglaskové na smr-
ku sivém z Mariánských Lázní.  
Všechny fotografie Libor Dvořák.

Korovnice douglasková. Kresba Jana Rolková.
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Vodní brouci Doupovských hor
Vojtěch Kolář, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav  
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
 
Jak již bylo řečeno v předchozím díle Arniky, 
vodních brouků u nás nalezneme více jak 400 
druhů zařazených do 18 čeledí (Boukal et al. 
2007). Prodělávají proměnu dokonalou, tedy 
mají ve svém vývoji stádium kukly. Lze je najít 
v různých typech vod od bystřin, potoků až 
po nížinné řeky či naopak v menších mokřa-
dech, kalužích, tůních, pískovnách, mrtvých 
ramenech řek nebo rybnících. Řada druhů 
zde slouží jako bioindikátoři, tzn. podle jejich 
přítomnosti se dá odhadnout stav daného 
biotopu.

Mapování krom území CHKO Slavkovský 
les, o němž byl minulý příspěvek (Kolář 2022), 
probíhalo také v Doupovských horách a blíz-
kém okolí, na území zahrnujícím celkem 8 
faunistických polí síťového mapování (27 čtvrt-
kvadrátů). V průběhu průzkumu v letech 2018 
a především 2019 bylo navštíveno celkem přes 
70 lokalit, aby pokryly celé zájmové území. Pro 

průzkum byly vybrány většinou stojaté, ale 
i tekoucí vody, které podle leteckých snímků 
slibovaly vyšší druhovou rozmanitost vodních 
brouků. V některých sušších oblastech nebylo 
moc na výběr a byla tedy sledována místa, kde 
byla alespoň nějaká voda (jedná se především 
o severní část území). K průzkumu byl pou-
žit obyčejný kuchyňský cedník, kterým bylo 
smýkáno ve vodě v různých typech mokřad-
ních mikrostanovišť (např. různý typ substrátu 
na dně, rozdílné porosty vegetace, vzdálenost 
od břehu) a na některých lokalitách byly použi-
ty pasti na principu vrše s návnadou z kuřecích 
jater (Jeřábková et Boukal 2011). 

Většina vodních brouků nemá bohužel 
české názvy, takže se budu muset při jejich 
představování opět uchýlit pouze k názvům 
latinským. Dohromady bylo nalezeno 90 druhů 
vodních brouků, tedy 22 % všech našich vod-
ních brouků v celkovém součtu 1638 jedinců. 

Rybník Jeseň v centrální části Doupovských hor. V ostřicových porostech bylo 
nalezeno celkem 13 druhů vodních brouků včetně Cybister lateralimarginalis 
a Graphoderus zonatus.
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Mezi nejpočetnější druhy patřili vlhkomilové 
Noterus crassicornis (152 jedinců) a Noterus 
clavicornis (134 jedinců), potápník vroubený 
(Dytiscus marginalis) (134 jedinců) a vodomil 
Helochares obscurus (126 jedinců). V průbě-
hu průzkumu bylo zaznamenáno i osm druhů 
uvedených v Červeném seznamu ohrožených 
živočichů (Hejda et al. 2017) a sice křepčík 
obroubený (Cybister lateralimarginalis) z ka-
tegorie zranitelný, potápníci Agabus didymus 
(zranitelný), Hydaticus aruspex (zranitelný), 
Hydrovatus cuspidatus (zranitelný), Grapho-
derus zonatus (téměř ohrožený), Hydaticus 
continentalis (téměř ohrožený), Laccophilus 
poecilus (téměř ohrožený) a splašník Hydro-
chus ignicollis (téměř ohrožený).

Zajímavým druhem je potápník Agabus di-
dymus, který byl nalezen v malé tůni nedaleko 
Srní u Boče. Tento jihoevropský druh se u nás 
vyskytuje pouze vzácně v Čechách, na Mora-
vě a ve Slezsku úplně chybí. V severní Evropě 
je tento potápník překvapivě veden jako vy-
hynulý. Ačkoliv žije spíše v pomalu tekoucích 
vodách, je možné ho zastihnout například 
i ve stojatých vodách tůní.

Další zajímavé nálezy pocházejí z jižního 
úpatí Doupovských hor, východně od Bocho-
va. V rybníku na Hřivínovských pastvinách 
a v bezejmenném rybníku mezi Albeřicemi 
a Týništěm byli nalezeni tři jedinci potápníka 
Hydaticus aruspex (obr. vpravo). Tento druh 
má v České republice těžiště výskytu přede-
vším v jižních Čechách na Třeboňsku. Má rád 
nádrže s hustými porosty vegetace, většinou 
s čistou průhlednou vodou. Je ale známý 
i z rybníků s porosty okřehku, se silnou vrst-
vou anoxického bahna a velkým množstvím 
hnijící organické hmoty u dna (detritu). Samice 
jsou velmi podobné druhu H. continentalis, za-
tímco samci jsou podobní druhu H. transver-
salis. Důvod tohoto zbarvení nám není dosud 
znám. Nevíme, zda se jedná o náhodu či má 
rozdílné zbarvení samců a samic nějaký skry-
tý význam a stále čekáme na jeho objasnění. 
Všechny tři jmenované druhy se často vysky-
tují pospolu i na jedné lokalitě a jejich rozlišení 
je možné díky rozdílným tvarům drápků na no-
hách (tzv. tarsální drápky), ale je nutné použít 
binolupu nebo botanickou lupu. Dva zástupci 

H.transversalis byli pak nalezeni v Hertošic-
kém rybníku a v zazemněném rybníku u Vrbice.

O křepčíku obroubeném (Cybister laterali-
marginalis) a potápníkovi Graphoderus zona-
tus pojednával minulý článek (viz Kolář 2022). 
Při průzkumu byl první druh nalezen v počtu 
10 jedinců v Ottově rybníku u Ostrova, Pod-
hájském rybníku u Podbořanského Rohoz-
ce, v rybníku Jeseň, v bezejmenném rybníku 
mezi Albeřicemi a Týništěm a v rybníku mezi 
Dobřencem a Mašťovem. Druhý jmenovaný 
druh byl nalezen celkem v 12 kusech, a to 
v PP TotoKaro, PP Vrbina u Nové vsi, v Her-
tošickém rybníku, Žďárském rybníku, Jese-
ni, v bezejmenném rybníku mezi Albeřicemi 
a Týništěm a v rybníku u Dolního Valova.

 Podhájský rybník (Kellnerák) s bohatými porosty 
makrofytní vegetace s dominantním rákosem 
a zblochanem patřil k nejbohatším lokalitám 
s celkem 22 druhy vodních brouků. Byl zde nale-
zen i Cybister lateralimarginalis.

 Samička Hydaticus aruspex – vzácnější druh 
vázaný na zachovalé mokřady s dostatkem 
vegetace.
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Dva jedinci potápníčka Hydrovatus cuspida-
tus (obr. na str. 27) byli nalezeni v bezejmenném 
rybníku u Rašovic nedaleko Klášterce nad Ohří. 
Jedná se o drobného až 3 mm velkého potáp-
níka, který je nalézán v osvětlených stojatých 
vodách s bohatými porosty vegetace. Zatímco 
ještě na přelomu milénia byl znám z několika 
málo lokalit, nyní se masivně rozšířil a je možné 
ho nalézt na mnoha dalších lokalitách po ce-
lých Čechách (V. Kolář a kol., nepublikováno). 
Podobně je na tom i druh Laccophilus poecilus 
(obr. na str. 27). Dříve se vyskytoval především 
na Moravě a v Čechách na několika místech 
v Polabí a na Třeboňsku. Nyní ho známe z dal-
ších oblastí. Stejně jako předchozí druh dává 
přednost osluněným nádržím s písečným či jílo-
vitým dnem a zapojenými porosty litorální vege-
tace – především pískovnám, výsypkám nebo 
extenzivně obhospodařovaným rybníkům.

Splašník Hydrochus ignicollis je jeden ze 
šesti našich zástupců čeledi Hydrochidae. 
Jsou to drobní broučci dosahující velikosti 
nejvýše 4,5 mm. Tento druh je nalézán ve sto-
jatých, mělkých vodách s jílovitobahnitým 
dnem. Preferuje také spíše kyselejší pH. Je 
zajímavé, že nám není známo téměř nic o bi-
onomii jejich larev. U dospělců se uvádí, že se 
živí pravděpodobně tlející vegetací. Celkem 
byli nalezeni čtyři jedinci, a to v pískovně u Ja-
kubova, v tůních nedaleko Bukoviny, a v beze-
jmenném rybníku u Dolního Valova.

Celkově bylo vzhledem k věnovanému úsilí 
(většinou pouze jedna návštěva každé lokality) 
v Doupovských horách a jejich blízkém okolí 
zaznamenáno relativně bohaté společenstvo 
vodních brouků, o čemž svědčí i nález 8 druhů 
z Červeného seznamu ohrožených živočichů. 
V porovnání s nedalekým Slavkovským lesem 
je větší počet zjištěných druhů způsoben prav-
děpodobně pestřejší mozaikou biotopů. Oproti 
vyhlášeným mokřadním oblastem jako je napří-
klad Třeboňsko se jeví počet zjištěných druhů 
o trochu nižší (Kolář et al. 2019, 2021), je však 
srovnatelný třeba se Šumavskými rašeliništi 
(Kolář a Hadačová 2017) či s oblastí Podbla-
nicka (Kolář 2020). I přes nižší míru úsilí věno-
vaného oblasti Doupovských hor jsou však tyto 
nálezy důležité a jedná se o první komplexnější 
průzkum vodních brouků v regionu.

 Bohužel i v panenské přírodě Doupovských hor 
byly na několika lokalitách nalezeny nepůvodní 
druhy, které mají negativní vliv na společenstva 
– například střevlička východní (Pseudorasbora 
parva). V rybníku Tišina byly tyto ryby odchyceny 
v desítkách kusů. Žijí zde pouze dva nejčastější 
druhy brouků: potápník rýhovaný (Acilius sulca-
tus) a potápník vroubený (Dytiscus marginalis).

 Bezejmenný rybník nedaleko Albeřic, kde bylo 
nalezeno celkem 12 druhů potápníků včetně 
ohrožených Cybister lateralimarginalis, Graphode-
rus zonatus a Hydaticus aruspex.
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Většina druhů vodních brouků je i nadá-
le ohrožována lidskou činností (Kolář et al. 
2018), a to především intenzivním rybničním 
hospodařením, nedostatkem vody v krajině, 
eutrofizací povrchových vod a narovnáváním 
či zahlubováním koryt toků. Dalším velkým 
problémem pro život vodních brouků jsou 
nepůvodní druhy ryb, a to i v Doupovských 
horách, včetně poměrně izolovaného vojen-
ského prostoru Hradiště. V průběhu průzku-
mu byly zaznamenány v počtu stovek jedinců 
nepůvodní střevličky východní (Pseudorasbo-
ra parva) v PP Ostrovské rybníky a sousedním 
Otovo rybníku, v rybníku Ovčárna, Bukovina, 
Kopáčov, v bezejmenném rybníku nedale-
ko Bražce, v malém rybníku pod Kozlov-
ským kopcem i v bezejmenném rybníku pod 
vrchem U Borovic. Střevličky mají negativní 
vliv na stav celého místního vodního ekosys-
tému, jelikož se dokáží vytřít několikrát za rok 
a namnožit se tedy do velkých hustot. Klíčový 
je především její zvýšený predační tlak na zo-
oplankton a bentos, způsobující nárůst fyto-
planktonu a potažmo celkové zhoršení kvality 
vody v nádrži (např. Kajgrová et al. 2021).

Přes výše jmenovaná negativa se ovšem 
většina lokalit Doupovských hor nacházela 
v dobrém ekologickém stavu. Přirozený sráž-
kový stín Krušných hor neumožňuje přítom-
nost husté sítě stanovišť se stojatými vodami 
(tůně vysychají, rybníky mají malé přítoky). Po-
kud se zde však už vyskytují, často jsou tyto 
biotopy přírodovědně hezké a zasluhují naši 
ochranářskou pozornost, které se jim neprá-
vem začalo dostávat až poslední dobou (např. 
vyhlášením PP TotoKaro, PP Vrbina u Nové 
Vsi, PP Týniště).

 
Průzkum proběhl v rámci projektu „Monitoring 
a mapování vybraných druhů rostlin a živoči-
chů a inventarizace maloplošných zvláště chrá-
něných území v národně významných územích 
v České republice“ z Operačního programu Ži-
votní prostředí, pod záštitou Agentury ochrany 
přírody a krajiny ČR, Akademií věd ČR v rámci 
programu Strategie AV 21, Záchrana a obno-
va krajiny a projektu „Přírodě blízké rybářské 
hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných 
rybničních ekosystémů“ (Rago 3211100004). 

Přesnější lokalizace jednotlivých nálezů viz 
Nálezová databáze AOPK ČR nebo závěrečné 
zprávy deponované na Správě CHKO Slavkov-
ský les v Mariánských Lázních. ■
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Potápníčci Hydrovatus cuspidatus a Laccophilus 
poecilus jsou pouze několik milimetrů velcí. V po-
sledních letech se ale začali šířit a můžeme je nalézt 
v osluněných stojatých vodách s porosty makrofyt. 
Všechny fotografie Vojtěch Kolář.
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Jestřabina východní  
– nový druh rostliny pro Českou republiku
Přemysl Tájek, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

„Teď, teď, teď tady byl.“ Podobně jako Jára Ci-
mrman na patentovém úřadě jsem si připadal, 
když mi kamarád poslal článek týkající se ob-
jevu jestřabiny východní, který dva roky pře-
de mnou učinila botanička Barbora Čepelová 
nedaleko Bochova (Čepelová 2021). Přesto 
mi níže popsaný nález i příběh tohoto druhu 
přijdou dostatečně zajímavé na to, abych se 
o ně s vámi na stránkách Arniky podělil. Mož-
ná se totiž s touto rostlinou při toulkách naší 
přírodou rovněž setkáte a budete už vědět… 
Ale nepředbíhejme.

Letošní pracovní povinnosti mě zavály 
k Ostrovu nad Ohří, kde jsem prováděl síťo-
vé mapování motýlů. Zbýval zde prozkoumat 

jeden z posledních nezmapovaných faunistic-
kých čtverců v Doupovských horách zahrnu-
jící západní okraj tohoto pohoří. Na jaře jsem 
si zde pečlivě vytipoval několik slibně vypa-
dajících lokalit s nejzachovalejší luční vegeta-
cí, jedna z nich shodou okolností zahrnovala 
i místo, kde byl letos objeven vstavač nachový 
(Nunvář 2021).

Výslunné svahy Táhlého vrchu se suchý-
mi květnatými trávníky, asi 0,5 km východně 
od Květnové, od začátku slibovaly výskyt 
vzácnějších druhů motýlů. Roste tu ale i ně-
kolik ohrožených druhů rostlin jako je růže 
galská, mochna přímá, černohlávek vel-
kokvětý, rozrazil ožankový, černýš rolní nebo 

Louka s jestřabinou východní u Květnové. Od místa, kde byl druh v ČR 
zaznamenán poprvé, je lokalita vzdálena 21 km. 15. 6. 2022.
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jetel horský. Ve společnosti těchto botaniky 
ceněných druhů ukazujících na dlouhodobé 
a k přírodě šetrné zemědělské hospodaření 
jsem 15. června narazil asi na 20 trsů statné 
vikve, kterou jsem doposud neznal. Na meze-
ry ve svém botanickém vzdělání jsem si už, ač 
nerad, zvykl, rostlinu jsem tedy vyfotografoval 
a pokusil se ji později určit doma s pomo-
cí odborné literatury. Když jsem však prošel 
popisy všech našich vikví i v Květeně České 
republiky (Chrtková 1995), začal jsem se po-
stupně smiřovat i s tím, že už mi poznávání 
rostlin nejde ani s klíčem – žádnou podobnou 
vikev jsem v Květeně nenašel. Fotky jsem pak 
poslal kamarádovi botanikovi Alešovi Hoff
mannovi a čekal na odpověď typu: “To mi 
neříkej, že tohle od vás neznáš!”. I jemu dalo 
ale určování překvapivě zabrat. Nakonec se 
přiklonil k názoru, že by mohlo jít o jestřabinu 
lékařskou (Galega officinalis), tedy o rostlinu 
vikvím blízce příbuznou, ze stejné čeledi, bo-
bovitých (vikvovitých). Rostlina od Květnové 
však měla nápadně širší lístky a jinou barvu 
květů. Variabilita květů u rostlin a nespolehli-
vost tohoto znaku je botanikům dobře zná-
ma, přesto bylo divné, že by všechny nale-
zené rostliny měly květy modrofialové, když 
obvyklou barvou květů jestřabiny lékařské je 
světle růžová, bělavě namodralá nebo bílá. 
Zkusil jsem tudíž štěstí při hledání obrázků 
na internetu a dospěl k závěru, že onou zá-
hadnou rostlinou z Doupovských hor musí 
být jestřabina východní (Galega orientalis) 
– druh, o němž však není žádná zmínka ani 
v posledním Klíči ke květeně ČR vydaném 
v loňském roce. Správnost určení mi pak 
potvrdil i Zdeněk Kaplan, jeden z nejlepších 
českých floristů. Několik týdnů jsem si pak 
myslel, že lokalita od Květnové je prvním mís-
tem, odkud byl tento druh u nás popsán. Pak 
mi ovšem Aleš poslal onen v úvodu zmíněný 
dodatek ke Květeně…

Rod jestřabina (Galega) zahrnuje 5 nebo 6 
druhů rostlin rostoucích v Evropě, Asii a ho-
rách východní Afriky. Jediným původním 
evropským druhem je jestřabina lékařská, 
jejíž původní areál zahrnuje jižní a jihový-
chodní Evropu. Druhotně se rozšířila i do Asie 
a ostatních částí Evropy. V České republice 

jde o archeofyt, tedy o druh, který u nás zdo-
mácněl ještě před příchodem novověku. 
Oproti tomu jestřabina východní u nás nebyla 
až do roku 2020 z volné přírody vůbec známa. 
Tato trvalka pochází ze subalpínských ob-
lastí Kavkazu, její kultivary se však v Evropě 
místy začínají pěstovat jako pícnina – a zde 
tedy lze pravděpodobně hledat původ nale-
zených rostlin. Důvodem pro doposud malé 
využívání jestřabiny východní v zemědělství 
jsou obavy z obsaženého alkaloidu galeginu, 

Plodem jestřabiny východní jsou štíhlé, mnoho-
semenné, slabě článkované lusky dlouhé 2–4 cm 
a na vrcholu zúžené v zobánek. Každý lusk obsahu-
je 3–8 semen ledvinovitého tvaru dlouhých asi 3 mm 
a širokých 2 mm. 15. 6. 2022.  
Obě fotografie Přemysl Tájek
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jež je ve vysokých dávkách pro hospodářská 
zvířata jedovatý (web1). Více než botanikům 
je tak rostlina známa spíše zemědělským vý-
zkumníkům, kteří potenciál ve využití druhu 
spatřují především v možnosti “revitalizace” 
člověkem přetvořených území a zúrodnění 
nízkoproduktivních půd. Rostliny mají totiž 
dobře vyvinutou kořenovou soustavu, díky 
čemuž jsou schopny růst i na suchých a málo 
úživných stanovištích. Tam svými až 1 m 
dlouhými kořeny dokáží kypřit a provzdušňo-
vat půdu a přesouvat živiny z hlubších vrstev 
půdy blíže k povrchu. Odumřelé části kořenů 
pak mohou být významným zdrojem orga-
nické hmoty v půdě. Na kořenech jestřabiny, 
podobně jako u ostatních bobovitých, žijí hlíz-
kové bakterie schopné vázat vzdušný dusík, 
který se pak v podobě dusíkatých sloučenin 
dostává z rostlin druhotně do půdy. Vzhledem 
k statnému vzrůstu rostlin dosahujících výš-
ky až 1,5 m je objem vázaného dusíku znač-
ný. Zemědělští experimentátoři kromě toho  
vyzdvihující především nenáročnost jestřa-
biny oproti ostatním jetelovinám a rychlou 
produkci velkého objemu biomasy, kterou 
lze zbavit jedovatých látek, pokud je zpra-
cována jako siláž nebo senáž. Pro vysokou 
ekonomickou efektivitu pěstování doporučují 
jestřabinu východní k “rozsáhlému zavedení 
do běžné zemědělské praxe” (Usťak et Váňa 
2012). V Rusku je druh jako pícnina pěsto-
ván už od 20. let 20. století (ve velkém pak 
od 80. let). Zplaňuje podél cest, na opuště-
ných polích a lesních okrajích a patří mezi nej-
více agresivní nepůvodní druhy ve stepních 
a lesostepních oblastech evropského Ruska 
(Tkacheva et al. 2011, Sukhorukov 2011).

Po zjištění těchto informací jsem se bez 
nadsázky otřepal hrůzou. Představil jsem si 
scénář invaze jestřabiny i ekonomickou efek-
tivitu jejího pěstování poté, co se ji budeme 
snažit dostat z míst, kde ji nebudeme chtít. 
Až nápadně se totiž svými vlastnostmi podo-
bá jednomu z nejproblematičtějších plevelů, 
které ve střední Evropě máme – lupině. Vidi-
na, že si se současnými znalostmi do příro-
dy dobrovolně zavlečeme podobně agresivní 
druh, který bude obdobou lupiny na suchých 
stepních lokalitách, je vskutku děsivá. Že jsou 

obavy z její invaze namístě, mi potvrdil i Zde-
něk Kaplan popisující rozsáhlé plochy zarostlé 
jestřabinou v Estonsku.

Přestože je jestřabina východní krásnou 
rostlinou, poučen o vlastnostech druhu jsem 
byl při další návštěvě lokality rozhodnut, že 
rostliny před dozráním semen vytrhám i s co 
největší částí kořenů. Louka byla však již po-
kosena a seno zabaleno v balících. Myslím, že 
se časem na lokalitu zase vypravím. Rád se 
znovu pokochám barevnými loukami s čer-
venými květy černýše rolního a porostem růží 
galských. Hlavně si ale s sebou nesmím za-
pomenout motyku. Přesto se možná jednou 
někdo bude dívat na fotky krásné jestřabiny 
v Arnice s podobným zájmem, jako my dnes 
na téměř sto let staré fotografie bolševní-
ku velkolepého před loveckým zámečkem 
na Kladské. Nadšení zemědělců i některých 
výzkumníků pro experimentální plodiny totiž 
přírodovědci změní asi jen těžko. ■
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Poznámky k výskytu vstavače 
nachového a cvrčivce révového 
v Karlovarském kraji
Vít Zavadil, ENKI, o. p. s.,Třeboň
 
S velkým zájmem jsem si přečetl v Arnice 
1/2022 články o novém druhu orchideje pro 
Karlovarský kraj – vstavači nachovém a o roz-
šíření cvrčivce révového v Karlovarském kraji. 
Rád bych touto cestou informoval o historic-
kém nálezu vstavače nachového v kvadrá-
tu 5644. Pravda, již za hranicí Karlovarského 
kraje, ale v nepatrné vzdálenosti – menší než 
1 km. A také o zjištění cvrčivce révového dále 
na západ.

Vstavač nachový (Orchis purpurea) nalezla 
moje matka Bohuslava Zavadilová na Holém 
kopci nad Okounovem někdy v polovině 60. let 
minulého století. Dnes je tento pahorek z velké 
části zarostlý náletem, ale ještě v 80. letech mi-
nulého století se zde souvisle vyskytovaly step-
ní trávníky. Pokud se dobře pamatuji, jednotlivé 
rostliny vstavače nachového jsme nacházeli 
i východně a jihovýchodně od Holého kopce 
na úbočí vrchu Javoru. Dnes se zde nalézá 
obora Javor. Louky v oboře jsou pravidelně 
koseny, což by mohlo dávat naději na znovu-
objevení tohoto druhu zde. Kvadrát 5644 tedy 
byl obsazen tímto druhem již v 60. letech mi-
nulého století. Ale mezi Květnovou a Damicemi 
(kvadrát 5643), což by patrně mohlo být ale-
spoň přibližně místo, které je popsáno v Arnice 
(Nunvář 2022), jsme jindy (ale opět v 60. letech 

minulého století) našli veliký mohutný vstavač, 
který ještě nekvetl. Matka se tehdy nekvetoucí 
orchidej neodvažovala určit. Při současných 
znalostech se domnívám, že by se o vstavač 
nachový mohlo jednat rovněž. V následujícím 
roce jsme lokalitu opět navštívili, ale místo 
s výskytem mohutné orchideje bylo rozrýpáno 
bagrem v rámci meliorace louky. Později jsme 
již zde po vstavači nachovém nepátrali, pova-
žovali jsme lokalitu za zničenou. Je potěšitelné, 
že populace orchidejí mezi Ostrovem a Dami-
cemi přežila. S určitou dávkou odvahy bychom 
tedy mohli označit i kvadrát 5643 za obsazený 
vstavačem nachovým již v minulém století.

Druhá poznámka bude velmi stručná: Cvr-
čivec révový je rozšířen ještě více na západ, 
než ukazuje mapka článku v Arnice 1/2022 
(Chochel 2022). V letech 2021 a 2022 jsem jej 
zaznamenal v počtu několika jedinců v dole 
Jiří v kvadrátu 5742 severovýchodně od Krá-
lovského Poříčí. ■
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Pohled z Holého vrchu u Okounova na Javor. Někde tady možná vstavač  
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Divočina za humny – Smolnická  
výsypka a nová rostlina pro Čechy
Jan Matějů, Muzeum Karlovy Vary
 
Pískovny, lomy a výsypky jsou již tradičním ná-
mětem seriálu Divočina za humny a všem pra-
videlným čtenářům Arniky není třeba vysvětlo-
vat jejich význam pro biodiverzitu a tím pádem 
i pro ochranu přírody. Pokud se však něčemu 
věnujete delší dobu, práce vám zevšední. Stá-
le dokola se opakují stejné, byť vzácné druhy. 
V každém lomu se ozývá kulík říční, vyskakují 
vyplašené saranče blankytné, na prašné cestě 
pobíhají svižníci polní a pod kameny či zbytky 
dopravníkových pásů na téměř holé půdě se 
schovávají ropuchy zelené a krátkonohé. Místa 
po těžbě, kde příroda začíná znovu – kde se 
rozběhl proces sekundární sukcese, mají své 
zákonitosti a řada druhů se na nich opakuje 
ve velmi podobných kombinacích. Je však 

potřeba udržet si pozornost, protože občas se 
může objevit i nějaký nový.

Na Smolnickou výsypku jsem se poprvé 
vypravil v roce 2019 netradičně až na konci 
října, tedy v době, kdy už ropuchy bývají za-
lezlé k zimnímu spánku. Území jsem neznal, 
a proto jsem využil možnost navštívit lokalitu 
spolu s Ivo Přikrylem a Miroslavem Kosíkem 
z obecné prospěšné společnosti ENKI, kteří 
se dlouhodobě věnují monitoringu vod hně-
douhelných lomů a výsypek na Sokolovsku. 
Od Božičan, kolem vraku bagru jsme vyje-
li na předposlední etáž výsypky, jejíž vršení 
bylo tehdy právě čerstvě ukončeno. Přes do-
sud neurovnaný povrch vrcholové etáže jsme 
pak pěšky stoupali na nejvyšší místo výsypky 

Bohatě kvetoucí porosty chrpy latnaté, štírovníku obecného a mrkve obecné, 
které se na výsypce objevují v rané fázi sukcese, připomínají některé stepní 
a polopouštní ekosystémy.  V pozadí se rýsují liniové výsadby jehličnanů 
prováděné v rámci rekultivace území, srpen 2022. Foto Přemysl Tájek.
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– úzký vyvýšený val na jižním a východním 
okraji plošiny. Mezi lupeny cyprisových jílů 
se tu a tam objevovala první sporá vegetace, 
vzhledem k pokročilému podzimnímu termínu 
již vesměs suchá a hnědá. O to nápadnější 
byly rostliny s většími sytě zelenými kožovi-
tými listy vyskytující se roztroušené na svahu 
a vrcholu valu. „Nevíte náhodou, co je tohle? 
To jsem ještě nikdy neviděl,“ byla má první 
otázka směrem ke kolegům, když jsem jednu 
rostlinu utrhnul a zjistil, že z nápadných listů 
na spodu vybíhá tuhá a v horní části tence 
větvená lodyha. Nikdo z nás netušil, s čím 
máme tu čest. Rostlinu jsem vyfotil a uložil 
jako herbářovou položku. Během pár dnů se 
ji podařilo, za vydatné pomoci Jirky Brabce 
z chebského muzea, určit jako šater prorostlý 
(Gypsophila perfoliata).

Šater prorostlý, vytrvalá rostlina z čeledi 
hvozdíkovitých, pochází ze stepí východní 
Evropy. Na území dnešní České republiky byl 
poprvé zavlečen s železnou rudou z východní 
Ukrajiny – v říjnu 1965 byl doložen botanikem 
Zdeňkem Kiliánem v areálu Vítkovických 
železáren v Ostravě a na jim přidružených 
deponiích v Polance nad Odrou (Lustyk et 
Doležal 2019). Po více než padesáti letech byl 
objeven také v areálu Třineckých železáren, 
kam se však již ruda dlouhá desetiletí nevozí. 
Třinecká populace šateru prorostlého má 
tedy nejspíš původ ve stejné době jako 
vítkovická, avšak výskyt druhu zde nebyl dříve 
zdokumentován (Lustyk et Doležal 2021). 
Čtvrtým místem výskytu šateru prorostlého 
v České republice a jediným v Čechách je 
právě Smolnická výsypka. Jak se sem ale 
dostal? Materiál Smolnické výsypky je tvořen 
skrývkou hnědouhelných lomů Jiří a Družba. 
Podle Petra Rojíka by bylo možné hledat zdroj 
v okolí krušnohorských železáren: „Krivorožská 
ruda se za socialismu přivážela pravděpodob-
ně do Rotavských železáren, o čemž svědčí 
chemická analýza povodňového sedimentu 
Rotavského potoka. Hutě a ocelárny v Rota-
vě, Nejdku a Potůčkách mohly být zdrojem té 
rostliny. Na Smolnickou kypu * se mohla zavléct 

Šater prorostlý na začátku vegetační sezóny,  
květen 2020. Foto Jan Matějů.

Šater prorostlý pochází ze stepí východní Evropy. 
Ve své domovině i na Smolnické výsypce vytváří 
jeho květní lodyhy až 1 metr vysoké kompaktní kulo-
vité trsy. Ty se na konci vegetační sezóny od rostliny 
oddělí a hnané větrem šíří semena do okolí. Rostliny 
s tímto mechanismem disperze semen se označují 
jako tzv. stepní běžci. Květy šateru jsou velmi drob-
né, mají jen několik milimetrů v průměru.  
Foto Přemysl Tájek.

* Lidé „od fochu“ – horníci, geologové – často 
na místo výsypka či halda používají termín kypa.
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s ilegálním odpadem.“ K šateru už zbývá jen 
dodat, že i nyní – v roce 2022, na již téměř 
kompletně upraveném vrcholu Smolnické vý-
sypky, roste v počtu přinejmenším několika 
stovek plodných rostlin. Jeho populace se zdá 
být vitální, ale zatím zůstává omezena pouze 
na nejvyšší etáž a vrcholový val výsypky. 

Šater prorostlý není jedinou zajímavostí 
nejvyšší výsypky v našem regionu. Z dalších 
nepůvodních druhů zaujmou porosty ječmene 
hřívnatého (Hordeum jubatum), který je pů-
vodní na východě Asie a v Severní Americe. 
Právě výsypky jsou u nás jeho nejtypičtějším 
druhotným stanovištěm. Jeho klásky s nápad-
ně dlouhými osinami vlnící se ve větru dodáva-
jí nejvyšší etáži výsypky skutečně stepní ráz. 
Dalším nepůvodním druhem, tentokrát ze zá-
padu Severní Ameriky je vrbovka krátkoplodá 
(Epilobium brachycarpum). Tento druh vrbov-
ky byl v České republice poprvé zaznamenán 
v roce 2016 právě v Sokolovské pánvi v okolí 
železničních tratí a především v areálech ná-
draží (Salák et Hadinec 2017). V původní do-
movině byl nálev z této vrbovky využíván jako 
prostředek proti  lupům a vlasový kondicionér. 

Z domácích druhů stojí na Smolnické výsyp-
ce za zmínku například drobná tařinka kališní 
(Alyssum alyssoides). Jednoletá, zřídka ozimá 
či krátce vytrvalá, asi 20 cm vysoká rostlin-
ka se žlutými kvítky je nápadná sivozelenou 
barvou stonku a listů. Jsou totiž pokryty hus-
tými bělavými chlupy – trichomy, jež mohou 
být jednoduché či hvězdovitě větvené a které 
rostlinu na slunných stanovištích chrání před 
nadměrným výparem vody a příliš intenzivním 
slunečním zářením. V teplejších částech Čes-
ké republiky se s ní setkáme poměrně hojně, 
ve středních a vyšších polohách bývá výrazně 
vzácnější. V našem kraji je celkem častá v Dou-
povských horách a na Žluticku, jinde roste jen 
výjimečně. Podobně je na tom i konopice úzko-
listá (Galeopsis angustifolia), jednoletá hluchav-
kovitá rostlina se světějšími modrofialovými 
květy. Tento druh se u nás vyskytuje roztrouše-
ně až vzácně, značně nerovnoměrně, zejména 
ve středních Čechách v širším okolí Prahy a dál 
na severozápad Čech. Méně častá je na Mora-
vě a téměř chybí v Polabí a v jižních Čechách. 
V Karlovarském kraji se s ní setkáme, podobně 

 Bizarní forma lodyh, čarověník, hadince obecné-
ho způsobená napadením rostliny roztoči Aceria 
echii. Foto Přemysl Tájek.

 Porosty ječmene hřívnatého. Foto Přemysl Tájek.
 Konopice úzkolistá. Foto Přemysl Tájek.
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jako s tařinkou, zejména na jižním a východním 
okraji Doupovských hor a na Žluticku, ojediněle 
i jinde. Preferuje suchá slunná stanoviště – ná-
spy, meze, pastviny, okraje polí, ale roste také 
v lomech a jak je vidět na případu Smolnické 
kypy, tak i na výsypkách. Na slunném sypkém 
substrátu prosperuje také hadinec obecný 
(Echium vulgare). Je to statná „ježatá“ rostlina – 
pokrytá štětinovitými chlupy, z čeledi brutnáko-
vitých. Její nejčastěji modré květy, které zdobí 
nejrůznější náspy, meze a brownfieldy od červ-
na až dlouho do září, jsou vydatnou pastvou pro 
včely. Dříve se věřilo, že rostlina pomáhá proti 
hadímu uštknutí, proto jméno hadinec. Proti 
hadímu jedu se dnes už nedoporučuje, avšak 
jisté léčivé a dezinfekční účinky byly u této 
rostliny zjištěny, zároveň je však i jedovatá. Dů-
vodem, proč si hadinec zaslouží zmínku, jsou 
bizarní tvary jeho lodyhy, které rostlina vytváří 
v případě, že je napadena roztoči druhu Ace-
ria echii. Napadené hadince vypadají skuteč-
ně exoticky. Dojem, který na z velké části holé 
ploše výsypky vytváří, nejlépe vystihl Přemek 
Tájek: „Ty jo. To je jak někde na Kanárech.“ *

Na závěr se ještě stručně zmiňme o typické 
fauně Smolnické výsypky. Reprezentují ji pře-
devším druhy, které známe z okolních hnědou-
helných i kaolinových lomů. Z bezobratlých 
uveďme již v úvodu zmíněnou saranči blankyt-
nou (Sphingonotus caerulans). Zvlášť hojná je 
zde vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica). 
Její housenky se mimo jiné vyvíjejí na štírov-
níku růžkatém, který patří mezi první rostlinné 
druhy kolonizující holé substráty výsypky. Do-
spělé vřetenušky s nezaměnitelnou kresbou 
červených bíle lemovaných skvrn na kovo-
vě lesklých tmavomodrých křídlech najdeme 
v červenci a v srpnu hojně posedávat na růžo-
vých květech hojné chrpy latnaté. Holý vršek 
výsypky je atraktivní i pro nejrůznější vážky 
a motýly, kteří se zde shromažďují. Typickým 
příkladem tohoto jevu, kterému se odborně 
říká hilltopping, je třeba otakárek fenyklový 
(Papilio machaon). Samci tohoto atraktivního 
motýla vyhledávají holá návrší, kde se zdržují 

* Kanárské ostrovy a Středomoří jsou známy vel-
kou diversitou pestrých a bizarně tvarovaných 
druhů hadinců.

 Ostruhy a červené skvrny na zadních křídlech 
otakárků fenyklových vytváří dojem hlavy a tyka-
del a slouží tak jako obrana před ptačími predáto-
ry, kteří tak častěji útočí na zadek motýla a nikoli 
na zranitelnou hlavu. Foto Jan Matějů.

 Vřetenuška ligrusová. Foto Přemysl Tájek.
 Mladá nedávno metamorfovaná ropucha krátko-

nohá na substrátu tvořeném cyprisovými jíly. 
 Foto Jan Matějů.
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někdy i celé dny a vyhlížejí, zda se objeví sami-
ce ochotná k páření. Samci přitom mezi sebou 
soupeří o nejlepší místo, obvykle přímo na vr-
cholu kopce. Samice si totiž vybírají samce 
s nejlepším teritoriem.

Důvodem mých výprav na Smolnickou vý-
sypku bylo ověřit, zde dlouho nejasný, výskyt 
ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita). To se 
mi poprvé podařilo až v deštivém roce 2021 
– na nejvyšší etáži * byly ještě začátkem srp-
na kaluže s tisíci pulci a tisíce mladých žabek 
se pohybovaly v okolí. Doplňovaly to i stovky 
mladých ropuch zelených (Bufotes viridis). 
Ropuchy na Smolnické výsypce však nemají 
na růžích ustláno. Přirozených prohlubní s ka-
lužemi je v nejvyšších částech výsypky po-
málu a v letošním velmi suchém roce zůstaly 
v podstatě celou sezónu bez vody. Ropuch 
obou druhů se podařilo nalézt jen několik, pod 
ojedinělými prkny, kusy plechů či pneumatik. 
Ve všech případech šlo o odrostlá mláďata 
nebo již dospělé kusy – je tedy pravděpo-
dobné, že se v letošním roce na výsypce ne-
rozmnožily. Zdejší populace obou druhů jsou 
zatím nejspíš dosti početné a vitální. Budouli 
se však suché roky opakovat častěji, hrozí jim 
v izolované poloze na vrcholu výsypky rychlý 
zánik. Větší šanci na dlouhodobé udržení by 
měly na západním úbočí, v sousedství popíl-
koviště palivového kombinátu Vřesová. Tato 

rozlehlá travnatá plocha je využívána pro zá-
vody terénních aut a nachází se zde množství 
tůní a holých blátivých cest. Několik ropuch 
zelených už se zde podařilo nalézt a snad se 
i rozmnožily. Ropuchy krátkonohé se tu však 
doposud zaznamenat nepovedlo.

Je nanejvýš jasné, že současná polopoušt-
ní či stepní podoba vrcholové části výsypky je 
jen dočasná. Spolu s postupujícím spontán-
ním zarůstáním i cílenou rekultivací se bude 
měnit, a to nejspíše směrem k hospodářskému 
lesu, jaký z naší krajiny běžně známe. Bude-
meli zde chtít uchovat něco z pomíjivé krajiny 
lomů a výsypek, je potřeba o území aktivně pe-
čovat a začít je třeba co nejdříve. Rozhodnutí 
je na nás. ■
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* Nejvyšší etáž Smolnické výsypky (cca 540–550 m n. m.) je v současnosti nejvýše položenou lokalitou 
výskytu ropuchy krátkonohé v ČR.

Mělká kaluž s pulci ropuchy zelené a krátkonohé ve stepi pod vrcholovým valem Smolnické výsypky.  
V pozadí jsou dobře patrné bělavé chomáče klasů ječmene hřivnatého, srpen 2021. Foto Jan Matějů.



2/2022 37

Danke, Gorbi aneb smíšené  
pocity z poválečného krajinného experimentu
Jan Albert Šturma, Přírodovědecká fakulta a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Pro kraj na českobavorskosaském pohra-
ničí mám zvláštní slabost: je syrový, někdy 
docela depresivní, zároveň ovšem pestrý, ne-
čekaně kontrastní a melancholický. Některé 
úseky krajiny ašského výběžku jsou podivné. 
Často mi vrtají hlavou… až tak moc, že jsem 
zde strávil několik vegetačních sezón různý-
mi projekty. Prvně spíš triviálními – mapování 
invazních rostlin, biotopů NATURA 2000…, 
ale nakonec jsme se s kolegy a kamarády – 
převážně z Univerzity Karlovy – rozhodli, že 
Ašsko podrobíme mnohem zevrubnější ana-
lýze a přijdeme na to, co zde tvoří biologic-
kou a ekologickou složku studeného, pestře 
zeleného genia loci této nehostinné náhorní 
plošiny.

Ašsko lze pojmout různě, mně je však nej-
bližší pojetí tohoto území jako experimentu. 
Dost drsného. Linie železné opony prořízla 
do té doby hladce prostupnou krajinu, podob-
ně jako kdysi Arno Paulus ukončil svůj život 
ostrým nožem na hrázi rybníka Dolíška.

Tehdy asi mohla mít spousta lidí pocit, 
že je to konec – konec krajiny, lidí, doslova 
konec Čech a slepá ulička, ze které nic po-
zitivního nevzejde. Padesát let poté víme, že 
minimálně pro krajinu to dopadlo značně ne-
černobíle – jizva po železné oponě je nejen 
na naší hranici stále patrná a tento sukcesní 
strup obsahuje biotopy i rostlinné a živočišné 
druhy, které mimo tehdejší zakázanou zónu 
podlehly buď naprosté absenci hospodaření 

Dnešní průběh bývalé železné opony na hranici bývalého východního 
a západního Německa nedaleko Trojmezí. Nevábně vypadající postindustriální 
biotop obsahuje cenná společenstva kyselých nízkých trávníků a populace 
vzácných druhů – například prhy arniky, vítodu douškolistého nebo kociánku 
dvoudomého. Foto Jan Šašek.
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na české straně, nebo obsedantnímu puléro-
vání na straně bavorské. Nejsem si jistý, kde 
na tomto bordelopíglovacím gradientu leží 
Sasové, ale nejspíš někde uprostřed.

Za totality mohl úzký pruh okolo postřiko-
vé zóny signálky některým druhům připomínat 
úhor. Odlesněná a světlá krajina, holá půda, 

iniciální sukcesní stadia, pravidelné narušo-
vání… všechny tyto téměř ochranářské typy 
péče o krajinu prováděla československá ar-
máda sama, bez dotací na ochranu přírody. 
S cílem postřílet co nejvíce zoufalců, prcha-
jících z komunistického ráje, samozřejmě. 
Vedle signálky, na zbořených domech, pro-
bíhala sukcese maličko jinak, za doprovodu 
zdivočelých rostlin z opuštěných zahrádek, 
hlavně častého všedobru horského, koprníku 
štětinolistého, případně rozsáhlých populací 
narcisů. A za mocné podpory značných zásob 
fosforu a dusíku, živin uvolňujících se z ruin 
bývalého osídlení. K tomu samozřejmě občas 
patří i vysoké kopřivy v letním aspektu –  „su-
ťáky“* na bouračkách kvetou dvoufázově, po-
dobně jako lužní lesy v nížině. 

Výsledkem je atraktivní mix květnatých 
lesů a pestrých trávníků, které tu přežily de-
setiletí bez hospodaření, nebo spíš téměř 
bez hospodaření. Na jejich udržení se totiž 
nejspíš podílela pastva lesní zvěře, která tu 

„Too green to be true” (“Podezřele zelené”): první seč na bavorských loukách, obvykle již v první polovině 
května. To biodiverzitu opravdu nezvýší. Okolí  obce Sigmundsgrün. Foto Jan A. Šturma.

Skupina arnik v prostoru bývalé návsi na Štítarech, 
v pozadí zachovalý fragment třešňového sadu.  
Foto Petra Karešová.

*Suťák = suťový les, lesní společenstvo charakte-
risticky rostoucí na skalních rozpadech a ve str-
mých roklích. Sutiny domů jsou přirozeným sta-
novištím často ekologicky velmi podobné.
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nahradila tradiční pastvu domácích zvířat 
a vzácněji i ruční seč. Jeden takový delika-
tesní vegetační koktejl se vyskytuje nedaleko 
Krásné u Aše. „Náves“, dřívější obce Štítary 
(díky nízké urbánní hustotě spíše „soudomí“), 
zcela zanikla, travnatý plácek před domy 
zrašeliněl a zarostl mozaikou mokřadů, pod-
máčených smilkových trávníků, trojštětových 
a pcháčových luk i květnatým náletem klenů 
a jasanů. Úseky se střídavým vodním reži-
mem osidluje malá populace čertkusu luční-
ho a na sušší mezi, dnes v terénu již špatně 
patrné, v pozdním jaru žlutě zahořívá malá 
skupinka arnik. 

Na základě našich výzkumů a doporučení 
byl připraven nový projekt, v rámci něhož se 
od příštího roku začnou na území bývalé obce 
Štítary pást divocí koně. Jinak by dnešní pes-
trá mozaika postupně zanikla v sukcesní řadě 
mokřadního lesa.

Mně osobně velmi baví přecházet hranice 
do Bavorska: místa, kde by člověka nejspíš 
před čtyřiceti lety roztrhal SUP (Samostat-
ně Útočící Pes), jsou dneska vyznačena jen 
pár cedulkami, a hranice jako by nebyla. Ale 
je – krajina na bavorské straně je ulízaná jak 
napomádované vlasy protřelého diskanta. 

Intenzivní seč trávníků v kombinaci s jejich 
drastickým přehnojováním vede k velmi ze-
lené, ovšem docela chudé verzi toho, co nej-
spíš před válkou fungovalo i na české straně. 
Ke krajině tvořené tisíci úzkých, dlouhých 
štráfků políček, pastvinek nebo travních sadů. 

Ne všude v Německu je však krajina takto 
instantní. Ve složitých systémech středově-
kých políček a kamenných snosů jsou i „relikt-
ní“ úseky s velmi pěkně zachovalými acidofil-
ními trávníky nebo i mokřádky. Indikátorovými 
druhy jsou zde opět zmíněné arniky, případně 
hrachor horský, vítod obecný nebo husté skal-
py již zmíněné smilky.

Jak hluboko historie těchto trávníčků 
a struktur sahá? Paleobotanickou analý-
zou pylových vzorků z jiné zaniklé vsi Újezd 
(Mähring) – bylo zjištěno, že celá oblast byla 
odlesněna až při kolonizaci v pozdním stře-
dověku a do té doby bylo celé území zarostlé 
převážně smrkovým lesem. Tedy žádný hustý 
bukový prales, jak by se mohlo zdát z mapy 
potenciální přirozené vegetace. Agresivnímu 
buku se na Ašsko zřejmě nikdy příliš nechtělo. 

Typologie  krajiny a vzniku okolních vesnic 
se zrcadlí i v jejich etymologii. Všechna bavor-
ská sídla s koncovkou „reuth“  nebo “grün” 

Meze mezi intenzivně obhospodařovanými poli jsou občasnou útěchou při hledání biodiverzity v Bavorsku. 
Zde systém středověkých plužin v okolí Schönlindu. Foto Jan Šašek.
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(například Tischenreuth, Faßmannsreuth či 
Sigmundsgrün) vznikla vymýcením, respek-
tive vypálením, v pravděpodobně opravdu 
hustém pohraničním hvozdu (obdoba naše-
ho “Žďáru”). Maximální stáří  trávníků v je-
jich okolí  je přibližně 600 let. Pokud bychom 
usuzovali na historickou kontinuitu trávníků 
na základě jejich druhové nasycenosti, jsou 
ty nejstarší vždy vázány na blízkost nějakého 
sídla, ať zaniklého, nebo dodnes existujícího 
na české i bavorské straně hranice. Krajinnou 
paměť v tom případě nedokázalo přemazat 
ani 40 let opuštění v příhraničním pásu, ani 
extrémní přísun dusíku z intenzivních kultur 
bavorských farmářů. 

Vypíglovanost bavorské krajiny také za-
bránila masivnějším invazím do travních 
ekosystémů, slavný strašák Karlovarského 
kraje – bolševník velkolepý – se zde vyskytu-
je jen velmi okrajově. Zato se v živinami pře-
krmených a prosvětlených kulturách výrazně 
šíří netýkavka malokvětá, která má ovšem 
v očích veřejnosti lepší renomé než bolševník 
a ve smrkových polích na dřevo působí její po-
rosty spíš jako oázy biodiverzity.

Plyne z toho nějaké ponaučení i pro krajinu 
železné opony? Nejspíš takové, že ve slibně 
strukturovaných společenstvech bývalých 

vojenských instalací, na remízcích tvořených 
bunkry i v megalomanských řezech krajinou 
v místech bývalé signálky není vhodný ani je-
den z přístupů – český ani bavorský. Správná 
péče o tuto krajinu stvoří elegantní špindíru – 
knírek by si holit měla, ale chlupaté nohy jsou 
v pořádku. Chomáčky bříz střídající vřesoviš-
tě, tůňky a nivy, narušované plošky střídající 
zapojené trávníky. A toho všeho lze dosáhnout 
pouze sofistikovaným přesměrováním běžné-
ho provozu v krajině. Traktor táhnoucí kládu 
z lesa po správné trajektorii a vhodně naru-
šující stařinu smilkových trávníků, piknikování 
turistů na voňavých mezích… vše může probí-
hat klidně a nenásilně, dokonce i tolik potřeb-
né požáry, které v mozaikovité krajině uvolňují 
niku vzácnějším a náročnějším světlomilným 
organizmům. Dle analýzy paleobotanických 
záznamů v krajině Ašska docela hořelo, a to 
hlavně v období přirozené dominance smrko-
vých lesů. Požáry a následné světliny ve stin-
ných smrčinách mohly přispět k udržení popu-
lací části světlomilných druhů, které dnes tvoří 
pestré kulturní trávníky. V pozdějších sukces-
ních stádiích pak na světlinách nejspíš vznikal 
rozvolněný březoborový les, jímž dnes opět 
zarůstají hospodářsky nevyužívané úseky  
železné opony. Náhoda, nebo vhodná analo-
gie? Zdá se, že to druhé. Sukcesní mozaika 
přítomná v dříve zakázaných místech jasně 
naznačuje, jak se o hodnoty této postmoderní 
a zároveň i velice staré krajiny starat.   

Nakonec – všechny tyto hodnoty jsou zná-
mé již docela dlouho. Zmíněný Gorbi byl hr-
dým patronem podobné  krajiny na hranici ko-
munistického a svobodného Německa (a jeho 
osobní patronát odstartoval tzv. Green Belt Ini-
tiative, které tímto také děkujeme za poskytnu-
tou dotaci na nový projekt na Štítarech). V Če-
chách to již však nestihne a jeho následovníka 
jako patrona železné opony asi nikdo soudný 
nechce. Takže díky, Gorbi, a teď my! ■

Preboreál* je opět tu. Březoborová vegetace jako 
klimax** železné opony v okolí Pastvin. Tak ještě ten 
požár! Foto Jan A. Šturma.

* Preboreál = období raného holocénu, cca 10 000 – 9 000 let před dneškem. Období bylo příznačné 
nástupem lesních společenstev připomínajících dnešní tajgu.

** Klimax = konečné stádium vývoje rostlinných společenstev (sukcese). Spíše než ustrnulým stavem 
je dynamickým procesem. V případě lesů je typický měnící se časoprostorovou mozaikou vývojo-
vých stádií.
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Proměny v čase – Kamenný kříž 
a skála s porosty mechu
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
 
V rozmezí let 2012 a 2016 jsem psal pro Ar-
niku seriál o novodobých osudech kamenných 
křížů, které typologicky patří mezi kříže smírčí.

Při nedávné vycházce lázeňskými lesy mě 
zaujal kříž u Findlaterova sloupu tím, že byl 
pokryt vrstvou mechu. V minulých padesáti le-
tech jsem na něm nikdy takový porost neviděl. 
O nějaké takové jeho podobě se nezmiňují ani 
starší popisy. Povrch kamenných křížů bývá 
někdy vodítkem k odhadování, zda jde o výtvor 
prastarý, starý nebo dokonce novodobý. Jak 
vidno, je to nespolehlivé určování stáří, pokud 
jde o rostlinný povrch na kameni.

Vybavil jsem si svoje četná pozorování 
z doby řekněme minulých 20 let, kdy si všímám, 
jak v místech, která často navštěvuji, narůsta-
jí mechy a lišejníky na skalách, na stromech, 

na kamenné zdi a kašně u chalupy, zde spolu 
s řasami v pramenité vodě protékající kašnou.

Našel jsem v archivu teprve tři roky starou 
fotografii kříže u Findlaterova sloupu. Urči-
tý náznak mechorostů na ní je. Nynější stav 
kříže určitě souvisí s jeho expozicí v bučině 
prosvětlené následkem polomů. Pro srovná-
ní nárostu mechu na kříži za tři roky jsem vy-
hledal ve svém archivu dvojici fotografií skály 
na Smolném vrchu u Nejdku. Na snímku z roku 
2020 je patrný mech narostlý za 29 let. Zde na-
opak došlo k nárůstu mechu po zastínění skály 
okolním lesem, tedy při opačné změně expozi-
ce. Větší podíl proměny v čase vlivem narůstání 
mechů lze připsat proměňujícím se atmosféric-
kým podmínkám. ■

 Kamenný kříž u Findlaterova sloupu v lázeňských lesích s průhledem  
k evangelickému kostelu z května 2019.

 Kamenný kříž z téže strany  
v září 2022.

 Skála na Smolném vrchu v červenci 1991 a v dubnu 2020. Všechny fotografie Stanislav Wieser.



42 2/2022

O vážkách běloústých 
na Komářím rybníce
Pavla Tájková, Český svaz ochránců přírody Kladská
 
Někdo chytá lelky, jiný zas vážky. My jsme 
však chytali neobyčejnou vážku běloústou. 
Jednu z nejvzácnějších vážek v České republi-
ce na jednom z nejkrásnějších rybníků ve Slav-
kovském lese – Komářím rybníce u Krásna.

Vážka běloústá se představuje
Vážka běloústá, latinsky Leucorrhinia albif-
rons, je velmi vzácnou vážkou. Má vysoké 
nároky na čistotu vody i kvalitu vodního pro-
středí – vyžaduje vodní nádrže bez velkého 
množství ryb, bohatě zarostlé pestrou vodní 
vegetací na mělčinách, kde se vyvíjejí larvy. 
Často osidluje zatopené lomy nebo kyselé 
rašelinné vody. V ČR ale i v celé střední Evro-
pě se vyskytuje jen velmi ostrůvkovitě, s málo 
početnými populacemi a stále ubývá. Proto 
je zařazena mezi druhy chráněné evropskou 
směrnicí i zákonem ČR. Nejpočetnější výskyt 
u nás byl zaznamenán na Třeboňsku, Česko-
lipsku, Kolínsku a Jindřichohradecku. V Karlo-
varském kraji je známa pouze ze šesti lokalit 

– populace nižších desítek jedinců na Šnec-
kém rybníce u Velkého Luhu, a po jediném 
exempláři máme nálezy na nedalekém lesním 
rybníce u Skalné, z Lesního rybníka na Tepel-
sku, z cihelny v Novém Hrozňatově a v tůni 
na výsypce u Lomnice na Sokolovsku.

 
O jednom z nejkrásnějších rybníků 
ve Slavkovském lese
V roce 2009 byla vážka běloústá náhodně ob-
jevena také na Novém rybníce u Krásna, jed-
nom z dvojice rybníků, kterým místní říkají „Ko-
máří“. Rybník má až neuvěřitelně čistou, mírně 
rašelinnou vodu. Voda je zde průzračná jak 
díky písčitému podloží, tak díky absenci inten-
zivního rybářského hospodaření (tedy zejména 
přikrmování a přihnojování). Absence rybích 
predátorů a mírný sklon břehů umožňuje roz-
voj vodní vegetace v prosluněné mělké litorál-
ní zóně a vytváří zde tak optimální podmínky 
pro vývoj vážek běloústých. Proto zde také 
byla roku 2017 vyhlášena přírodní památka 

Naše léto 2019 na Komářím rybníce. Zleva: Přemysl Tájek, Pavla Tájková, Martin Štěřík 
a jaký už tak bývá úděl fotografů, Miloš Váša za hledáčkem fotoaparátu.
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Na Vážkách s cílem dlouhodobé ochrany kva-
lity vodního prostředí rybníka a vážek.

Čistá voda a písčité dno rybníka Na Vážkách 
neláká pouze vážky, ale je oblíbeným místem 
výletů i  koupání pro lidi. Najdete ho v lesním 
komplexu asi 3 km SZ od města Krásno 
a dostat se sem lze pouze na kole nebo pěšky. 
Rybník má také dlouhou historii – byl postaven 
v 16. století, aby napájel Puškařovskou strouhu, 
která přiváděla vodu do blízkých hornických 
provozů.

 
Jak se počítají vážky?
Vážka běloústá byla na Komářím rybníce ob-
jevena v srpnu v roce 2009, již na konci doby 
letové aktivity. O velikosti a životaschopnosti 
populace této vzácné vážky jsme tedy neměli 
žádné informace. První pokus o sofistikovaný 
odhad velikosti  populace proběhl již v dal-
ším roce, a to metodou zpětných odchytů. 
Ta je založena na odchytu dospělých vážek, 
jejich označení, vypuštění a zpětném odchy-
cení. Ostatní pak spočítá matematický model. 
V praxi to tedy znamená co nejpoctivěji pro-
cházet celý rybník, vyletující vážky odchytávat 
do entomologické síťky, označit barevným fi-
xem a znovu vypustit. Vážky se označují ne-
škodnými fixy, kterými například včelaři značí 
včelí královny. Na každém ze čtyř průhledných 
křídel jsou tři místa, tedy na každém jedin-
ci je 12 míst, kde může být barevná značka. 
Různou kombinací barevných bodů na těchto 
místech lze odlišit každého jedince, podobně 
jako s pomocí čárového kódu. Vážky je potře-
ba odchytávat po celou dobu letové aktivity 
dospělců, v případě vážek běloústých tedy 
od poloviny června do poloviny srpna.

 
Vysoké počty byly až k nevíře
Při pilotním výzkumu v roce 2010 jsem vážky 
odchytávala 1× týdně, celkem při 8 návště-
vách. V souhrnu bylo odchyceno a označeno 
349 jedinců, z toho zpětných odchytů bylo 
pouhých 13. Na základě výpočtů vycházel 
odhad početnosti dospělých vážek na lokalitě 
na 9 000 až 22 000 jedinců.

Populace vážek běloústých na Komářím 
rybníce se zdála být výjimečně početná, vý-
zkum však také ukázal několik nedostatků 

 Ukázka zpětně odchyceného seniora vážky 
– s patrným opotřebením křídel, po 17 dnech 
od označení.

 Líhnoucí se vážka běloústá. Poté, co jí oschnou 
křídla a odletí, zůstane na stéble svlečka.  
23. 6. 2019. Obě fotografie Pavla Tájková.
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– velký rozptyl výsledného počtu jedinců způ-
sobený nízkým počtem zpětně odchycených 
vážek, což značí nedostatečný počet návštěv. 
Jak velká je zdejší populace a zda není nej-
početnější i v rámci ČR, tak zůstávalo stále 
pouze spekulací.

 

Nové síly k dalšímu výzkumu
Na zdolání výzvy výzkum zopakovat, avšak 
s daleko vyšším úsilím, čas dozrál až nece-
lých 10 let poté, v roce 2019. Pomohlo tomu 
i seznámení se s dalšími kolegy zajímajícími se 
o vážky v našem kraji – s geologem Martinem 
Štěříkem a fotografem vážek Milošem Vášou. 
Ti se zcela dobrovolně a bez nároku na odmě-
nu spolu s námi zavázali trávit léto na Komá-
řím rybníce se síťkou v ruce. Výrazně nám také 
při odchytu přispěli pracovníci Správy CHKO 
(zejména Hana Kožíšková, Barbora Plašilová 
a Jana Rolková). Po úvodním setkání na lo-
kalitě a sjednocení metodiky jsme si rozepsali 
služby. Díky odhodlání všech se nám podaři-
lo pokrýt dvěma návštěvami do týdne období 
od poloviny června do konce srpna. Celkem 
to bylo tentokrát úctyhodných 20 návštěv, 
kdy chytač 2–4 hodiny pomalu brouzdal 
břehy, mokřinami i vodami rybníka a po vzoru 
chameleona na lovu vystřeloval nikoliv jazykem 
ale síťkou po všech vážkách běloústých. Lov 
byl velmi často doprovázen podezřívavými 
pohledy koupajících se, velmi často také 
zvídavým zájmem, vzácně i fanděním.

 
Poodkrytí tajemství ze života vážek
Kromě toho, že jsme si užili krásné léto na jed-
nom z nejčistších rybníků, pochytali jsme také 
726 dospělců vážek běloústých (tentokrát byl 
odchyt zaměřen pouze na samce a až ná-
sledně počty přepočítány na celou populaci). 
Vážky jsme okrašlovali zlatou, zelenou, mod-
rou a černou barvou. Znovu odchytit se po-
dařilo 47 jedinců, což je i tak pouhých 6,5 % 
z původně označených. Vzhledem k tomu, že 
jsme zpětně odchycené jedince mohli indivi-
duálně rozpoznávat, víme také, že průměrné 
stáří znovu odchycených vážek bylo 12,5 dne, 
pouze 3 jedinci byli starší 30 dnů a nejstarší 
zaznamenané vážce bylo přes 41 dnů. Za-
jímavé je zjištění, že ačkoliv vážky běloústé 

prokazatelně nemají v blízkosti žádnou vhod-
nou vodní plochu, na kterou by přelétaly (všu-
de po nich bylo již v minulosti pátráno), většina 
jedinců zde byla zaznamenána pouze jednou. 
Podle dosavadních představ by měli na ryb-
níce trávit většinu svého dospělého života, 
a hlavně přelétat nad vodou a vyhlížet samice 
ke spáření (samci i samice se páří několikrát 
za život). Naše výsledky však naznačují, že 
se vážky běžně od rybníka vzdalují, zřejmě se 
vydávají na potulky po lesních cestách i vyso-
ko do korun stromů. Další hypotézou nízkého 
počtu znovu odchycených jedinců je nega-
tivní zkušenost vážek z odchytu, která může 
způsobit opuštění lokality. Troufáme si však 
soudit, že jsme nepůsobili děsivěji, než jejich 
tradiční predátoři – žába či kapr.

 
Vysoké počty vážek se potvrzují
Průběh našeho výzkumu jsme také konzul-
tovali s Filipem Harabišem ze Zemědělské 
fakulty v Praze, který se podobnými výzkumy 
na vážkách již zabýval. Ten také vše zadal 
do vhodného matematického modelu (s ná-
zvem POPAN), který odhadl, že místní popu-
lace samců čítá kolem 8 610 (tedy od 6 342 
do 11 687 samců, se standardní odchylkou 
1 351 samců). Při přepočtu na celou popu-
laci (poměr pohlaví u tohoto druhu je kolem 
2,2 ve prospěch samic) tedy vychází, že zdejší 
populace čítá od 15 000 až 28 000 jedinců do-
spělců vážek za sezonu!

Toto neuvěřitelně vysoké číslo nám dlou-
ho nedalo spát. Je to vůbec možné? Vždyť 
na místě jsme jich vždy odhadovali nanejvý-
še stovku! Na správnosti výpočtu si však trval 
nejen Filip, podporují ho výsledky z roku 2010 
a nevyvrátili ho ani zkušení němečtí recenzenti 
časopisu Libellula, v němž jsme podrobné vý-
sledky uveřejnili (Tájková et al. 2021).

 
Dost zneklidňující je také zjištění, že v potu 

tváře se všem chytačům podařilo polapit 726 
jedinců, zatímco se jich více než dvacetkrát 
tolik vítězně vznášelo v povětří! Například 
ve dne 21. 7. model odhadl 2 644 dospělých 
samců na lokalitě (v rozmezí 1 803–3 879) 
ale „pouze“ 89 jich bylo odchyceno (viz graf). 
Vždy se přesto zdálo, že člověk pochytal 
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významnou část jedinců, kteří se na místě 
objevili. Zvláštní kapitolou jsou pak tajemné 
samice, které vůbec byly oproti avizované po-
četnosti zaznamenány jen zřídka.

Při pátrání po tom, kolik vážek se na loka-
litě za sezonu vylíhne, jsme jako správní de-
tektivové neopomněli brát v potaz ještě jeden 
nezlomný důkaz – a tím jsou svlečky. Larvy 
vážek běloústých tráví ve vodě dva roky. Poté 
vylézají nad hladinu, uchytí se na stéble, ka-
meni či jiném podkladu a svléknou chitino-
vou pokožku, která je lehká a relativně pevná 
na to, aby zůstala na místě minimálně několik 
dní. Čerstvě vylíhlí dospělci pak pomalu roz-
balí svá křídla, proschnou a po několika mi-
nutách odlétají. Tito čerství jedinci jsou ještě 
několik hodin měkcí a nevybarvení, nebylo 
proto vhodné je označovat. V době od polovi-
ny června do konce července jsme však pocti-
vě procházeli pobřežní vegetaci a sbírali a ná-
sledně počítali právě svlečky. Byla to vskutku 
titěrná práce, kdy jsme nasbírali 1 564 svle-
ček. Je nám jasné, že se nám nepodařilo najít 
100% všech svleček na lokalitě, ale radost 

z dobře odvedené práce nám opět kazí fakt, 
že podle výsledků početního modelu by jich 
tam mělo být nejméně desetkrát tolik.

To, zda jsme opravdu na vážky tak krátcí, 
nebo je početní model zatížen nějakou nám 
neznámou chybou, se nedá při současném 
stavu poznatků s jistotou říci. Máme pro-
to stále řadu otázek a co objevovat. Jedno 
je však jisté. Na Komářím rybníce je nejpo-
četnější známá populace vážek běloústých 
v České republice a dost pravděpodobně 
v celé střední Evropě. Jistojistě je dostatečně 
početná, aby si navzdory izolovanosti zajistila 
životaschopnost v delším časovém horizontu. 
Může se také stát zdrojovou populací umož-
ňující šíření tohoto druhu, pokud by v okolí 
našla další vhodné lokality. ■

 
Literatura:
Tájková P. (2017): Přírodní památka Na Vážkách – přijďte 

sem nejen na vážky!  – Arnika, přírodou a historií Karlovar-
ského kraje 1/2017: 30–31.

Tájková P., Tájek P., Štěřík M., Váša M. et Harabiš F. (2021): 
Population size of the largest population of Leucorrhinia 
albifrons in the Czech Republic (Odonata: Libellulidae). – 
Libellula 40 (3/4): 197–206.

Odhad počtu dospělých samců na lokalitě v průběhu sezóny dle výpočtového modelu.
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Jak jsme ve Slavkovském lese  
očekávali vlky a jak přišli
Pavel Jaška, Václav Procházka, David Blažek, Tomáš Fiala, Přemysl Tájek a Miloš Holub,   
AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Krajina Evropy je v posledních desetiletích 
ovlivňována dvěma protichůdnými trendy. Za-
tímco intenzivní hospodaření má za následek 
kolaps bioty zejména v zemědělské krajině, 
ponechávání částí krajiny neobhospodařova-
ných vede k rozvoji sekundární divočiny. Ta, 
ač mnohdy druhově chudší, může v kombi-
naci se striktní ochranou některých dříve vy-
mizelých druhů představovat šanci pro jejich 
návrat, a to i do míst, která divočinou úplně 
nejsou. Zvláště to platí pro druhy velmi přizpů-
sobivé s relativně nízkými nároky na životní 
prostředí.

Příchod vlka obecného (Canis lupus) 
do Slavkovského lesa jsme očekávali již delší 
dobu. Očekávání to byla opodstatněná, neboť 
jeho šíření Evropou a tuzemskými kraji tomu 
jednoznačně nasvědčovalo (např. Tejrovský 
2016, web 1). Z pohledu ochrany přírody by 
to byl příchod velmi vítaný. Přemnožení vyso-
ké zvěře (Jaška 2014, Macháček et al. 2020) 

má negativní efekt na přirozenou obnovu lesa, 
ale i na ochranu a zachování hodnot zvláště 
chráněných území (např. Čermák 2008, Tájek 
et Janovský 2016). Vrcholoví predátoři mají 
schopnost nejen stavy zvěře přirozeným způ-
sobem regulovat (Jedrzejewski et al. 2002), 
ale také změnit její chování (Lima et Dill 1990, 
Lima 1998). Přítomnost vlka v regionu by tak 
přinesla naději na efektivnější regulaci zvěře 
a návrat jejího přirozeného chování. V důsled-
ku pak šanci na lepší přirozenou obnovu lesa 
a zachování dalších cenných biotopů. Sou-
časně lze předpokládat zlepšení vitality zvěře 
díky obnově jejích přirozených návyků a zvý-
šeného odlovu nekvalitních jedinců.

Již několik let řada zaměstnanců regio-
nálního pracoviště Agentury ochrany přírody 
a krajiny ve Slavkovském lese řešila různé 
neověřené nebo nakonec vyvrácené zprávy 
o pozorování vlků ve Slavkovském lese a nej-
bližším okolí. Jednalo se o nálezy trusu nebo 

Vlk zachycený fotopastí v centrální části Slavkovského lesa. 28. 10. 2022.
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stop, informace o fotografiích ze soukromých 
fotopastí, chybně určená auty sražená zvířa-
ta, strženou zvěř a hospodářská zvířata nebo 
o pozorování toulavých psů. Relevantní důka-
zy nám však stále chyběly. Výjimkou ovšem 
byly informace o pohybu vlka ve Slavkovském 
lese od výzkumného týmu Aleše Vorla z České 
zemědělské univerzity v Praze. Toto nahodilé 
zjištění však rovněž nepotvrdilo dlouhodobější 
výskyt vlků v CHKO. Změna nastala na pře-
lomu září a října roku 2022, kdy se na Správu 
CHKO opakovaně dostávaly zprávy o pohybu 
vlků v srdci Slavkovského lesa. Pokud jsme 
chtěli jejich výskyt podrobněji zdokumentovat, 
bylo nutné jednat rychle. Bylo totiž možné, že 
půjde pouze o epizodickou událost. Zaměřili 
jsme se na oblasti vytipované dle zpráv les-
nického personálu a vlastních zkušeností 
z terénu. Především šlo o místa s minimálním 
pohybem lidí, vysokými stavy zvěře a speci-
fickou strukturou lesních porostů, která dávala 
naději nejen na častější pohyb vlků, ale také 
jejich zachycení na fotopasti. Naše odhady 
se ukázaly jako správné, našli jsme řadu stop 
a vlčí trus. Výskyt vlků v území byl tudíž po-
tvrzen. Na vhodných místech jsme rozmístili 
fotopasti, pořídili fotografický materiál a se-
sbírali vzorky trusu na genetickou analýzu pro 
podchycení původu “našich” vlků. Rovněž 
jsme instalovali diktafony, neboť dle informací 
místních se vlčí vytí v centrální části Slavkov-
ského lesa občas ozývá. Vlk má také specific-
ký pach, který za vhodných podmínek může 
cítit i člověk. Ten se nám již několikrát podařilo 
v terénu ucítit, nicméně vlky jsme zatím přímo 
nezahlédli.

Lokality s častějším výskytem vlků stále 
sledujeme, pravidelně zde sbíráme vzorky 
a kontrolujeme fotopasti. Zachytit vlka na fo-
topast však není vůbec jednoduché, území je 
veliké a cest, kterými se vlci pohybují, není 
málo. Vlčí teritorium může být velké desítky 
až stovky kilometrů čtverečních. I přesto jsme 
poměrně záhy po instalaci slavili úspěch, a to 
hned 28. 10., kdy se vlka podařilo zachytit 
jednou z našich fotopastí při pohybu poblíž 
pěšiny lesní zvěře nedaleko Kladské. Také 
na dalších kontrolách jsme podle pobyto-
vých znaků vlky potvrdili. Podle stop a trusu 

Přítomnost vlka lze odhalit dle pobytových znaků, 
jako jsou stopy, trus nebo zbytky kořisti. Identifikace 
vlka však nemusí být snadná nebo vůbec možná 
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se v centrální části Slavkovského lesa vysky-
tovali ještě v prosinci, v době dokončování 
tohoto článku. Počet vlků však neznáme. In-
formace od lesnického personálu nasvědčují 
přítomnost smečky, která mohla na počátku 
podzimu čítat až šest vlků. Náš odhad sou-
časné početnosti se pohybuje mezi třemi 
a pěti jedinci.

Přítomnost vlka v území je vždy problema-
tická z pohledu chovatelů hospodářských zví-
řat nebo tradiční myslivosti. Pytláctví vrcho-
lových predátorů je také velikým problémem. 
Zřejmě stojí například za zastavením šíření 
rysa ostrovida v Čechách (Belotti et Bufka 
2021) a jeho dlouhodobou absencí ve Slav-
kovském lese (Řepa 2014). Snad je to i důvod 
relativně pozdního příchodu vlka do Slavkov-
ského lesa ve srovnání s okolními hornatinami. 
Nabízí se tedy otázka, zda jsou obavy z vlků 
ve Slavkovském lese opodstatněné. Opravdu 
jsou tak významnými škůdci, abychom je ne-
byli schopni respektovat?

Zkusme nyní nahlédnout do vlčího jídel-
níčku a teoretický si vypočítat spotřebu masa 
takovou vlčí smečkou, která by hypoteticky 
ve Slavkovském lese čítala pět vlků. Vychá-
zet snad můžeme ze závěrů studie provede-
né v bělověžských lesích v Polsku. Výzkum-
níci zde odhadli denní spotřebu masité stravy 
vlka na 5,3 kg, s nevyužitými zbytky činí po-
třeba 7,7 kg hmoty kořisti (Jederzejewski et 
al. 2000). Smečka čítající pět vlků tedy hy-
poteticky ročně uloví přibližně 14 tun kořisti. 
Průměrná váha kořisti v bělověžských lesích 
činila 67,2 kg, přičemž 63 % kořisti tvořil je-
len lesní s průměrnou hmotností strženého 
jedince 93 kg. Druhou nejčastější kořistí bylo 
s 28 % prase divoké s průměrnou hmotnos-
tí strženého jedince 23 kg (Jederzejewski et 
al. 2002). Situace se však může zásadně lišit 
podle regionu. Dobrý příklad poskytuje vý-
zkum vlků v italských Apeninách, kde vlci při 
lovu výrazně preferují selata prasete divoké-
ho. Oproti tomu jelenům, daňkům a srncům 
se spíše vyhýbají (Mattioli et al. 2011). Složení 
potravy vlků závisí na řadě faktorů. Roli může 
hrát početnost jednotlivých druhů kořisti, její 
zranitelnosti ale také velikost smečky. Větší 
smečka loví větší kořist. Na jaře a v létě může 

stoupat podíl ulovených prasat, díky dostup-
nosti selat. Při vyšší pokrývce sněhu pak 
může přibývat stržených jelenů evropských. 
Intenzita odlovu  obvykle souvisí  se sníženou 
kondicí mladých jelenů v pozdní zimě, nebo 
sezónní dostupností kolouchů v létě (Jedrze-
jewski et al. 2002, Mattioli et al. 2004). Data 
o složení potravy vlků ve Slavkovském lese 
prozatím nemáme. Lze však předpokládat, 
že v ní bude dominovat jelení zvěř, a to díky 
jejímu silnému přemnožení (Macháček et al. 
2020). Počet stržených jelenů sika a jelenů 
evropských by se dohromady v případě pě-
tičlenné smečky mohl pohybovat kolem 250 
kusů za rok. 

Bohužel neznáme přesné myslivecké 
statistiky odlovu jelení zvěře v rámci celého 
Slavkovského lesa, nicméně si můžeme trouf-
nout velmi hrubý kvalifikovaný odhad kolem 
patnácti set kusů jelení zvěře ročně. Pět vlků 
nám tedy odebere něco mezi 10–20 % úlovků. 
Z celkové populace zvěře to bude ještě vý-
razně méně. Vzhledem k benefitům, které vlci 
představují pro vitalitu zvěře a přirozenou ob-
novu lesa, se tedy obavy, případně nelegální 
odstřely vlků, jeví jako neopodstatněné.

Situace může být samozřejmě složitější 
přímo v těch honitbách, kde se vlci vyskytují 
nejraději. Lov ze strany mysliveckých hospo-
dářů je zde náročnější, protože vlci zvěř v ho-
nitbě častěji rozplaší. Představuje to však ta-
kový problém? Z pohledu zmlazení lesa jistě 
ne. Z hlediska moderní myslivosti věříme, že 
lov zvěře ve vlčím teritoriu je nejen sportovní 
výzvou, ale také daleko větším zážitkem, kte-
rý lovecké návštěvy regionu mohou dosta-
tečně ocenit. Pro chovatele hospodářských 
zvířat by přítomnost vlků ve Slavkovském 
lese také nemusela být zásadní problém. Po-
kud dojde ke stržení hospodářského zvířete, 
snaží se stát kompenzovat vzniklou újmu. 
Jestliže už k útoku na hospodářská zvířata 
dojde, většinou se jedná o ovce, jejichž chov 
není ve Slavkovském lese příliš rozšířen. Ně-
kteří zdejší chovatelé ovcí již využili možných 
dotačních titulů a preventivně chrání svá 
stáda speciálními opatřeními, jiní ochranná 
opatření realizovali dokonce za vlastní fi-
nanční prostředky. Četné konflikty zde tedy 
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neočekáváme. Závěrem lze jen doufat, že se 
vlci stanou součástí zdejší přírody. Snad se 
s nimi naučíme žít a respektovat je. Dejme jim 
příležitost léčit naše lesy regulací přemnože-
né zvěře. ■
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Charakteristická stopní dráha vlka tvořící zřetelnou 
linii. Otisky zadních a předních nohou se zpravidla 
překrývají, spolehlivým určovacím znakem to ale 
není. Odlišit tak stopy vlka od stop velkých původ-
ních plemen psů lze jen těžko.
Všechny fotografie Pavel Jaška.
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Zajímavé nálezy hub z PR Prameniště Teplé 
v říjnu 2020
Libor Hejl, Nezvěstice a Martin Kříž, Ústí nad Labem

Přírodní rezervace Prameniště Teplé je jednou 
z nejcennějších lokalit s mokřadními biotopy 
v CHKO Slavkovský les. Nachází se v kata-
strech Závišín, Rájov u Mariánských Lázní 
a Mariánské Lázně. Jak ukázal orientační my-
kologický průzkum, zpracovaný v roce 2020 
Jiřím Koutem, Liborem Hejlem a Martinem 
Bartůškem (Kout et al. 2020), jedná se sou-
časně o významnou lokalitu zajímavých druhů 
hub, a to nejen mokřadních, ale i lignikolních 
(tedy rostoucích na dřevě). 17. října roku 2020 
jsme sem podnikli společnou exkurzi, jež při-
nesla celou řadu překvapivých nálezů, z nichž 

bychom chtěli v tomto článku několik předsta-
vit a blíže okomentovat. Vybrali jsme dvě vřec-
kovýtrusé houby (čihovitka nadmutá a ouško 
Tuomikoskiho) a dvě lupenaté (voskovka žlu-
tonohá a čirůvka vejčitovýtrusá).

Na ležící trouchnivějící větvi břízy nás zau-
jala čihovitka vyznačující se poněkud odlišným 
zbarvením oproti našim běžným druhům tohoto 
rodu, a to více do červena. Jelikož jsme s ní již 
měli zkušenosti z dřívějška, hned v terénu jsme 
ji vyhodnotili jako Ascocoryne inflata, což po-
tvrdilo pozdější mikroskopické studium. Jsou 
totiž pro ni charakteristické na pólech zašpi-
čatělé výtrusy, jejichž délka byla u sběru z Pra-
meniště Teplé až 25 µm, a především hlavaté 
parafýzy (tj. sterilní vlákna v roušku vřeckový-
trusých hub), jejichž vrchol dosahoval šířky až 
6 µm. Kromě již zmíněného červenavého tónu 
se tento druh makroskopicky ničím výrazným 
nevyznačuje – tvar plodnic je tlustě káčovitý, 
jejich šířka dosahuje až 1 cm a dužnina má 
pružně rosolovitou konzistenci stejně jako 
u ostatních čihovitek (které jsou většinou 
zbarvené více do fialova). Roste velmi vzác-
ně ve shlucích na mrtvém dřevě různých list-
náčů a doložen byl také z jedle. Zajímavé je, 
že nejenže se tento druh nevyskytuje v běžně 
používané české mykologické literatuře, ale 
dokonce dosud zřejmě není formálně popsán 
a jeho latinské jméno je jen provizorní (ačkoli 
se běžně používá), jak usuzujeme mj. z jeho 
nepřítomnosti v celosvětových webových da-
tabázích. Položku jsme uložili do herbáře My-
kologického oddělení Národního muzea v Pra-
ze (PRM 956597).

Ve smrčině nás potěšil mykorhizní druh 
vřeckovýtrusé houby, a sice zřídkakdy na-
cházené ouško Tuomikoskiho (Otidea tuomi-
koskii). Jeho první nález v České republice 
pochází ze západních Čech, a to ze svahu 
Dyleně v Českém lese (Jindřich 2008), poz-
ději bylo nacházeno i jinde, např. v jižních 

 Čihovitka nadmutá (Ascocoryne inflata),  
17. 10. 2020. Foto Libor Hejl.

  Ouško Tuomikoskiho (Otidea tuomikoskii),  
17. 10. 2020. Foto Martin Kříž.
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Čechách (Kout et al. 2016). Makroskopicky 
se vyznačuje štíhlými, žlutohnědými, až 5 cm 
vysokými, bočně rozčísnutými plodnicemi se 
zrnitě bradavčitou vnější (sterilní) stranou. Má 
hladké elipsoidní výtrusy o velikosti 9–11 × 
5,5–6,5 µm. Roste nahloučeně ve skupinách, 
přičemž výskyt v jehličnatých lesích pod smr-
ky, na zemi v jehličí nebo mechu, je typický. 
Číslo sběru z Prameniště Teplé uloženého 
v Národním muzeu je PRM 955756.

O voskovce žlutonohé (Cuphophyllus flavi-
pes) v PR Prameniště Teplé jsme psali v na-
šem předchozím příspěvku (Hejl et Kříž 2021), 
na připojené fotografii je však nedopatřením 
plodnice voskovky Colemannovy (C. cole-
mannianus) z Babinských luk v Českém 
středohoří. Nyní to napravujeme publikací 
správné fotografie. Plodnici nalezenou v trávě 
a mechu v PR Prameniště Teplé (PRM 955758) 
jsme bezpečně určili až po prostudování je-
jích výtrusů: často mají skoro kulovitý tvar 
a jsou velké 5,8–9(10) × 4,8–6,8(8) µm, jejich 
průměrný délkošířkový poměr je 1,29. Někdy 
podobná voskovka Colemannova má tento 
poměr větší.

Pomyslný zlatý hřeb při naší návštěvě 17. 
10. 2020 se dostavil příznačně až při odcho-
du z lokality, kdy jsme ve smrčině narazili 
na obrovskou skupinu plodnic pozoruhodné 
šedohnědavě zbarvené čirůvky. Určili jsme ji 
jako vzácnou čirůvku vejčitovýtrusou (Lepista 
ovispora). Roste charakteristicky v nahuště-
ných trsech, podle některých autorů (Ludwig 
2001, Hagara 2014) na travnatých místech, 
náš nález však pochází ze stinného lesa bez 
podrostu, pouze se smrkovým opadem. Veli-
kost výtrusů u sbíraných plodnic jsme namě-
řili 6–8(8,5) × 3,8–4  µm, jejich tvar je elipso-
idní, obsahují typicky jednu tukovou kapku 
a na povrchu jsou velmi jemně bradavčité 
(ornamentika, pozorovaná v bavlníkové mod-
ři, byla evidentně patrná pouze u některých 
výtrusů a spíše jen na jejich vrcholu). Že je 
tento tečkovaný povrch při použití optického 
mikroskopu na hranici viditelnosti, literatu-
ra zmiňuje (např. Krieglsteiner 2001, Ludwig 
2001). Doklad pro případnou revizi v budouc-
nu je taktéž uložen v herbáři Národního mu-
zea (PRM 956620). ■
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  Voskovka žlutonohá (Cuphophyllus flavipes),  
17. 10. 2020. Foto Martin Kříž.

 Čirůvka vejčitovýtrusá (Lepista ovispora),  
17. 10. 2020. Foto Libor Hejl.
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Udělali jsme pro přírodu –  
péče o Pískovnu Erika
Petr Krása, AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Pískovna Erika je lokalita, která se v Arnice 
jednou za čas objevuje. Většinou je to v sou-
vislosti s pestrostí její fauny a flóry a určité uni-
kátnosti tohoto prostředí. Podrobněji se o ní 
dočteme v Arnice č. 1/2021, 2/2020 a 1/2012. 
Téměř každoročně jsou zde pořádány vzdě-
lávací přírodovědné exkurze nejen v rámci 
projektu Pojďte s námi do přírody. Dnes se ale 
na pískovnu podíváme z pozice péče a pod-
pory zachování jejích přírodních hodnot.

Pískovna Erika byla v roce 2018 vyhlášena 
za národní přírodní památku, což bylo přibližně 
deset let poté, co pískovnu opustila poslední 
těžební technika a stroje. Od té doby si zača-
la žít svým životem a pomalu, leč postupně, 
začala obnažená půda zarůstat pionýrskou 
vegetací. To, co by se zdálo na první pohled 
jako žádoucí, není v případě této lokality úplně 
ideální, nebo alespoň celoplošně vhodné. 

Z předchozích článků v Arnice víme, že se 
zde vyskytují druhy některých rostlin a oboj-
živelníků, kterým vyhovuje právě prostředí 
s minimem vegetace. Nebo dokonce téměř 

bez rostlinného pokryvu, jako je tomu u ro-
puchy krátkonohé. Ta není schopna se v za-
pojené vegetaci dobře pohybovat a pro ni 
nevhodné území rychle opouští. Stejně tak 
pro své rozmnožování vyhledává pouze měl-
ké a vegetací nezarostlé tůňky či spíše louže. 
Z rostlin silnou vegetační konkurenci nezvládá 
rosnatka okrouhlolistá či plavuňka zaplavo-
vaná rostoucí na vlhkých píscích s minimem 
humusové půdní vrstvy. Obdobně jsou na tom 
i parožnatky, vodní makroskopické řasy, které 
ke svému růstu potřebují vegetací nezarostlé 
dna převážně mělčích tůní. 

Z těchto stručných příkladů je zřejmé, že 
vzniká konflikt mezi přirozeným zarůstáním pís-
kovny a druhy zarůstání nesnášející, pro jejichž 
ochranu však národní přírodní památka byla 
vyhlášena. Celé lokalitě by nejvíce vyhovovalo 
jakési trojpolní hospodaření střídané přibližně 
po desetiletích, kdy by se na třetině plochy tě-
žil aktivně písek a vznikal tak čerstvý narušený 
rozvrstvený povrch. Další třetina území čerstvě 
ponechaná ladem by se vyvíjela v raném stádiu 

Význam pískovny spočívá v její pestrosti – střídají se tu obnažené písky, málo 
a hodně zarostlé plochy, mokrá místa a prameniště i hluboké či mělké tůně.
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sukcese a byla ideálním prostředím pro druhy 
vyhledávající právě taková stanoviště. Poslední 
třetina by byla nejstarší, v níž by se zapojovala 
vzrostlejší vegetace a dřevitý nálet a docházelo 
by zde k zarůstání a zazemňování tůní. Takový-
to scénář, byť by zajistil téměř ideální cirkulaci 
všech základních stupňů vývoje ekosystému, 
je však ekonomicky a hospodářsky nereál-
ný. A tak nám v péči o památku musí pomoci 
imitace těchto procesů alespoň na vybraných 
plochách. Představme si nyní nejpodstatnější 
činnosti, které byly provedeny ve prospěch za-
chování rozmanitosti této národní přírodní pa-
mátky v posledních letech.

Výřez náletových dřevin
Jako zásadní je zamezení plošného vzrůstu 
dřevin a jejich postupné zapojení v souvislý po-
rost, jak se to stalo již dříve v severní polovině 
území. Dnes už desetileté nálety bříz a borovic 
mění povrchové mikroklima místa. Pod strom-
ky se drží více vlhkosti, uplatňují se tu mechy 
a z rozkládajícího listového opadu se vytváří 
půdní vrstva podporující růst travin a další ve-
getace. Proto byl koncem roku 2017 z téměř 
celé jižní poloviny území pískovny odstraněn 
veškerý nálet, dokud ještě nedošlo k úplnému 
půdně  vegetačnímu zapojení. Sukcesi však 
takto nezastavíme, jen přibrzdíme. Proto jsme 
museli v roce 2022 zásah zopakovat asi na 1/3 
plochy. Bylo zde opět provedeno úplné od-
stranění nadzemní části dřevin, byť nejlepší by 
bylo kompletní odstranění pařezů včetně ko-
řenového systému a půdní vrstvy v okolí stro-
mů. To je však činnost náročná finančně i pro-
storově z důvodu absence potřebné deponie 
odstraněného materiálu. Na sanované ploše 
samozřejmě zůstaly některé vybrané ucelené 
skupiny dřevin, jako třeba vrby v okolí drobné-
ho prameniště či stromy na březích tůní, čímž 
je zachována různorodost prostředí i pro dal-
ší organismy. Mimo tuto dnes otevřenou část 
pískovny, proběhla ještě další vyřezávka v roce 
2019 na březích dvou velkých lesních tůní. Dů-
vodem bylo zamezení zastínění vodní hladiny 
a snížení listového opadu do vody, který vodní 
stanoviště degraduje a neprospívá například 
parožnatkám rostoucím na dně. Hlavní zá-
sah prováděla na základě dohody s orgánem 

 Bagr seškrabává zvětralou vrstvu staré lomové 
stěny.

 Tři roky po úpravě stěny si břehule vyhrabaly již 
několik hnízdních nor, ve stěně je spatříme jako 
malé úzké otvory. Větší otvory jsou vyvětralé staré 
nory nebo jinak vzniklé otvory
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ochrany přírody společnost Sokolovská uhel-
ná, která je vlastníkem těchto pozemků. V sou-
časnosti jsou tedy tůně prosvětlené také při 
březích. 

Úprava stěny lomu
Ještě před deseti lety ve stěnách pískovny 
hnízdilo několik párů břehulí říčních, které vyu-
žívají čerstvě odtěžené stěny pískoven k hlou-
bení svých hnízdních nor. Jenže dlouho netěže-
né či neupravované stěny postupně zvětrávají, 
vrstva písku vlhne a nory se zasypávají. Tento 
stav břehulím nevyhovuje, proto naší pískovnu 
postupně opustily. V roce 2018 sice zahnízdi-
ly v několika párech v nízké malé stěně, která 
je však nestabilní a sype se. Zároveň zde byly 
nory v dosažitelné výšce do 2 m a pravděpo-
dobně docházelo i k rušení při hnízdění. Tak 
toto místo jako nevyhovující břehule také opus-
tily. Pro vytvoření nových hnízdních možností 
břehulí bylo v roce 2019 seškrábnuto přibližně 
20 m délky hlavní lomové stěny vysoké přes 
10 m. Vrstva silná asi 1 m byla bagrem strže-
na a vznikla tak čerstvá lomová stěna, která 
mimo jiné odkrývá cennou geologickou struk-
turu a vrstevnatost starosedelského souvrství. 
Zároveň umožňuje břehulím zahnízdit v čerstvé 
vrstvě nenarušené degradačními procesy zvě-
trávání. Stačil rok a břehule příležitost objevily! 
V roce 2021 už zde hnízdilo více jak deset párů 
a v roce následujícím ještě o něco více. Zásah 
tu zajišťoval Ing. Karel Bělohlávek jako smluvní 
partner orgánu ochrany přírody a vlastní práce 
prováděl zkušený bagrista.

 
Hloubení tůní
V roce 2022 byly s využitím malého bagru 
upraveny vybrané mělké tůně a některé větší 
trvalejší louže ve starých kolejištích. Byl stržen 
vegetační drn při březích a na dně. Zajištění 
přítomnosti stále volné hladiny a nízkého vod-
ního sloupce vyhovuje zejména ropuše krát-
konohé pro kladení vajíček a vývoj snůšek. 
Právě tento druh zde nejvíce trpí nedostat-
kem vhodných mělkých vod, které zarůstají 
vegetací nebo rychle vysychají v bezesrážko-
vém období. Setrvání vody v teplých dnech 
se tím sice neprodlouží, ale přibylo možností, 
z nichž alespoň některé tůně dokáží odolat 

 Úprava větší tůně s sebou nese i simulaci naruše-
ní povrchu pískovny.

 Jemný zásah bagru v pravé části tůně je téměř 
neznatelný, přesto vytvořil ideální podmínky pro 
rozmnožování ropuchy krátkonohé.

Přestože se v našem kraji podařilo bolševník dosti 
potlačit, některé populace zůstávají stále skryty. 
Foto Pavel Kalina.
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Bečovské stráně. Rozkvetlá mez, kde byli ostruháčci kapinicoví nalezeni.  
Všechny fotografie Přemysl Tájek.

případnému dlouhému suchu a umožní ropu-
še dokonat její vývoj. Zásah tady prováděla 
opět Sokolovská uhelná a bagrista k práci při-
stupoval natolik důkladně a citlivě, že v násle-
dujícím roce nebude pravděpodobně na první 
pohled viditelné, že k nějakému zásahu zde 
v roce 2022 došlo.

Sečení invazních druhů (lupiny 
a bolševníku)
Ve střední části památky, která má charakter 
zapojeného lesa s otevřenými travnatými plo-
chami, se stále častěji objevuje nepůvodní vlčí 
bob mnoholistý (lupina). Tato rostlina považo-
vaná za časovanou invazní bombu dokáže 
v krajině přerůst původní vegetaci a postup-
ně ji vytlačit. Nezastaví ji les ani mírně vlhká 
půda. Problémem se stává v celé naší krajině, 
kde je její omezení a boj s ní téměř marný. 
Nemělo by to ale platit v národní přírodní pa-
mátce, a proto jsme přistoupili k její mecha-
nické likvidaci sečením v době těsně před 
květem. Při této příležitosti byly likvidovány 
i rostliny invazního bolševníku velkolepého, 
který v době zásahu taktéž nasazuje na květ. 
Rostliny zde byly sečeny ručně kosou, a po-
kud byly ve spodní části květenství již odkvet-
lé s nasazením plodů, byly vždy květonosné 
lodyhy sebrány do pytlů a odvezeny k likvida-
ci mimo lokalitu kompostováním, nebo, v pří-
padě bolševníku, spálením. Zejména semena 
bolševníku dokáží dozrát i na odseknutých 
ležících zelených okolících. Zásah tu byl jed-
noduchý díky teprve počínající invazi, neboť 
ve třech lidech jsme jej provedli během 4 ho-
din a měl tak ještě rozsah přijatelné dobrovol-
nické práce. Na lokalitu bylo nutné se s kosou 
vrátit ještě jednou asi o měsíc později, pro-
tože některé vitálnější rostliny lupiny i bolšev-
níku dokáží kvést během sezóny opakovaně 
znovu a znovu. Pokud se zásah ve správ-
ném termínu a s účinností podaří zopakovat 
každoročně v příštích několika letech, dá se 
předpokládat, že zde dojde postupně k potla-
čení invaze na lokalitě.

Vypouštění tůně
Velká lesní tůň je mimo jiné biotopem 

na dně rostoucích parožnatek, až metr 

dlouhých zelených řas vázaných na čisté 
vody. Vodní sloupec se za poslední roky znač-
ně zahustil listovým opadem z okolních dřevin 
a břehové vegetace a silně zarůstá rdestem 
vzplývavým. Voda je v ní silně zakalená a or-
ganicky znečištěná, což parožnatkám vůbec 
nevyhovuje. Tůň by také měla být biotopem 
čolka velkého, který se jí však delší dobu vy-
hýbá, možná z důvodu přítomnosti nepůvod-
ního karase stříbřitého. Abychom zlepšili stav 
zejména ve prospěch těch nejvzácnějších 
druhů zdejší lokality, pro které je vymezena 
jako chráněná, je na zimní období plánováno 
vyčerpání veškeré vody. Pokud se pak poda-
ří i přemrznutí povrchu dna tůně během této 
zimy, bude to příspěvek  k obrodě původní 
kvality tohoto stanoviště. ■

Kosení lupiny v začátku květu a následnou likvidaci 
květů je potřeba každoročně opakovat. Šíření v kra-
jině tím nezastavíme, ale v pískovně je dobré se o to 
pokusit. Všechny fotografie Petr Krása.
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Stadlerův pomník obnoven
Jaromír Bartoš, Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně a Petr Souček, Mnichov

V malém nenápadném údolíčku, ukrytém mezi 
obcemi Popovice a Číhaná, se nachází neob-
vyklý pomník umístěný na ostrůvku malého 
rybníčku. Svou velikostí, zpracováním i urče-
ním se vymyká běžně známým božím mukám 
a křížkům, které známe z naší krajiny. V tom-
to případě se jedná o hrobku, ve které byla 
pietně uložena urna se zpopelněnými ostat-
ky mnichovského občana Franze Wendelina 
Stadlera narozeného 4. října roku 1880 a ze-
mřelého 4. června roku 1940 v 6:30 hod. v ne-
mocnici v Chebu na otevřenou pravostrannou 
plicní tuberkulózu. Do krematoria v Karlových 
Varech byl převezen následující den 5. června 
a ve čtvrtek 6. června o půl čtvrté odpoled-
ne proběhlo poslední rozloučení a zpopelně-
ní. Urna byla uložena po 4 měsících 2. října 
1940, jak uvádí doslovně matriční záznamy, 
do „vlastního mauzolea“ u Mnichova. Na po-
mníku je umístěný výrazný erb, který ovšem 
patří měšťanskému rodu Stadler z německého 
Mnichova, nikoliv z našeho. Příbuzenské vzta-
hy a spojení k tomuto rodu se nepodařilo ově-
řit, neboť naše rodina Stadler zde má předky 
minimálně do 17. století.

Franz Wendelin Stadler se narodil 
4. 10. 1880 v Mnichově č. p. 39 jako nejstar-
ší syn Franze Gustava Stadlera (* 31. 8. 1859; 
Mnichov č. p. 36) a Franzisky Hammer 
(* 6. 11. 1862; Sítiny č. p. 44). Oženil se 
13. 4. 1907 v Sedleci (Zettlitz, zaniklá obec 
u Doupovských hor) s Hedwig Anastasia Ze-
bisch (* 5. 3. 1887; Sedlec č. p. 44).  Po sedmi 
letech manželství se jim narodila dcera Maria 
Elisabeth Charlotta Stadler (* 5. 4. 1914; Mni-
chov č. p. 120), která se 30. 5. 1939 provdala 
za Adolfa Antona Purtaka (*19. 12. 1912 Ma-
riánské Lázně, profesor na Obchodní škole  

 Stav lokality v květnu 1995.  
Foto Jindřich Horáček.

 Stav pomníku před obnovou, duben 2021.  
Foto Jindřich Horáček.

 Stavba pomníku, říjen 2021. Foto Jaromír Bartoš.
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v Mariánských Lázních). Ten figuruje i jako 
oznamovatel smrti svého tchána.

Franz W. Stadler patřil k významné mni-
chovské rodině. Jeho předci byli známými 
obchodníky s chmelem a patřil jim i místní 
pivovar. Sám Franz W. Stadler byl jeho po-
sledním majitelem a kolem roku 1925 ho pro-
dal a nadále se věnoval pouze hospodaření. 
V Mnichově mu patřil dům č. p. 120, který 
byl přepsán 13. 1. 1941 na jeho dceru. V sou-
pise obyvatel Mnichova z roku 1945 je dce-
ra  Franze Stadlera uváděna společně s jeho 
manželkou. Všichni byli vysídleni do Německa 
8. června 1946. Bohužel se nám nepodařilo 
dohledat a kontaktovat žádného z potomků.

 Po odsunu se stal pomník terčem vanda-
lismu, byl povalen a popel z urny rozprášen 
v okolí. Podle ústní pověsti, snad někdy v pa-
desátých letech, v blízkosti pomníku pracovaly 
lesní dělnice, které měly žízeň, ale neměly 
se z čeho napít. U pomníku našly vhodnou 
nádobu, kterou vypláchly a používaly na vodu, 
aniž by věděly, že je to urna.

Díky AOPK ČR, Správě CHKO Slavkov-
ský les se díky Programu péče o krajinu za-
čalo s obnovou tůně. Samotný pomník byl 
obnoven díky dobrovolnické práci party nad-
šenců v čele s Milanem Vojtěch, kterou fi-
nančně podpořila obec Mnichov. Kamenické 
práce provedl kamenosochař Stanislav Junek. 
Po dlouhých letech bylo dříve zpustlé místo 
opět požehnáno mariánskolázeňským farářem 
P. Řehořem Pavlem Urbanem O. Praem. Udá-
lost proběhla 8. října tohoto roku, tedy skoro 
přesně po 82 letech od uložení urny. Do po-
mníku byla vložena kamenná urna s půdou 
z okolí pomníku, kam před mnoha lety zapadal 
popel z původní urny. Zůstává nám jen doufat 
v to, aby klid tohoto místa zůstal zachován. ■

Použitá literatura:
Hubel I. (1977): Einsiedl. – In: Marienbad, Der Weltkurort mit 

den Gemeinden des Landkreises, Ein Heimat und Orts-
buch. II. Band. – Heimatverband der Marienbader Stadt 
und Land: 210, Bad Homburg.

Siebmacher J. a Hefner O. von, [ed.] (1857): Bürgerliches 
Wappenbuch oder des Grossen u. allgemeinen Wappen-
buches. – Bauer & Raspe, Nürnberg,  69 + 100 pp.

web1: www.portafontium.cz (Státní archiv Plzeň, Sbírka ma-
trik západních Čech)

 Detail horní části pomníku s erbem a nápisem 
Memento Mori (pamatuj na smrt), říjen 2021.  
Foto Jaromír Bartoš.

 Požehnání obnovenému pomníku, říjen 2022. 
Foto Jaromír Bartoš.
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Nový pohled do historie Soosu
Štěpán Karel Odstrčil, Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně
 
Od jara roku 2022 provázejí návštěvníky na-
učné stezky v Soosu nové informační tabule. 
Panely vznikly ve spolupráci regionálního pra-
coviště AOPK ČR Správy CHKO Slavkovský 
les s Městským muzeem Františkovy Lázně. 
Poskytují nejen aktualizované poznatky o této 
lokalitě, ale zároveň přibližují problematiku její 
ochrany. Navzdory rozšířené představě o lidmi 
nedotčené panenské přírodě je prostředí ná-
rodní přírodní rezervace Soos výslednicí složi-
tých geologických a přírodních procesů, které 
člověk dlouhodobě ovlivňuje. Pro správné po-
chopení této jedinečné krajiny je proto třeba 
znát místní historii, které je věnován jeden 
z nových informačních panelů. Během jeho 

přípravy se podařilo shromáždit řadu historic-
kých dat a dosud málo známých vyobrazení 
z období před rokem 1945. Jelikož se velká 
část z nich na tabuli nevešla, dovolujeme si 
na stránkách Arniky prezentovat výběr toho 
nejzajímavějšího spolu s krátkým historickým 
přehledem.

Již na mapách z počátku 18. století bývá 
východně od Skalné (dříve Wildstein) znázor-
ňován rozsáhlý lesní revír označovaný jako 
„Soos“, „Soos silva“ nebo též „Soos Wald“. 
Sooský les byl majetkem města Chebu, kte-
ré poblíž Vonšova (dříve Fonsau) roku 1739 
nechalo postavit hájovnu. Jen o něco málo 
později se v jihovýchodní části Soosu začala 

Rozsáhlá těžba rašeliny mezi osadou Kateřina (Katharinadorf) a zaniklou vsí 
Sorgen. Výřez z originální mapy Stabilního katastru z roku 1842 (reambulova-
ná 1874). V místech dnešního vstupu na stezku zaznačen solivar. Zdroj ČÚZK.
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ve velkém těžit rašelina. V 1. polovině 19. sto-
letí objem těžby údajně dosahoval 4 milionů 
rašelinových briket ročně. Brikety se používaly 
v domácnostech k roztápění pecí, jako palivo 
při výrobě cihel nebo k pálení vápna v nedale-
ké Třebeni (dříve Trebendorf).

Díky svému přírodnímu bohatství Soos 
ovšem dosáhl světové proslulosti teprve kon-
cem 19. století. Roku 1870 zde lékárníci Adolf 
Czernicky a Albert Günther, oba z České Lípy, 
vybudovali první solivárnu na výrobu slatin-
ných extraktů. V létě 1871 firma Günther & 
Czernicky získala státní koncesi a krátce poté 
byly její produkty oceněny stříbrnou medailí 
na chebské průmyslové výstavě. Jelikož se 
oběma společníkům pravděpodobně nedo-
stávalo potřebných financí pro rozvoj pod-
niku, odkoupila jej k 1. lednu 1872, na radu 
svého komanditisty Heinricha Mattoniho, kar-
lovarská firma Knoll & Cie. Pod jejím vedením 
vznikla roku 1873 nová továrna a starý soli-
var byl upraven jako byty pro dělníky. V zájmu 
lepšího odbytu firma zahájila reklamní kam-
paň, která zvala k návštěvě tohoto unikátního 
místa, jež se v budoucnu mělo nazývat „Nové 
Františkovy Lázně“. Státní úřady však žádost 
o pojmenování „Neu Franzensbad“ roku 1874 
zamítly a opakovaně rovněž zakazovaly, aby 
firma pro své produkty používala přídomek 
„františkolázeňské“.

Roku 1874 byl v Soosu zachycen vydat-
ný pramen, jehož analýzu roku 1875 provedl 
profesor chemie na Německé vysoké škole 
technické v Praze Dr. Wilhelm Gintl. Pramen 
pojmenovaný roku 1877 „Císařský“ (Kaiser
quelle) byl stáčen do lahví a firemní nabídku 
zároveň obohatil o další produkt, a sice pra-
mennou sůl sloužící jako projímadlo. Koncem 
70. let továrna v Soosu začala distribuovat 
také okrový pigment. Roku 1879 byla uzavře-
na první smlouva o dodávkách lázeňské slati-
ny pro Karlovy Vary.

V březnu 1881 se stala výlučným vlastní-
kem továrny v Soosu, jejíž hodnota včetně 22 
ha těžebních pozemků činila 150 000 zlatých, 
firma Mattoni & Co. Distribuci všech slatin-
ných preparátů měla na starost františkolá-
zeňská pobočka společnosti se sídlem v Ná-
dražní ulici č. p. 135 (Dům Mattoni). Při rešerši 

v dobovém tisku doslova ohromí objem rekla-
my, na níž firma evidentně vynakládala nemalé 
prostředky. Pro zavedení nových produktů se 
Mattoni nezdráhal spolu s reklamními oběž-
níky rozesílat lékařům rovnou i balíčky s pří-
slušným vzorkem. Úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat. V 80. a 90. letech 19. století 
vyšla v odborných farmaceutických a lékař-
ských novinách řada článků vychvalujících 
Mattoniho slatinné preparáty. Renomé Matto-
niho Soosu podtrhoval zájem ze strany před-
ních odborníků své doby. Jmenovat můžeme 
například zakladatele prvního hygienického 
ústavu v Čechách prof. Isidora Soyku nebo 
známého švýcarského přírodovědce Carla 
Vogta, který svůj dojem z návštěvy Soosu roku 
1882 zachytil v později často citované básni.

Mlýn na slatinu a interiér solivaru. Motivy ze Soosu 
na papír zachytil koncem 80. let 19. století malíř 
švýcarské firmy Orell & Füssli.  
Otištěno v Egerer Jahrbuch 1892.
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Ke slavným osobnostem, které navštívily 
Soos, lze přičíst rovněž rakouského arcivé-
vodu Rainera. Důvodem jeho návštěvy roku 
1884 ovšem nebyl zájem o přírodu, nýbrž vo-
jenská služba. Rakouská armáda totiž zdejší 
terén v 80. letech opakovaně využívala k ná-
cviku polní střelby.

Mattoniho firma, jejíž obchodní zájem se 
stále intenzivněji soustředil na rozvoj lázní 
v Kyselce (Gießhübl Sauerbrunn), svůj ma-
jetek opakovaně nabízela k prodeji městům 
Cheb, Františkovy Lázně a Karlovy Vary. Měs-
to Karlovy Vary nakonec nabídku reflektovalo 
a k 1. říjnu 1904 odkoupilo Mattoniho majetek 
v Soosu za 240 000 rakouských korun. Solivar 
však na základě pachtovní smlouvy nadále, 
a to až do doby druhé světové války, provo-
zovala firma Heinricha Mattoniho. S prodejem 
majetku firma městu Karlovy Vary předala 
také veškerou dokumentaci, která se dodnes 
nalézá v archivu města uloženém ve Státním 
okresním archivu Karlovy Vary.

Důvodem tohoto obchodu bylo zajiště-
ní zásob kvalitní lázeňské slatiny, po níž byla 
počátkem 20. století vzhledem k rostoucím 
počtům lázeňských hostů velká poptávka. 
V letech 1905 až 1907 probíhal dokonce vlek-
lý soudní spor mezi saskými státními lázněmi 
Bad Elster a Františkovými Lázněmi, kterým 
se podařilo saské konkurenci skoupit pozem-
ky v Soosu doslova před nosem.

Od počátku 20. století utvářela podobu 
Soosu také těžba keramických jílů. V nejbliž-
ším okolí byly otevřeny rozsáhlé lomy spojené 
úzkorozchodnými polními drahami s železniční 
tratí z Tršnic do Lubů (tehdy TirschnitzSchön-
bach), jejíž provoz byl zahájen v létě roku 1900. 
Po skončení první světové války se pak přidala 
ještě intenzivnější těžba křemeliny využívané 
tehdy v různých průmyslových odvětvích.

Mezi historickými zprávami o Soosu lze na-
lézt také několik zmínek o požárech. Nejroz-
sáhlejší škody v novodobých dějinách způsobil 
pravděpodobně požár, který v červenci 1934 
po dlouhotrvajícím suchu zachvátil na několik 
dní celé rašeliniště. Z Chebu tehdy museli být 
dokonce povoláni vojáci, aby kolem rašeliniš-
tě vykopali široký příkop chránící před ohněm 
sousední les a pole. Snad i kvůli této zkáze 

Unikátní soubor fotografií zachycujících přípravu (ro-
zemílání a přesívání) a vagónování slatiny v Soosu. 
Snímky byly součástí přednášky ředitele karlovar-
ského stavebního úřadu Franze Drobnyho v rámci 
výroční schůze spolku „Verein der Kurorte und Mine-
ralquellenInteressenten Deutschlands, Österreich-
Ungarns und der Schweiz“, která se konala v září 
1907 v Karlových Varech a Mariánských Lázních.
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zaznívaly v druhé polovině 30. let opakovaně 
návrhy, aby byla část území úředně chráněna. 
V červenci 1936 se příroda Soosu stala hlav-
ním tématem Konference sudetoněmeckých 
botaniků v Chebu. Úvodní přednáška Dr. Karla 
Rudolpha, otištěná následujícího roku v časo-
pise Natur und Heimat, nám poskytuje cenný 
pohled na tehdejší Soos s rozsáhlou plochou 
odkryté křemeliny evokující měsíční krajinu, 
z níž se do současnosti dochoval jen zlomek. 
Po vyhlášení rezervace totiž následkem bezzá-
sahového managementu došlo k přirozenému 
zarůstání vegetací a k výraznému zmenšení 
této unikátní plochy. ■
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			Sušárny vytěženého materiálu někdejší skalenské 
společnosti Wildsteiner TonGesellschaft m. b. H. 
v Kateřině koncem 30. let 20. století. Vlevo lze roze-
znat lesní pozemky města Chebu v pozadí pak ka-
olinové jámy ve směru k Nové Vsi (tehdy Neudorf).

 Snímky Soosu byly přílohou článku Dr. Karl 
Rudolpha s názvem „Die Soos bei Franzensbad, 
ein verschwindendes Naturdenkmal“ otištěného 
v časopise Natur und Heimat, 1. Heft, 1937.
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Zajímavá místa Karlovarského kraje  
– Rozhled ze Zbraslavského vrchu
Stanislav Wieser, Karlovy Vary
 
U jihovýchodní hranice našeho kraje nad Ma-
nětínskou kotlinou vyčnívá z ploché krajiny 
Zbraslavský vrch. Na neovulkanickém tra-
chybazaltovém suku byl v minulosti otevřen 
kamenolom, z jehož hrany se otevírá výhled 
na východní panorama s dominantami Vla-
daře a Chlumské hory. Na severní straně pod 
vrcholem lze najít místa odkrývající severní 
panorama s obzory Slavkovského lesa a Dou-
povských hor. V krajině v popředí převládá 
bezlesí a řídké osídlení. Přístup na vrchol je 
odbočkou červeně značené turistické trasy, 
která se na západní straně ve vzdálenosti cca 
80 m protíná se silnicí od Zbraslavi směrem 
do Plzeňského kraje.

Jižním směrem výhledu brání lesní porosty 
na úbočí vrchu, ale jeden z průhledů směřu-
je na charakteristický stožár televizního vysí-
lače Krašov. Stožár vysoký 342 m byl v roce 
2017 využit jako gnómon (středová tyč vrhající 
stín) pro vytvoření největších slunečních ho-
din v ČR a snad i na světě, jak se pochlubili 

astronomové při odhalení této kuriozity. Tříme-
trové číslice X. hodiny dopolední až II. hodiny 
odpolední byly spolu s informačním a odpo-
činkovým místem představeny veřejnosti v jar-
ní rovnodennosti 20. března 2018. Pozvánka 
od Obce Bezvěrov a České astronomické 
společnosti představovala zároveň „Manětín-
skou oblast tmavé oblohy“. Proto zmiňuji 
kuriozitu na Plzeňsku – vždyť do Manětínské 
kotliny patří krajina kolem Zbraslavského vr-
chu. Nebyl jsem na něm v noci a nesnil jsem 
pod tmavou oblohou, rozhled jsem obdivoval 
v podzimním průzračném vzduchu, kdy v do-
hledu nebyl žádný zdroj jeho znečištění.

Pohledem na mapu zjistíme, že tato krajina 
není protkána turistickými značenými cesta-
mi. Výstupová červeně značená trasa přichází 
od Bezvěrova a Nežichovské kotliny (Arnika 
1/2014). Pod vrchem se napojuje na zelené 
značení trasy na Chlumskou horu v jihový-
chodním výběžku Karlovarského kraje. Na se-
verním okraji popisované krajiny vstupuje 

Pohled ze Zbraslavského vrchu k severozápadu, v pozadí vrchy Hůrka 
a Chloumecký kopec v CHKO Slavkovský les.
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modře značená trasa od Toužimi do Štědré 
a údolím Boreckého potoka je vedena ke Stře-
le a do Žlutic (Arnika 1/2022). Zdejší silnice 
jsou vhodné pro cykloturistiku, i když většina 
z nich tak označena není. Je to síť cest venko-
vem k jeho poznávání.

Všude se najdou místa k zalíbení, ale ná-
měty pro klienty cestovních kanceláří v krajině 
pod Zbraslavským vrchem nejsou. Štědrá má 
zámek s opravenou bránou pro veřejnost za-
vřenou. Zato u kostela je přístupný památník, 
zde řekněme mauzoleum, obětí první světové 
války. Ten byl v roce 2010 zrestaurován a nově 
v něm jsou nápisové desky nabádající k usmí-
ření národů po druhé světové válce.

Štědrý hrádek, zřícené středověké po-
zůstatky na ostrohu hlubokého údolí Borec-
kého potoka, patří svou polohou do lesnaté 
Žlutické vrchoviny, uzavírající prohořskou část 
Manětínské kotliny. Borecký potok se zahlu-
buje mezi stráně, jakmile vytéká z Boreckého 
rybníka. Výše na jeho toku vodu kumulují další 
rybníky až od Komárova a také menší rybní-
ky na Prohořském potoce. Ale ráj přírodního 
koupání se tu nenajde. Hledal jsem jej mar-
ně u velkého a lákavého Horního hrádeckého 
rybníka v době, kdy u Prohořské tvrze ještě 
stávala opuštěná budova zbytku hospodář-
ského dvora. Na starých mapách byl dvůr 
pojmenován Hrádek (Schlössles). Na jeho 
místě v rozsáhlém oploceném pozemku stojí 
nový objekt. Na bráně areálu je tabulka: Vila 
Čapek, a. s. Klubové apartmány, Prohoř 42. 

Na Hrádku žila v letech 1933–36 Helena Čap-
ková, spisovatelka, sestra bratří Čapků. Jedi-
nou připomínkou jejího zdejšího pobytu je po-
jmenování nové vily. V nedaleké vsi Brložci již 

 Zámek ve Štědré ze zámeckého parku.
	Severovýchodní svahy Zbraslavského vrchu, na 

obzoru hora Vladař.
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také nestojí zámek, ve kterém v ústraní byd-
lela v letech 1945–48. Zámek byl stržen roku 
1984 po předchozím požáru. V Prohoři je 
ještě méně známou připomínkou historické 
osobnosti oplocený pomníček ve tvaru žulo-
vého sloupku s prázdnou nikou – prý Goethův 
pomník. Johann Wolfgang Goethe zde nikdy 

nebyl, ale ke stému výročí jeho úmrtí v roce 
1932 vzniklo v německém prostředí mno-
ho takových prostých i honosných pomníků. 
Obecní kaple v Prohoři byla postavena v roce 
1912 a zasvěcena svatému Janu a Pavlovi. 
Po zrekonstruování je pozoruhodným objek-
tem na rozlehlé návsi. Do obdélné stavby se 
zvoničkou byla včleněna hasičská zbrojni-
ce a při nejnovější rekonstrukci na východní 
straně také čekárna u autobusové zastávky. 
U vjezdu nebo vstupu do vsi stojí sloupek se 
sochou Panny Marie a vedle něj nízká výklen-
ková kaplička. Setkávání s drobnými pamětní-
mi či památkovými objekty potěší, pokud jsou 
udržovány a dokonce obnovovány. Na Žlutic-
ku je takových mnoho, jejich soupis se neve-
jde do tohoto článku.

Jeden z polních křížů stojí před Zbrasla-
ví u silnice, vydámeli se na Zbraslavský 
vrch od Štědré. Byl obklopen dvěma lípami 
a dvěma javory, památnými stromy. Vichřice 
jednu lípu rozlámala natolik, že byla poraže-
na, později větrné nárazy prolámaly koruny 
stávajících stromů. Pohledy na památná mís-
ta i rozhledy po krajinách se proměňují. Ne-
můžeme se domnívat, že příště uvidíme, co 
jsme již dříve viděli. Což je vlastně ono kouzlo, 
kvůli kterému stojí za to se na zajímavá místa 
vracet. ■

 Kostel ve Štědré a památník obětem první  
světové války.

 Zbraslavská lípa a javory, tři z původních čtyř 
památných stromů v lednu 2014.  
Všechny fotografie Stanislav Wieser.
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 Továrna na slatinné extrakty a soli Heinricha Mattoniho postavená roku 1873. V pozadí Císařský pramen a domy v Kateřině. 
Z časopisu Pharmaceutische Post, 1892, fond Rakouské národní knihovny (Pohled do historie Soosu, str. 58).

 Kaple v Prohoři, rekonstruovaná i s někdejší hasičskou zbrojnicí, str. 62. Foto Stanislav Wieser. 



Rozsivky z fosilního sedimentu Novoveské kyselky, uprostřed aerotolerantní druh 
Hantzschia abundans (str. 7). Rastrovací elektronový mikroskop, zvětšení 2500×.
Foto Markéta Fránková.


