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Pramenné vývěry a rašeliniště 
Slavkovského lesa 4 - jižní část 
aneb krajinou hnědásků, kruštíků a minerálek
Přemysl Tájek, AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les a krajské středisko Karlovy Vary

V minulém díle jsme se pomyslným skokem přes 
silnici Rájov – Mnichov dostali do  tepelské části 
ramsarských mokřadů. První zajímavé místo je 
ukryté ve  smrkovém lesíku jen pár desítek met-
rů od silnice. Rozvolněná silně zrašelinělá plocha 
se suchopýry pochvatými a arnikami je lemována 
úzkým pásem podmáčených smrčin (v  mapě je 
místo označeno pod číslem 1).
Směrem dál na  východ, na  rozhraní tří katastrů 
– Číhané, Služetína a Babic, v pramenné oblasti 
Lučního potoka, se nachází velmi cenné nelesní 
mokřady tvořené střídavě vlhkými, pcháčovými 
a slatinnými loukami (v mapě je místo označeno 
pod číslem 2). Na zrašelinělých místech s největší 
mocností slatiny tu roste rosnatka okrouhlolistá, 
tučnice obecná a klikva bahenní, na střídavě vlh-
kých loukách se na několika místech daří drob-
né vrbě rozmarýnolisté a  vzácně i  ostřici blešní. 
Na  stanovištích s  nezapojenou vegetací může 
pozorné oko najít bařičku bahenní i velmi vzácnou 

bahničku chudokvětou (Eleocharis quinqueflora). 
V kosené části luk se v posledních letech vysky-
tuje i několik hnízd housenek hnědáska chrastav-
cového. Dále na  východ navazující rašelinné 
mokřady s nálety smrku hostí početnou populaci 
kruštíku širolistého.

Půjdeme-li po  toku Lučního potoka a mineme-li 
obec Číhanou, dostaneme se do oblasti s nejza-
chovalejšími přírodními vývěry minerálních vod 
v celém Slavkovském lese – k Číhanským prame-
nům. Přírodovědně nejcennějším z nich je nejvy-
datnější z kyselek tvořená probublávající oranžo-
vě zbarvenou tůní o velikosti asi 5 × 5 m – zde žije 
endemická rozsivka Pinnularia ferrophila, která je 
v současnosti známa pouze ze 3 lokalit na světě. 
V  těsném okolí dalšího z vývěrů minerálek roste 
bařička bahenní a stanoviště je tak přímo učeb-
nicovou ukázkou vlivu vývěrů železitých minerál-
ních vod na květenu a vegetaci. Okolí minerálek je 

 Slatinné louky se suchopýrem úzkolistým u Služetína.
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tvořeno náletovým březovým lesíkem a slatinnými 
loukami s  vachtou trojlistou, ostřicí Davallovou, 
ostřicí blešní, tolijí bahenní, prstnatci májovými 
a omějem pestrým.
Další cennou lokalitu s vývěry minerálních vod – 
Babické rosnatkové jezírko – najdeme ještě dále 
na východ, v jednom z “chapadel” ramsarské lo-
kality. Své romantické jméno dostalo toto zapo-
menuté místo podle drobného zrašelinělého ryb-
níčka s vývěrem minerálních vod, na jehož březích 
rostou rosnatky okrouhlolisté. Louky v okolí jezír-
ka byly v minulosti zasázeny lesem a nebýt ochra-
nářských opatření v uplynulých asi 10 letech, díky 
kterým se alespoň část starších výsadeb odstra-
nila, nejcennější druhy rostlin vázané na slatinné 
louky by zde dnes již jistě nerostly. Setkat se zde 
tak můžeme s  vachtou trojlistou, ostřicí blešní, 
tolijí bahenní, klikvou bahenní nebo prstnatcem 
májovým. Přímo v jezírku pak roste vzácná bub-
linatka menší a na jeho březích bařička bahenní.

Další významnou částí ramsarské lokality je také 
území nazývané jako Hoštěcká niva nacházející se 
mezi Služetínem a Hošťcem. V části blíže ke Slu-
žetínu v pásu mokřadních luk mezi lesy můžeme 
najít hadí mord nízký, jetel kaštanový, vachtu troj-
listou, ostřici přioblou (Carex diandra) a především 
bohatou populaci všivce lesního a prstnatce májo-
vého. Především prstnatců májových je zde doslo-
va nepočítaně a v posledních letech se odtud tyto 
orchideje šíří i do navazujících luk, které dříve bý-
valy ornou půdou. O kousek dál po proudu potoka 
roste na svahu mezi nivou bezejmenného potoka 
a sušší kosenou loukou ostřice Davallova a ostři-
ce blešní. Stanoviště v posledních letech bohužel 
začalo silně zarůstat vlčím bobem mnoholistým 
a  zčásti i  bolševníkem velkolepým a  tato invaze 
nepůvodních rostlin v  současnosti silně ohrožu-
je i  existenci zdejší nepočetné kolonie hnědáska 
chrastavcového – přestože je zde každoročně vlčí 
bob vytrháván, stanoviště koseno a sousední louky 
s vlčím bobem koseny vlastníkem pozemku opa-
kovaně během sezóny v době květu vlčího bobu.
Ještě kousek níže směrem k  Hošťci se nachází 
drobný zazemněný rybníček, v jehož zrašelinělém 
okolí byla v roce 2006 objevena druhá lokalita ost-
řice dvoudomé (Carex dioica) v Karlovarském kraji. 
Kromě ní tu roste i bařička bahenní, tolije obecná, 
ostřice Davallova, vrba rozmarýnolistá a  vachta 
trojlistá. O 200 m dále po proudu bylo v uplynulém 
roce obnoveno jímání Hoštěcké kyselky v dutém 
kmeni a postaven nad ním dřevěný altán.

 Prstnatce májové v Hoštěcké nivě.

 Všivec bahenní u Kolového rybníka pod Rájovem.
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Jižně od Hoštěcké nivy se zastavme ještě na mo-
křadech u  Jankovic s  vývěry Hornokramolín-
ských kyselek, květnatými mokřadními loukami 
a drobnými rybníčky (v mapě je místo označeno 
pod číslem 4). Ze vzácnějších druhů roste v ne-
kosených loukách třeba vachta trojlistá, ostřice 
blešní, vrba rozmarýnolistá, na kosených loukách 
i všivec lesní a bohatá populace čertkusu luční-
ho. Místní zajímavostí jsou probublávající vývěry 
minerálky v příkopu, který přivádí vodu do zdej-
šího rybníka.
Další část mokřadů je vázána na okolí nejhornější-
ho toku říčky Teplé a jejích přítoků. Přírodovědná 
hodnota mokřadů u pramenů Teplé je známa již 
dlouho, v roce 1993 zde byla vyhlášena přírodní 
rezervace Prameniště Teplé. V té době byla již bo-
hužel velká část zdejších slatinných luk významně 
poškozena odvodňovacími kanály a  výsadbou 
smrku. S nešetrnými zásahy do přírody se zdejší 
mokřady dodnes zcela nevyrovnaly, a to ani přes 
cílená ochranářská opatření, jako je třeba tvorba 
přehrázek na  melioračních příkopech. I  tak zde 
ale najdeme početné populace vzácných druhů 
rostlin – především kruštíku bahenního a upolínu 
nejvyššího, vzácněji také prstnatec Fuchsův nebo 
toliji bahenní. Před pár lety se na Prameništi Teplé 
podařilo potvrdit i  výskyt zde dlouho nezvěstné 
bahničky chudokvěté. Za  návštěvu stojí i  zdejší 
olšiny provoněné v předjaří květy stovek lýkovců 
jedovatých. Bohužel bohaté porosty dříve zde 

rostoucí tučnice obecné zmizely po odvodňova-
cích zásazích v 80. letech beze stopy.
Jižně na  Prameniště Teplé navazují mokřadní 
a zrašelinělé louky s klikvou bahenní, upolíny nej-
vyššími, arnikami horskými, vlochyní bahenní, vr-
bou rozmarýnolistou nebo suchopýrem pochva-
tým. Zarůstání smrky z náletu bylo na vybraných 
nejcennějších místech v minulých letech úspěšně 
zastaveno díky vyřezávkám financovaným z Pro-
gramu péče o krajinu.
Dále po proudu Teplé, za  silnicí mezi Závišínem 
a Rájovem, začínají jedny z nejhezčích mokřadů 
ve Slavkovském lese – Mokřady u Kolového ryb-
níka. Pcháčové, slatinné a  střídavě vlhké louky 
jsou místy doplněny suššími smilkovými trávníky 
a vrbovými křovinami. V litorálu Kolového rybníka 
i menšího rybníčka severněji rostou stovky všivců 
bahenních, na okolních loukách v květnu vykvétá 
vachta trojlistá a záplavy sytě fialových prstnatců 
májových, v červnu pak upolíny a arniky. Najít tu 
ale můžeme i  rostliny nápadné mnohem méně, 
o to však vzácnější – ostřici přioblou, ostřici blešní 
nebo bařičku bahenní. V navazujícím průseku pod 
dráty roste také drobná kapradinka vratička mě-
síční a na rašelinné čočce ještě o kousek východ-
něji i klikva bahenní a bahnička chudokvětá. Vlhké 
louky u Kolového rybníka s porosty čertkusu luč-
ního jsou jednou z největších a nejvýznamnějších 
lokalit hnědáska chrastavcového v ČR – bývá zde 
přes 100 housenkových hnízd.

 Přírodní vývěry minerálních vod u Číhané s bařičkou bahenní.
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Hezké mokřadní plochy najdeme i  v  pramen-
né oblasti bezejmenného levostranného přítoku 
Teplé (v mapě je místo označeno pod číslem 3). 
Zdejší slatinné a rašelinné louky s vachtami troj-
listými, tolijemi bahenními, hadím mordem a dal-
šími vzácnostmi jsou pravidelným hnízdištěm 
bekasiny otavní.
O  několik stovek metrů dále po  proudu Teplé 
stával Podhorní mlýn se známou kyselkou, jejíž 
vývěr byl v  loňském roce upraven a  zastřešen 
(viz Arnika 2/2013). V  dávno zaneseném, ale 
stále zvodnělém náhonu mlýna ještě donedávna 
rostl všivec bahenní – v  posledních letech zde 
již nebyl nalezen, ale možná jen v nepřehledném 
terénu uniká pozornosti botaniků. A  ještě než 
přejdeme silnici u Podhorní hájovny, stojí za  to 
zastavit se na drobném slatiništi na levém břehu 
Teplé s  kruštíky bahenními, tolijemi bahenními 
a bařičkou bahenní.
Nejen na vlhkých loukách ale i  v podmáčených 
lesích se dají najít pozoruhodné druhy rostlin. 
Olšina nad i  pod mostkem u  Podhorní hájovny 
hostí jedinou populaci oměje vlčího moru (Aconi-
tum lycoctonum) v Karlovarském kraji. Tato žlutě 
kvetoucí statná bylina se zde vyskytuje roztrou-
šeně v nejbližším okolí toku Teplé až za hranice 
přírodní památky Sirňák. Spolu s omějem vlčím 
morem můžeme v nivě najít i oměj pestrý nebo 
žluťuchu orlíčkolistou.

Přírodní památka Sirňák na  stránkách Arniky asi 
nepotřebuje podrobnější představování, zdejší 
bublající mofety a jejich rašelinné okolí se sucho-
pýry pochvatými jsou vyhlášenou geologickou 
zajímavostí zdejšího kraje. Četné vývěry plynů lze 
najít i za hranicemi PP Sirňák přímo v toku Teplé. 
Oranžové zabarvení vody na  některých místech 
dává tušit, že jde možná i o vývěry železitých mi-
nerálních vod.
Těsně za Sirňákem začíná nově vyhlášená přírodní 
památka Čertkus, jedna z botanicky nejcennějších 
ploch ve Slavkovském lese a zároveň jedna z nej-
významnějších lokalit pro hnědáska chrastavcové-
ho v ČR. Podrobnější povídání o ní můžete najít 
v loňském čísle Arniky (1/2013).
Součástí ramsarské lokality je i  Podhorní nádrž, 
která vznikla v polovině 20. stol. zvětšením star-
šího Podhorního rybníka. Zatopená plocha se ale 
tehdy zvětšila jen nevýrazně a členitý tvar s četný-
mi zátočinami Podhorní nádrže zůstal malebným 
koutem přírody. Příbřežní zóny jsou na  jaře plné 
stovek nebo možná i  tisíců pářících se ropuch 
obecných, v létě zdejší mělčiny rozkvétají žlutými 
květy bublinatky jižní.
Dalším přírodovědně významným místem jsou 
Podhorní slatě – mokré louky a slatinné louky po-
dél přítoku do Podhorní nádrže ve směru od Oves-
ných Kladrub. Zdejší mokřady byly v  roce 2008 
vyhlášeny jako přírodní památka. Kromě hnědás-
ka chrastavcového jsou Podhorní slatě domo-
vem celé řady vzácných druhů rostlin – kruštíku 
bahenního, ostřice Davallovy, ostřice blešní, ost-
řice přioblé, bařičky bahenní nebo vachty trojlis-
té. Na  nejvíce zrašelinělých místech roste tolije 
bahenní, jejíž zdejší populace je nejpočetnější 
ve Slavkovském lese.
Nejjižnější částí ramsarské lokality jsou tzv. Bez-
věrovské mokřady, několik oddělených slatinných 
luk s tučnicí obecnou, tolijí bahenní, bařičkou ba-
henní, vzácnými ostřicemi a nepočetnou populací 
hnědáska chrastavcového.
Své putování rozkvetlými mokřady Tepelska mů-
žeme završit vykoupáním v  rybníce Malá Pirka. 
Budeme-li při příchodu k  rybníku obezřetní, mů-
žeme zde pozorovat lovící čápy černé. A při pla-
vání v  rašelinné vodě se nezapomeňte pokochat 
porosty rdestu světlého (Potamogeton lucens) 
– Malá Pirka je jediným místem ve Slavkovském 
lese, odkud je tato vodní rostlina známa.

 Kruštíky bahenní na Prameništi Teplé. Všechny 
fotografie Přemysl Tájek.


