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Čertkus – zaklínadlo,  
životadárná bylina, nebo ještě něco jiného?
– aneb o vyhlášení nové „rezervace“  
ve Slavkovském lese
Pavla Tájková, AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les a krajské středisko Karlovy Vary

Čertkus luční je zajímavá bylina s natolik originál-
ním názvem, že jsme ho použili i  pro pojmeno-
vání nové přírodní památky u Horního Kramolína 
ve Slavkovském lese.
A jak „obyčejná“ a na první pohled nijak nápaditá 
bylina k takovému názvu přišla? Je to výsledek ob-
divuhodné všímavosti našich předků, kteří daleko 
více souzněli s přírodou než my dnes. Čertkus luční 
totiž není jen tak ledajaká bylina.
Naši předkové ho dobře znali z  málo úživných 
střídavě vlhkých občasně kosených luk. Ačkoliv 
vzhledem připomíná chrastavec rolní a  lodyha 
vzrůstem nepřesahuje výšku 80  cm, nedávnými 
studiemi se ukázalo, že je to rostlina velmi dlou-
hověká a  může žít i  50 let. Pod zemí se skrývá 
poměrně silný oddenek, který postupně dorůstá 
směrem vzhůru, zatímco odspodu uhnívá. Odtud 
také vzniklo pojmenování rostliny – oddenek totiž 
vypadá jako odspodu čertem ukousnutý. Podob-
ný je i  jeho název v angličtině „Devil‘s-bit“ nebo 
v němčině „Teufelabiss“ (čertův kousek). Latinsky 
Succisa pak znamená obdobně – podseknutý.

 Přírodní památka Čertkus v dubnu 2004 – v době, kdy začaly být objevovány  
přírodní hodnoty území. Foto Přemysl Tájek.

 Čertkus luční. Foto Přemysl Tájek.
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V minulosti se jeho kořene používalo k léčbě dý-
chacích cest, pro hojení ran, proti vodnatelnosti 
i jako amuletu zabraňujícímu uhranutí.
Další jeho výjimečností je, že je jedinou živnou rost-
linou jednoho z nejvzácnějších motýlů v Evropě – 
hnědáska chrastavcového. Tento motýl dnes v ČR 
žije pouze v Karlovarském kraji a  jeho gurmánsky 
založené housenky se živí pouze čertkusem.
Čertkus luční původně rostl ve  středních polo-
hách na většině našeho území, ale jelikož nesnáší 
hnojení nebo odvodňování, je dnes rozšířen pou-
ze roztroušeně až ojediněle. Početnější výskyt 
dnes najdeme v  Bílých Karpatech, na  Vysočině, 
na Olomoucku, Českolipsku, v Jižních Čechách, 
Klatovsku a v Karlovarském kraji.
Bohatým výskytem čertkusu lučního a  přede-
vším jedné z nejpočetnějších populací hnědáska 

chrastavcového se pyšní mokřadní louky pod 
Horním Kramolínem, ležící v  ochranném pásmu 
vodní nádrže Podhora. Především díky vstřícnosti 
vlastníků je Správa chráněné krajinné oblasti Slav-
kovský les letos vyhlašuje jako novou přírodní pa-
mátku. Památku pojmenovanou po rostlině, která 
loukám každé babí léto propůjčuje modrofialový 
šat, po  rostlině, která určuje charakter stanoviš-
tě místních luk (nehnojené střídavě vlhké louky), 
a v neposlední řadě po rostlině, která dává život 
vzácnému motýlu.

Pozvánka do čertkusových luk
Nazujme si holinky a pojďme se podívat na pří-
rodní krásy nově vyhlašované přírodní památ-
ky Čertkus blíže. Vydáme-li se sem v  květnu, 
je dobré mít uši nastražené. Můžeme zde totiž 

 Květnaté vlhké louky v západní části území.  Součástí přírodní památky jsou i prameniště.

 Součástí PP Čertkus je i meandrující tok říčky Teplé a okolní olšový luh. Všechny fotografie Přemysl Tájek.
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zaslechnout mečení „kozy nebeské“, zvuk vydá-
vaný rýdovacími pery tokajícího samce bekasiny 
otavní. V  rozkvetlé louce mezi světle růžovými 
rdesny v  tu dobu vykukují zástupy bohatých 
květenství prstnatce májového. Vyplatí se zajít 
i do nejmokřejších částí. Zde totiž můžeme ob-

divovat porosty snad nejkrásnějších květů mo-
křadních rostlin – vachty trojlisté.
V červnu se louky promění v ráj motýlů. Početnost 
hnědáska chrastavcového je zde monitorována 
od roku 2002 a proto víme, že zde žije nejpočetněj-
ší populace ve  Slavkovském lese. Tohoto motýla 

rozeznáme od  jiných hnědásků podle 
nápadné řady černých teček na  konci 
spodní strany křídel. Žije tu však i další 
velmi vzácný druh motýla – hnědásek 
rozrazilový, kterého spatříme pouze 
na  nejzachovalejších mokřadních lou-
kách, mezi které louky na Čertkusu ur-
čitě patří. Paletu barev motýlích křídel 
můžeme završit například ohniváčkem 
modrolemým, nebo vzácným modrás-
kem lesním. V červnu zde také rozkvétá 
několik trsů elegantně modrých kvě-
tů kosatců sibiřských, nebo sluneč-
ně žluté květy arnik. V  olšovém luhu 
na východní straně můžete najít několik 
rostlin oměje vlčího moru, na východě 
střední části potom kruštíky širolis-
té a  na  obnažené půdě v  mokřadech 
střední části potom masožravou tučnici 
obecnou. Botanickým labužníkům pak 

 Hnědásek chrastavcový – hnízdo  
s housenkami. Foto Pavla Tájková.

 Vzácný motýl na vzácné rostlině – hnědásek chrastavco-
vý na prstnatci Fuchsovu. Foto Přemysl Tájek.

 Členité břehy Podhorní nádrže tvoří jižní hranice lokality.  
Foto Přemysl Tájek.
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doporučujeme zapátrat po  ostřici přioblé, ostřici 
blešní nebo nenápadné bařičce bahenní.
Panensky bílé nenápadné květy tolije bahenní 
v slatinných loukách pak předznamenávají blížící 
se konec léta. Koncem srpna a počátkem září pře-
cházejí louky v květinovou nadvládu modrých kvě-
tů čertkusu lučního. S nimi jsou hned nápadnější 
i  hnízda housenek hnědáska chrastavcového, 
kteté tvoří obranné pavučinové zámotky, kde se 
drží pospolu a sluní se na posledních slunečních 
paprscích babího léta.

Přírodní památka a péče o ni
Vysoké druhové bohatství a výjimečná zachova-
lost území jsou dány do značné míry přítomností 
vodní nádrže Podhora, v jejímž ochranném pás-
mu bylo zakázáno hnojit, používat chemické pří-
pravky a intenzivně zemědělsky hospodařit. Díky 
ochrannému pásmu vodárenského zdroje se zde 
po  několik desetiletí téměř vůbec zemědělsky 
ani lesnicky nehospodařilo. Úplné a dlouhodobé 
upuštění od tradičního kosení a pastvy však luč-
ním společenstvům také neprospívá – vede k ší-
ření agresivnějších druhů, hromadění odumřelé 
biomasy a zarůstání náletovými dřevinami. Proto 
se louky v území již od roku 2004  nepravidelně 

kosí a  vyřezávají se nálety (za  finanční podpo-
ry z Programu péče o přírodu a krajinu). Statut 
přírodní památky by tak měl pomoci kvalitnější 
péči o území.
Přírodní památka o  výměře 42,3 ha bude vy-
hlášena v  druhé polovině tohoto roku. Hlavní-
mi předměty ochrany jsou populace hnědáska 
chrastavcového, jehož početnost hnízd house-
nek se zde pohybuje mezi 120–400, a soustava 
mokřadních luk, slatinišť a  lučních pramenišť, 
která hostí celkem 12 druhů zákonem chráně-
ných rostlin.
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