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Dne 13. 6. 2009 se uskutečnila botanická vycházka v okolí 
Krásna, kterou pořádaly ČSOP Kladská a  Krajské muzeum 
Karlovarského kraje. Vedením exkurse byl pověřen Slávek 
Michálek, který mě požádal o pomoc jako znalce místních 
poměrů. Ze zkušeností z  akcí, které se kdy v  Krásně pořá-
daly, jsem nepočítala s početnou účastí, ale nakonec jsem 
byla velmi mile překvapena. Za kytičkami se do Krásna sjelo 
téměř 30 lidí z různých koutů kraje (z Krásna pouze jeden), 
a  to i  přes obtížnou dopravní obslužnost zdejší oblasti. 
Účastníky jsme se Slávkem sváželi auty do Krásna. A v deset 
hodin jsme vyrazili. Trasa byla naplánovaná dost dlouhá (té-
měř 10 km), což není pro botanické exkurse moc vhodné, ale 
v plánu byla všechna pěkná  místa okolí Krásna. 

Polní cestou jsme stoupali na krásenskou rozhlednu, cestou 
potkávali běžné druhy a  trochu se pozdrželi na  podmáče-
ných loukách na pastvinách, na kterých byl demonstrován 
negativní vliv pastvy na  podmáčené louky. Na  rozhled-
ně nás čekala povinná přestávka – výhled byl úchvatný. 
Dál jsme sešli k  Dlouhé stoce, a  podél tohoto ojedinělého 
technického díla pokračovali jako husy za sebou k rybníčku, 
který je nazýván Nebeským (Himmelteich). Kolem potoka 
jsme potkávali běžné druhy a můj zrak se soustředil přede-
vším na krásnou orchidejku korálici. Slávek se zase zaměřil 
na vznešený jednokvítek velekvětý (Moneses unifl ora). Oba 
jsme měli úspěch až téměř na konci stezky u pískové cesty. 
Zde na nás svítily sněhobílé hlavičky jednokvítků – a že jich 
bylo. Osobně jsem jich tu nalezla loni pouze několik. Rost-
linka patří podle červeného seznamu mezi kriticky ohrožené 
druhy a  zákon jej chrání jako silně ohroženou. Po  důklad-
ném prohlédnutí a focení jsme o kousek dál mohli obdivovat 
vzácnou nezelenou orchidej korálici trojklanou (Corallorhiza 
trifi da), která patří mezi silně ohrožené druhy. Rostlinka je 
to velmi nenápadná, jednak svou barvou a jednak svou ve-
likostí. Bohužel se nám podařilo najít pouze dva exempláře. 
Jeden byl dokonce ukousnutý asi od slimáků, takže jsme si 
jí mohli nechat kolovat a  důkladně si tak prohlédnout její 
překrásný drobný kvítek. O kousek vedle na nás mával, za-
tím pouze sterilní, kruštík širokolistý (Epipactis helleborine), 

náležící k našim poměrně běžným orchidejím. Po pár stech 
metrech už nás vítal Nebeský rybník plný pulců. Ještě před 
tím nás však čekalo krkolomné překonání Dlouhé stoky. 
U rybníka byla pauza na svačinu, a kdo měl odvahu, vyrazil 
na  kytičky do  podmáčených rašelinných luk. Zde jsme ze 
vzácných druhů viděli masožravou rosnatku okrouhlolistou 
(Drosera rotundifolia) a  dokonce i  jediný exemplář tučni-
ce obecné (Pinguicula vulgaris), dále prhu arniku (Arnica 
montana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), klikvu 
bahenní (Oxycoccus palustris) a  z  rašeliníku na  nás kouka-
la žlutá houbička čapulka bahenní. Dále jsme pokračovali 
na sever smrkovým lesem a přes pestré kosené louky ke Krá-
senskému rašeliništi. Zde bylo naším úkolem ověřit lokalitu 
vrby plazivé (Salix repens). To se nám bohužel nepodařilo. 
Únava účastníků už byla značná a  nedařilo se najít ten 
správný palouk s  vrbičkou. A  tak jsme se dále nezdržovali 
a napřímo se vydali přes dnes již téměř netěžené rašeliniš-
tě. Čekalo nás zdolávání několika příkopů. Za odměnu jsme 
mohli obdivovat nedávno dokončenou první etapu revitali-
zace rašeliniště. Ta spočívá v zahrazení odvodňovacích pří-
kopů a  budování tůní. Účelem je zvýšit hladinu podzemní 
vody, a tím podpořit obnovné procesy vrchoviště. Nemohli 
jsme vynechat nejzachovalejší část vrchoviště v jeho sever-
ním cípu, kde jsme obdivovali původní porosty borovice ra-
šelinné (Pinus × pseudopumilio), bohaté populace vlochyně 
bahenní (Vaccinium uliginosum), suchopýru úzkolistého 
i  pochvatého (Eriophorum angustifolium, E. vaginatum), 
šichy černé (Empetrum nigrum), koberce  rosnatky okrouh-
lolisté a  ohrožené kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia) 
na březích rašelinných šlenků. A to byl už téměř konec naší 
exkurse. Zvolili jsme nejkratší cestu do Krásna, kde naše vy-
cházka končila. 

Dle reakcí účastníků lze říci, že exkurse byla velmi podařená. 
Počasí nás nezklamalo a teple hřálo po celý den. Viděli jsme 
téměř vše, co může okolí Krásna z  botanického hlediska 
nabídnout. Okolí Krásna je velmi zajímavé, a to nejen bota-
nicky, ale především historicky. Tak třeba zase někdy někde 
tady u nás na viděnou.
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