krásy eska

krušné hory

V ráji tuláků a botaniků
K
Krušnohorská krajina v okolí městečka Přebuz v sobě ukrývá většinu
typických krás a botanických zajímavostí, které se nacházejí v tomto
jinak málo navštěvovaném pohoří

text a foto: petr krása, botanik

rušné hory jako jediné
pohoří u nás nejsou chráněnou krajinnou oblastí,
nejsou ani příliš vyhledávaným místem k masovým návštěvám.
A to i přesto, že svými kvalitami mnohá pohoří předčí. Možná také proto
se při zdejších cestách setkáme mimo
nepatrného množství turistů, cyklistů
a houbařů také s dobrodruhy, tuláky,
historiky a mnohými přírodovědci.

otevenou krajinou
Cílem cesty je navštívit některá
z četných vrchovišť a podívat se na
vzácnou květenu vázanou na tato
přírodní stanoviště – biotopy. Vydáme-li se z Přebuzi severovýchodním
směrem, využijeme jednu ze starých
cest, která sloužila odjakživa místním
obyvatelům k přesunům za prací,
především hornickou. Paměť cesty
odhalíme záhy v podobě prastarých
a rozpadajících se stromů jeřábů
ptačích (Sorbus aucuparia) rostoucích
ve zbytcích podél cest. Podíváme-li
se do jejich koruny, máme stále větší
šanci uvidět na jejich větvích dlouhé
vousy epifytického lišejníku provazovky tlustovousé (Usnea ﬁlipendula),
která se zde v posledních desetiletích
znovu a častěji objevuje.
Cesta je většinou lemována užším
pruhem krátkostébelné vegetace,
kterou občas doprovází žlutě kvetoucí prha arnika (Arnika montana) nebo
stále ustupující a vzácnější kociánek
dvoudomý (Antennaria dioica). Trasa
pokračuje širokým údolím potoka
Rolavy, který zde na mnoha místech pramení. Záhy uvidíme jeden
z krajinných fenoménů vázaný na
zdejší historické hornictví. Jsou jím
tzv. sejpy, antropogenní hromady
po rýžování těžených rud, které jsou
vzhledem k chudému horninovému
prostředí porostlé pouze základní
vegetací. Tu většinou tvoří keříčky
borůvek, brusinek, vřesu a na holém
skeletu zajímavé lišejníky rodu
dutohlávka (Cladonia) nebo vzácněji
malohubka růžová (Baeomyces roseus).
Sejpy jsou doprovázené malými,
hustě rozvětvenými smrčky, jejichž

Podmáčené horské smrčiny mají často pralesovitý charakter
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přírůstek je téměř nepostřehnutelný.
Vysoká sněhová pokrývka a dlouhotrvající zimní období zajišťuje
pravidelné umrzání nových pupenů
a větve stromu tak nerostou do šířky,
ale pouze houstnou a vytvářejí tak
pravidelné zelené jehlany.

pestré rozvaliny
S touto podobou přirozeně tvarovaných smrčků se můžeme setkat i ve
svazích a loukách mimo nivy potoků.
Naší cestou podél Rolavy do údolí
bývalých Chaloupek uvidíme četné
izolované skupinky stromů, které nás
upozorňují na přítomnost původního
osídlení, zde tzv. bouraček. Jsou to
místa základů zbořených stavení, po
kterých zbyl pouze narušený a nezatravněný povrch se stavebními zbytky
a zvětralým horninovým skeletem.

Právě jedině zde mohou uspět
v konkurenci méně průbojné, o to ale
zajímavější druhy rostlin. Setkáme se
tu s několika desítkami druhů, botanik se tady vždy zastaví na delší dobu,
poklekne a hledá vzácné rostlinné
taxony. Jedním z nich je například
pouze několik týdnů v roce rostoucí
primitivní kapradina vratička měsíční
(Botrychium lunaria) nebo její příbuzná, daleko vzácnější vratička heřmánkolistá (Botrychium matricarifolium)
patřící mezi naše kriticky ohrožené
druhy rostlin. Objevit se tu může také
bleděmodrý vítod douškolistý (Polygala serpylifolia), rostlina v Česku rostoucí pouze zde v Krušných horách.
Často narazíme na žlutě kvetoucí
jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) a vzácněji i jestřábník oranžový
(Hieracium aurantiacum), vegetaci pak
doplňují běžné druhy trav. Jakmile
skončí základy bouračky, vegetace

do nitra vrchoviště pronikne

pouze otrlý znalec
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Pohoří je plochou hornatinou táhnoucí se ve směru jihozápad – severovýchod
s nevýraznými vrcholy. Svahy pohoří jsou směrem na jihovýchod prudké,
členěné kolmo hluboce zaříznutými údolími, kdežto směrem na severozápad je
pokles pozvolný a plynulý.
Geologicky náleží do soustavy Českého masívu, vznikaly především
hercynským vrásněním a jsou tvořeny zčásti paleozoickými metamorfovanými
horninami (svory, fylity a poraruly) prvohorního stáří a zčásti prvohorními
vyvřelinami (porfyrické granity). V dobách třetihor pak byly dále modelovány
tektonickými zlomy do dnešní podoby.

se rychle mění buď v druhově chudší
horské louky, nebo mokré, až rašelinné louky. Podmáčené a rašelinné
louky jsou většinou neprostupné,
s dominantními ostřicovými a suchopýrovými porosty, místy střídané
rašeliníkovými koberci. Naopak sušší
horské louky představují nejčastější
luční biotop tvořený dominantní
smilkou tuhou (Nardus stricta), elegantní trávou lipnicí širolistou (Poa
chaixii) nebo aromatickým koprníkem štětinolistým (Meum athamanticum), typickou mrkví Krušných hor.

Takovýto prales je
typickým a hojným lesním biotopem na silně
zrašelinělých půdách,
voda je zde zadržována rašeliníkem
a odumírání smrku je
přirozený proces

podmáenými lesy

Tento druh hmyzožravé rostliny – rosnatka anglická – patří
k výrazným rostlinám
vrchovišť. Od běžnější
podobné rosnatky
okrouhlolisté se liší
tvarem listů, jejichž
čepel má kapkovitý
tvar. Roste většinou na
pokraji vodní hladiny
vrchovištních jezírek.
Patří mezi vzácné
a ohrožené druhy naší
květeny

Zamiřme z Chaloupeckého údolí
do lesů, nejlépe směrem na sever,
opusťme na chvíli cesty a zkusme
projít k hraničním vrchovištím. Les je
zde představován smrkovým porostem, často rozvolněným, s výrazným
a různověkým zmlazením. Nejdříve
musíme překonat výraznější výškové převýšení, vydáme se do kopce
prosvětlenou horskou smrčinou
s dominantní třtinou chloupkatou
(Calamagrostis villosa) v bylinném
patře. Na první pohled se les jeví jednotvárně, ale za pomalejšího kroku si
všimneme bílých květů nízké rostlinky sedmikvítku evropského (Trientalis
europaea) a zejména mnoha druhů
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petr krása ﹙﹚
botanik
Žije v Sokolovské pánvi, vystudoval Fakultu životního prostředí, pracuje ve
státní ochraně přírody a je členem Přírodovědné společnosti, kde se věnuje
popularizaci botaniky prostřednictvím webu Botany.cz. Ve volných chvílích
chodí po horách vysokých i nízkých s fotoaparátem na krku. Vlastní web www.
sokolovak.com, kde píše o svých aktivitách a vystavuje fotograﬁe.

mechorostů, mezi nimi i přibývajícího rašeliníku. Ten nám napovídá, že
les přechází v podmáčenou smrčinu
a přislibuje cílená rašeliniště.¨
Jakmile se dostaneme do rovnějších ploch nebo do nevýrazné terénní
deprese, zvyšuje se podmáčení. Podmáčená smrčina se mění v rašelinnou
se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) nebo bezkolencem
modrým (Molinia caerulea), má často
pralesovitý charakter s rozvolněnými
a usychajícími nebo i suchými stromy,
silně zamokřenou půdou a téměř
stoprocentně zapojeným mechovým
patrem s rašeliníky (Sphagnum). Právě
rašeliníky představují největší potenciál v zadržování vody, čímž umožňují stabilní existenci biotopů vázaných
na dostatek vody. Vytvoří-li se místo,
kde je vody mírně nadbytek, stromy
časem odumřou a území se promění v rašeliniště, často neprůstupné.
Dominují zde již zmíněné rašeliníky,
kterých zkušený bryolog nalezne
mnoho druhů, laik si však všimne
pouze jejich rozdílného zeleného
a červeného nebo nahnědlého zbarvení. Z vyšších rostlin se tu velmi často
objevují některé rašelinné ostřice
(Carex), plazivá klikva bahenní (Oxycoccus palustris), běžná violka bahenní
(Viola palustris), vzácně také rosnat-

rašeliníky představují největší potenciál

v zadržování vody
Prha arnika je zákonem chráněná rostlina,
roste vzácněji při okrajích cest a patří mezi tradiční léčivé rostliny

ka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).
Na některých podmáčených loukách
otevřených lesních ploch se můžeme
setkat s kvetoucí orchidejí prstnatcem
Fuchsovým (Dactylorhiza fuchsii).

nepr(stupnými
vrchovišti
Lesní rašelinná „necesta“ nás dovedla do hraniční oblasti vrchovišť,
v této části Krušných hor častého
a rozsáhlého biotopu. Najdeme zde
několik desítek drobných i větších
rašelinných míst, kde dochází k nejvýznamnějšímu zadržování vody.
Vrchoviště představují nejzachovalejší
biotopy, vznikají tisíce let a hostí
reliktní květenu z dob ledových. Do
nitra vrchoviště pronikne pouze otrlý
znalec, neboť musí překonat hluboce
zvodnatělý lem a následně neprůstupné porosty vzrostlé keřovité
borovice rašelinné (Pinus pseudopumilio). Odměnou je pak samotné jádro
vrchoviště s drobnými rašelinnými
jezírky a vzácnou květenou. Setkat
se tu můžeme se suchopýry úzkolistými a pochvatými (Eriophorum
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angustifolium, E. vaginatum), rašeliništními ostřicemi, keříčky vlochyně
(Vaccinium uliginosum) a šichy černé
(Empetrum nigrum) a hmyzožravou
rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) nebo i vzácně s rosnatkou
anglickou (Drosera anglica).

cestou nazp*t
Putování postoupilo, a tak se vydáme
cestou kolem nepřístupné Národní
přírodní rezervace Velký močál nazpět
do Přebuzi. Půjdeme opět podmáčenými smrčinami, budeme znovu míjet
borovicové hranice vrchovišť, projdeme kolem zbořenišť staré továrny, kde
uvidíme na vlhkém lemu cesty všivec
lesní (Pedicularis sylvatica), až nakonec
vyjdeme v rozlehlé luční enklávě
bývalé osady Rolava. Ta svou úžasnou
krajinnou scenérií shrne dosavadní
cestu. Před Přebuzí ještě narychlo
nakoukneme na starý rašelinný odval
(místo pozůstatku historické těžby
rašeliny) Přebuzského vřesoviště, kde
roste drobná keřovitá bříza trpasličí
(Betula nana), opět glaciální relikt.
Zde naše cesta končí a jiná začíná.

krásy eska
Charakter zdejšího
horského vřesoviště
s keříčky borůvek
a vlochyní je doplňován starými stromy
jeřábů ptačích. Takovéto
lokality jsou ideálním
místem výskytu tetřívka
obecného, vzácného
kura Krušných hor, který tu nachází vhodnou
potravu

Tobolky rašeliníku
po dozrání dokážou
puknout a vystřelit
výtrusy do vzdálenosti
několika metrů, čímž
si mechorost zajišťuje
vhodné rozšiřování.
Tělo rašeliníku dokáže
pojmout veliké množství
vody a zvětšit svůj
objem až 30× – tato jeho
vlastnost je podstatou fungování všech
rašelinišť

jak se tam dostat
Pohoří je plochou hornatinou táhnoucí se ve směru jihozápad – severovýchod
s nevýraznými vrcholy. Svahy pohoří jsou směrem na jihovýchod prudké,
členěné kolmo hluboce zaříznutými údolími, kdežto směrem na severozápad je
pokles pozvolný a plynulý.

popisovaná trasa

© SHOCart

Přebuz – bývalá Rolava – bývalé Chaloupky – lesy S Chaloupek - oblast Jelení
– NPR Velký močál - bývalá továrna – Rolava – PR Přebuzské vřesoviště –
Přebuz.
Trasa měří přibližně 15 km, s ohledem na bloudění v rašelinných lesích i více.
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