
Přehled rostlin a živočichů 
východního Krušnohoří – více než 750 druhů

  Východní Krušnohoří má 

mnoho zajímavých obyvatel. 

Patří k nim ptáci, kteří si staví hnízda 

v křovinách kamenných snosů, motýli, 

kteří poletují nad horskými loukami, 

houby ve smíšených lesích, mechy na 

rašeliništích nebo ryby v horských bystřinách. 

Mnoha z nich se v našich horách dobře daří – 

především díky pestré a poměrně zachovalé 

přírodní krajině. Spousta dalších však potřebuje 

naši pomoc a ochranu. V tomto svazku se Vám 

představí více než 750 druhů rostlin a živočichů, 

typických pro východní část Krušných hor. 

  Obsah knihy:

Houby • lišejníky • mechy • výtrusné a semenné 

rostliny • měkkýši • pavouci • rak říční • 

dvoukřídlý, rovnokřídlý a blanokřídlý hmyz • 

křísi • motýli • brouci • vážky • ryby • obojživelníci • 

plazi • ptáci • savci 
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Tento svazek je součástí třídílné edice Přírodou východního 
Krušnohoří. Další svazky:

  Tráva roste neustále – i na horských loukách – a když se 

v létě nepokosí, stane se nepřekonatelnou překážkou pro 

velkou část lučního kvítí. Každý rok v červenci přijíždějí 

proto desítky dobrovolníků z celého světa kosit louky v 

okolí krušnohorského Bielatalu. Pomáhají tak zachovat 

zdejší vzácné druhy rostlin a tím i životní prostředí pro 

mnoho druhů živočichů. Máte-li zájem pocvičit se v cizích 

jazycích, poznat spoustu zajímavých lidí, ale především 

pomoci krušnohorské přírodě, obracejte se buď přímo na 

www.grueneliga-osterzgebirge.de, tel. 0 35 04 - 61 85 85, 

nebo na O.S. Šťovík – Teplice 

www.stovik.cz, tel. 7 75 10 79 06.

Kosení horských luk

Př
ír

od
ou

 v
ýc

h
od

n
íh

o 
K

ru
šn

oh
oř

í –
 P

ře
h

le
d

 ro
st

lin
 a

 ž
iv

oč
ic

h
ů



Sandstein Verlag • Dresden

Přírodou východního Krušnohoří
1. svazek

Přehled rostlin 
a živočichů



3

  Obsah

Předmluva

Představení partnerských 
organizací

Houby

Lišejníky

Mechy

Výtrusné a semenné rostliny

        Plavuně, přesličky,  
        kapradiny

        Jehličnany

        Listnaté stromy

        Keře

        Trávy, ostřice, sítiny

        Vodní rostliny

        světle modré květy

        modré květy

        fialové květy

        růžové květy

        červené květy

        hnědé květy

        žluté květy 

        zelené květy

        bílé květy

Měkkýši

Pavouci

Rak říční

         Hmyz

         Dvoukřídlí

         Blanokřídlí

         Křísi

         Rovnokřídlí

         Motýli

         Brouci

         Vážky

Ryby

Obojživelníci a plazi

Ptáci

Savci

Spoluautoři

Rejstřík

Na obálce vpředu: 
chrpa parukářka – Centaurea pseudophrygia, Fotografie: Thomas Lochschmidt
pěnodějka červená – Cercopis vulnerata, Fotografie: Alexander Burzik
výr velký – Bubo bubo, Fotografie: Jiří Bohdal

© 2007 Grüne Liga Osterzgebirge e. V. a Sandstein Verlag, Dresden

1. vydání 

Všechny svazky knihy jsou chráněny autorskými právy. Kopírování, překlady, pořizování 
záznamů na mikrofilm, ukládání a zpracovávání elektronických dat, jakož i další formy 
využití za hranicí autorských práv jsou bez souhlasu vydavatele zakázány.

Vydavatel: Grüne Liga Osterzgebirge e.V. 
Idea a koncept: Jens Weber 
Grafická úprava: Jana Felbrich 
Tisk a vazba: Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG, Calbe

ISBN 978-3-940319-19-7

4

6 

10

34

46

56

60

66

72

84

94

112

118

122

126

134

150

154

156

182

186

DIESES PROJEKT WIRD VON DER 
EUROPÄISCHEN UNION KOFINANZIERT

210

218

228

230

240

250

258

264

283

299

310

320

326

364

386

391

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN  
EVROPSKOU UNIÍ



4 5

  Svazek „Přehled rostlin a živočichů“ je  

součástí rozsáhlejšího projektu „Příro- 

dou východního Krušnohoří“, který  

dále obsahuje:

•  2. svazek: „Geografický přehled“ 

(klima, geologie, půdy, vývoj krajiny,  

biotopy a rostlinná společenstva, fauna) 

ISBN  978-3-940319-20-3

•  3. svazek: „Průvodce po 

nejzajímavějších oblastech“ 

(Podrobný popis nejzajímavějších  

oblastí: krajina, flóra a fauna, přírodo-

vědné zajímavosti, turistické cíle), 

ISBN  978-3-940319-21-0

•  Rozšířenou verzi na CD

•  Aktualizace na  

   www.osterzgebirge.org

•  Software pro PDA mj. s elektronic- 

kým určovacím klíčem rostlin a živo-

čichů a GPS navigací s vyobrazením  

a popisem jednotlivých lokalit.

  Další plány existují zatím jen na papíře. 

Jejich realizace nezáleží u neziskových 

organizací jen na získání dotačních 

prostředků, ale také na podpoře míst-

ních občanů a návštěvníků regionu.

  Naše kniha chce být inspirací pro 

všechny, které zajímá příroda východ-

ních Krušných hor. Vždyť v tomto kraji 

je opravdu co poznávat a obdivovat –  

bukové lesy na jižních stráních, důlní 

rybníky mezi Brandem a Saydou, ka- 

menné snosy kolem Oelsenu a Petrovic 

nebo strmá údolí říček Müglitz a Wei-

ßeritz. A v neposlední řadě také chrpu 

parukářku na horských loukách pod 

Geisingbergem. 

  Příjemné chvíle strávené nad knihou 

i v krušnohorském terénu Vám přejí 

všichni autoři, a také sdružení Grüne 

Liga Osterzgebirge a Šťovík Teplice. 

               Jens Weber, říjen 2007

Předmluva

  Předmluva

  „Chrpa parukářka? Tu ale v atlasu  

rostlin nemáme!“, zjistili gymnazisté, 

když měli určovat květiny na rozkvet-

lé louce pod Geisingbergem. Není 

divu, vždyť všechny příruční atlasy 

a určovací klíče obsahují nutně jen 

omezený výběr ze všech rostlinných 

nebo živočišných druhů. Ty české musí 

zohlednit Krkonoše, stejně jako Podyjí, 

do německých se musí vejít alpské 

druhy společně se zástupci severních 

nížin. Na regionální zvláštnosti obvykle 

místo nezbývá.

  Tak vznikla myšlenka sestavit přehled 

rostlin a živočichů typických pro vý- 

chodní Krušné hory. Na vzniku textů i 

fotografií se podílelo kolem 40 ně-

meckých i českých autorů. Knihu vydá-

vá saská ekologická organizace Grüne 

Liga Osterzgebirge ve spolupráci s ob-

čanským sdružením Šťovík – Teplice. 

Tento průvodce obsahuje přibližně 

750 druhů s popisem a fotografiemi. 

Jedná se samozřejmě jen o výběr 

z nepřeberného množství rostlin a 

živočichů, s nimiž se na cestách po 

východním Krušnohoří můžeme  

setkat – v každé kapitole proto naj- 

dete odkazy na podrobnější litera- 

turu. Přesto jde o ucelený přehled 

typických, zajímavých a častých  

druhů, které jsou doma v území  

mezi severočeskou pánví a  

Tharandtským lesem. 
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  Začalo to v roce 1991. Studenti tha-

randtské lesnické akademie a další 

dobrovolníci uklízeli těžké pneumatiky 

a další odpadky z lesa u Obercunners-

dorfu, aby uvolnili místo vzácným 

rostlinám. O několik týdnů později 

blokovaly dva tucty aktivistů hraniční 

přechod na Cínovci s transparentem 

„Zboží na železnici!“ Mnoho (volného) 

času zabralo také vyjadřování ke všem 

novým plánům výstavby ve východ-

ním Krušnohoří. Na počátku 90. let 

proběhly první přírodovědné exkurze 

a výukové programy pro děti. Dnes je 

mnohem větší jak počet dobrovolníků, 

tak i oblast, v níž Grüne Liga působí, 

těžiště práce však zůstává stejné:

•  Praktická ochrana přírody: kosení 

horských luk; vysazování listnáčů v 

jehličnatých monokulturách; zakládání 

třecích rybníčků; konkrétní opatření 

v druhové ochraně; ochranářské 

akce s účastí mnoha dobrovolných 

pomocníků. 

•  Odborné ochranářské projekty: 

obnova biokoridorů, projekty druhové 

ochrany, odborná příprava nových 

chráněných území, aj.

•  Ekologická politika: boj proti 

devastaci přírody (např. při stavbách 

předimenzovaných silnic, ničení 

přirozených koryt vodních toků, těžbě 

dřeva v chráněných územích). 

•  Práce s veřejností a ekologická 

výchova: přírodovědné exkurze a 

přednášky; naučná hra „Výr Ulli poz-

nává východní Krušnohoří“. 

   Grüne Liga Osterzgebirge – 
  regionální ekologická organizace

  Aktuální informace o přírodě ve východních Krušných horách a její 

ochraně nabízí jednou měsíčně časopis Grünes Blätt’l. Funguje 

především díky příspěvkům dobrovolných dárců a svými texty do něj 

přispívají přírodovědci z regionu. Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16 

hodin jsou v kanceláři Grüne Liga Osterzgebirge v Dippoldiswalde vítáni 

pomocníci s přehýbáním a sešíváním čerstvě vytištěných listů.

Představení partnerských organizací

  Síla ekologické organizace spočívá 

především ve velkém množství sym-

patizantů a dobrovolných přispěvatelů. 

Při ochranářských akcích Grüne Liga 

se ročně schází více než stovka lidí a 

téměř stejný počet dárců umožňuje 

organizaci začínat s novými projekty. 

Občanské iniciativy se angažují v pro-

testech proti ničení krajiny, odborníci 

dávají své znalosti do služeb ochrany 

přírody, studenti absolvují ekologická 

praktika, dobrovolní pomocníci umož-

ňují od roku 1995 existenci časopisu  

„Grünes Blätt’l“ – a je ještě mnoho 

dalších možností, jak se v Krušných 

horách podílet na ochraně přírody.

  Pět způsobů, jak chránit přírodu společně s Grüne Liga Osterzgebirge: 

•  Každoročně v červenci probíhá dvoutýdenní tábor spojený s kosením 

horských luk v Bielatalu u Bärensteinu; dále mnoho víkendových akcí 

v průběhu roku.

•  Ochranářská praktika (každoročně v srpnu v Schellerhau), diplomové 

práce, dobrovolnický rok v ekologické organizaci.

•  Přírodovědné exkruze a přednášky pro dospělé a výukové programy 

pro děti.

•  Finanční příspěvek na konto: 4 600 781 001  BLZ: 850 900 00    

                 Dresdner Volks- und Raiff eisenbank

               •  Členství v Grüne Liga Osterzgebirge e.V.

Große Wassergasse 19, 01744 Dippoldiswalde

Tel. (+49) 0 35 04 - 61 85 85

e-mail: osterzgebirge@grueneliga.de

www.grueneliga-osterzgebirge.de
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Občanské 

sdružení Šťovík – 

Teplice je nevládní 

nezisková organi-

zace působící v lá-

zeňských Teplicích 

na severu Čech. Od ro-

ku 2003 se zabýváme pře-

devším ekologickou výchovou – našimi 

výukovými programy a exkurzemi 

prošly tisíce dětí z mateřských, základ-

ních i středních škol v Teplicích a okolí. 

Pořádáme pravidelná setkání a odbor-

né semináře pro učitele a školám nabí-

zíme dlouhodobé ekologické projekty.

• Ekoporadna: V roce 2006 jsme v no-

vých prostorách v základní škole Ko-

perníkova otevřeli ekoporadnu se stu-

dovnou (naše přírodovědná knihovna 

má v současné době cca 600 titulů) a 

půjčovnou naučných videokazet z vi-

deotéky ministerstva životního pro-

středí. Poradnu využívají především uči-

telé, kteří si k nám zvykli chodit pro 

hor, nebo například na Špičák u Krás-

ného lesa a do Mordové rokle. Součástí 

výletů je vždy výklad o přírodě a histo-

rii krajiny navštíveného místa.

• Internetové stránky: Internetové 

stránky Šťovíku sloužily dosud předev-

ším k informacím o našich aktivitách, 

v  době vydání této knihy je však roz-

šiřujeme o sekce „Ekologická poradna“ 

a „Teplicko“. V nich budou Tepličané 

moci najít důležité informace např. 

o nakládání s odpady nebo kvalitě 

ovzduší, přečtou si články o zajímavé 

přírodě v okolí a zároveň zde budou 

mít informační servis o tom, co se na 

Teplicku děje v oblasti ochrany 

životního prostředí.  

• Pro přírodu: Aktivně se zapojujeme 

do ochrany přírody. Naši členové se 

zúčastňují ochranářských podniků 

(např. kosení  bílých strání v Českém 

středohoří), Šťovík sám čas od času 

pořádá úklidovou akci (Doubravka, 

Písečný vrch, Kateřina, Horský potok 

nad Krupkou)

• Dětské kluby: Členové první gene-

race našeho klubu jsou už vesměs na 

střední škole, Šťovík proto v roce 2008 

otvírá nový klub pro děti prvního stup-

ně základních škol. Bude se scházet 

jednou týdně a jeho náplní bude pře-

devším poznávání a ochrana přírody 

v okolí Teplic. Součástí jeho činnosti 

budou pravidelné víkendové výpravy 

do přírody.

O. S. Šťovík – Teplice

areál ZŠ Koperníkova 25 92, 

Teplice, 41501

Otevírací doba: út, čt: 14.00–18.00

Tel: 775 107 906, 737 915 661

e-mail: kotera@stovik.cz

www.stovik.cz

  Občanské sdružení Šťovík – Teplice 

Představení partnerských organizací

náměty k ekologické výchově ve ško-

lách; přichází však také stále více „ne-

učitelů“ – občanů, kteří potřebují radu, 

či pomoc. Od začátku roku 2008 nabíd-

neme k prodeji produkty Fairtrade, růz-

né ekologicky šetrné výrobky a odbor-

nou literaturu.

• Čtvrtky ve Šťovíku: Čtvrtky jsou u 

nás vyhrazeny přednáškám – od září 

2006 jsme se věnovali takovým téma-

tům, jako je Fair trade, zdravá výživa 

nebo ekonomická globalizace, ale 

také životní prostředí na Teplicku a 

negativní vlivy nové průmyslové zóny 

v Krupce. Jednou za čas se také ve 

Šťovíku setkávají učitelé se zájmem 

o ekologickou výchovu.

• Akce pro veřejnost: Kromě menších 

setkání přímo v ekoporadně pořádáme 

také větší akce pro veřejnost. Poved-

la se především oslava Dne Země v 

dubnu 2007, na kterou se k teplické 

Mušli přišlo podívat několik stovek 

návštěvníků. Na podzim jsme zorgani-

zovali „První teplickou cyklojízdu“ u 

příležitosti Evropského dne bez aut.

• Přírodovědné výlety: V naší nabídce 

pro veřejnost jsou také poznávací výle-

ty. Snažíme se, aby byly přístupné všem, 

jezdíme hromadnou dopravou a vybí-

ráme si cíle v nedalekém okolí. V létě 

2007 jsme podnikli několik jednoden-

ních výprav do saské části Krušných 
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  Když se řekne houba, obvykle si představíme plodnici, složenou z klobou-
ku a třeně („nohy“), takovou, kterou v létě a na podzim hledáme v našich lesích. 
Svět hub je ale mnohem rozmanitější. Zmínit bychom se měli především o 
hlenkách (Myxomycetes), vřeckovýtrusých (Ascomycetes) a nakonec o stop-
kovýtrusých houbách (Basidiomycetes), jejichž mikroskopické tzv. basidie 
nesou na lupenech nebo v rourkách stopkaté výtrusy. 

Text: Hans-Jürgen Hardtke, Possendorf; 
            Reiner Helwig, Seifersdorf

Fotografi e: Reiner Helwig, Hans-Jürgen Hardtke, 
                           Wolfgang Böhmichen 

Houby
Když se vydáme do lesa na houby, sbíráme pouze plodnice, vlastní houba však 
žije jako podhoubí (mycelium) v půdě, nebo například v odumřelém pařezu. 
Mycelium roste v ideálním případě rovnoměrně, prstencovitě, na jeho koncích 
pak vyrůstají plodnice. Tak vznikají nápadné prstence, jak je známe například 
u strmělek. Pokud známe rychlost růstu podhoubí, dokážeme určit také stáří 
houby – 100 let není žádná výjimka.

11
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  Mnoho druhů hub žije v symbióze s rostlinami (mykorrhiza). Ta je důležitá pro 
mnoho našich stromů a pro výskyt jednotlivých druhů hub – zkušený houbař 
přece ví, že klouzky najde pod modřínem! 

  Houby hrají důležitou roli v ekosystému – žijí jako paraziti na rostlinách, v  
symbióze s nimi, nebo jako saprofyti. Posledně jmenovaní rozkládají odumřelé 
části rostlin a přispívají tak ke koloběhu živin. Mnoho hub se specializuje na 
listy, řapíky nebo stonky bylin. Fytoparaziti jako různé rzi nebo prašné sněti 
mohou také škodit na úrodě. 

  Pro houbaře je samozřejmě důležitá dobrá znalost nejdůležitějších jedova-
tých hub – mezi smrtelně jedovaté patří například muchomůrka citrónová a 
vláknice začervenalá. Ta má však ráda vápnité půdy a ve východních Kruš-
ných horách se vyskytuje jen zřídka. Mnoho jedovatých hub má také opojné 
účinky, bývají však nepředvídatelné a rozhodně je nedoporučujeme zkoušet! 

  Pro toho, kdo zná velkou přírodní rozmanitost východních Krušných hor,  
nebude překvapením, že se zde zatím podařilo prokázat výskyt více než  
1000 druhů hub!  

  Z velkého množství biotopů vybereme jen některé a představíme si jejich cha-
rakteristické druhy:

  Velký význam mají (původně) jedlobukové a dubohabrové lesy na krušno-
horských úbočích. Kromě typických druhů jako je muchomůrka citrónová, 
holubinky, hřib plstnatý, strmělka mlženka a penízovky, tu najdeme například 
montánní druh hřib kříšť.

  Na padlých bukových kmenech roste vřeckovýtrusná rosoloklihatka čirá. Na 
smíšené bukové lesy s kvalitní půdou se omezuje výskyt korálovce jedlého, tří 
druhů helmovek a kuřátek květákových. V přírodě blízkých bukových poros-
tech roste krásná šupinovka tmavošupinná. Mnoho montánních druhů se 
koncentruje v oblasti mezi Altenbergem a Cínovcem a v povodí Gimmlitz.  
Patří k nim například ryzec černohlávek, vzácněji také bondarcevka horská  
a muchomůrka královská.

  Velmi druhově bohaté jsou také dubohabrové lesy, především na zachovalých 
bazických výchozech (údolí Seidewitz a Müglitz). Najdeme zde vzácné a chrá- 
něné druhy, například šťavnatku slonovinovou, bedlu Grangeovu, nebo holu-
binku habromilnou.

  Přírodě blízké smrkové lesy ve vyšších polohách, ale také v chladných, níže  
položených údolích, osidlují charakteristické druhy hub – mykorhizní druhy  

smrků a saprofyti na jehličnaté hrabance. Typický podzimní aspekt předsta-
vují  ryzec šeredný, strmělka vonná, muchomůrka šedivka a muchomůrka 
růžovka, už v létě se zde vyskytuje hřib kovář. Na jaře najdeme na ležících 
smrkových šiškách terčku šiškovou.

  Velký význam pro druhové bohatství mají ve východním Krušnohoří rozmani-
té horské louky – zvlášť bohaté jsou smilkové trávníky a koprníko-kostřavové 
louky.  Najdeme tu mimo jiné 24 druhů šťavnatek, například náročné druhy, 
jako je voskovka granátová, šťavnatka kluzká a šťavnatka veselá. Dále různé 
druhy kyjankovitých – kyjanku zakouřenou,  kyjanku hlínovou  nebo kyjanku 
pleťovou – a mnoho dalších. Zachování  všech těchto (ohrožených) druhů hub 
klade velké nároky na hospodaření v krajině a ochranu přírody. Všechny druhy 
jsou odkázány na pravidelné kosení nebo extenzivní pastvu. 
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vybledlý nebo tmavý; rourky bílé, později 
našedlé, místa otlaku nahnědlá; třeň šupi- 
natý, šedobílý se světle hnědým nádechem; 
dužnina šedobílá; velmi chutný
Výskyt: na okrajích lesů a cest, pod břízami, 
častá houba východních Krušných hor
Období růstu: červenec až říjen

5  Křemenáč březový 
Leccinum versipelle
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 4–20 cm v průměru, načer-
venalý-nahnědlý, s oranžovým nádechem; 
rourkymladé našedlé, jinak bělavé, poz-
ději šedožluté, místa otlaku se nezbarví; 
třeň bělavý s hnědočernými šupinkami; 
dužnina zůstává dlouho bílá, později lehce 
načervenalá; lahodná vůně a chuť
Výskyt: vřesoviště, rašeliniště, především 
pod břízami; nejčastější křemenáč východ-
ních Krušných hor
Období růstu: červenec až říjen
Zajímavosti: v posledních letech ubývá  
(pravděpodobně kvůli klimatickým změnám)

6 Křemenáč osikový   
Leccinum aurantiacum
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 5–15 cm v průměru, oranžo- 
vočervený – oranžovohnědý; rourky bílé,  
později šedožluté, místa otlaku načervenalá;  
třeň ke špičce poněkud zúžený, bílý s hně- 
davými šupinkami; dužnina dole často mod- 
rozelená, jinak načervenalá, později mod-
ročerná; lahodná vůně a chuť
Výskyt: pod osikami, na okrajích lesů, v par-
cích; druhý nejčastější křemenáč východ-
ních Krušných hor
Období růstu: červenec až říjen
Zajímavosti: žije v symbióze s osikou

7  Klouzek obecný  Suillus luteus
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 5–13 cm v průměru, kašta-
nově hnědý, někdy žlutohnědý, za vlhka 
slizký, okraj přečnívající; rourky okrové, poz-
ději do žluta, třeň bělavý s fialovým prste-
nem, třeň nad prstenem žlutavý s hnědými 
tečkami, pod  prstenem tmavý, slizký; vůně 
po ovoci, lahodná nakyslá chuť
Výskyt: jehličnaté lesy, často na okrajích 

  Houby hřibovité   

1  Hřib smrkový  Boletus edulis
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 5–25 cm v průměru, okrový 
až červenohnědý, za vlhka slizký, jinak hlad- 
ký a suchý; rourky nejprve bílé, potom žlu- 
tavé, později olivově zelené; třeň bílý s hně-
dými tóny a bílou síťkou, dužnina bílá, vůně 
a chuť po ořeších
Výskyt: jehličnaté nebo smíšené lesy, pře-
devším smrky, nejčastější a nejznámější hřib 
ve východních Krušných horách
Období růstu: červen až listopad
Zajímavosti: roste pod smrky, borovicemi a 
břízami, mykorhizní druh
Podobné druhy: další hřiby, hřib žlučník

2  Hřib dubový  Boletus aestivalis
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 8–20 cm v průměru, světle 
hnědý, sametový; rourky nejprve bílé, po- 
tom žlutavé, nakonec olivově zelené; třeň 
pevný, světle hnědý s bělavou síťkou, nej- 
prve kyjovitý, potom válcovitý; dužnina bílá; 
nasládlá, lahodná chuť
Výskyt: listnaté a smíšené lesy, pod duby 
nebo buky, druhá nejčastější jedlá houba ve 
východních Krušných horách
Období růstu: květen až říjen
Podobné druhy: další hřiby, hřib žlučník

3  Suchohřib hnědý  Xerocomus badius
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 4–15 cm v průměru, různé 
odstíny hnědé, sametový za suchého poča-
sí, za vlhka mírně lepkavý; lupeny nejprve 
bíložluté, později olivově zelené, místa ot- 
laku nahnědlá; třeň nahoře žlutavý, jinak 
nahnědlý; dužnina světle žlutá, na řezu  
modrající; vůně a chuť po ovoci
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, častá hou-
ba východních Krušných hor
Období růstu: červenec až listopad
Zajímavosti: pod smrky a borovicemi, také 
v listnatých lesích, mykorhizní houba 

4  Kozák březový  Leccinum scabrum 
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 4–12 cm v průměru, různé 
odstíny hnědé, suchý jemně plstnatý, také 
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cest, vápnité a písčité půdy
Období růstu: srpen až září
Zajímavosti: především starší klouzky 
mnoho lidí nesnáší

8  Klouzek sličný  Suillus grevillei
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 4–15 cm v průměru, žlutý,  
oranžový-červenohnědý, slizký; rourky žlu- 
té, později nahnědlé; třeň žlutý-červeno-
hnědý se slizkým prstenovitým závojem; 
dužnina žlutavá; vůně po ovoci
Výskyt: smíšené/jehličnaté lesy, především 
pod modříny, ve východních Krušných 
horách častý
Období růstu: červenec až listopad
Zajímavosti: žije v symbióze s modřínem

9  Hřib žlutomasý   
Xerocomus chrysenteron
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 3–12 cm v průměru, žlutý, 
olivový-nahnědlý s načervenalým odstí-
nem, viditelným pod rozpukanými místy; 
povrch sametový, většinou rozpukaný v 
políčka; rourky žlutavé, později olivové s na-
modralými místy otlaku; třeň  načervenalý; 
dužnina světle žlutá, lehce modrající
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, parky a 
zahrady; častý, ve východních Krušných 
horách  rozšířený
Období růstu: červenec až listopad
Zajímavosti: rychle se kazí
                                                                                      
10 Hřib dutonohý  Boletinus cavipes
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 4–12 cm v průměru, oran-
žovohnědý (zřídka žlutý), šupinkatý, suchý, 
hrbolatý; rourky žlutavé, později olivové; třeň  
hnědý, šupinatý s bílým závojem, dutý; duž- 
nina bíložlutá, nenápadná vůně, nakyslá chuť
Výskyt: jehličnaté lesy, modříny
Období růstu: duben až říjen

11 Hřib kovář    Boletus erythropus
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 4–20 cm v průměru, masitý, 
sametový, rourky červené na žlutém pod- 
kladu, místa otlaku silně modrající; třeň na- 
hoře žlutavý s načervenalými šupinkami, 
směrem k zesílené bázi posupně načerve-

nalý; dužnina žlutavá, přechází rychle do 
modročerna; lahodná vůně i chuť
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, především 
pod buky, duby, smrky
Období růstu: duben až říjen
Zajímavosti: ve východních Krušných 
horách v některých letech masový výskyt, 
žije v symbióze se stromy

12 Hřib kříšť   Boletus calopus
Čeleď: hřibovité (Boletaceae)
Popis: klobouk 4–18 cm v průměru, okrový-
nahnědlý, sametový; rourky žluté, později 
olivové, místa otlaku zelenomodrá; třeň na- 
hoře žlutavý, později vždy načervenalý, celý 
třeň se síťkou; dužnina bílá, slámově žlutá-
černomodrá; nakyslá vůně, hořká chuť
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy
Období růstu: červen až říjen
Zajímavosti: jedovatý druh!

   Houby lupenité

13 Čechratka podvinutá   
Paxillus involutus
Čeleď: čechratkovité (Paxillaceae)
Popis: klobouk nejprve vyklenutý, potom 
rozšířený, později nálevkovitý, podvinutý, 
různé okrové odstíny; lupeny bledě okrové 
a tmavohnědě skvrnité; třeň dutý, poněkud 
světlejší než  klobouk; dužnina žlutá-okrová; 
vůně nakyslá, po ovoci, chuť kořeněná-na-
kyslá
Výskyt: ve východních Krušných horách 
velmi častá; listnaté a jehličnaté lesy
Období růstu: červenec až listopad
Zajímavosti: jedovatá! v před – a pováleč-
ných dobách ji lidé často konzumovali, poz- 
ději se zjistilo, že může vyvolávat onemoc- 
nění krve a ledvin, došlo dokonce k něko-
lika úmrtím; jed se hromadí v těle a k otravě 
může dojít i několik let po konzumaci

14 Muchomůrka červená   
Amanita muscaria
Čeleď: muchomůrkovité (Amanitaceae)
Popis: klobouk 8–20 cm v průměru, žluto- 
oranžový-červený s bílými skvrnami, klo-
bouk starších muchomůrek je rýhovaný; 
velké bílé lupeny, třeň bílý, dole hlízovitě 
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ztlustlý; bílý závoj; dužnina bílá, nenápadná 
vůně
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, parky, 
především pod břízami a smrky
Období růstu: srpen až listopad
Zajímavosti: jedovatá! žije v symbióze se 
stromy

15 Muchomůrka citrónová     
Amanita citrina
Čeleď: muchomůrkovité (Amanitaceae)
Popis: klobouk 4–10 cm v průměru, žlutavý, 
často nazelenalý, někdy také bělavý, se zbyt- 
ky závoje, lupeny bílé až bíložluté; třeň bí-
ložlutý s límečkem, hlíza silná, nahoře uťatá; 
dužnina bílá; vůně po syrových bramborách
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, především 
pod borovicemi; přednost dává písčitým 
půdám, ale často se vyskytuje také na jiných 
stanovištích východních Krušných hor
Období růstu: červen až listopad
Zajímavosti: jedovatá!

16 Muchomůrka růžovka – masák  
Amanita rubescens
Čeleď: muchomůrkovité (Amanitaceae)
Popis: klobouk 4–16 cm v průměru, načer- 
venalý-hnědý, s bělavými zbytky závoje, sla- 
bě rýhovaný, lupeny bělavé; třeň s rýhova-
ným prstenem, bílý s červeným nádechem, 
hlíza ztlustlá; dužnina bílá, červenající; jedlá, 
chutná
Výskyt: ve východních Krušných horách 
velmi často v listnatých i jehličnatých lesích 
Období růstu: duben až říjen
Zajímavosti: nebezpečí záměny s jedova-
tou muchomůrkou tygrovanou!

17 Muchomůrka šedivka   
Amanita excelsa
Čeleď: muchomůrkovité (Amanitaceae)
Popis: klobouk 5–15 cm v průměru, bílý-še- 
dohnědý se zbytky závoje; lupeny bílé, širo-
ké; třeň bílý, masitý, s rýhovaným prstenem, 
ztlustlý v hlízu; dužnina bílá, šednoucí, chuť 
a vůně po ředkvi
Výskyt: ve světlých listnatých a jehličnatých 
lesích
Období růstu: červenec až říjen
Zajímavosti: nebezpečí záměny s jedova-
tou muchomůrkou tygrovanou!

18 Pošvatka šafránová   
Amanita crocea
Čeleď: muchomůrkovité (Amanitaceae)
Popis: klobouk 4–8 cm v průměru, oranžo-
vý-nahnědlý, holý, s dlouze rýhovaným ok- 
rajem, často se zbytky závoje; lupeny bílé; 
třeň bez prstenu, dutý, křehký; jemná vůně 
a chuť
Výskyt: pod listnatými a jehličnatými stro-
my; ve východních Krušných horách hojná
Období růstu: červen až říjen
Zajímavosti: žije v symbióze se stromy 
(břízami, duby, nebo borovicemi)

19 Pečárka ovčí  Agaricus arvensis
Čeleď: pečárkovité (Agaricaceae)
Popis: klobouk 5–20 cm v průměru, bělavý, 
hedvábný, na okraji přečnívající; lupeny 
bělavé s šedými odstíny, později hnědé; 
třeň bělavý s jedním velkým, blanitým 
prstenem, hlíza ztlustlá; dužnina bílá, místa 
otlaku pomalu žloutnou; anýzovitá vůně, 
chuť po oříšcích
Výskyt: pastviny, pole, hnojené louky, okra-
je lesů, parky, méně v lesích; ve východních 
Krušných horách častá
Období růstu: květen až říjen
Zajímavosti: saprofyt, roste na hnojených 
půdách, kompostech

20 Bedla červenající  Lepiota rhacodes
Čeleď: pečárkovité (Agaricaceae)
Popis: klobouk nejprve téměř kulovitý, po- 
tom kuželovitě rozložený, s širokými, na-
hnědlými, plstnatými šupinami, 7–25 cm 
široký, uprostřed tupý výstupek; třeň světle 
hnědý, dole ztlustlý; pohyblivý prsten; duž-
nina šafránově růžová, lupeny bílé; na řezu 
často hnědorůžová; lahodná vůně a chuť
Výskyt: jehličnaté a smíšené lesy, parky a 
zahrady, často v řadách 
Období růstu: červen až říjen
Zajímavosti: měla by se sbírat jen v lese; 
v zahradách, sklenících, na kompostech 
a záhonech se často jedná o jedovatou 
zahradní odrůdu
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21 Bedla vysoká  Macrolepiota procera
Čeleď: pečárkovité (Agaricaceae)
Popis: klobouk 10–30 cm v průměru, různé 
odstíny hnědé, tmavé, široké šupiny, mladý 
klobouk vejčitý; lupeny bělavé; třeň hnědý, 
dole ztlustlý v hlízu, prsten chlupatý a dvo-
jitý, pohyblivý; dužnina bílá, vůně a chuť po 
ořeších
Výskyt: na lesních světlinách (list. lesy), ok-
rajích lesů a na loukách
Období růstu: červen až listopad
Zajímavosti: klobouk se může smažit jako 
řízek;  bedly jsou saprofyti

22 Hnojník inkoustový    
Coprinus atramentarius
Čeleď: hnojníkovité (Coprinaceae)
Popis: klobouk 4–9 cm v průměru, šedý 
nebo šedohnědý, rýhovaný, lupeny úzké, 
šedočerné, brzy se roztékají; třeň bělavý a 
ve spodní části ztlustlý, dutý a křehký, často 
šupinatý; dužnina bílá, jedlý
Výskyt: listnaté lesy, na okrajích cest, na 
loukách
Období růstu: květen až listopad
Zajímavosti: mladý a bez tmavých částí 
je jedlý, ve spojení s alkoholem jedovatý; 
saprofyt na mrtvém dřevě

23 Hnojník obecný  Coprinus comatus
Čeleď: hnojníkovité (Coprinaceae)
Popis: klobouk 5–13 cm v průměru, bílý s 
nahnědlým temenem, šupinatý, na okraji 
ověšený bílými zoubky; lupeny bílé, potom 
růžové, později černají a roztékají se; třeň 
velmi tenký, na bázi mírně ztlustlý, dutý; 
dužnina bílá, lahodná vůně; mladé, bílé 
houby jsou jedlé (lahodná chuť)
Výskyt: hnojené louky, pole, okraje cest
Období růstu: květen až listopad
Zajímavosti: někdy se také pěstuje; měl by 
se spotřebovat v den utržení, protože rychle 
tmavne a roztéká se

24 Hnojník třptivý  Coprinus micaceus
Čeleď: hnojníkovité (Coprinaceae)
Popis: klobouk 2–5 cm v průměru, okrový 
s lesklými zrnky, dlouze rýhovaný, od kraje 
tmavne a postupně se roztéká; lupeny bé-
žové, později hnědočerné a roztékavé; třeň 
bělavý, holý a dutý, báze bíle plstnatá; duž-

nina bílá-okrová, křehká; roste v trsech
Výskyt: na kmenech stromů, na kládách 
nebo na pilinách
Období růstu: květen až listopad
Zajímavosti: ve spojení s alkoholem jedo-
vatý (kdo by ho chtěl jíst, neměl by tři dny 
pít alkohol), saprofyt (roste na mrtvé bioma-
se a rozkládá ji)

25 Strmělka mlženka  
Lepista nebularis
Čeleď: čirůvkovité (Tricholomataceae)
Popis: klobouk 5–20 cm v průměru, nejprve 
kulovitý, potom plochý, později nálevkovitý, 
na okraji často podvinutý, šedohnědý, často 
bíle plstnatý; lupeny husté, bělavé až kré-
mové, třeň šedobílý, vespod ztlustlý a bíle 
plstnatý; dužnina bílá, vůně i chuť po ovoci
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, ve východ-
ních Krušných horách častý
Období růstu: září až listopad
Zajímavosti: často v kruzích, pásech nebo 
skupinách; někteří lidé ji nesnášejí; sbírají se 
jen mladé plodnice, vaří se min. 20 minut a 
voda z vaření se vylévá

26 Čirůvka fi alová  Lepista nuda
Čeleď: čirůvkovité (Tricholomataceae)
Popis: klobouk 4–15 cm v průměru, hladký 
a lesklý, fi alový-nahnědlý, mladý s podvinu-
tým okrajem, suchý, vybledlý; lupeny fi alo-
vé, husté a úzké; třeň na bázi s bělavým pod-
houbím; dužnina bílá-lila, vůně kořeněná, 
chuť nakyslá
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, parky
Období růstu: září až listopad; někdy na jaře
Zajímavosti: ve východních Krušných ho-
rách především pozdě na podzim masivně 
rozšířená; roste často v pásech nebo kruzích, 
nezřídka s až 30 plodnicemi; prý dokáže 
snížit krevní tlak

27 Lakovka obecná  Laccaria laccata
Čeleď: čirůvkovité (Tricholomataceae)
Popis: klobouk 1–5 cm v průměru, načerve-
nalý-nahnědlý, často vybledlý, okraje rýho-
vané; lupeny růžové, silné; třeň zkroucený, 
poněkud tmavší než  klobouk; vůně a chuť 
mírná až nakyslá
Výskyt: ve východních Krušných horách 
velmi častá, v listnatých a jehličnatých 
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lesích, v parcích; místy i masový výskyt
Období růstu: červenec až listopad
Zajímavosti: vyskytuje se načervenalá, 
červenofialová a fialová forma; fialová je 
nejedlá; načervenalá se může používat 
např. do polévek

28 Helmovka žlutobílá    
Mycena flavoalba
Čeleď: čirůvkovité (Tricholomataceae)
Popis: klobouk zvonkovitý až zploštělý, ble-
dě žlutý, v průměru méně než 2 cm, třeň 
stejné barvy, lupeny světle žluté, na řezu 
bílá; roste ve skupinách
Období růstu: pozdní léto až říjen
Výskyt: louky a pastviny; ve východních 
Krušných horách obvyklý druh

29 Šťavnatka (voskovka) veselá  
Hygrocybe laeta 
Čeleď: šťavnatkovité (Hygrophoraceae)
Popis: oranžovohnědá voskovka se slizkým 
povrchem a typickou špičkou, nepříjemný 
gumový zápach
Období růstu: září až listopad
Výskyt: charakteristický druh koprníko- 
kostřavových luk; nepříliš častá, v Krušných 
horách má však těžiště rozšíření (ve východ-
ních Krušných horách prokázána na 23 
místech)
Zajímavosti:  silně ohrožený druh 

30 Voskovka lišková  Hygrocybe lepida
Čeleď: šťavnatkovité (Hygrophoraceae)
Popis: malá (průměr klobouku do 3 cm), 
oranžovočervená, se světlými lupeny; klo-
bouk obvykle nálevkovitý
Období růstu: léto
Výskyt: střídavě vlhké louky, prameniště, 
horské louky, např. u Oelsenu; ve východních  
Krušných horách prokázána na 5 místech
Zajímavosti:  silně ohrožený druh 

31 Voskovečka zápašná     
Camarophyllopsis foetens
Čeleď: šťavnatkovité (Hygrophoraceae)
Popis: matný, jemně plstnatý, hnědý klo-
bouk (10–30 mm v průměru), šedohnědé 
sbíhavé lupeny, třeň má stejnou barvu jako 
klobouk; nepříjemný zápach po naftalínu
Období růstu: srpen až říjen

Výskyt: horské louky, husté traviny; má 
ráda jílovité půdy; vzácná, ve východních 
Krušných horách jen zřídka

32 Václavka smrková   
Armillaria ostoyae
Čeleď: špičkovité (Marasmiaceae)
Popis: klobouk 3–12 cm v průměru, narů- 
žovělý, tmavé šupiny; lupeny nejprve bě-
lavé, později lehce narůžovělé; třeň nahoře 
bělavě vláknitý, dole do okrova a šupinatý, 
třeň s bělavým širokým prstenem; dužnina 
bělavá; vůně lahodná, chuť mýdlová; roste 
v trsech
Výskyt: na živém i mrtvém listnatém a 
jehličnatém dřevě, velmi častý
Období růstu: září až listopad
Zajímavosti: saprofyt na odumřelém dřevě, 
nebo parazit na živých stromech, může 
při přemnožení způsobit velké škody na 
mladých porostech; podhoubí se může 
rozbíhat na velké vzdálenosti a přežívat i 
několik set let; jedlá houba, ale ne každý ji 
dobře snáší

33 Penízovka sametonohá    
Flammulina velutipes
Čeleď: špičkovité (Marasmiaceae)
Popis: klobouk 1–5 cm v průměru, žlutý-re- 
zavý, rýhovaný, za vlhka lepkavý; lupeny 
bílé-žlutavé; třeň sametově hnědý, směrem 
ke špičce vždy světlejší, tuhý; dužnina 
bíložlutá; příjemná vůně; roste v trsech
Výskyt: na dřevě listnatých stromů, předev-
ším na kmenech (vrby, osiky), hojná
Období růstu: listopad až březen
Zajímavosti: ve východních Krušných ho-
rách roste v chladném období – najdeme ji 
v zimních měsících po několika dnech bez 
mrazu

34 Třepenitka svazčitá    
Hypholoma fasciculare
Čeleď: límcovkovité (Strophariaceae)
Popis: klobouk 2–6 cm v průměru, sírově 
žlutý, na středu hnědooranžový, holý, se 
zbytky závoje; lupeny žlutavé-nazelenalé; 
třeň žlutý, tlustý, hladký; dužnina žlutá; ne-
příjemný zápach, hořká chuť; roste v trsech
Výskyt: na mrtvém listnatém a jehličnatém 
dřevě, hojná
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Období růstu: květen až listopad
Zajímavosti: jedovatá! třepenitky jsou 
saprofyti (rozkládají mrtvé dřevo)

35 Opeňka měnlivá     
Kuehneromyces mutabilis
Čeleď: límcovkovité (Strophariaceae)
Popis: klobouk 2–6 cm v průměru, žluto- 
hnědý-červenohnědý, hladký nebo s jemný-
mi šupinkami; lupeny rezavě hnědé; třeň s 
hnědým prstenem, pod ním hnědé šupiny, 
nad ním bílý bez šupin; roste v trsech; vůně 
po medu, chuť po ořeších
Výskyt: na mrtvém listnatém a jehličnatém 
dřevě, většinou na padlých kmenech
Období růstu: duben až listopad
Zajímavosti: velmi chutná, jedlá houba  
(třeně jsou poněkud tužší); pozor na zámě- 
nu se smrtelně jedovatou čepičatkou jehlič-
nanovou!; tato houba je ve východních 
Krušných horách v posledních letech velmi 
rozšířená a osidluje podobná stanoviště

36 Hlíva ústřičná  Pleurotus ostreatus
Čeleď: hlívovité (Pleurotaceae)
Popis: plodnice až 15 cm; rostou střechovi-
tě nad sebou; šedé s fialovými odstíny; okraj 
podvinutý; bílý třeň je většinou postranní; 
lupeny bělavé, později okrové; vůně i chuť 
lahodná, nakyslá
Výskyt: na živém a mrtvém listnatém dřevě 
(převážně buk, osika a vrba)
Období růstu: říjen až duben
Zajímavosti: parazit a saprofyt na poškoze-
ných a mrtvých stromech; často se také 
pěstuje

37 Ryzec pravý  Lactarius deliciosus
Čeleď: holubinkovité (Russulaceae)
Popis: klobouk 3–11 cm v průměru, žlutý, 
oranžový-červený; skvrnitý klobouk i třeň; 
lupeny žlutooranžové; načervenalé mléko; 
dužnina pevná; příjemná vůně i chuť, lehce 
nahořklá příchuť
Výskyt: pod borovicemi, především na ok- 
rajích cest
Období růstu: srpen až říjen
Zajímavosti: velmi chutný; brzy ale zčervi-
ví, proto by se měl upravovat v den sběru

38 Ryzec kravský  Lactarius torminosus
Čeleď: holubinkovité (Russulaceae)
Popis: houba s chlupatým, podvinutým klo- 
boukem (až 20 cm); růžová do tmava; lupe- 
ny bílé až krémové; třeň bledě růžový; bílé, 
velmi ostré mléko; ostrá vůně po terpentýnu
Výskyt: ve východních Krušných horách 
poměrně častý, místy masově rozšířený; 
především na okrajích cest s břízami
Období růstu: srpen až říjen
Zajímavosti: jedovatý! 

39 Ryzec dubový  Lactarius quietus
Čeleď: holubinkovité (Russulaceae)
Popis: klobouk 4–9 cm v průměru, růžový 
až nahnědlý, skvrnitý, někdy také jednoba- 
revný; uprostřed s prohlubní; lupeny čer-
venohnědé-okrové; třeň má stejnou barvu 
jako klobouk; mléko nejprve bílé, později 
žluté; vůně nažluklá
Výskyt: smíšené lesy, především dubové; 
ve východních Krušných horách velmi častý 
Období růstu: červen až říjen

40 Ryzec černohlávek   
Lactarius lignyotus
Čeleď: Holubinkovité (Russulaceae) 
Popis: středně velká houba se sametovým, 
s černohnědým, vybouleným kloboukem a 
jasně bílými lupeny; třeň je černohnědý až 
černý; dužnina na řezu slabě červená
Období růstu: polovina srpna až konec září
Výskyt: typický druh smrkových lesů na 
silikátových horninách
Rozšíření: Evropa, spíše v horských oblas-
tech; chybí v nízko položených smrkových 
lesích; ve východním Krušnohoří charakteris- 
tický druh montánního stupně
Zajímavosti: jedlá a velmi chutná houba; 
neměla by se však sbírat, protože je 
poměrně vzácná; mykorrhiza

41 Holubinka hlínožlutá    
Russula ochroleuca
Čeleď: holubinkovité (Russulaceae)
Popis: klobouk 4–10 cm v průměru, citró-
nově žlutý-okrový, holý, okraj rýhovaný; 
lupeny bílé až krémové; třeň bílý až lehce 
šedý, celá houba může být zbarvená také 
do okrova; vůně příjemná, chuť jemná až 
mírně ostrá
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Výskyt: ve východních Krušných horách v 
mnoha lesích masový výskyt; na kyselých 
půdách
Období růstu: červen až listopad

   Houby břichatkovité

42 Pýchavka bradavičnatá 
Lycoperdon perlatum
Čeleď: pýchavkovité (Lycoperdaceae)
Popis: plodnice hruškovité, 3–9 cm vysoká, 
nejprve bílá, potom okrová s bílými ostny a 
opadavými bradavkami; uvnitř nejprve bílá, 
potom žlutá, později hnědá; starší hnědé 
plodnice se nahoře otvírají a uvolňují hnědý 
výtrusný prach 
Výskyt: listnaté a jehličnaté lesy, často i ve 
skupinách; ve východních Krušných horách 
masový výskyt
Období růstu: červen až listopad
Zajímavosti: všechny pýchavkovité jsou 
jedlé, ovšem pouze mladé a bílé

43 Pýchavka hruškovitá    
Lycoperdon pyriforme
Čeleď: pýchavkovité (Lycoperdaceae)
Popis: plodnice 1–6 cm, hruškovité, mladé 
krémovité, později hnědé, povrch lepkavý 
až holý, jemně bradavičnatý, dole světlejší; 
dužnina bílá, později žlutavá, výtrusný 
prach nahnědlý; nepříjemná vůně a chuť; 
roste často v trsech s 2–4 plodnicemi 
Výskyt: ve východních Krušných horách 
velmi častá; na odumřelém listnatém a 
jehličnatém dřevě
Období růstu: srpen až listopad
Zajímavosti: saprofyt na kmenech stromů, 
aj.

44 Pýchavka obrovská   
(Vatovec obrovský)   
Langermannia gigantea
Čeleď: pýchavkovité (Lycoperdaceae)
Popis: plodnice kulovité, 15–50 (max. 100!) 
cm v průměru, nejprve bílé, později žluté-
okrové; v době zrání nahnědlé a nahoře 
roztržené; dužnina pevná, později vatovitá; 
spóry olivově hnědé; vůně a chuť lahodná
Výskyt: ve východních Krušných horách 
často na dusíkatých loukách, v zahradách, 

parcích a listnatých lesích 
Období růstu: červen až říjen
Zajímavosti: může mít až 20 kilogramů; 
jedlá jen pokud je uvnitř bílá a pevná; 
připravuje se jako řízek

45 Prášivka černající   
Bovista nigrescens
Čeleď: pýchavkovité (Lycoperdaceae)
Popis: kulovité plodnice, až 5 cm v průměru,  
nejprve bílé, později červenohnědé, zřídka 
černohnědé, hyfy vlášení (oproti pýchav-
kám) keříčkovitě rozvětvené
Období růstu: pozdní léto až podzim
Výskyt: charakteristický druh horských luk  
a montánních pastvin; rozptýleně ve vrcho-
vinách, zřídka pod 400 m
Zajímavosti: plodnice přezimují a můžeme 
je najít i na jaře

46 Pestřec obecný    
Scleroderma citrinum
Čeleď: pestřecovité (Sclerodermataceae)
Popis: 3–12 cm v průměru, hlízovité až ku- 
lovité plodnice; žluté, béžové, nebo hnědé- 
okrové; jsou tvořeny dvěma vrstvamivnější 
okrovka je tuhá, bradavčitě rozpukaná, 
vnitřní teřich má nejprve bílou, pevnou 
dužninu, později přechází až v černou a roz-
padá se; vůně kořeněná, chuť po česneku
Výskyt: jehličnaté a smíšené lesy, předev-
ším na kyselých, rašelinných půdách, velmi 
častý v některých lesích
Období růstu: červenec až prosinec
Zajímavosti: jedovatá houba! – otravy se 
zvracením a srdečními potížemi, působí po 
0,5–3 hodinách

47 Kořenovec načervenalý     
Rhizopogon roseolus
Čeleď: kořenovcovité (Rhizopogonaceae)
Popis: kulovitý; 2–4 cm v průměru; nejprve 
bílý-okrový, později růžový, načervenalý, 
až do hněda s fialovým stínováním; vnitřní 
hmota olivová-šedohnědá, mramorovaná; 
roste zpola pod zemí; mladá houba chutná 
po ředkvi
Výskyt: na odumřelém listnatém a jehlič-
natém dřevě
Období růstu: srpen až listopad
Zajímavosti: mykorhizní houba; mladá je 
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jedlá, ale nemá příliš dobrou chuť; lesní zvěř 
ji často vyhledává

   Houby chorošovité

48 Troudnatec kopytovitý     
Fomes fomentarius
Čeleď: chorošovité (Polyporaceae)
Popis: plodnice až 30 cm velké, kopytovité 
nebo kloboukaté, horní strana šedá, na ok- 
raji nahnědlá; na povrchu pryskyřičnatá ků-
ra; spodní strana žlutohnědá, velmi jemná; 
dužnina nahnědlá, korkovitě tuhá; vůně po 
ovoci, chuť hořká
Výskyt: ve východních Krušných horách vel- 
mi častý, především na buku, habru a bříze
Zajímavosti: parazit a saprofyt; dříve se z  
něj vyráběly součásti oděvů, nebo, máče-
ním v kyselině dusičné, dlouhé doutnáky

49 Troudnatec pásovaný   
Fomitopis pinicola
Čeleď: troudnatcovité (Fomitopsidaceae)
Popis: šířka 5–25 cm, polokruhovitý tvar, na  
okraji zaoblený, nejprve bělavý, později žlu-
tohnědý; dužnina korkovitá; vůně příjemně 
kořeněná
Výskyt: ve východních Krušných horách vel- 
mi častý; na mrtvém i živém jehličnatém dře- 
vě (především smrk), vzácněji na listnáčích
Období růstu: celoročně
Zajímavosti: parazit a saprofyt

50 Outkovka pestrá     
Trametes versicolor
Čeleď: chorošovité (Polyporaceae)
Popis: plodnice 1–8 cm široké, střechovité 
nebo vějířovité; povrch sametový se zřetel-
nými kruhy; zbarvený od bílé (okraje) přes 
hnědou po černohnědou; spodní strana s 
bělavými póry; dužnina tuhá a nejedlá
Výskyt: na mrtvém listnatém dřevě, vzác-
něji i na jehličnatém
Období růstu: celoročně
Zajímavosti: saprofyt; pro své atraktivní 
zbarvení se často používal k výrobě dekora-
tivních předmětů

51 Bělochoroš modravý      
Spongiporus caesius
Čeleď: troudnatcovité (Fomitopsidaceae)
Popis: 1–7 cm velký, polštářovitý; povrch 
sametový, chlupatý, bělavý-modrošedý; 
spodní strana bělavá s namodralými místy 
otlaku; mladé houby s bohatou štávou; 
nakyslá vůně
Výskyt: jehličnaté dřevo, především smrky, 
ve východních Krušných horách velmi 
rozšířený
Období růstu: červenec až prosinec
Zajímavosti: saprofyt (rozkládá mrtvé dře-
vo a dodává živiny do půdy)

52 Sírovec žlutooranžový      
Laetiporus sulphureus
Čeleď: chorošovité (Polyporaceae)
Popis: plodnice vějířovitě nad sebou; sírově  
žluté až žlutooranžové (starší a suché žluto-
bílé); čerstvé plodnice vylučují bezbarvou 
tekutinu; vůně a chuť nakyslá (postupně 
hořkne)
Výskyt: ve východních Krušných horách 
poměrně častý; na živých kmenech listna-
tých stromů
Období růstu: květen až srpen
Zajímavosti: mladý a po uvaření je jedlý; 
parazit, napadá živé stromy, především na 
okrajích cest, v parcích a v lesích

53 Vějířovec obrovský   
Meripilus giganteus
Čeleď: vějířovcovité (Meripilaceae)
Popis: střechovitě nad sebou uspořádané 
plodnice, až 10–30 cm, laločnaté a vlnité; 
povrch sametový a rozdělený na pásy, různé  
okrové-hnědé odstíny; spodní strana bílá-
okrová; příjemná vůně, chuť nakyslá
Výskyt: kořeny listnatých stromů, předev-
ším buků a dubů
Období růstu: červen až říjen
Zajímavosti: může dosáhnout celkové veli- 
kosti až 1–2 m a nad 30 kg váhy; parazit (po- 
měrně rychle ničí dřevo); velmi mladé hou-
by jsou jedlé
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54 Lesklokorka ploská      
Ganoderma lipsiense
Čeleď: lesklokorkovité (Ganodermataceae)
Popis: plodnice až 30 cm velké, polokruho- 
vité; horní strana s rezavě-šedohnědou ků- 
rou, okraje bělavé; spodní strana bělavá, při  
tlaku hnědne; dužnina korkovitá, brzy tvrdne
Výskyt: na mrtvém listnatém dřevě, vzácně- 
ji i na jehličnatém, ve východních Krušných 
horách hojná
Období růstu: celoročně
Zajímavosti: parazit a saprofyt

55 Březovník obecný   
Piptoporus betulinus
Čeleď: troudnatcovité (Fomitopsidaceae)
Popis: plodnice tvaru kopyta, až 30 cm v 
průměru; povrch nejprve bělavý, později 
šedý-skořicově hnědý, okraj vždy světlejší; 
spodní strana bílá a jemná; vůně a chuť leh-
ce nakyslá (nejedlá houba)
Výskyt: na břízových kmenech
Období růstu: celoročně, čerstvý srpen až 
říjen
Zajímavosti: parazit

   Ostatní houby

56 Hadovka smrdutá    
Phallus impudicus
Čeleď: hadovkovité (Phallaceae)
Popis: 10–20 cm vysoká, válcovitá se zvon-
kovitým kloboukem, nahoře světlý kroužek; 
na klobouku olivově zelený sliz; nosič bílý, 
porézní; houba vyrůstá ze slizkého vajíčka; 
odporně páchne
Výskyt: velmi rozšířená ve východních 
Krušných horách; listnaté a jehličnaté lesy, 
parky, zahrady
Období růstu: květen až listopad
Zajímavosti: je cítit již z dálky; jedlé je jen 
uzavřené vajíčko, z nějž později vyroste 
nosič; sliz je lákadlem pro hmyz, který pak 
roznáší výtrusy

57 Kyjovečka hnědavá   
Clavulinopsis helvola
Čeleď: kyjankovité (Clavariaceae)
Popis: 3–6 cm vysoká, plodnice zářivě až 
sírově žluté, válcovité „stonky“, roste ve sku-

pinách, bez chuti a zápachu
Období růstu: září až listopad
Výskyt: na horských loukách a na extenziv-
ně obhospodařovaných pastvinách; ve vý-
chodních Krušných horách rozšířená, často 
v lidských sídlech

58 Kyjanka pleťová     
Clavaria incarnata
Čeleď: kyjankovité (Clavariaceae)
Popis: 2–5 cm vysoká, plodnice mají pleťo- 
vou barvu, nevětvené, často nahoře rozší-
řené, bez chuti a bez zápachu
Období růstu: září až začátek října
Výskyt: chudé louky; velmi vzácný druh, ve 
východních Krušných horách zatím objeve-
na jen v okolí Luchbergu

59 Hvězdovka trojitá   
Geastrum triplex
Čeleď: hvězdovkovité (Geastraceae)
Popis: jedna z našich největších hvězdovko- 
vitých (až 10 cm v průměru), hvězdicovitý 
tvar, 5–6 cípů,  vnější vrstva tvoří po od-
loupnutí límec, který obklopuje kulovitý 
teřich
Období růstu: pozdní léto až podzim
Výskyt: na živinami bohatých půdách v 
listnatých lesích a na náspech cest, v oblasti 
není častá

60 Kotrč kadeřavý  Sparassis crispa
Čeleď: kotrčovité (Sparassidaceae)
Popis: trsovitá plodnice, až 40 cm v průmě-
ru, barva světle okrová až pleťová; velmi 
křehký, vůně kořeněná, chuť po ořeších
Výskyt: u kořenů borovic a dalších jehlič-
nanů; ve východních Krušných horách v 
některých lesích častý
Období růstu: srpen až listopad
Zajímavosti: jedlá, chutná houba. připra-
vuje se z něj „dršťková“ polévka

61 Krásnorůžek lepkavý   
Calocera viscosa
Čeleď: kropilkovité (Dacryomycetaceae)
Popis: plodnice až 7 cm vysoká, 
korálovitě větvená, lepkavá a parožnatá, 
žlutooranžová, „gumová“ a tuhá, proto ne-
jedlá, přestože má příjemnou vůni a chuť
Výskyt: ve východních Krušných horách 

Houby chorošovité / Ostatní houby
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velmi častá; na odumřelých pařezech jeh-
ličnanů
Období růstu: červenec až listopad (také 
celoročně)
Zajímavosti: saprofyt

62 Chřapáč jamkatý  Helvella lacunosa
Čeleď: chřapáčovité (Helvellaceae)
Popis: plodnice až 11 cm vysoká; klobouk 
kadeřavý-sedlovitý s mnoha záhyby, šedo- 
hnědý-načernalý; třeň podélně rýhovaný, 
šedý-nahnědlý, světlejší a tužší než  klobouk;  
příjemná vůně a chuť 
Výskyt: listnaté a smíšené lesy, zahrady, 
parky, křoviny; ve východních Krušných 
horách místy rozšířený 
Období růstu: červenec až říjen
Zajímavosti: nejedovatý, ale nevhodný 
pro citlivé osoby, děti a starší lidi; může mít 
různé barvy a formy

63 Smrž špičatý  Morchella conica
Čeleď: smržovité (Morchellaceae)
Popis: výška 5–15 cm, špičatý klobouk, bar-
va klobouku nejprve šedá, potom nahnědlá 
až místy načernalá (vnější okraj); třeň jam-
katý, bělavý až okrový, křehký a dutý
Výskyt: listnaté, jehličnaté a lužní lesy, par-
ky, zahrady
Období růstu: březen až květen
Zajímavosti: jedlá houba; smrž špičatý 
vyrůstá velmi často z (koupeného) 
kůrového mulče; podhoubí (mycelium) totiž 
někdy koupíme už s mulčem a na zahradě 
nás potom překvapí vzrostlé plodnice hub, 
rostlinám však neškodí

64 Ouško zaječí  Otidea leporina
Čeleď: ohnivkovité (Pyronemataceae)
Popis: plodnice 2–5 cm vysoká, někdy ve  
tvaru zaječího ucha, směrem dolů se zužují,  
okraje ohrnuté; hnědá barva, také s načer-
venalými tóny; příjemná vůně a chuť
Výskyt: jehličnaté lesy, často v malých 
skupinkách
Období růstu: červen až říjen
Zajímavosti: ve střední Evropě roste asi 10  
druhů oušek, ve východních Krušných ho-
rách 5; všechny jsou jedlé, z ochranářských 
důvodů by se však neměly trhat 
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  Lišejníky vznikají symbiózou houby a řasy (popř. sinice), které dohroma-
dy tvoří velmi trvanlivé tělo – stélku (thallus). Houby, které se podílejí na této 
symbióze, bývají většinou vřeckovýtrusné (Ascomycetes), méně často také 
stopkovýtrusné (Basidiomycetes). Jejich symbiotickými partnery bývají sinice 
(Cyanobacteria), zelenivky (Chlorophyceae) a různobrvky (Xanthophyceae).   
Lišejníky jsou ve střední Evropě velmi rozšířené, rostou na nejrůznějších sub- 
strátech, například na kůře stromů, mrtvém dřevu, na skalách, na zdech, lesní 
půdě, na písečných přesypech i na vřesovištích. Většina druhů má velmi spe- 
cifické nároky na stanoviště, velkou roli hraje hodnota pH, obsah minerálů, ob-
sah živin, u lišejníků rostoucích na kamenech také druh horniny, vlhkost sub-
strátu a expozice. Lišejníkům chybí pravé kořeny a nemají účinný vypařovací 
systém, proto nedokážou aktivně přijímat ani vydávat vodu. Většina druhů 
roste velmi pomalu, a některé se proto používají k určování stáří objektů (tzv. 
lichenometrie). 

  Stélce lišejníků chybí účinné ochranné vrstvy jako je kutikula a příjem látek se 
u nich uskutečňuje celým povrchem. Reagují proto mnohem citlivěji na výkyvy 
v životním prostředí než semenné a výtrusné rostliny. Již více než 40 let se 
používají jako bioindikátory znečištění ovzduší, především oxidem siřičitým. 
Výskyt určitých druhů lišejníků vypovídá také o teplotních a vlhkostních pod-
mínkách stanoviště. 

  Lišejníky můžeme rozdělit do tří skupin podle formy růstu:

  Keříčkovité lišejníky se substrátu dotýkají jen na několika místech a jejich 
stélky bývají obvykle keřovitě rozvětvené. Rostou buď od země vzhůru, nebo 
převisle na větvích stromů. Patří mezi ně například dutohlávky (rod Cladonia), 
pukléřka islandská (tzv.“islandský mech“ – Cetraria islandica), provazovky 
(Usnea) nebo vousatce (Bryoria). 

  Stélka lupenitých lišejníků přiléhá k podkladu a je rozdělena na mnoho 
laloků. Svrchní a spodní strana jsou navzájem lehce rozlišitelné a stélku lze 
snadno oddělit od podkladu. Do této skupiny patří např. terčovky (Parmelia, 
Hypogymnia) a pupkovky (Umbilicaria). 

  Největší část našich lišejníků patří mezi korovité, které jsou pevně přirostlé k 
podkladu a nelze je oddělit bez poškození. Mezi známé zástupce této skupiny 
patří lišejník zeměpisný (Rhizocarpon), který ve východních Krušných horách 
najdeme například v kamenném moři na stráních Kahlebergu.   

  Mnoho keříčkovitých a lupenitých lišejníků dokážeme s trochou cviku určit již 
v terénu podle formy a zbarvení stélky a plodnic, podle výstupků, apod. U ko-
rovitých bývá určení obtížnější, často pomůže až mikroskop. Důležitými znaky 
jsou přitom tvar a velikost spór, stavba a zbarvení plodnice, aj. Při určování se 
také používají některé chemikálie (barevná reakce).
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silikátových skalách, částečně také na orga-
nických substrátech; v Krušných horách 
není vzácná.

Další druhy:  
Velmi pěkné jsou druhy s červenými plod-
nicemi, např. dutohlávka červcová 
(Cladonia coccifera).

   Lupenité lišejníky

4  Terčovka skalní  Parmelia saxatilis
Popis: Velikost stélky může značně kolísat 
od několika cm2 po mnoho dm2. Líc stélky  
(především uprostřed) s drobnými brada-
vičnatými výrůstky (isidiemi – slouží k vege- 
tativnímu rozmnožování). Laloky jsou ve-
spod černé, na okrajích zahnědlé.
Výskyt: Převážně na silikátových skalách, 
ale také na stromech s kyselou kůrou; častá 
především v horských polohách (také v 
celých Krušných horách).

Další druhy:  
Rod Parmelia je ve východních Krušných 
horách zastoupen mnoha druhy, které jsou 
obvykle šedé, hnědé nebo olivově zelené.

5  Terčovka bublinatá 
Hypogymnia physodes
Popis: Středně velký lišejník, stélka má ob- 
vykle do 5 cm v průměru a řídce přiléhá k  
podkladu. Je růžicovitá, svrchu šedá, šedo-
hnědá až šedozelená, dole tmavě hnědá až  
černá, na okrajích s bělavým lemem. Plod- 
ničky (apotecia) se vytvářejí jen vzácně. 
Vytváří rozsáhlé povlaky na kmenech i na 
větvích stromů.
Výskyt: Především na kyselé kůře stromů, 
také na dřevu a na silikátových horninách; 
ve východních Krušných horách byla kvůli 
znečištění ovzduší dlouho vzácná, v posled-
ních 10 letech se však opět šíří.
Zajímavosti: Druh se používá pro bioindi-
kaci kvality ovzduší.

Další druhy: 
Mnoho dalších druhů rostoucích převážně 
na kůře stromů. Obvykle bývají světle šedé 
až světle zelené, mívají však velmi rozdílný 

   Keříčkovité lišejníky

1  Provazovka bradavkatá   
Usnea filipendula
Popis: Mohutná, většinou 5–10 cm dlouhá 
stélka (v oblastech s vlhčím a velmi čistým 
vzduchem také delší); žlutozelené zbarvení; 
roste převisle na větvích stromů; slabé po- 
stranní větvičky vodorovně odstávají; jsou  
posázené tzv. isidiemi – drobnými bradavič-
natými výrůstky, které slouží k vegetativní-
mu rozmnožování.
Výskyt: Častěji se s ní setkáme jen v oblas-
tech s vyššími srážkami nebo s častým vý- 
skytem mlh; v Krušných horách byla dříve 
rozšířená, později však téměř zmizela v dů- 
sledku vysušení většiny rašelinišť (a tedy 
poklesu vzdušné vlhkosti) a zatížení oxidem 
siřičitým; v posledních cca 10 letech opět 
přibývá.

2  Dutohlávka rozsochatá 
Cladonia furcata
Popis: Stélka je jen několik centimetrů vy- 
soká, vidličnatě rozvětvená; pro rod Clado-
nia jsou v mladším stádiu typické šupiny 
(které u tohoto druhu později mizí), později 
se vyvíjejí větší, šedozelená tzv. podecia, 
která nesou plodnice a někdy bývají řídce 
pokryta šupinami.
Výskyt: Převážně na kamenitých, písčitých 
nebo písčito-jílových půdách, také na siliká- 
tových skalách s tenkou vrstvou půdy; pře- 
devším ve světlých lesích; v Krušných ho-
rách častá.
Zajímavosti: Rod Cladonia obsahuje velké 
množství druhů, některé z nich jsou řazeny 
do podrodu Cladina, který se vyznačuje 
vzpřímenou keříčkovitou stélkou bez šupin 
a kmínky (podecii) bez korové vrstvy.

3  Dutohlávka pohárkatá 
Cladonia pyxidata
Popis: Šedozelený lišejník, roste poléhavě 
na podkladu; skládá se z 2–6 mm dlouhých, 
listovitých šupin a 2–4 cm velkých, pohár- 
kovitých podecií (kmínků); hnědé až červe-
nohnědé, kotoučovité plodnice (apotecia) 
se vytvářejí na okraji pohárků.
Výskyt: Především na písčitých a kameni- 
tých půdách nebo na vápencových a 

Keříčkovité lišejníky / Lupenité lišejníky
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tvar stélky. Kromě některých terčovkovitých 
lišejníků rodů Parmelia a Hypogymnia sem  
patří především druhy rodů Physcia, Phaeo- 
physcia, Pseudevernia, a také pukléřka 
sivá (Platismatia glauca), druh vázaný na 
stanoviště s častým výskytem mlh.

6  Pupkovka srstnatá 
Umbilicaria hirsuta
Popis: Poměrně velký, nápadný lišejník s 
jednolistou, hladkou, nahoře šedobílou, dole 
hnědou stélkou; na spodní straně je spojený 
krátkou stopkou s obnaženou silikátovou 
skalou. Za sucha lámavý, ve vlhku tuhý; ob-
vykle do 4, někdy až 5 cm v průměru.
Výskyt: Především osvětlené, závětrné sili-
kátové skály s dostatkem živin; ve východ-
ních Krušných horách častá v údolích vět- 
ších vodních toků.

Podobné druhy: 
Podobné jsou některé pupkovky rodu Umbi- 
licaria. Většina z nich je ale šedohnědá nebo 
hnědá, jako např. Umbilicaria polyphylla, 
která se u nás poměrně často vyskytuje na 
silikátových skalách vystavených dešti. 

7  Nitroplodka žlutozelená 
Dermatocarpon luridum
Popis: Lišejník s hladkou nebo mírně vrás-
čitou stélkou, která je nahoře za vlhka jasně 
zelená, za sucha světle šedohnědá až hnědá 
(vespod světle až tmavě hnědá); obvykle je 
hustě stlačená, a  působí proto jako vícelistá; 
k podkladu je připevněna na více místech.
Výskyt: V dosahu stříkající vody čistých 
horských potoků, nebo na stinných skalách  
s průsakem vody.

8  Terčovník šedý     
Physcia caesia
Popis: Častý druh lišejníku s typicky růžico-
vitou stélkou. Ta je bílá až šedomodrá,  
2–5 cm v průměru; jednotlivé lalůčky jsou 
0,5–1 mm široké, paprsčité a vyklenuté; 
povrch matný, někdy bíle tečkovaný; vzácně 
s (černohnědými) plodnicemi. 
Výskyt: Především na zdech a na podkladu 
s obsahem vápence a bohatým přísunem 
dusíku; ve východních Krušných horách 
nejčastěji uvnitř obcí. 

Podobné druhy: 
Ve východních Krušných horách rostou také 
další, poměrně hojné druhy rodu Physcia. 
Většina z nich je zbarvena do zelena a 
obvykle je najdeme na kůře stromů.

9  Terčovník zední  Xanthoria parietina
Popis: Nápadný lišejník s růžicovitou 
stélkou; lalůčky jsou nahoře světle žluté až 
žlutooranžové, 1–5 mm široké, ploché až 
vyduté a na koncích bez apotecií; spodní 
strana je bílá; prostřední oblast lišejníku je 
téměř vždy bohatě pokryta apotecii (plod-
nicemi), která jsou přisedlá nebo krátce 
stopkatá, až 4 mm velká a tmavěji zbarvená; 
růstová forma naznačuje přechod ke koro-
vitým lišejníkům.
Výskyt: Převážně na kůře stromů, méně 
často také na dřevu, na skalách nebo na 
zdech; v Krušných horách byl dlouho na 
ústupu kvůli znečištění ovzduší, dnes se 
však opět šíří.

Další druhy: 
Další druhy rodu Xanthoria jsou vzácnější, 
ale také se do Krušných hor vracejí. Je mezi 
nimi např. velmi podobný druh Xanthoria 
polycarpa, dále Xanthoria candelaria 
nebo Xanthoria calcicola.

Lupenité lišejníky
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   Korovité lišejníky

10 Misnička zední  Lecanora muralis
Popis: Žluto- až bílozelený lišejník s korna-
tou stélkou, na okrajích s lalůčky (přechod k 
lupenitým lišejníkům), někdy i přes 10 cm  
v průměru; stélka je uprostřed většinou 
hustě pokryta apothecii (plodnicemi), které 
jsou zbarvené olivově až do hněda, s bílým 
okrajem.
Výskyt: Od nížin až po nejvyšší horské po- 
lohy Krušných hor. Tento druh potřebuje 
dostatek živin, najdeme ho však téměř na 
všech druzích hornin a velmi často také na 
betonu.
Zajímavosti: Rod Lecanora je velmi počet- 
ný a rozmanitý, jednotlivé druhy se navzá-
jem liší například barvou stélky nebo apote- 
cií. Ne všechny druhy jsou také na okraji la-
ločnaté. Pro přesné určení je často potřeba 
odborná literatura a mikroskop.

11 Strupka lasturnatá     
Hypocenomyce scalaris
Popis: Kornatá až lupenitá, olivově hnědá 
až šedá a modrobíle lemovaná stélka; jed-
notlivé lupínky jsou lasturovitě vyklenuté 
(přechod k lupenitým lišejníkům); na zpro-
hýbaném okraji se nacházejí soredie (malé 
kulovité útvary sloužící k vegetativnímu 
rozmnožování); jen vzácně s apotecii. 
Výskyt: Především na kyselé kůře (jehlična-
ny, duby, v oblastech se znečištěným  
ovz-duším také další druhy stromů).
Zajímavosti: Velmi dobrý bioindikátor 
kvality ovzduší.

12 Svíčníček žloutkavý    
Canderlariella vitellina
Popis: Lišejník se silnější, kornatou stélkou; 
žlutozeleně až žlutě zbarvený, matný, zrnitý 
až téměř šupinatý (zrníčka až 0,3 mm široká, 
obvykle tvoří krustu s jednotlivými poli); 
četná apothecia, 0,5–1 mm široká, většinou 
pokrývají střed stélky, jsou poněkud tmavší 
než ostatní části lišejníku.
Výskyt: Především na silikátových skalách 
(vzácněji také na dřevu nebo na kůře stro-
mů); ve východních Krušných horách častý 
ve skalních oblastech. 

Podobné druhy: 
Podobně zbarvené jsou druhy Candelariel-
la aurella (na zdech a na horninách s obsa-
hem vápence) a Candelariella xanthostig-
ma (především na kůře listnatých stromů). 
Nápadně žluté zbarvení mají také lišejníky 
rodu Xanthoria, především na betonu 
rostoucí krásnice citrónová (Caloplaca 
citrina) a další.
 
13 Mapovník zeměpisný     
Rhizocarpon geographicum
Popis: Nápadný lišejník s kornatou stélkou,  
který roste pouze na kamenech; citrónově 
žlutý nebo žlutozelený, s hladkými odděle-
nými políčky, která jsou ohraničena černými 
linkami; četná apothecia (plodnice) jsou 
černá, kotoučovitá, s mírně vyčnívajícím 
okrajem.
Výskyt: Častý v oblastech se silikátovými 
skalami (tedy i ve východních Krušných 
horách).

Podobné druhy: 
Druh Rhizcarpon zahrnuje mnoho dalších 
druhů rostoucích na skalách. Patří mezi ně  
například mapovník nápadný (Rhizo-
carpon distinctum) – šedý, s velkým počtem  
hnědočerných apothecií, Rhizocarpon le-
canorinum (žlutozelený až žlutý, s mnoha 
černými apotecii) a mapovník stolový 
(Rhizocarpon obscuratum – šedý až 
hnědý, s mnoha hnědými apotecii). Za 
zmínku stojí také poměrně vzácné druhy, 
které rostou na důlních haldách s vysokým 
obsahem těžkých kovů.  
Mapovník Oederův (Rhizocarpon 
oederi) má rezavě hnědou stélku, apotecia 
jsou zelená až modročerná. Rhizocarpon 
ridescens je tvořen jemnými, žlutými až  
žlutozelenými políčky, obvykle bez apo-
thecií. 

Korovité lišejníky

11

12

13

10



44 Lišejníky 45

14 Drobnovýtruska rezavá   
Acarospora sinopica
Popis: Nápadný, rezavě červený až rezavě 
hnědý (obsah oxidů železa) lišejník s korna-
tou, častou růžicovitou stélkou, skládající 
se z jednotlivých polí; stélka je v průřezu 
výrazně laločnatá; apothecia jsou nenápad-
ná, tmavá a více nebo méně ponořená.
Výskyt: Na skalách a důlních haldách s vy-
sokým obsahem těžkých kovů, u východů 
ze starých důlních štol (především v okolí 
Freibergu).

Podobné druhy: 
Rod Acarospora zahrnuje další druhy, větši-
nou s dohněda zbarvenou stélkou i apothecii. 
Na silikátových skalách roste drobno-
výtruska hnědavá (Acarospora fuscata) 
a drobnovýtruska rumištní (Acaro-
spora nitrophila). Na skalách a důlních 
haldách najdeme také  vzácnou drobno-
výtrusku smaragdovou Acarospora 
smaragdula.

15 Chrysothrix chlorina
Popis: Práškovitý druh lišejníku, který ob-
vykle vytváří rozpraskanou kornatou vrstvu 
zářivě žluté až žlutozelené barvy; stélka bez 
plodnic.
Výskyt: V oblastech s vlhkým vzduchem a 
převislými silikátovými skalami; v Krušných 
horách ve stinných údolích.

Podobné druhy: 
Velmi podobný je také druh Psilolechia 
lucida. Ve východních Krušných horách je 
dosud poměrně častý; na stinných místech 
zpravidla tvoří řídký, žlutý až šedozelený 
povlak. Podobný, prašně působící povlak 
vytváří také velmi hojný otrus ošedivělý 
(Lepraria incana). Bývá zelenošedý, zele-
nomodrý až zelenobílý a vyskytuje se na 
kůře stromů, na silikátových skalách a na 
stráních také na volné půdě.

Doporučená literatura

Balabán, K. (1969): Lesnicky významné 
lišejníky, mechorosty a kapraďorosty, 
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a Geologie, Dresden

Kotlaba, F. a kol. (1995): 
Červená kniha ohrozených a vzácných 
druhov rastlín a živočíchov SR a ČR, 
Díl 4. Sinice a riasy, huby, lišajníky, macho-
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Baňatka obecná    
Brachythecium rutabulum

Mechy    a játrovky 

Text: Christian Zänker, Freiberg; Frank Müller, Drážďany

Fotografi e: Christian Zänker, Kurt Baldauf, Peter-Ulrich Gläser, 
                           Holm Riebe, Jens Nixdorf
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  Mechy jsou zelené rostliny, které se pravděpodobně vyvinuly ze zelených 
řas. V tradičním systému existovalo oddělení mechorosty, které zahrnovalo tři 
třídy:  hlevíky (Anthocerotopsida),  játrovky (Hepaticae) a  mechy (Musci). V 
nové klasifi kaci jsou všechny tři vlastním oddělením. Velikost jednotlivých 
mechorostů kolísá od nepatrných, a pouhým okem těžko rozpoznatelných 
druhů, po přibližně metr dlouhé rostliny (např. pramenička obecná – Fontinalis 
antipyretica).

  Jednotlivé rostliny jsou buď velmi málo členěné (tělo nižších rostlin tvoří stélka – 
„thallus“), nebo jsou rozdělené na lodyžku a lístky. Mechy nemají kořeny, jejich 
funkci přejímají vlasovité útvary, rhizoidy, které slouží především k ukotvení 
rostliny k podkladu. 

  Mechy mohou růst na rozmanitém podkladu: na skalách, na půdě, na dřevu, 
na kůře živých stromů, dokonce na mršinách a na výkalech. Protože jsou kon-
kurenčně slabé, osidlují nejčastěji mezery ve vegetační mozaice vyšších rostlin – 

často se jedná o extrémní stanoviště. Rostliny, které rostou na kůře stromů, 
(nejen mechy) označujeme jako epifyty. 

  Mechy přijímají celým povrchem vodu a minerální soli, většině druhů však 
chybí účinná ochrana proti vysychání a výkonné orgány pro zadržování vody. 
Proto jsou mechy ve velké míře odkázané na pravidelné srážky a vysokou 
vlhkost vzduchu. Většina druhů tedy roste ve vlhkých biotopech, např. na raše-
liništích, kde významně spoluutvářejí vegetační mozaiku. Při nedostatku vody 
mechy vysychají a zvládnou přečkat i delší období sucha se sníženou látkovou 
výměnou, aby se s novými srážkami opět „probudily“ k původní aktivitě.

  Mechy hrají v ekosytémech a v krajině důležitou roli (primární producenti, 
zadržování vody, ochrana půdy před erozí, prostředí pro malé živočichy, tvor-
ba rašeliny, materiál pro hnízda ptáků, aj.). Reagují velmi citlivě na antropo-
genní vlivy, jako jsou klimatické změny, depozice škodlivých látek, meliorace. 
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3  Křehutka různolistá   
Lophocolea heterophylla
Popis: Častý lesní mech, tvoří ploché, žluto-
zelené povlaky, se zřetelným rozdělením na   
lodyhu a malé lístky; lodyhy jsou 1–1,5 mm 
široké, 2–8 cm dlouhé a málo větvené, na  
spodní straně s mnoha rhizoidy; lístky jsou 
jednořádkově uspořádané, horní v obrysu 
téměř pravoúhlé, na spodní straně lodyhy 
dělené ve dva špičaté laloky; často s perian-
thii (tj. obaly vytvořenými ze tří lístků, které 
objímají zárodečníky). 
Výskyt: Častá až do vyšších poloh; předev-
ším na mrtvém dřevu, humózní lesní půdě a 
na silikátových skalách.
Zajímavosti:  Křehutky jsou typickými 
zástupci také v Krušných horách velmi 
častých játrovek s lupenitou stélkou, které 
vyhledávají chladné a stinné lesy. Jejich 
rozmanitost však oceníme teprve s pomocí 
lupy nebo mikroskopu. K dalším podobným 
játrovkám patří mj. rody Scapania, Calypo-
geia, Jungermannia, Plagiochila, Cephalozia, 
Cephaloziella, Bazzania a Chiloscyphus. 

4  Rohozec trojlaločný     
Bazzania trilobata
Popis: Velké, obvykle tmavě zelené porosty; 
5–20 cm dlouhá, až 6 mm široká lodyha s 
velkým množstvím 1–2 cm dlouhých flagel 
(drobnolisté, zúžené postranní výhonky); 
lodyha poléhavá nebo přímá, nevětvěná, 
nebo vidličnatě větvená; listy 2–4 mm dlou- 
hé, podlouhle vejčité, nadsazeně uspořáda-
né, špičky s třemi krátkými, širokými zuby; 
spodní listy kulaté až čtvercové, s 3 až 4 ne- 
stejnými laloky; štět je 1 až 3 cm dlouhý; to-
bolky přímé, podélně vejčité a černohnědé.
Výskyt: Především na půdě v jehličnatých 
lesích, na pískovcích a dalších silikátových 
skalách; ve východním Krušnohoří méně 
častý.

   Oddělení: Játrovky – 
   Hepaticae

1  Porostnice mnohotvárná     
Marchantia polymorpha
Popis: Plazivá, lupenitá, až 2 cm široká a  
15 cm dlouhá stélka; na okrajích s výrazný-
mi  zářezy a středním žebrem; na rubu 
černé pruhy, podél nich (až 1 cm dlouhé) 
rhizoidy (příchytná vlákna), jimiž je rostlina 
ukotvena v zemi; na svrchní straně pouhým 
okem viditelné průduchy a dlouze stopkaté, 
hvězdicovité samičí a samčí terče, které 
slouží k vegetativnímu rozmnožování.
Výskyt: Častá na čerstvých až mokrých sta- 
novištích s dostatkem živin, jako jsou příko- 
py, okraje cest, ruderální plochy; dále na  
zdech, v zahradách; od nížin až do nejvyš-
ších poloh  Krušných hor.

Další druhy: 
Například u kyselých lesních potůčků roste 
velmi často pobřežnice obecná (Pellia 
epiphylla) a obvykle na bazických půdách 
mřížkovec kuželovitý (Conocephalum 
conicum). 

2  Trhutka obecná  Riccia sorocarpa
Popis: Jednoletá (objevuje se na podzim), 
poměrně častá, ale nenápadná rostlina, 
která vytváří růžice; lodyhy světle zelené, 
vidličnatě větvené, 0,5–1,8 mm široké, s 
rýhou po celé délce (0,3–1 cm).
Výskyt: Častý druh, nejčastěji na polích, 
úhorech, zahradách, také na bahnitých 
březích vodních toků; od nížin až do 
nejvyšších poloh  Krušných hor.

Další druhy: 
Velmi podobné druhy, jako např. trhutka 
sivá (Riccia glauca – modrozelená stélka, 
podobná stanoviště) a trhutka Hübene- 
rova (Riccia huebeneriana – stélka zele- 
nofialová a 2–3x vidličnatě větvená, 
především na dnech vypuštěných rybníků). 
Ke stejnému rodu patří také trhutka 
plovoucí (Riccia fluitans) s velmi slabými 
větévkami, která se obvykle vznáší na vodní 
hladině.

Oddělení: Játrovky
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5  Kýlnatka zvlněná   
Scapania undulata
Popis: Světle až tmavě zelený (někdy však 
také hnědočervený) mech, vytvářející husté, 
někdy také velmi rozsáhlé porosty; lodyha 
vystoupavá až přímá, 2–10 cm dlouhá, málo 
větvená nebo nevětvená; lístky uspořádané 
ve dvou řadách, od lodyhy odstávají téměř 
v pravém úhlu, 2–2,5 mm dlouhé, hluboce 
rozdělené na dva laloky.
Výskyt: Na stále zaplavovaných kamenech 
(potoky, vodopády), vzácněji na bažinatých 
půdách pramenišť.

Další druhy: 
Podobná a v oblasti stejně častá je kýl-
natka hajní (Scapania nemorea), která 
roste na lesní půdě, na dřevu a kamenech;  
na mokrých a jílovitých nebo také bažina- 
tých stanovištích najdeme kýlnatku  
zavlažovanou (Scapania irrigua). 

   Třída: Rašeliníky –  

   Sphagnidae

6  Rašeliník křivolistý  Sphagnum fallax
Popis: Mnohotvárný druh, tvořící houbo-
vité polštáře, které vespod odumírají (vznik 
rašeliny) a zároveň každý rok přirůstají ně- 
kolik centimetrů směrem vzhůru; na stin- 
ných stanovištích jasně zelený, na otevře-
ných plochách rašelinišť nažloutlý až hnědý; 
živá část lodyhy je 5–20 cm dlouhá, na špič-
ce s bohatou kšticí a pod ní (jako u všech 
rašeliníků) větvičky v přeslenech; lístky na 
větvích dlouhé a úzké; lodyžní lístky (podle 
nichž se často určuje druh rašeliníku) jsou 
trojúhelníkovité se širokou bází, nahoře 
ostře zašpičatělé, asi 1mm dlouhé.
Výskyt: Poměrně častý; na velmi citlivých 
a živinami chudých vrchovištích, ale také 
ve vlhkých lesích s dostatkem živin, podél 
potoků, v příkopech a prameništích. 
Zajímavosti: Na celém světě existuje 
150–200 druhů rašeliníků, z nichž většina 
roste na chudých, kyselých stanovištích. 
Druhy se mohou značně lišit barvou (od 
světle zelené po červenohnědou), přesné 
určení je však často možné jen s pomocí 
odborné literatury a mikroskopu.

   Třída: Mechy – Bryopsida

7  Ploník ztenčený   
Polytrichum formosum
Popis: Poměrně velký lesní mech s přímou, 
většinou nevětvenou, 5–15 cm dlouhou 
lodyhou, vespod s velkým počtem rhizoidů; 
lístky sytě zelené, spirálovitě uspořádané, 
vodorovně odstávající, 8–12 mm dlouhé,  
podélně kopinaté s krátkou, hnědou, 
zubatou špičkou; často mnoho žlutých až 
žlutohnědých tobolek na 4–8 cm dlouhém 
štětu.
Výskyt: Na zastíněné a kyselé lesní půdě. 

Další druhy: 
Ploník obecný (Polytrichum commune) 
– ještě větší druh, lístky světle zelené až 
do modrozelena; na kyselých a poměrně 
vlhkých stanovištích (často na rašeliništích); 
ploník chluponosný (Polytrichum 
piliferum) - menší, roste na suchých stano-
vištích; ploník jalovcový (Polytrichum 
juniperinum) – až 10 cm velký, modroze-
lený, lístky mají na špičce  červený osten; 
na suchých až čerstvě vlhkých stanovištích; 
příbuzné a podobné jsou také  rody Pogo-
natum a Atrichum.

8 a, b  Dvouhroteček různotvárný  
Dicranella heteromalla
Popis: Dvoudomý, 1 až 2 cm vysoký druh  
mechu, který vytváří husté, leskle žlutoze-
lené (až jasně zelené) porosty; lodyha pří- 
má, většinou nevětvená, se spirálovitě 
uspořádanými lístky; ty jsou protažené v 
dlouhou, srpovitě zakroucenou špičku; 
tobolky jsou vejčité, červenohnědé, na 
slámově žlutém až žlutočerveném štětu; 
výtrusy dozrávají od podzimu do jara.
Výskyt: Velmi častý především v lesnatých 
oblastech, na kyselé lesní půdě, na mrtvém 
dřevu a silikátových skalách; od nížin až do 
nejvyšších poloh  Krušných hor.
Zajímavosti: O něco větší je dvouhrotec 
chvostnatý (Dicranum scoparium), 
který je  místy velmi hojný – především na 
chudých a kyselých lesních půdách.

5
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Oddělení: Játrovky / Třída: Rašeliníky / Třída: Mechy
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9  Děrkavka poduškovitá     
Grimmia pulvinata
Popis: Děrkavka poduškovitá vytváří husté 
modro- až šedozelené polštáře; lodyha je 
přímá, vidličnatě větvená a 1–2 cm dlouhá; 
lístky široce kopinaté, s dlouhou zubatou 
špičkou; okraj lístků je od báze do středu 
svinutý; tobolka hnědá, kulovitá až vejčitá, 
štět 2–5 mm dlouhý, nahnědlý, zpočátku 
ohnutý nahoru, později rovný.
Výskyt: Téměř celosvětově rozšířený druh;  
původně na bazických horninách, dnes pře-
devším na zdech, velmi často se vyskytuje 
spolu s dalšími mechy; ve všech polohách 
Krušných hor, převážně uvnitř lidských 
sídel.

Další druhy rostoucí na zdech: 
kroucenec zední (Tortula muralis), 
rohozub nachový (Ceratodon purpu-
reus), klanočepka obecná (Schistidium 
apocarpum) a různé druhy rodu Bryum.

10 Prutník stříbřitý  Bryum argenteum
Popis: Až 2 cm vysoký mech, který vytváří  
husté, zelenobílé až stříbřitě lesklé polštář-
ky; lodyha nevětvená nebo vidličnatě vět-
vená, lístky spirálovitě uspořádané, přilehlé, 
široce vejčité, max.1,5 mm dlouhé a s bez-
barvou špičkou; tobolky jsou válcovité, na 
bázi širší, tmavě červené až do černa.
Výskyt: Častý druh, především na půdách 
s dostatkem živin, ale také na zdech, ve 
spárách mezi pouliční dlažbou, na okrajích 
cest a na střechách (často společně s dal- 
šími mechy); od nížin až do nejvyšších po-
loh Krušných hor.
Zajímavosti: Prutník stříbřitý snadno roz- 
poznáme díky typickému zbarvení. Mnoho  
dalších, často velmi hojných druhů prutní-
ků, se však navzájem rozlišuje velmi obtížně 
a mohou být také zaměněny za podobné 
mechy jiných rodů.

11 Bezvláska vlnkatá     
Atrichum undulatum
Popis: Tento druh mechu vytváří poměrně 
velké, tmavě zelené porosty; lodyha je 2 až 
8 cm dlouhá, přímá a obvykle nevětvená; 
lístky jazykovité, vpředu zašpičatělé, 5 až 
8 mm dlouhé a dvojitě zubaté, za vlhka 

příčně vlnité, za sucha jakoby zmačkané; 
listové žebro se čtyřmi podélnými lamelami; 
tobolky válcovité, 4–5 mm dlouhé, mírně 
nakloněné nebo vodorovné, na 2 až 5 cm 
dlouhém, červeném štětu. 
Výskyt: Velmi rozšířený druh, častý na les-
ních půdách, ale také na čerstvé půdě na 
stráních a ladech.
Zajímavosti: Druh je příbuzný s ploníky, 
je však snadno rozlišitelný (především za 
sucha) díky slabším lístkům a jejich zuba-
tému okraji (až do poloviny lístku).

12 Růžoprutník růžovitý   
Rhodobryum roseum
Popis: Tento mech vytváří řídké, tmavě 
zelené porosty; lodyha je nevětvená, s 
výběžky, 3–6 (vzácně až 10) cm dlouhá; 
spodní lístky malé a šupinovité, svrchní  
10–12 mm dlouhé, uspořádané v růžici, 
vejčité až jazykovité a ostře zašpičatělé.
Výskyt: Nejčastěji na stanovištích, která 
jsou středně bohatá na živiny, slabě kyselá 
a mírně zastíněná – lesy, travnaté stráně, 
parky, haldy v kamenolomech, skály. 

13 Šurpek tenkožeberný     
Orthotrichum affine
Popis: Řídké, nevelké porosty nebo polštá- 
ře, olivově až tmavě zelené; 2–3 cm dlouhá 
lodyha; lístky podlouhlé, kopinaté, s dlou-
hou špičkou a svinutými okraji; tobolky 
jsou válcovité, většinou ponořené v listech, 
v době zrání (léto až podzim) s výraznými 
pruhy.
Výskyt: Především na kůře listnatých stro- 
mů; od nížin až do nejvyšších poloh Kruš-
ných hor.
Zajímavosti: Druh reaguje (stejně jako další 
epifytické mechy) velmi citlivě na znečištění 
ovzduší. V Krušných horách byl proto dlou-
ho vzácný, v posledních 10 letech se však 
postupně vrací. 

14 Pramenička obecná     
Fontinalis antipyretica
Popis: Pevný, tmavě zelený, ve vodě plo- 
voucí mech; lodyha je bohatě větvená, 
obvykle 10–40 cm dlouhá, s lístky ve třech 
řadách; lístky jsou 5–8 mm dlouhé, vejčité 
až kopinaté a celokrajné; tobolky oválné,  
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s krátkým štětem, výtrusy dozrávají v létě.
Výskyt: Nejčastěji v tekoucích, vzácněji 
také ve stojatých vodách; ve východním 
Krušnohoří poměrně častá, ale poněkud 
ustupuje v důsledku eutrofi zace a úprav 
vodních toků. 

Další druhy: 
Podobné jsou jen další druhy rodu Fonti-
nalis; v tekoucích vodách s nižším obsahem 
živin se vyskytuje vzácnější pramenička 
šupinatá (Fontinalis squamosa).

15 Baňatka obecná    
Brachythecium rutabulum
Popis: Pevný mech, který vytváří husté, sytě 
zelené nebo žlutozelené, lesklé porosty; lo-
dyha je poléhavá, 5–15 cm dlouhá, nepra-
videlně větvená, na konci často s výběžky; 
lodyžní lístky široce vejčité, krátce zašpiča-
tělé, okraje jemně pilovité; tobolky jsou 
krátce vejčité, na cca 2 cm dlouhých štětech.
Výskyt: Velmi častý druh; na všech typech 
stanovišť s dostatkem živin (skály v údolích, 
pod zemědělskými plochami, lesní půda, 
mrtvé dřevo, kůra stromů, zdi, louky, parky); 
od nížin do nejvyšších poloh Krušných hor.

Podobné druhy: 
Baňatka obecná je velmi podobná mnoha 
příbuzným druhům, z nichž některé se vys-
kytují také ve východním Krušnohoří.

16 Rokyt cypřišovitý    
Hypnum cupressiforme
Popis: Mnohotvárný druh, jenž vytváří roz-
sáhlé, nažloutlé až sytě zelené, lesklé po-
rosty; lodyha je poléhavá, 3–10 cm dlouhá; 
lístky duté, spirálovitě uspořádané, 2–3 mm 
dlouhé, s vejčitou bází, z níž přecházejí v 
dlouhou ostrou špičku; tobolky hnědé, vál-
covité (ale lehce zkroucené), rostou šikmo 
až vodorovně na 1–3 cm dlouhém štětu; 
výtrusy dozrávají v zimě a na jaře.
Výskyt: Celosvětově rozšířený a častý druh; 
především v lesích (na mrtvém dřevu, na 
kamenech, na kůře, na lesní půdě) také na 
skalách a na zdech; od nížin do nejvyšších 
poloh  Krušných hor.

Podobné druhy: 
Podobné jsou další mechy řádu rokytot-
varých (Hypnales). 

17 Kostrbatec zelený    
Rhytidiadelphus squarrosus
Popis: Nápadný mech, který vytváří řídké 
žlutozelené porosty; lodyha je až 15 cm 
dlouhá, vícekrát větvená; lístky 3–3,5 mm 
dlouhé, vejčité, na konci zúžené v dlouhou, 
dozadu zkroucenou špičku; vodorovně 
uspořádané tobolky jsou vejčité až válco-
vité, na 2–4 cm dlouhých štětech, které 
vyrůstají z postranních výhonků.
Výskyt: Převážně na světlých a kyselých 
stanovištích, která jsou středně bohatá na 
živiny – louky a často kosené travnaté po-
rosty, okraje lesů, travnaté okraje cest, strá-
ně; nejčastěji v blízkosti lidských sídel – vel-
mi častý od nížin až do nejvyšších poloh 
Krušných hor. 

Podobné druhy: 
Ve východním Krušnohoří se vyskytují také 
další druhy kostrbatců (především R. loreus 
a R. triquetrus), jsou však mnohem vzác-
nější a najdeme je téměř výhradně v lesích. 
Jejich lístky jsou o poznání méně zkroucené.
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  Rozmanitá krajina východních Krušných hor hostí na tisíc druhů kve-
toucích  a výtrusných rostlin. Přibližně 430 zdejších druhů je přitom poměrně 
častých; k nim se navíc přidává ještě asi stovka pravidelně pěstovaných 
užitkových rostlin a rozšířených neofytů. V okrajových oblastech východního 
Krušnohoří se vyskytuje dalších asi 100 druhů, jejichž převážná většina je 
teplomilná a má svůj domov především v údolí Labe nebo v Mostecké pán-
vi. Přibližně 270 dalších druhů je pak v našich horách poměrně vzácných, 
přestože mnohé z nich byly ještě před několika desítkami let zcela běžné. 
Například vstavač kukačka u nás rostl v takovém množství, že mu dříve bota-
nici sotva věnovali pozornost, zatímco dnes je ohrožený vyhynutím – podobně 
jako jiné druhy, které již v Krušných horách nenajdeme. Na druhé straně však 
existuje také několik rostlinných druhů, které se zachovaly právě jen v našich 
horách, a za které tedy máme velkou zodpovědnost.

Pryskyřník prudký  Ranunculus acris
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Text:  Christian Zänker, Jens Weber                                                          

Fotografi e:  Brigitte Böhme, Christian Zänker, Thomas Lochschmidt,  
                            Gerold Pöhler, Jens Weber, Frank Müller, Stefan Höhnel, 
                            Holm Riebe, Susanne Schmidt

  Střídání různých biotopů, často na velmi úzkém prostoru, je ovlivněno 
různými faktory: 

• nadmořskou výškou od teplejších pahorkatinných oblastí až po drsné horské 
hřebeny;

• rostoucí kontinentalitou klimatu směrem od západu na východ a vlivem 
labského údolí na východní straně;

• velmi rozdílnými mikroklimatickými podmínkami v příkrých údolích (sklon 
a směr svahů) a zvláštním klimatem údolních žlebů (námraza, zamokřená 
půda);

• rozdílným horninovým podkladem a tedy i půdním pokryvem (velmi chudé 
půdy na křemenném porfyru, bohatší na rule, bohaté a bazické na čediči);

• dlouhým hospodářským využíváním krajiny, v jehož důsledku vznikly 
například kamenné snosy, horské louky a důlní rybníky, a které navíc pomá-
halo rozšiřovat semena rostlin;

• intenzifi kací zemědělství, která nastala v druhé polovině 20. století
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  V údolích východních Krušných hor, především na jejich jižních svazích, 
najdeme mnoho teplomilných druhů rostlin. Do výšky 300 až 400 metrů určují 
obraz mnoha lesů kromě převládajícího buku také duby, lípy a habry, v údolí 
řek Müglitz a Seidewitz najdeme dokonce porosty tisu. Na chudších lesních 
stanovištích je jen chudé bylinné patro s  konvalinkou vonnou a černýšem 
lučním; na osluněných, ale ne příliš kyselých stráních najdeme také tolitu 
lékařskou, kozinec sladkolistý a náprstník velkokvětý. Na vlhčích a živinami 
bohatších půdách nižších horských poloh je naopak lesní vegetace velmi 
bohatá, například s kopytníkem evropským, dymnivkou dutou, áronem pla-
matým nebo česnekem medvědím. Také v dalším výškovém stupni jsou stinné 
lesy na stráních i lužní lesy velmi druhově bohaté. Pod jasany a javory (podél 
potoků také pod olšemi) zde roste například udatna lesní, devětsil bílý, devětsil 
lékařský, měsíčnice vytrvalá, pitulník žlutý, silenka dvoudomá, řeřišnice hořká 
a žluťucha orlíčkolistá. Na „normálních“ stanovištích přirozeně převládá buk 
doprovázený smrkem, javorem klenem a jedlí bělokorou. Ta byla dříve jedním 
z dominantních druhů krušnohorských lesů, dnes je však ve východních 
Krušných horách sotva 800 starších exemplářů. Pro takové montánní smíšené 
lesy jsou typické druhy jako věsenka nachová, kokořík přeslenitý a bika bělavá, 
na bohatších půdách také mařinka vonná, kyčelnice cibulkonosná a některé 
kapradiny. V hřebenových polohách převládají naopak – za přirozených pod-
mínek – smrky a jeřáby. Půdní vegetaci zastupuje třtina chloupkatá, brusnice 
borůvka, sedmikvítek evropský a svízel hercynský. Jen tam, kde zamokřená 
půda neumožňuje růst listnatých stromů, zcela mizí buk a javor klen a v extré-
mním případě (který však byl ještě před několika staletími poměrně častý) se 
zde vyvine rašeliniště. Daří se tu zvláštní vegetaci s rašeliníkem, suchopýrem 
pochvatým, rosnatkou okrouhlolistou, borovicí blatkou a brusnicemi. 

  S odvodňováním vyšších poloh přišlo také zakládání důlních rybníků, které 
především jižně od Freibergu hostí zajímavá rostlinná společenstva. Ve vodě 
roste lakušník vodní a rdest vzplývavý, na březích mimo jiné karbinec evrop-
ský, zevar vzpřímený a kosatec žlutý.  Pozoruhodné jsou druhy, které se objeví 
na bahnitých dnech rybníků po jejich pravidelném vypouštění: například 
pobřežnice jednokvětá, blatěnka vodní a puchýřka útlá.

  Ve východním Krušnohoří jsou hojná prameniště se zamokřenými nebo 
vlhkými loukami, případně tužebníkovými lady. Pro vlhké louky jsou typické 
druhy jako suchopýr úzkolistý, violka bahenní, kozlík dvoudomý, asi tucet 
druhů ostřic a – dnes vzácnější – prstnatec plamatý, tučnice obecná a vachta 
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trojlistá, všechny ovšem za podmínky, že zdejší přísun živin nestačí k prosazení 
konkurenčně silnějších, vysokorostoucích druhů (tužebník jilmový, krabilice 
chlupatá). Pokud se však vlhké louky každoročně kosí, objeví se na nich mno-
ho dalších druhů – blatouch bahenní, kuklík potoční, pomněnka bahenní a 
škarda bahenní. Vyskytnout se může také prstnatec májový a jarmanka větší. 
Plynulý přechod ve vlhké horské louky doprovází pcháč různolistý, rdesno hadí 
kořen a dnes již vzácný upolín evropský. 

  Louky východních Krušných hor mohou být tedy velmi rozmanité a druhově 
bohaté, pokud se na nich ovšem správně hospodaří. Například v nižších 
polohách jsou dnes podobné, dvakrát ročně sečené plochy spíše výjimkou. 
O něco lépe jsou na tom horské louky, které již dávno poutaly pozornost 
botaniků i ochránců přírody. Vedle převládajícího koprníku zde roste mimo 
jiné škarda měkká, zvonečník klasnatý, třezalka skvrnitá, chrpa parukářka 
a kakost lesní. Chrpa je častá na západ od toku řeky Weißeritz a na východ 
téměř chybí, s kakostem je tomu právě naopak. Nejchudším typem horských 
luk jsou smilkové trávníky, které byly dříve velmi rozšířené (typickými druhy 
jsou prha arnika, všivec lesní a hadí mord nízký), dnes jsou však kvůli přemíře 
dusíku ze zemědělství a z automobilových zplodin, případně kvůli zalesňování, 
spíše raritou. K nejzajímavějším biotopům východních Krušných hor patří 
bezesporu kamenné snosy. Rostou na nich téměř všechny zdejší dřeviny, od 
jeřábů, klenů a jasanů přes trnky, hlohy a růže, až po dnes vzácné druhy jako 
lýkovec jedovatý nebo jabloň lesní. Usadily se zde také hvozdík křovištní a lilie 
cibulkonosná.

  Nakonec se musíme zmínit o početné skupině rostlin, které osidlují tzv. 
ruderální plochy. Jedná se obvykle o druhy, které dokážou poměrně rychle 
osídlit nová stanoviště, ale stejně rychle odtud také zmizet. Patří k nim mnoho 
celosvětově rozšířených rostlin, například polní a zahradní plevele jako pýr 
plazivý, bršlice kozí noha nebo pcháč rolní. 

  Ve východních Krušných horách se vyskytuje přes 900 druhů výtrusných a 
kvetoucích rostlin. My si jich v této knize představíme více než 300 a dalších 
téměř 200 druhů alespoň zmíníme. 
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3 a, b Přeslička lesní   
Equisetum sylvaticum
Čeleď: přesličkovité
Popis: 20 až 50 cm vysoká výtrusná rost- 
lina, od ostatních zástupců své čeledi roz- 
liší přeslenitě uspořádanými, převislými 
větévkami; na jaře vyrůstá nevětvená, čer-
venohnědá plodná lodyha, která později ze-
zelená (a podobá se neplodným lodyhám); 
zralost výtrusů od dubna do května.
Výskyt: Na silně podmáčených půdách v 
lesích, na okrajích lesů a také na vlhkých  
loukách; hojná v celém východním Kruš-
nohoří.
Zajímavost: Dnešní přesličky jsou poslední 
z kdysi bohaté skupiny, kterou známe díky  
fosíliím. Tyto rostliny byly dřevnaté, dorůs-
taly až do výšky 30 metrů a mohly mít metr 
v průměru. V karbonu tvořily významnou 
součást lesů, z nichž postupně vzniklo 
černé uhlí.

4  Přeslička rolní   
Equisetum arvense
Čeleď: přesličkovité
Popis: Více nebo méně plazivá výtrusná 
rostlina, výška až 40 cm; plodné lodyhy 
jsou červenohnědé nebo světle hnědé, 
objevují se v březnu, jsou nevětvené a 
přímé. Neplodné lodyhy jsou jasně zelené a 
větvené, mělce rýhované, vyrůstají až v létě, 
poté co plodné lodyhy začnou odumírat.
Výskyt: Na bohatých, vlhkých hlinitých a  
jílovitých půdách, především na okrajích  
cest a příkopů; ve světlých lesích a na po-
lích, na nepravidelně obhospodařovaných 
loukách ruderálních plochách; v celém 
východním Krušnohoří.
Zajímavost: Přesličky obsahují krystaly 
kyseliny křemičité, proto se používaly v 
lidové medicíně  (pozor, některé druhy jsou 
jedovaté!) i jako mycí prostředek na cínové 
nádobí.

Podobný druh 
Přeslička bahenní (Equisetum palustre): 
Velmi podobně utvářené plodné a neplod-
né lodyhy; většina větévek je pětihranná; 
vlhké louky a zarostlé břehy vodních ploch, 
částečně až do nejvyšších poloh východ-
ních Krušných hor. 

1  Plavuň vidlačka  
Lycopodium clavatum 
Čeleď: plavuňovité
Popis: Víceletá stálezelená výtrusná rost- 
lina; plazivá, vidličnatě větvená, hustě olistě- 
ná lodyha; v létě tvorba 2–3 výtrusných 
klasů; zralost výtrusů: červenec–srpen.
Výskyt: Převážně na suchých, chudých 
písčitých a rašelinných půdách; v mnoha 
oblastech na ústupu; také ve východním 
Krušnohoří se vyskytuje jen vzácně.
Zajímavosti: Zástupce velmi staré čeledi 
(vyskytovala se již před 350 miliony let).

2  Plavuník alpínský        
Diphasiastrum alpinum
Čeleď: plavuňovité
Popis: Výtrusná rostlina s plazivou, zpra-
vidla nadzemní lodyhou, až přes 50 cm 
dlouhou. Postranní větve jsou vzpřímené, 
5–10 cm vysoké, již od báze hustě vidličnatě 
větvené; sterilní větve jsou jen nepatrně 
zploštělé. Vrchol postranních listů odstává 
a srpovitě se stáčí. Výtrusnicové klasy jsou 
přisedlé, zpravidla jednotlivé.
Výskyt: Nejčastěji se plavuník alpínský 
vyskytuje na kyselých smilkových loukách 
zpravidla nad horní hranicí lesa, vzácně i v 
nižších polohách. 
Zajímavosti: Velmi vzácný druh, nalezený 
ve východních Krušných horách terpve 
nedávno. Byl zaznamenán na imisních holi-
nách zalesněných smrkem pichlavým (Picea 
pungens). Na těchto stanovištích se nově 
vytvořily zcela specifické podmínky. Po 
odumření a vytěžení původního smrkové-
ho lesa byla celá svrchí část půdy shrnuta 
buldozery do valů. Uvolněné plochy se ste-
rilním substrátem byly osázeny dovezeným 
odolným smrkem pichlavým. Růst rostlin 
a dřevin v těchto extrémních klimatických 
podmínkách na jalovém substrátu byl však 
velmi obtížný až nemožný. Vytvořil se zde 
podobný stav jako nad horní hranicí lesa, 
a proto se zde mohly rozšířit i tyto vzácné 
druhy.
Dá se přepokládat, že se zde ještě nalezne i  
plavuník zploštělý (Diphasiastrum com-
planatum).

   Výtrusné rostliny
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5  Přeslička poříční   
Equisetum fluviatile
Čeleď: přesličkovité
Popis: 30 až 120 cm vysoká výtrusná rost- 
lina s nevětvenou, nebo přeslenitě vět-
venou lodyhou, která je velmi silná a dutá; 
zralost výtrusů od května do června.
Výskyt: Na březích nebo v rákosinách sto- 
jatých nebo pomalu tekoucích vod s rela-
tivně nízkým obsahem živin; roztroušeně až 
do nejvyšších poloh.
Zajímavost: Nezřídka se kříží s přesličkou 
bahenní, která roste na podobných 
stanovištích.

6  Hasivka orličí   
Pteridium aquilinum
Čeleď: hasivkovité
Popis: Až 2 m vysoká (v Krušných horách 
však obvykle jen do 1,5 m) kapradina s vět-
veným, plazivým oddenkem; čepele listů v 
obrysu trojboké, dvakrát až třikrát zpeřené, 
vodorovně uspořádané, v létě světle zelené, 
na podzim nejprve žluté, později nahnědlé. 
Výskyt: Téměř celosvětově rozšířená, 
přednostně v doubravách s kyselou půdou, 
borech a na pasekách; v Krušných horách 
jen v nižších a středních polohách.
Zajímavosti: Oddenky mohou být velmi 
dlouhé (až 50 m) a staré; všechny části 
rostliny jsou jedovaté. 

7  Bukovinec osladičovitý   
Phegopteris connectilis 
Čeleď: kapradiníkovité
Popis: 15 až 30 cm vysoká kapradina s pla- 
zivým nebo podzemním oddenkem, z nějž 
na jaře jednotlivě vyrůstají až 40 cm dlouhé, 
dlouze řapíkaté listy; spodní pár lístků je  
skloněný dolů; výtrusnice dozrávají v čer-
vnu – červenci.
Výskyt: Převážně na vlhkých, humózních 
půdách v bukových lesích, také na skalách a 
na březích lesních potoků.

8  Pérnatec horský  Lastrea limbosperma
Čeleď: kapradiníkovité
Popis: Vytrvalá kapradina a krátkým sil- 
ným oddenkem. Listy jsou 30–100 cm dlou- 
hé, téměř přímé, v nálevkovité růžici, jed-
noduše zpeřené, na podzim odumírající; 

čepel listů je k oběma koncům klínovitě 
zúžená, na rubu i v dospělosti žlutavě žláz- 
natá a krátce bělavě chlupatá. Lístky jsou 
v 20–30 párech. Výtrusnicové kupky se na-
cházejí těsně při okraji plodných úkrojků, 
mají malé, zubaté, brzy opadavé ledvinité 
ostěry.
Výskyt: Roste ve stinných podhorských 
a horských lesích, podél cest a příkopů. 
Ve východních Krušných horách se jedná 
o vzácnou kapradinu. Dosud zde byla za-
znamenána na méně než 10 lokalitách, na 
lokalitě se často vyskytuje pouze jediný trs 
pérnatce horského.

9  Sleziník červený 
Asplenium trichomanes   
Čeleď: sleziníkovité
Popis: Malá kapradina, 5–20 cm, listové 
vřeteno červenohnědé, s 15–30 krátce 
řapíkatými, okrouhle vejčitými lístky; po- 
dlouhlé výtrusnicové kupky.
Výskyt: Skály, suti, štěrbiny zdí, vzácný, ve 
východním Krušnohoří v posledních deseti-
letích na ústupu.

10  Sleziník routička   
Asplenium ruta-muraria
Čeleď: sleziníkovité
Popis: 3–10 cm vysoká kapradina s dva-
krát až třikrát zpeřenými listy; řapíky na 
bázi hnědé, jinak zelené; čárkovité kupky 
výtrusnic.
Výskyt: Vápnomilný, převážně na zdech a 
na skalách.
Zajímavost: Z mnoha stanovišť v poslední 
době zmizel kvůli opravám zdí. 

11 Pérovník pštrosí   
Matteuccia struthiopteris 
Čeleď: papratkovité
Popis: Kapradina se silným oddenkem s 
mnoha postranními výběžky; zelené ne- 
plodné listy v nálevkovité růžici, zelenohnědé  
plodné vyrůstají koncem léta uprostřed této 
růžice; výtrusnicové kupky  kryté ostěrkou.
Výskyt: Převážně na březích vodních toků a 
v lužních lesích; přirozeně poměrně vzácný, 
rozšířený v zahradách; ve východním 
Krušnohoří se začal pěstovat až v 18. století, 
ze zahrad se rozšířil do volné přírody.
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12 Papratka samičí   
Athyrium filix-femina
Čeleď: papratkovité
Popis: 30–80 cm; s nepřezimujícími listy a  
krátkým, plazivým nebo vystoupavým od- 
denkem; listy 30 až 150 cm dlouhé, kopina-
té, 2–3x zpeřené, lístky až 15 cm dlouhé, 
výtrusnicové kupky podlouhlé, prohnuté.
Výskyt: Hojná na celé severní polokouli, 
především na relativně vlhkých, nevápni- 
tých půdách , ve smíšených lesích od nížin 
až po vyšší horské polohy.
Zajímavosti: Podobá se kapradi samci, roz- 
lišíme ji však poměrně lehce díky tvaru vý- 
trusnicových kupek. 

13 Puchýřník křehký   
Cystopteris fragilis
Čeleď: papratkovité
Popis: Oddenek krátký, vystoupavý, listy  
v přízemní růžici, řapíkaté, čepel 2–3x zpe- 
řená, v obrysu podlouhlá, tenká, prosvítavá, 
většinou světle zelená a lysá. Řapík je tenký, 
křehký, tmavohnědý. Výtrusnicové kupky 
se nacházejí na lístcích ve 2 řadách při bázi 
jednotlivých laloků. Výtrusy na povrchu jsou 
hustě ostnité.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
roste vzácně. Nalezneme jej na zastíněných 
skalách a sutích, ve vlhkých lesích, nejčastěji 
však ve štěrbinách starých zdí, kamenných 
mostů, starých studní apod.

14 Kapraď samec  Dryopteris filix-mas
Čeleď: kapradinovité
Popis: Kapradina; listy nepřezimující, ná- 
levkovitě rozložené, až 140 cm dlouhé; řapík  
s hnědými zašpičatělými plevinami; listy 
dvojitě zpeřené; lístky jemně pilovité; vý- 
trusnicové kupky téměř kulaté , 3–6 na lístku. 
Výskyt: V Evropě velmi rozšířený, často 
ve stinných listnatých a smíšených lesích; 
ve východním Krušnohoří především na 
kamenitých lesních stráních.
Zajímavosti: Extrakt z oddenku se dříve  
používal proti tasemnicím a jiným parazitům.
 

15 Kapraď rozložená 
Dryopteris dilatata
Čeleď: kapradinovité
Popis: 0,3–1 m vysoká kapradina; listy pře-
zimující, až 150 cm dlouhé a 40 cm široké, 
dole žlutavě žláznaté, 2–4x zpeřené, lístky 
vejčité; vřeteno plevinaté, pleviny na konci 
zašpičatělé; výtrusnicové kupky asi 1 mm  
velké.
Výskyt: Velmi rozšířená, často v nepříliš su- 
chých, stinných lesích, v pobřežních křovi-
nách a stinných roklích.

Podobný druh 
Kapraď osténkatá (Dryopteris carthu-
siana): O něco menší, nepřezimující; delší, 
jen málo plevinaté vřeteno listů. 

16 Bukovník kapraďovitý   
Gymnocarpium dryopteris   
(Dryopteris linnaeana)
Čeleď: kapradinovité
Popis: Slabý plazivý oddenek, z nějž 
vyrůstají dlouze řapíkaté, 10–40 cm dlouhé, 
v obrysu trojúhelníkovité listy; lístky světle 
zelené, 2–3x zpeřené; výtrusnicové kupky 
okrouhlé; zralost výtrusů: červenec–září.
Výskyt: Stinné lesy, sutě, skály, ve vrcho-
vinách častěji než v pahorkatinách.

17 Osladič obecný  Polypodium vulgare
Čeleď: osladičovité
Popis: Přezimující, až 30 cm dlouhé, 
jednoduše zpeřené listy, od léta na spodní 
straně s 1–3 výtrusnicovými kupkami.
Výskyt: V příkrých údolích severovýchodní 
části východních Krušných hor na skalách, 
jinak v Krušných horách vzácný. 
Zajímavost: Dříve se používal na odhleňo-
vání při kašli.

Podobný druh
Žebrovice různolistá (Blechnum spi-
cant): neplodné listy přezimující, jedno- 
duše zpeřené, až 40 cm dlouhé, prostřední 
lístky delší než dolní; výtrusné listy nepře-
zimují, vyrůstají ze středu růžice, jsou delší, 
vzpřímené; dnes jen vzácně v přírodě blíz-
kých, vlhkých smrčinách vyšších vrchovin, 
kvůli eutrofizaci na ústupu.
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  Jehličnaté dřeviny
18 a, b Tis červený  Taxus baccata
Čeleď: tisovité
Popis: Stálezelený, dvoudomý, jehličnatý 
strom, až 20 m vysoký, obvykle spíše jako 
keř; hnědošedá borka se odlupuje v tenkých 
plátech; jehlice obvykle 2–3 cm dlouhé a 
cca 2 mm široké, nahoře lesklé, tmavě zele-
né, dole světlejší, s dvěma širokými podél-
nými pruhy; samčí květy (velké množství 
na spodní straně nově přirostlých větví) 
jsou kulovité, samičích je méně a nejsou 
tak nápadné; semena vejcovitá, obklopená  
dužnatým míškem (jediná nejedovatá část 
rostliny), rozšiřují je ptáci.
Výskyt: V lesnicky nevyužívaných údolích v 
nižších polohách hor, dnes vzácný, největší 
přirozené porosty v údolí řek Müglitz (okolí 
Schlottwitz) a Seidewitz (pod Liebstadtem). 
Zajímavosti: Tisů začalo výrazně ubývat již 
ve středověku – jejich tuhé dřevo sloužilo 
k výrobě nářadí a zbraní (kuše). Tis roste 
velmi pomalu, přirozené porosty byly navíc 
decimovány okusem zvěří, proto postupně 
zanikaly. Později začali lidé tis vysazovat 
jako okrasnou dřevinu. Z parků a hřbitovů 
se tak dnes rozšiřuje do sousedních lesů. Tis 
je jedovatý. 

19 Jedle bělokorá  Abies alba
Čeleď: borovicovité
Popis: Stálezelený, až 50 metrů vysoký jeh-
ličnatý strom se silným, rovným kmenem; 
starší větve rostou téměř vodorovně, mladší 
šikmo vzhůru; borka je šedá a hladká (s při-
bývajícím věkem praská), jehlice do délky 
3 cm, ohebné, tupé, nahoře tmavě zelené, 
na spodní straně s dvěma světlými pruhy. 
Šišky kolem 10 cm dlouhé, válcovité, rostou 
směrem vzhůru, zpočátku zelené, později 
hnědooranžové, v době zrání světle hnědé. 
Semena vypadávají ze stojících šišek (šiška 
nepadá na zem jako například smrková).
Výskyt: Ve smíšených horských lesích, na 
chladných a nepříliš suchých stanovištích; 
dříve jeden z dominantních druhů východ-
ních Krušných hor, dnes však velmi vzácná 
(kvůli holosečnému hospodaření a znečiš-
tění ovzduší). Ve východním Krušnohoří 
dnes roste méně než 1000 dospělých jedlí.

Zajímavosti: V mnoha lesích se od 90. let 
20. století znovu vysazuje velké množství jedlí. 

Další druhy: 
V parcích a zahradách najdeme několik 
podobně vypadajících druhů (jedle kav-
kazská – často pěstovaná jako vánoční 
strom, jedle korejská, jedle ojíněná). 

20 a, b Smrk ztepilý  Picea abies
Čeleď: borovicovité
Popis: Až 50 metrů vysoký jehličnatý 
strom; rovný kmen, až 1 m široký, větve ros-
tou obvykle vodorovně nebo šikmo dolů, 
vzrostlé stromy mají kuželovitou korunu; 
borka je hnědočervená, jehlice 1–2,5 cm, 
poměrně tuhé, čtyřhranné, špičaté, tmavě 
zelené; mladé šišky jsou zelené, zralé světle 
hnědé a až 16 cm dlouhé; zralé šišky padají 
na zem (narozdíl od jedlových). 
Výskyt: Rozšířený v chladnějších oblastech 
Evropy, přirozeně se vyskytuje v horských 
lesích na hřebenech Krušných hor, v rašeli-
ništních lesích a jako doprovodný druh na 
chladných a vlhkých stanovištích středních 
poloh. Dnes najdeme smrkové porosty na 
mnoha stanovištích místo původních 
listnatých lesů. 
Zajímavosti: Pro své rychle rostoucí, všest-
ranně využitelné dřevo, se od počátku 
19. století vysazuje téměř na všech druzích 
stanovišť (vhodných i nevhodných) východ-
ních Krušných hor a „sklízí“ se holosečným 
systémem. V 70.–90. letech 20. století smrko-
vé monokultury v nejvyšších polohách hor 
hromadně podléhaly důsledkům znečiště-
ného ovzduší. Na vlhčích stanovištích jsou 
monokultury ohroženy bouřemi, v sušších a 
teplejších letech navíc lýkožroutem.

Další druhy:
Smrk Pančičův (Picea omorika): 
Přirozeně se vyskytuje jen na malém území 
na pomezí Srbska a Bosny (druh byl obje-
ven až v roce 1876); od té doby se však 
pěstuje i ve střední Evropě, mimo jiné jako 
náhradní dřevina (odolnější proti imisím 
škodlivin) v Krušných horách. Nápadně štíh-
lá koruna, na spodní straně jehlic dva bílé 
podélné pruhy, hnědofi alová borka, chlu-
paté větve.

18 b
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Borovice kleč (kosodřevina) 
(Pinus mugo): V době ledové rozšířena 
i v Krušných horách. Později ustoupila. 
V současné době místy vysazována jako 
půdoochranná dřevina v hřebenové části 
pohoří, v místech imisních holin.

22 Borovice blatka  Pinus x rotundata 
Čeleď: borovicovité
Popis: Několikametrový strom s šedou 
borkou. Mladé výhonky světle zelené, starší 
jehlice cca 5 cm dlouhé, tupé a tmavě zele-
né. Šišky obvykle silně asymetrické, pokryté 
nápadnými hákovitými šupinami. Mnoho 
poddruhů, které se odlišují především 
vzrůstem a tvarem šišek.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
přirozené porosty jen na zachovalých zbyt- 
cích rašelinišť; místy se však blatka vysazo-
vala kvůli stabilizaci půdy v oblastech poš-
kozených imisemi.
Zajímavosti: Blatka byla dříve mnohem  
více rozšířená, především na dosud nevy-
těžených rašeliništích. Ještě na počáku  
20. století rostla také v oblasti Fürstenauer 
Heide a na dalších místech v pramenné 
oblasti řeky Müglitz. 

23 Borovice rašelinná  
Pinus x pseudopumilio
Čeleď: borovicovité
Popis: Vystoupavé až nízké vícekmenné 
keře. Šišky mírně asymetrické až symetrické,  
velmi variabilní, na vyklenuté straně s vy- 
stouplými štítky.
Výskyt: Ve východních Krušných horách se 
vyskytuje na zachovalých vrchovištích na 
hřebenu pohoří (u Klínů, Moldavy a Cínov-
ce). Vzácně též vysazovaná.
Zajímavosti: Borovice rašelinná vznikla 
hybridizací borovice kleče a borovice blatky. 
K hybridizaci došlo již před boreálem. 
Na většině zachovalých krušnohorských 
rašelinišť dominují v současné době porosty 
borovice rašelinné, borovice blatka se 
vyskytuje jen vzácně a borovice kleč se v 
přirozených porostech v Krušných horách 
již nenachází.

Smrk pichlavý (Picea pungens): 
Původně pochází ze Skalistých hor, kde je 
obvykle tmavě zelený, jen na malé ploše v 
Coloradu také s namodralým (stříbrným) 
jehličím. Tyto stříbrné smrky se ve střední 
Evropě dlouho pěstují jako okrasné stromy. 
Protože jsou odolné proti imisím škodlivin 
z průmyslových podniků a zároveň proti 
okusu zvěří (díky velmi špičatým jehlicím), 
byly zhusta vysazovány v Krušných horách 
jako náhradní dřevina po katastrofě v 70. a 
80. letech.

21 Borovice lesní  Pinus sylvestris
Čeleď: borovicovité
Popis: Až 30 metrů vysoký jehličnatý strom,  
silnější větve obvykle pokřivené a poměrně 
krátké. Borka nejprve šedá až hnědošedá, 
později rozdělená načernalými brázdami  
na velké pláty. Jehlice modro- nebo šedo-
zelené, 3 až 8 cm dlouhé, po dvou. Šišky do 
8 cm, jednotlivě nebo v trsech, zpočátku 
tmavě červené, v době zrání tmavě hnědé 
až načernalé.
Výskyt: Velmi rozšířená, především v oblas-
tech s chudšími půdami, často hospodářsky 
využívaná. V oblasti východních Krušných 
hor především na písčitých a rašelinných 
půdách nižších poloh. 
Zajímavosti: Na chudých stanovištích 
středních a vyšších horských poloh se 
přirozeně vyskytuje zvláštní vývojová 
forma, tzv. borovice horská, s dlouhým, 
přímým kmenem a úzkou korunou 
(odolnější proti sněhu). 

Další druhy: 
Borovice pokroucená (Pinus contorta): 
Pochází původně ze severní Ameriky a v 70. 
a 80. letech byla u nás vysazována pro svou 
odolnost vůči zplodinám (podobně jako 
smrk pichlavý). Nové porosty se zkoumají z 
hlediska lesnického využití. 
Borovice vejmutovka (Pinus strobus):  
Již přes 100 let u nás poměrně častý hospo- 
dářský i okrasný druh, původem ze severní  
Ameriky. Poznáme ji podle velmi dlouhých 
jehlic a šišek (až 20 cm). Místy zdomácnělá, 
proniká do přírodě blízkých lesních spole-
čenstev (především v Labských pískovcích). 
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24 Douglaska tisolistá   
Pseudotsuga menziesii
Čeleď: borovicovité
Popis: Až 50 metrů vysoký jehličnatý strom  
se štíhlou, kuželovitou korunou; borka 
mladších stromů je hladká a šedá, starší 
stromy jsou černohnědé a rozpraskané. 
Jehlice jsou 2–3 cm dlouhé, měkké, krycí 
šupiny s třemi hroty. 
Výskyt: V lesních porostech jako hospodář-
ská dřevina, dále v zahradách a parcích. 
Zajímavosti: Douglaska je rozšířená v seve-
roamerických horách, od konce 19. století 
se vysazuje i u nás. 

25 Modřín opadavý  Larix decidua
Čeleď: borovicovité
Popis: Až 40 metrů vysoký jehličnatý 
strom, který v zimě shazuje jehličí; borka 
zpočátku hladká a šedá až šedohnědá, 
později hnědočervená a hluboce rozpras-
kaná; jehlice měkké, nejprve světle zelené, 
později tmavší, 2–3 cm dlouhé, na kratších 
výhoncích v trsech, na delších jednotlivě; 
šišky nejprve karmínově červené, v době 
zrání vejčité, tmavě hnědé, asi 3 cm dlouhé 
a 2 cm silné.
Výskyt: Běžně pěstovaná hospodářská 
dřevina.
Zajímavosti: Světlomilná dřevina, původem  
z kontinentální Evropy (východně od Jese-
níků, až po Sibiř, také v Alpách), již dlouho 
se však vysazuje i v Krušných horách. 
Intenzivní výsadba začala po odumření 
smrkových porostů na hřebenech. 

Další druhy: 
Podobný je modřín japonský (Larix 
kaempferi), hojně vysazovaný v Krušných 
horách jako náhradní dřevina; modrozelené 
jehlice, načervenalé mladé výhonky, šišky 
s šupinami na kraji stočenými ven. Často 
se vysazuje také kříženec mezi modřínem 
japonským a evropským.

26 a, b Jalovec obecný   
Juniperus communis
Čeleď: cypřišovité
Popis: Jehličnatý keř, ve východních 
Krušných horách zřídka vyšší než 2 m (jinde 
však až 10 m); špičaté jehlice v malých tro- 
jitých přeslenech; samčí květy žluté, vejco- 
vité, samičí ve formě zelených šištic; doba 
květu: duben – květen; plody kulovité (ne-
zralé zelené, zralé černomodré).
Výskyt: Na sušších, slunných stanovištích, v 
křovinách, dubových lesích, aj. 
Zajímavosti: Jalovec se dnes ve středních a 
nižších polohách východních Krušných hor 
vyskytuje jen v několika exemplářích, dříve 
však byl mnohem častější. Ještě v 19. století 
se během epidemie cholery kácely jalov-
cové porosty v údolí Müglitz a dezinfekční 
účinky dřeva se využívaly při vykuřování 
nemoci. 
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  Listnaté stromy
   Nedělené listy

27 Buk lesní  Fagus sylvatica
Čeleď: bukovité
Popis: Až 30 metrů vysoký listnatý strom; 
hladká, šedá borka, ani u starších stromů 
není moc rozpraskaná; dožívá se věku až 
300 let; větve rostou obvykle zpříma a na  
koncích jsou jen málo převislé; listy krátce 
řapíkaté, 5–10 cm dlouhé a podélně eliptic- 
ké; samčí květy ve svazečcích, samičí vyrůs-
tají ve dvojicích v načervenalých, chlupa-
tých číškách; plody: bukvice; stínomilný druh.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Před lidským osídlením dominantní  
dřevina východních Krušných hor; strom s  
největší konkurenceschopností na „střed-
ních“ stanovištích (nezamokřená půda, 
avšak dostatek srážek), vyskytuje se od 
nižších horských poloh až po vrcholy 
(Loučná – 950 m); dnes zaujímají jen 
zlomek původní rozlohy – především kvůli 
staletému využívání (mj. uhlířství) a také 
kvůli plošnému vysazování smrků v 19./20. 
století; od roku 1990 se však opět vysazuje 
mnoho malých buků do smrkových porostů 
(tzv. ekologická obnova lesa).
Zajímavosti: Buky přežily poměrně dobře 
imisní kalamitu v 70.–90. letech 20. století, 
dnes však trpí zvýšenou koncentrací 
přízemního ozónu, která je způsobena 
především výfukovými plyny z automobilů.
Kultivar Fagus sylvatica purpurea, jehož 
listy jsou nachové, je vyšlechtěnou formou 
buku lesního.

Podobný druh: 
Habr obecný (Carpinus betulus): Není 
příbuzný s bukem lesním, patří do čeledi 
břízovitých; hladká, šedá kůra s nápadnými 
podélnými vybouleninami; v listnatých 
lesích bohatších na živiny do nadmořské 
výšky cca 350 m.

28 Bříza bělokorá  Betula pendula
Čeleď: břízovité
Popis: 10 až 25 m vysoký listnatý strom s  
bílou borkou (u starších bříz je spodní část 
kmene černá a hluboce rozvrásněná) a pře- 
vislými, bradavičnatými větvemi; listy 4–7 cm  

dlouhé s protáhlou špičkou; okraj listů pra-
videlně dvojitě vroubkovaný; samičí a sam- 
čí květy oddělené v převislých jehnědách  
na jednom stromě; plody: malé křídlaté 
nažky, dozrávají od konce léta do zimy, mají  
cca 3 mm, rozšiřují se větrem a při dosta-
tečné vlhkosti okamžitě klíčí. 
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Bříza je velmi rozšířený druh; pio- 
nýrská dřevina na světlých, nepříliš boha-
tých stanovištích (později jsou břízy obvyk-
le nahrazeny jinými druhy).
Zajímavosti: Bříza má mnohostranné po-
užití: březová voda do vlasů, březová šťáva 
z kmene; březový dehet z kůry; čaj z listů 
pročišťující krev; díky vysokému obsahu 
terpenů hoří březové dřevo i čerstvé.

Další druh:
Bříza pýřitá (Betula pubescens): Větve 
rostou vzhůru až vodorovně; mladé větvič- 
ky jsou silně ochlupené; roste jen na vlhkých  
stanovištích (proto je vzácnější než bříza 
bělokorá); 
Bříza karpatská (Betula carpatica) má 
méně ochlupené větve a načervenalou 
kůru. Vyskytuje ve vyšších polohách východ- 
ních Krušných hor  zejména při okrajích 
rašelinišť, vzácně v rašelinných srmčinách.

29 Olše lepkavá  Alnus glutinosa
Čeleď: břízovité
Popis: Až 25 metrů vysoký listnatý strom 
s kmenem sahajícím vysoko do koruny; 
borka je tmavě šedá až černohnědá; listy 
4–10 cm dlouhé, v přední části nejširší, na 
okraji dvojitě vroubkované a lehce zvlněné; 
květy v jehnědách jsou zřetelné již v zimě; 
ploché, úzce křídlaté nažky jsou schované 
v šišticích, zrají od září do října a poté se 
rozšiřují větrem. 
Výskyt: Lužní lesy, prameniště, bažiny, 
břehy toků i vodních ploch; na nepříliš chu-
dých půdách, často i ve vyšších polohách.
Zajímavosti: Velmi důležitý druh pro přiro-
zené zpevnění břehů. Kůra se používala k  
barvení kůže a šištice k výrobě černého 
barviva.
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Další druhy:
Olše šedá (Alnus incana): Malý až středně  
velký strom; okraje listů dvojitě vroubkova-
né, listy špičaté (narozdíl od olše lepkavé); v 
Krušných horách na důlních haldách a v ni-
vách potoků, pravděpodobně zde však není 
původní (rozšíření z alpského prostoru).
Olše zelená (Alnus viridis): Až tři metry 
vysoký keř, který se ve východních Krušných 
horách vysazoval především ke zpevnění 
hald hlušiny a na imisních holinách; pochází 
z Alp.

30 Jilm horský  Ulmus glabra
Čeleď: jilmovité
Popis: Až 40 metrů vysoký listnatý strom s  
šedohnědou, podélně rozpraskanou bor- 
kou; mladé větve jsou červenohnědé, chlu-
paté a rovné; listy asymetrické (pravá a levá 
polovina se mohou značně lišit), 10 až 15 cm 
dlouhé, 5 až 9 cm široké, pilovité, nahoře 
velmi drsné, dole světlejší s bílými chloupky; 
květy oboupohlavní, červenofialové, otvírají 
se dlouho před rozvitím listů; plodem je 
křídlatá nažka se semenem uprostřed. 
Doba květu: březen–duben
Výskyt: V Krušných horách dříve druh stin-
ných svahů a roklí, dnes ojediněle v blízkosti 
větších vodních toků.
Zajímavosti: V posledních desetiletích jilmy 
velmi rychle podléhají tzv. grafióze. Domácí 
druh kůrovce, bělokaz jilmový, přenáší na 
stromy parazitickou houbu původem z 
východní Asie, která působí ucpání cévních 
svazků. Dodnes dokázaly přežít jen osaměle 
stojící stromy (nepovšimnuté bělokazem) s 
velmi dobrým zásobováním vodou. 

Další druhy: 
Do nejnižších poloh Krušných hor zasahují 
také jilm habrolistý (Ulmus minor) a 
jilm vaz (Ulmus laevis).

31 Topol osika  Populus tremula
Čeleď: vrbovité
Popis: Listnatý strom, až 30 metrů vysoký; 
s dlouhými kořenovými výmladky, z nichž 
vyrůstají nové stromky; borka je velmi 
hladká a (u mladších stromů) nápadně 
nazelenalá; listy s plochým, poměrně dlou-
hým řapíkem – proto se i při mírném větru 

třesou; na podzim se zbarvují zlatožlutě; 
osika je dvoudomá: samčí stromy mají mno- 
ho silných, šedohnědých jehněd, v polovině 
března jsou nažloutlé, později zhnědnou a 
rychle opadají; samičí mají zelené jehnědy 
(cca 4 x 0,5 cm), do poloviny května  vytvá-
řejí bílé chloupky a pak jsou odnášeny 
větrem.
Výskyt: Až do nejvyšších poloh Krušných 
hor, jako pionýrský druh na pasekách, v 
křovinách, na kamenných hřbítcích, na 
okrajích lesů, často také na haldách. 

Další druhy: 
Ostatní topoly (kromě dnes již vzácného a 
chráněného topolu černého) nejsou u 
nás původní. Častí jsou také různí kříženci 
vysazovaní v 60. letech v rámci speciálního 
programu kvůli rychlejší produkci dřeva. 
Zajímavosti: Ačkoliv mezi lesníky nejsou 
příliš oblíbené pro svou nízkou hodnotu, 
představují rychle rostoucí topoly naději 
především jako možný obnovitelný zdroj 
paliva. V budoucnu lze tedy počítat s novou 
výsadbou.  

32 Vrba jíva  Salix caprea
Čeleď: vrbovité
Popis: Listnatý strom nebo keř, volně 
stojící dorůstá 6 metrů, v lese až 12; šedá až 
černohnědá borka; listy 3–10 cm dlouhé, 
nahoře tmavě-, dole šedozelené až do bíla, 
eliptické, poměrně široké (mnohem širší 
než jiné druhy vrb); dvoudomý strom: samčí 
květy jsou zlatožluté a vejčité, samičí delší, 
nazelenalé jehnědy (kočičky); velmi malá 
semínka se rozšiřují větrem.
Doba květu: březen–duben
Výskyt: Typický druh pionýrských lesů, na 
úhorech a haldách, i v nejvyšších polohách 
východních Krušných hor.
Zajímavosti: Vrbové kočičky jsou na počát- 
ku jara důležitým zdrojem potravy pro včely;
z vrbové kůry se již od antiky získává  látka 
tišící bolest, kyselina salicylová (dnes se vy- 
rábí synteticky, je obsažena např. v aspirinu).

33 Vrba křehká  Salix fragilis
Čeleď: vrbovité
Popis: Listnatý strom, až 15 metrů vysoký, 
často spíše keř; široká, vyklenutá koruna; 
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rostlina. Zplaňuje a šíří se podél vodních 
toků.

35 Lípa srdčitá  Tilia cordata
Čeleď: lípovité
Popis: Až 25 metrů vysoký listnatý strom se  
silnými větvemi a hustou korunou; kmen s  
podélně rozpraskanou, načernalou borkou; 
mladé větvičky jsou olivově zelené a zpočát- 
ku chloupkaté, listy stojí ve dvou řádcích, 
mají srdcovitý tvar a 2–5 cm dlouhý řapík, 
na okraji pravidelně vroubkované, nahoře 
zelené, holé, dole šedozelené a jen na žil- 
kách nahnědlé chloupky; květy bledě žluté 
s 5 korunními lístky a až 30 nápadnými 
tyčinkami, květenství s 4–10 květy.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Přirozeně roste v listnatých lesích 
od nížin po pahorkatiny, do vrchovin zasa-
huje na teplých kamenitých svazích, kde je 
potlačena přirozená konkurenceschopnost 
buku; lípy kromě toho na mnoha místech 
vysazuje člověk.
Zajímavosti: Z lipového květu se připravuje 
velmi chutný čaj, používaný při nachlazení 
pro vyvolání pocení. Také med z lipových 
květů je velmi ceněný a chutný. Měkké 
lipové dřevo je vhodné pro řezbářství. 

Další druh: 
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos): 
Velmi podobný druh, dorůstá až 30 m; má 
větší a jemnější listy a světlejší chloupky na 
žilkách, také o něco dříve kvete; osidluje 
stejná stanoviště jako lípa srdčitá a také se 
často vysazuje v lidských sídlech.

36 a, b, c Jabloň lesní  Malus sylvestris
Čeleď: růžovité
Popis: Až 10 metrů vysoký listnatý strom 
nebo keř s šedohnědou, šupinatou, v nepra-
videlných plochách odlupovanou borkou; 
listy a květy (semeníky) holé – na rozdíl od  
zahradních jabloní i většiny kříženců; nekve- 
toucí postranní výhonky jsou často trnité; 
plody do 3 cm, žlutozelené, jen při silnějším 
oslunění načervenalé, vždy však bez podél-
ných proužků, jaké mají kulturní odrůdy; 
velmi trpká chuť.
Doba květu: květen 
Výskyt: Od nížin po střední vrchoviny; dnes 

postranní větve se při ohnutí lehce lámou 
u kmene; květy ohnuté vzhůru, delší než u 
jívy; velmi malá semena.
Doba květu: březen–květen
Výskyt: Nivy potoků a řek s nízkými letními 
teplotami, často roste podél břehů; do 
středních poloh velmi rozšířená ve formě 
kříženců, ve vyšších polohách vzácnější. 
Zajímavosti: Typická vrba u vesnických 
potoků, formovaná pravidelným prořezává-
ním vyrážejících větví; staré vrby poskytují 
životní prostor především mnoha druhům 
hmyzu a ptáků; čerstvě uříznuté proutky 
vyrazí ve vlhké půdě brzy nové kořínky a 
může z nich vyrůst nový strom.

Další druhy: 
Mnohem častější než „čistá“ vrba křehká je 
kříženec s vrbou bílou (Salix alba), jejž  
botanici označují jako vrbu načervena-
lou (Salix rubens). Ta má méně lámavé 
větve a stříbrobílé, chloupkaté spodní stra-
ny listů. Kromě toho existuje mnoho dalších 
druhů a kříženců, jejichž bližší určení je 
teprve na odbornících. 

34 Vrba pětimužná  Salix pentandra
Čeleď: vrbovité
Popis: Strom až 15 m vysoký, kmen přímý, 
s hladkou šedou borkou, letorosty lysé. Listy 
eliptické až podlouhlé, na okraji pilovité, 
lysé, sytě zelené. Jehnědy válcovité, až 5 cm 
dlouhé, vonící medem. Semena dozrávají 
na podzim.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Roste v mělkých širokých nivách 
horských potoků, na bažinatých loukách a v  
mokřadních olšinách. Významná světlomilná  
dřevina. Vyskytuje se zejména na Ústecku  
při SV okraji Krušných hor, většinou společ-
ně s ostatními druhy vrb.
Zajímavosti: Vadnoucí listy jsou cítit po 
hořkých mandlích.Typický původní druh 
otevřených horských údolí.
Další druhy: Vzácně se na některých mís-
tech v blízkosti horských vsí můžeme setkat 
s vrbou lýkovcovou (Salix daphnoides),  
které se přirozeně vyskytuje podél horských 
bystřin v Karpatech. Ve východních 
Krušných horách byla odedávna pěstována 
pro svůj vznešený vzhled a jako medonosná 
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je vzácná, ovšem ve východních Krušných 
horách relativně hojná.
Zajímavosti: Pravých lesních jabloní zůstalo  
dnes jen velmi málo. Tento světlomilný druh  
vymizel jednak s likvidací houštin a mezí, 
jednak neustálým křížením s kulturními 
jabloněmi. Včely přenášející pyl totiž neroz- 
lišují mezi divokou a kulturní jabloní (před-
kové jabloní v našich zahradách pocházejí 
z Asie), proto vznikají tzv. hybridní odrůdy. 
Ve východních Krušných horách však přesto 
roste ještě několik set lesních jabloní a 
sdružení Grüne Liga o ně intenzivně pečuje. 
Čaj z lesní jabloně je prastarý léčebný 
prostředek při nachlazení a horečce. 

Podobný druh: 
Ještě více se navzájem kříží hrušně. Pravé 
divoké hrušně najdeme dnes zřejmě jen v 
údolí Labe; hrušně na kamenných hřbítcích 
středních a nižších poloh východních 
Krušných hor jsou až na výjimky kříženci. 

37 Střemcha obecná     
Prunus padus 
Čeleď: růžovité
Popis: Až 15 metrů vysoký listnatý strom 
(nebo vícekmenný keř) s převislými větvemi 
a hladkou černošedou borkou; mladé větve 
jsou holé, světlé a bradavičnaté; listy vejčité, 
5–10 cm dlouhé a jemně vroubkované, 
svrchu tmavě, zespoda modrozelené; květy 
bílé, 10–20 v přímých, později převislých 
hroznech, intenzivní vůně; plody kulovi-
té, 7–9 mm velké, leskle černočervené s 
vejčitým jádrem.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Především na vlhkých stanovištích 
bohatých na živiny, v křovinatých porostech 
a v jasanových olšinách; rozšířená až do 
vyšších poloh; velmi vzácně v údolních 
nivách v okolí řeky Müglitz, zato poměrně 
rozšířená na kamenných hřbítcích. 
Zajímavosti: Tento druh, příbuzný švestce 
a třešni, má jedlé plody, které se však velmi 
obtížně trhají.

Další druh: 
Střemcha pozdní (Prunus serotina): 
Neofyt původem ze severní Ameriky, často 
se vyskytuje v nížinách a nižších polohách 

hor, především na písčitých půdách, odkud 
místy vytlačuje původní druhy.

38 Třešeň ptačí 
Prunus avium (Cerasus avium)
Čeleď: růžovité
Popis: Až 20 metrů vysoký listnatý strom 
s hladkou, červenohnědou borkou, která se 
odlupuje v příčných pruzích; listy 6–12 cm 
dlouhé, pilovité, protáhle vejčité, vybíhají 
do špičky; květy ve svazcích s  3–5 cm dlou-
hou stopkou, korunní lístky bílé, 10–15 mm 
dlouhé; plody červené až červenočerné, 
10–15 mm velké s jadérkem o velikosti  
8–10 mm, dozrávají v červenci.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: V listnatých i jehličnatých lesích 
na nepříliš kyselých a suchých půdách; ve 
východních Krušných horách na teplejších 
stanovištích i ve vyšších polohách. 
Zajímavosti: Třešně pěstované v sadech a 
zahradách jsou vyšlechtěnou formou třešně 
ptačí, od níž je s jistotou rozeznáme pouze 
pokud právě plodí. Ještě obtížněji se určují 
zplanělé formy třešní, které se navíc s třešní 
ptačí často kříží.  Třešňové dřevo se využívá 
k soustružení a k výrobě nábytku. 

  Dělené listy

39 Dub letní  Quercus robur
Čeleď: bukovité
Popis: Až 40 metrů vysoký listnatý strom s  
rozložitou korunou, silnými větvemi a silnou,  
hluboko rozpraskanou tmavě šedou bor-
kou; listy krátce řapíkaté, 10–15 centimetrů 
dlouhé, členěné do 5–6 laloků; výrazné 
samčí (převislé žlutozelené jehnědy) i sami- 
čí květy (dlouze stopkaté malé zelené klás- 
ky); žaludy dozrávají od září do října, na 
stopce (1,5–4 cm) jich bývá od tří do pěti. 
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Přirozeně se vyskytuje především 
na relativně teplých, často však také vlhkých 
stanovištích; ve východním Krušnohoří do 
nadmořských výšek cca 600 m.
Zajímavosti: Jako typicky světlomilný druh  
bývá dub vytlačován konkurenceschopněj-
ším bukem na stanoviště, která buku tolik 
nevyhovují – sušší i vlhké půdy, příkré sva- 
hy, oblasti s nedostatkem srážek; dřívější 
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kou, která se u starších stromů odlupuje; 
listy pětiklané, nepravidelně vroubkované a 
na větších žilkách lehce ochlupené; žluto- 
zelené stopkaté květy, asi 10–12 mm dlouhé,  
uspořádané v převislých latách, vyráží krát-
ce po rozvití listů; plody ve formě hnědých 
křídlatých dvounažek, křídla svírají ostrý úhel.
Doba květu: květen 
Výskyt: Listnaté a smíšené lesy, remízky a 
kamenné hřbítky; častý až do nejvyšších 
poloh východních Krušných hor.
Zajímavosti: Na konci léta a na podzim 
napadá často listy klenů svraštělka javorová 
– houba, která však stromům nepůsobí 
velké škody. 

  Dlanitě složené listy

42 Jírovec maďal   
Aesculus hippocastanum
Čeleď: jírovcovité
Popis: Až 25 metrů vysoký listnatý strom s  
hustou, pravidelnou korunou a převislými  
větvemi; kmen obvykle krátký, s šedohně-
dou šupinatou borkou; červenohnědé pu-
peny velké a lepkavé; listy dlouze řapíkaté, 
dlanitě složené, pěti- až sedmičetné; květy 
bílé a žluté (na bázi korunních lístků s čer-
venou skvrnou), uspořádané v až 30 cm 
dlouhých latách; plodem je velká ostnatá, 
tobolka s 1–3 semeny (kaštan).
Doba květu: květen
Výskyt: Často se vysazuje v parcích a ale-
jích. Koncem 16. století se k nám dostal z 
oblasti severního Balkánu, od té doby u nás 
částečně zdomácněl. 

Další druhy: 
Vysazuje se u nás také jírovec pleťový 
(Aesculus x carnea), který vznikl křížením 
jírovce maďalu a menšího, příbuzného 
druhu, pavie červené. 
Zajímavosti: V 90. letech začala u nás jírov- 
ce napadat klíněnka jírovcová. Larvy tohoto 
miniaturního motýla vyžírají vnitřní pletivo 
listů. Po 12 až 16 dnech se zakuklí a schovají 
se pod kůrou kmene. Poslední generace  
(ročně u nás vznikají 2–3 generace) zůstane 
po zakuklení ve spadaném listí, kde přezi-
muje do dalšího roku.

výmladkové hospodaření (ceněná byla pře- 
devším dubová kůra, která se používala v 
koželužství) pomohlo naopak dubu prosa-
dit se vůči buku, který výmladky nevyráží. 

Další druhy:
Dub zimní (Quercus petraea): Žaludy 
nejsou na stopkách, jsou uspořádány hroz-
novitě; listy jsou však řapíkaté; v pahorkati- 
nách a v nižších polohách vrchovin je přiro- 
zenou součástí bukových lesů, dodnes také  
častý v remízcích a v lesích podél zeměděl-
ských ploch. 
Dub červený (Quercus rubra): Poměrně 
hladká borka, listy se špičatými výběžky, 
kratší, téměř kulovité žaludy; pochází z lesů 
východní části severní Ameriky; světlomilný 
(často se nápadně orientuje ke světlu), ale 
zároveň konkurenceschopný – v důsledku 
klimatických změn se může rozšířit i na úkor 
původních druhů.

40 Javor mléč  Acer platanoides
Čeleď: javorovité
Popis: Až 25 metrů vysoký listnatý strom 
se silným, nízkým kmenem; listy dlanitě 
laločnaté, 10–15 cm, s pěti až sedmi nestej-
ně velikými, zašpičatělými laloky; početné 
květy, 10–12 mm velké, dlouze stopkaté, s 
pěti zelenožlutými okvětními lístky v kon-
cových chocholících, vykvétají dlouho před 
vyrašením listů, plody: dvounažky s křidélky 
rozkročenými v tupém úhlu. 
Doba květu: duben–květen 
Výskyt: V listnatých lesích a v menších 
porostech, často v blízkosti lidských sídel; 
často vysazován v alejích, v horách je vzác-
nější než v nižších polohách.
Zajímavosti: Původní areál rozšíření leží v  
jihovýchodní Evropě, od středověku (pře- 
devším však ve 20. století) se rozšiřuje i k nám,  
možná jako zatím poslední přistěhovalec 
po poslední době ledové. Dokáže se velmi 
rychle zmlazovat, čímž působí starosti 
správcům historických parků. 

41 Javor klen  Acer pseudoplatanus
Čeleď: javorovité
Popis: Až 30 metrů vysoký listnatý strom 
obvykle s rozložitou korunou; kmen bývá 
silný a rovný, se světlou, šedohnědou bor-
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  Zpeřené listy

43 Jeřáb ptačí  Sorbus aucuparia
Čeleď: růžovité
Popis: Až 15 metrů vysoký listnatý strom 
nebo málo rozvětvený keř s hladkou bor-
kou; mladé větve červenošedé a zpočátku 
jemně ochlupené; listy lichozpeřené, jed- 
notlivé lístky vejčité, 4–6 cm dlouhé a pilo-
vité; květy bílé – nažloutlé v širokých cho-
cholících; plody (jeřabiny) červené, téměř 
kulovité, přibližně o velikosti hrachu.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Jeden z našich nejméně náročných 
stromů – roste na kyselých půdách i ve stin- 
ném podrostu listnatých a jehličnatých lesů,  
jako první osidluje osluněné paseky; ve vý-
chodních Krušných horách velmi rozšířený 
i v nejvyšších polohách, mj. na kamenných 
hřbítcích s chudým podložím; ve vyšších 
polohách vysazován také v alejích.
Zajímavosti: Z jeřabin (trhaných nejlépe po 
prvních mrazících) se připravuje marmeláda 
a likér. Speciálně vyšlechtěnou odrůdou s 
chutnými plody je jeřáb sladkoplodý. 

Další druhy:  
V údolí Labe na saské straně se vyskytuje 
vzácný příbuzný druh jeřáb břek (Sorbus 
torminalis), který osidluje mnohem teplejší 
stanoviště. Do alejí se dnes vysazuje také 
jeřáb prostřední (Sorbus intermedia).
Na výslunných JV svazích pohoří se roztrou-
šeně vyskytuje i jeřáb muk (Sorbus aria).

44 Jasan ztepilý  Fraxinus excelsior
Čeleď: olivovníkovité 
Popis: Až 40 metrů vysoký listnatý strom, 
listy vstřícné, lichozpeřené, květy v latách, 
vyrůstajících z postranních pupenů, plody 
jsou křídlaté nažky. 
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Rozšířený až do vyšších horských 
poloh, častý v přírodě blízkých lesích na 
stráních, na březích vodních toků, v horách; 
také v alejích a v obcích. 
Zajímavosti: Dřevo je mnohostranně 
využitelné, především díky své houževna-
tosti a ohebnosti. Listí se dříve používalo 
jako krmivo pro dobytek. 

Další druhy: 
Podél silnic na čeké straně pohoří jsou místy  
vysazovány i cizokrajné druhy jasanů, např. 
jasan pensylvánský (Fraxinus pennsyl-
vanica) pocházející ze Severní Ameriky.

45 Trnovník akát       
Robinia pseudoacacia
Čeleď: bobovité
Popis: Až 25 metrů vysoký listnatý strom;  
borka v mládí hladká, nahnědlá, později  
šedo- až tmavě hnědá, hluboce rozbrázdě-
ná; starší větve rostou vzhůru, často zkrou-
cené a lámavé; na mladých větvích mnoho 
pevných, až třícentimetrových ostnů; listy 
15–25 cm dlouhé, střídavé, lichozpeřené 
(5–10 párů oválných, krátce řapíkatých 
lístků); bílé motýlovité květy s výraznou 
vůní, v 10–25 cm dlouhých, převislých 
hroznech; semena v 4–10 cm dlouhých 
hnědých luscích.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: V nížinách a pahorkatinách, pře-
devším v sušších lesích, přibývá však také ve 
vyšších polohách.
Zajímavosti: Pochází ze Severní Ameriky 
(Appalačské hory), v 17. století dovezen k 
nám. Je světlo- a teplomilný, ale nenáročný 
na živiny. Jako všechny bobovité dokáže s 
pomocí bakterií na kořenech vázat vzdušný 
dusík a tedy dodávat vlastnímu stanovišti 
živiny; rozšiřuje se na svažitých stanovištích 
díky kořenovým výhonkům, např. na 
chudých loukách, proto je problémovým 
druhem z hlediska ochrany přírody; tvrdé a 
tuhé dřevo, kvalitní pastva pro včely.
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  Keře
(alespoň metr vysoké, víceleté rostliny s 
dřevnatým stonkem – menší keře uvádíme 
u ostatních  rostlin podle barvy květu)

  Nedělené listy

46 Líska obecná  Corylus avellana
Čeleď: břízovité
Popis: Vícekmenný, 2–6 m vysoký keř s 
šedohnědou borkou; mladé větve ohnuté 
a žláznatě chlupaté; listy vejčité, 6–10 cm 
dlouhé, s krátkou špičkou, dvojitě pilovité; 
samčí květy žlutozelené a válcovité, samičí 
v malých světle zelených pupenech, z nichž 
vyčnívají červené blizny. 
Doba květu: únor–duben
Výskyt: V Krušných horách až do výšky 
800 m; především na bohatých půdách v 
listnatých lesích,  v liniových porostech, na 
kamenných hřbítcích a v parcích. 
Zajímavosti: Lísky poskytují obživu mnoha 
druhům živočichů – např. veverkám, plchům  
nebo plšíkům. 

Další druhy: 
V parcích a na okrajích cest se často vysazu-
je příbuzný druh líska turecká (Corylus 
colurna), který pochází z jihovýchodní 
Evropy a Malé Asie. Plody nejsou tak chutné 
jako oříšky lísky obecné. 

47 a, b Vrba ušatá  Salix aurita
Čeleď: vrbovité
Popis: Keř, až 2 metry vysoký, větve rovno-
měrně rozložené ve všech směrech, často 
položené až k zemi, kde mohou kořenit –  
tak vzniká typická kulatá křovinatá formace 
o průměru i několika metrů; mladé větve 
jsou tenké, šedohnědé, zpočátku plstnaté; 
listy obvejčité, až 5 cm dlouhé, nahoře zele- 
né, vespod bělavé až modrošedé, obou-
stranně chloupkaté; vedle každého listu 
dva poměrně velké postranní listy; jehnědy 
podobné jako u vrby jívy (samčí vejčité, 
samičí válcovité).
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Stanoviště bohatá na živiny – kyse-
lé rašeliništní porosty, pramenné oblasti, 
vlhké okraje lesů; v Sasku těžiště rozšíření 
právě ve vlhkých oblastech Krušných hor.

48 Vrba plazivá  Salix repens
Čeleď: vrbovité
Popis: Keř, většinou do 1 m vysoký se 
vzpřímenými větvemi, které snadno koře-
nují. Letorosty jsou tenké a chlupaté. Listy 
eliptické 1,5–2,5 cm dlouhé a cca 1 cm širo- 
ké, hustě hedvábně chlupaté. Válcovité je- 
hnědy jsou 1 cm dlouhé. Dožívá se až 30 let. 
Doba květu: duben–květen, před rašením 
listů, v pozdním létě někdy podruhé
Výskyt: Tato drobná, velmi vzácná (kriticky  
ohrožená) vrba roste na vlhkých až rašelin- 
ných loukách, na prameništích a mokřadech.  
Její výskyt je soustředěn na české straně 
východních Krušných hor (přibližně mezi 
Cínovcem a údolím Olšového potoka). Na 
lokalitách se velmi často vyskytuje společně 
s vrbou ušatou (Salix aurita), se kterou místy 
vytváří i křížence (Salix ambigua), s ostatní-
mi druhy vrb se kříží jen velmi vzácně. 

Podobný druh: 
Vrba popelavá (Salix cinerea): Bývá o  
něco větší, hlavní listy delší, postranní menší;  
podobná stanoviště jako vrba ušatá, často 
však také na březích vodních toků; často  
tvoří křížence s jinými druhy vrb. 

Další druhy:  
V blízkosti lidkých sídel byla často vysazo-
vána vrba nachová (Salix purpurea), 
pěstovala se v tzv. proutnících a její dlouhé 
ohebné pruty se dodnes používají k pletení 
košíků a nůší. Využívala se i ke zpevňování 
břehů. Její listy a kůra jsou intenzivně hořké.

49 Lýkovec jedovatý     
Daphne mezereum
Čeleď: vrabečnicovité
Popis: Keř, 30 až 100 cm (jen vzácně i vyšší);  
růžové květy s výraznou vůní se objevují před  
olistěním, rozvíjejí se přímo z kmene; listy 
podlouhlé, krátce řapíkaté, nahloučené na 
koncích větví; v létě má nápadně červené  
plody o velikosti hrachu (obvykle je brzy se- 
zobou ptáci, na které jed patrně neúčinkuje). 
Doba květu: březen–duben (někdy však již 
v lednu)
Výskyt: V mnoha oblastech (např. ve 
východních Krušných horách) je dnes vzác-
ný a dále ustupuje; potřebuje stanoviště s 
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bohatou bazickou půdou, nepříliš suché, 
světlé lesy; východní Krušnohoří je i přes 
značný úbytek těžištěm dnešního rozšíření 
lýkovce v Sasku. 
Zajímavosti: Silně jedovatý (včetně láka-
vých červených plodů)!
Lýkovec je náš jediný druh s květy umístě-
nými přímo na stonku (častěji u tropických 
rostlin). Ústup tohoto chráněného druhu 
byl částečně způsoben i přesazováním do 
okrasných zahrad.

50 Kyhanka sivolistá   
Andromeda polifolia
Čeleď: vřesovcovité
Popis: Drobný, 20–30 cm vysoký, vždyzelený  
keřík. Větévky přímé, poléhavé nebo na  
koncích vystoupavé. Listy střídavé, čárko-
vitě podlouhlé, celokrajné, úzce podvinuté,  
špičaté, na líci tmavě zelené, na rubu stříbři- 
tě ojíněné. Květy jsou nící, v přímém cho- 
cholíku, s baňkovitou korunou, bledě růžové.
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Vzácně se vyskytuje pouze ve 
vrcholových částech zachovalých rašelinišť 
na české straně východních Krušných hor  
(pouze na jediné lokalitě – v západní a 
střední části Krušných hor je častější). 
Vyžaduje kyselé, mokré, chudobné rašelino-
vé půdy. Chráněná rostlina!
Zajímavosti: Kyhanka sivolistá spolu s ro-
jovníkem bahenním patří mezi tzv. glaciální 
relikty. Jsou to pozůstatky květeny z po-
slední doby ledové (tj. posledního glaciálu). 
Po ústupu zalednění docházelo k oteplení, 
které mohly arktické druhy (běžné u nás v 
době ledové) přežít jen na stanovištích s 
mimořádnými vlastnostmi půdy a klimatu, 
jako jsou rašeliniště.
Ohrožena je především těžbou rašeliny a 
odvodňováním rašelinišť (nejčastější příčina 
zániku lokalit v minulosti). Při poškození 
vodního režimu na rašeliništi kyhanka z 
lokality nenávratně mizí. 
Jedná se o velmi okrasnou rostlinu, která 
svými zajímavými růžovými květy zpestřuje 
povrch rašelinišť od časného jara.
  

51 a, b Brslen evropský 
Euonymus europaeus
Čeleď: jesencovité 
Popis: Keř dorůstající do 3 metrů, mladé 
větve zelené, starší čtyřhranné s korkovými 
lištami, listy podlouhlé až obvejčité, 4–8 cm  
dlouhé, vroubkovaně pilovité, květy nená- 
padné, světle zelené, 4 úzké okvětní lístky,  
plody růžové až karmínově červené tobol- 
ky se čtyřmi pouzdry s nápadným oranžo-
vočerveným míškem.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Stanoviště bohatá na živiny, nepříliš 
suché křoviny a světlé listnaté lesy, zřídka 
také ve vyšších horských polohách
Zajímavosti: Brslen se pro své výrazné, 
barevné plody často vysazuje jako okrasná 
dřevina. Je jedovatý!

52 Krušina olšová  Frangula alnus
Čeleď: řešetlákovité
Popis: Keř až 3 m vysoký, mladé větve světle  
tečkované, listy střídavé, oválné, s výraznou 
žilnatinou, květy žlutozelené, nenápadné, 
plody kulovité, zpočátku červené, později 
černé peckovice.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Obvykle na vlhčích stanovištích s 
kyselou půdou, na okrajích lesů, u rybníků; 
hojně se vyskytuje na krušnohorském 
hřebeni.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se usu- 
šená a uleželá kůra používala jako projí-
madlo. Čerstvá kůra působí dávení. Krušina 
je mírně jedovatá! Dřevěné uhlí z větví se 
dříve používalo k výrobě střelného prachu.

53 Zimolez černý  Lonicera nigra
Čeleď: zimolezovité  
Popis: Keř, až 1,50 m vysoký, listy protáhle 
eliptické, celokrajné, na žilkách mírně  
ochlupené, větve s bílým jádrem, květy 
bílé až načervenalé, v párech, plody 
modročerné, nejedlé.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Světlé listnaté a smíšené lesy, linio-
vé křoviny, kamenné hřbítky, především v 
blízkosti vodních ploch.
Zajímavosti: Pro svůj vzrůst vysazován také 
jako okrasná dřevina.
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54 Trnka obecná  Prunus spinosa
Čeleď: růžovité
Popis: 1–3 m vysoký keř s mnoha trny, 
téměř černá borka; mladé větve zpočátku 
ochlupené, později holé s šedočervenou 
borkou; listy střídavé, krátce řepíkaté, 2–4 cm  
dlouhé a podobně široké, na okraji pilovité; 
květy bílé s pěti 5–7 mm dlouhými korunní-
mi lístky; plody kulovité, 10–15 mm velké s 
8–9 mm velkým jádrem, tmavě modré, poz- 
ději až do černa,dlouho zůstávají na keři.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Trnka je světlo- a teplomilná, v  
nižších horských polohách roste často v 
křovinách, na mezích a ve světlejších lesích; 
ve vyšších polohách jen na teplejších jižních 
svazích.
Zajímavosti: Plody se zpracovávají na mar-
meládu, šťávu, kompot, nebo likér, z květů 
a listů se připravuje čaj (na „jarní pročištění 
krve“); z kůry se ve středověku získávalo 
barvivo; pokud se přestane hospodařit na 
sousedních loukách, může se tam trnka 
velmi rychle rozšířit pomocí kořenových 
výhonků; husté trnité křoviny představují 
ideální hnízdiště např. pro ťuhýky. 

Podobný druh: 
V opuštěných zahradách a v jejich okolí na- 
jdeme často houštiny zplanělých švestek 
(slivoň švestka – Prunus domestica) –  
obvykle v nižších a středních polohách vý-
chodních Krušných hor. 

55 Rojovník bahenní  Ledum palustre
Čeleď: vřesovcovité
Popis: Vždyzelený, bohatě rozvětvený, cca 
1 m vysoký keř, hustě porostlý střídavými, 
krátce řapíkatými, úzce kopinatými, kožo- 
vitými listy. Listy jsou na spodní straně hus-
tě rezavě plstnaté a na okrajích podvinuté. 
Květenství tvoří bohatý vrcholový okolík, 
květní stopky jsou dlouhé, žláznatě pýřité. 
Květy jsou čistě bílé. Plodem jsou visící, 
žláznaté tobolky. Celá rostlina intenzivně 
voní, listy mají hořkou chuť.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Vzácně se vyskytuje na zachovalých 
rašeliništích na české straně východních 
Krušných hor (celkem na 3 lokalitách). Na 
kyselých, chudých, mokrých rašelinných 

půdách. Chráněná rostlina! Glaciální relikt!
Zajímavosti: Mnohé lokality zanikly odvod-
ňováním rašelinišť a jejich těžbou. Místy byl  
rojovník intenzivně sbírán a využíván v lido- 
vém léčitelství nebo přidáván do piva, aby 
bylo opojnější. Sušená nať odpuzuje hmyz 
(zejména moly). V pozdějších letech byl čas- 
to vyrýpáván zahrádkáři. Rostlina má i dnes 
farmaceutické využití. Obsahuje silice a gly- 
kosidy. Rojovník je blízce příbuzný s pěniš-
níky (Rododendron sp.), které jsou velmi 
často v zahradách, parcích a hřbitovech 
pěstovány pro ozdobu.

  Laločnaté listy

56 a, b Kalina obecná  Viburnum opulus
Čeleď: zimolezovité  
Popis: Keř, až 3 m vysoký; s 3–5 laločnatými,  
vstřícnými listy, květy v chocholičnatém 
vrcholíku, vnitřní oboupohlavné, nevýraz-
né, žlutozelené; krajní velké, bílé; plody: 
červené, zůstávají na keři i po opadu lisů, 
často až do jara.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Okraje lesů, liniové porosty, kamen-
né hřbítky, lužní lesy, často ve vrchovinách.
Zajímavosti: Plody jsou jedovaté, vyhýbají 
se jim i ptáci; vyšlechtěná forma s kulovitým 
květenstvím se vysazuje jako okrasný keř.

57 Hloh obecný  Crataegus laevigata
Čeleď: růžovité
Popis: 1,5–5 m vysoký, trnitý keř s olivově 
zelenou, hladkou borkou, listy střídavé, 
obvejčité, troj- až pětilaločnaté, pilovité; 
květy uspořádané do bohatých vrcholíků, 
8–15 mm v průměru, s 5 korunními lístky a 
cca 20 červenými tyčinkami; plody vejčité, 
10–12 mm dlouhé, červené malvice.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Rozšířený v houštinách, liniových 
porostech, na okrajích lesů, v listnatých 
lesích s nepříliš bohatou půdou, roste také 
ve stínu; ve východních Krušných horách 
často i ve vyšších polohách. 
Zajímavosti: Plody hlohu jsou jedlé, ale 
velmi moučnaté, v chudých letech se dříve 
používaly jako náhražka chleba; hloh se 
používá k výrobě léků posilujících srdce a 
oběhovou soustavu.
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Další druhy:  
Hloh má několik navzájem podobných dru- 
hů, které se snadno kříží, jednoznačné dru- 
hové určení proto bývá obtížné. Ve východ-
ních Krušných horách roste ještě hloh jed- 
nosemenný (Crataegus monogyna), druh  
Crataegus rhipidophylla a různí kříženci. 

58 Srstka angrešt  Ribis uva-crispa
Čeleď: meruzalkovité
Popis: 0,6–1,5 m vysoký keř s trnitými vět- 
vemi; listy jemně ochlupené, troj- až pěti- 
laločnaté, hluboce vroubkované; žlutoze-
lené květy ve svazečcích po jednom až po 
třech (často s načervenalými korunními 
lístky), 1 cm v průměru, plody oválné, bledě 
zelené nebo načervenalé, obvykle jemně 
ochlupené.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Vlhké lesy, křoviny a liniové porosty, 
na mnoha místech přirozený výskyt, často 
však také rozšířený ze zahrad. 
Zajímavosti: Angrešt se pěstuje už od stře-
dověku; byl šlechtěn a dnes jen obtížně ro-
zeznáme původní formu od vyšlechtěných 
odrůd. 

Podobné druhy:  
Rybíz červený (Ribes rubrum): Až 1,50 m  
vysoký, bez ostnů, červené plody, listy s tře-
mi až pěti laloky; osidluje bohatá a nepříliš 
suchá stanoviště do středních horských 
poloh; dnes je téměř nemožné rozlišit mezi  
původní formou a zdivočelými keři vyšlech-
těných odrůd. Především v horách roste 
rybíz alpský (Ribes alpinum), který má  
také červené plody, listy však jsou jen trojla-
ločnaté; tento druh není příliš častý, najde-
me ho mimo jiné na kamenných hřbítcích.

59 a, b Břečťan popínavý  Hedera helix
Čeleď: aralkovité
Popis: Až 20 m vysoký plazivý keř (často 
roste na kmenech stromů, plazí se však také  
po zemi); listy tří- až pěticípé nebo (v blíz-
kosti květů) vejčité a zašpičatělé; nenápad-
né žlutozelené květy s 5 okvětními lístky v 
polokulovitých okolících na koncích větví; 
černé kulovité plody s 3 – 5 mírně jedovatý-
mi semeny.
Doba květu: září–listopad

Výskyt: V Evropě velmi rozšířený, přede- 
vším ve smíšených lesích s převahou dubu 
nebo buku a s bohatým bylinným patrem, v 
parcích, na zdech, skalách; od nížin po nižší 
(někdy i vyšší) pahorkatiny.
Zajímavosti: Všechny části rostliny jsou 
jedovaté, využití pro léčebné účely – proti 
dávivému kašli a v homeopatii. 

  Zpeřené listy

60 Růže šípková  Rosa canina
Čeleď: růžovité
Popis: 1 až 3 m vysoký keř s hákovitými 
ostny; listy střídavé, řapíkaté, lichozpeřené; 
květy světle růžové nebo bílé, po jednom až 
po třech, kališní lístky po odkvětu ohnuté 
dozadu; plody (šípky) dužnaté, s mnoha 
jemně ochlupenými semínky.
Doba květu: červen
Výskyt: Rozšířená od nížin až po (obvykle 
poněkud teplejší) stanoviště ve vyšších 
polohách východních Krušných hor.
Zajímavosti: Šípky všech divokých růží, kte-
ré mají velký obsah vitamínů, se využívají 
mj. k přípravě čaje, marmelády nebo vína.

Podobné druhy:  
K divokým růžím patří kromě růže šípkové 
ještě mnoho dalších, podobných druhů, 
které se navíc navzájem kříží. V Krušných 
horách se často vyskytuje růže podhorská,  
jejíž kališní lístky se vztyčují šikmo vzhůru a 
vytrvávají až téměř do doby zralosti šípku. 
Přirozenou rozmanitost našich divokých rů-
ží ohrožuje vysazování nepůvodních dřevin.

61 Růže svraskalá  Rosa rugosa
Čeleď: růžovité
Popis: Až 1,5 m vysoký keř; vzpřímené vět- 
ve s četnými trny; listy zpeřené s 5–9 elip-
tickými, tuhými, pilovitými lístky, které jsou 
svrchu lesklé a vespod matně šedozelené; 
květy tmavě růžové nebo bílé s ochlupený-
mi stopkami; velké, kulovité, červené plody.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Pochází z východní Asie, ve střední 
Evropě se často vysazovala (podél cest a že- 
lezničních náspů), odtud se rozšířila do vol-
né krajiny (neofyt). Ve východních Krušných 
horách se vyskytuje zejména v okolí starých 
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chalup a vesnic, ale i  v místech zaniklých 
obcí a samot.
Zajímavosti: Tato růže se dá snadno 
odlišit od jiných druhů; její plody jsou, jako 
všechny šípky, jedlé. 

62 Ostružiník maliník  Rubus idaeus
Čeleď: růžovité
Popis: Nižší keř (50–150 cm) s drobnými  
ostny, listy lichozpeřené, pěti- až sedmičet-
né, s vejčitými, zašpičatělými, pilovitými líst-
ky, které jsou zespodu bíle plstnaté; květy 
bílé, ve volných svazcích, až desetičetné; 
zralé maliny jsou červené a skládají se z 
mnoha malých semeníčků. 
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Na pasekách, mýtinách, v křovinách 
podél cest a železničních tratí, v liniových 
porostech a ve světlých lesích; v Krušných 
horách velmi častý (více než např. v saské 
nížině).
Zajímavosti: Plody jsou velmi chutné, s vel-
kým obsahem vitamínů, mají rozmanité  
využití v kuchyni. Z listů, sbíraných nejlépe 
před dobou květu, se připravuje čaj půso-
bící proti horečce, zánětům a čistící krev.

63 a, b Ostružiník křovištní  
Rubus fruticosus agg.
Čeleď: růžovité
(Pod tento druh se obvykle zahrnuje několik 
desítek vzájemně rovnocenných druhů).
Popis: Nízký keř, obvykle s plazivým, u ně- 
kterých druhů však až 2 m vysokým, přímým  
stonkem; jednotlivé druhy se velmi liší také 
tvarem ostnů, listy i plody; listy jsou troj- až 
pětičetné, často stálezelené; jednotlivé líst- 
ky vejčité, zašpičatělé, pilovité, často ostni-
té; květy v latnatých květenstvích, bílé nebo  
růžové, 20–30 mm v průměru; plody (slo- 
žené z 20 až 50 menších semeníčků)  
nejprve červené, později černé.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Rozdílně podle druhů, převážně 
však ve světlých lesích a na okrajích lesů s 
bohatou půdou; některé druhy jsou hojné 
až po vyšších poloh, mnoho dalších jen po 
teplejší stanoviště v pahorkatinách. 
Zajímavosti: Několik stovek druhů 
rozšířených téměř po celé severní polokouli; 
mnoho z nich se vyskytuje i ve východních 

Krušných horách (např. poléhavý druh 
Rubus pedemontanus a druh s velkými, 
chutnými plody Rubus plicatus).
Plody mají rozmanité využití v kuchyni. 
Z listů se připravuje čaj, který čistí krev a 
pomáhá proti průjmům. 

64 Bez černý  Sambucus nigra
Čeleď: zimolezovité  
Popis: Keř, 3–7 m, s bradavičnatou, později 
rozpraskanou borkou, bílé jádro; listy 
vstřícné, lichozpeřené; květy v hustých cho-
cholících, bílé, vonné, tyčinky žluté; plody 
černé bobule (bezinky).
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Dusíkatá stanoviště – okraje 
lesů, zázemí statků, ve vyšších polohách 
vzácnější, na hřebenech se nevyskytuje.  
Zajímavosti: Celá rostlina se využívá v 
lidovém léčitelství. Z květu se připravuje 
čaj a osvěžující nápoje, z plodů šťáva a 
želé. Plody jsou mírně jedovaté. Bez černý 
se rozšiřuje díky „přehnojení“ (eutrofizaci) 
krajiny.

65 Bez hroznatý  Sambucus racemosa
Čeleď: zimolezovité  
Popis: Krátkověký keř, až 3 m vysoký, bra-
davičnatá borka, jádro světle hnědé, listy 
vstřícné, květy v hustých vrcholičnatých 
latách, žlutozelené; rostlina poněkud 
nepříjemně zapáchá; plody červené.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Okraje lesů, křoviny, rychle osidluje 
čerstvé paseky, hojný ve vrchovinách.
Zajímavosti: V léčitelství se používá méně 
než bez černý. Plody jsou méně chutné a za 
syrova mírně jedovaté.
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  Trávy, ostřice a sítiny

   Sítiny

66 a, b Sítina rozkladitá   
Juncus effusus
Čeleď:  sítinovité   
Popis: 30–100 cm, v hustých trsech, lodyha  
lesklá, s celistvou dření, květy ve volném,  
rozkladitém, zdánlivě postranním květenství.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Vlhké – zamokřené louky, prame-
niště, lesní cesty, příkopy, hojně rozšířená.
Zajímavosti: Typický indikátor zhutnělé 
půdy (způsobené těžkými stroji nebo 
pasoucím se dobytkem). Nejhojnější z 
našich sítin, ve východních Krušných horách 
přibližně ještě deset druhů.

Další druhy: 
Sítina klubkatá (Juncus conglomeratus):  
Velmi podobná sítině rozkladité, květenství 
je však stažené do klubíčka, lodyha je v 
tomto místě jakoby nafouklá, jinak s podél- 
nými rýhami; roste na zrašelinělých loukách 
a ve vlhkých příkopech.
Sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus): 
I přes 1 m vysoká, s příčnými přehrádkami 
v lodyze a listech;  na vlhkých horských 
loukách vytváří hustý koberec (především 
na plochách, na kterých se dříve intenzivně 
hospodařilo); pokud se louky přestanou 
kosit, porost je zcela pokryje a zabrání tak 
většině ostatních druhů v růstu.
Sítina žabí (Juncus bufonius): Malá síti- 
na (max. 25 cm) s nápadnými jednotlivými  
květy, často  v blátě na březích, ve vyježdě-
ných kolejích na cestách, nebo na vlhkých 
polích a zahradách (často jako plevel).
Sítina tenká (Juncus tenuis): Zavlečena 
ze Severní Ameriky, šíří se i ve východních 
Krušných horách od 19. století, na vlhkých 
lesních cestách.  
Sítina niťovitá (Juncus filiformis): Po-
dobná sítině rozkladité, ale lodyha mnohem 
tenčí (1 mm v průměru), stejně dlouhá jako  
listen. Květenství chudé (3–7 květé). 
Roztroušeně se vyskytuje na rašelinných 
loukách a při okrajích vrchovišť na české 
straně východních Krušných hor.
Sítina cibulkatá (Juncus bulbosus): Vel-

mi drobná trsnatá sítina s tenkou, chabou 
lodyhou. Lodyhy jsou na bázi cibulkovitě 
ztlustlé. Roste na okrajích rašelinišť, v raše- 
linných tůňkách a na březích mělkých 
rybníků.
Sítina kostrbatá (Juncus squarrosus): 
Význačný diagnostický druh vlhkých lesních 
lad, vřesovišť a okrajů rašelinišť. Vyznačuje 
se svislým, vícehlavým oddenkem, hustě 
pokrytým listovými pochvami a hustou 
kšticí tuhých rozestálých listů. Lodyha je 
bezlistá, mnohem delší než přízemní listy.
  
67 Bika ladní  Luzula campestris
Čeleď: sítinovité
Popis: 5–25 cm, často nahnědlá, listy až  
4 mm široké, okraje listů brvité, květy ve  
stopkatých kláscích, které se skládají v kru-
žel, v době zrání plodů (tobolky) částečně 
převislé.
Doba květu: březen–duben
Výskyt: Chudé louky, trávníky, meze, hojně 
rozšířená – i ve vyšších polohách.
Zajímavosti: Plody jsou prý nasládlé. 
Semena mají olejnaté přívěsky, které sbírají 
a rozšiřují mravenci.

Podobný druh: 
O něco později na jaře (květen) rozkvétá 
blízká příbuzná bika mnohokvětá 
(Luzula multiflora); na podobných 
stanovištích, s větším počtem déle stop-
katých květů.
Na horských krátkostébelných loukách v 
nejvyšších partiích východních Krušných 
hor se na české straně pohoří vzácně může- 
me setkat i s bikou sudetskou (Luzula 
sudetica), které se od biky mnohokvěté 
liší zejména drobnými semeny s velmi kra-
tičkým přívěskem. Jedná se o nejvzácnější 
biku v oblasti.

68 Bika bělavá  Luzula luzuloides
Čeleď: sítinovité   
Popis: 30–70 cm, 3–4 mm široké listy s 
dlouhými brvami, květenství až s 10 květy.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Listnaté lesy, okraje lesů, chudé 
horské louky, rozšířená do vyšších poloh, na 
hřebenech však vzácná. 
Zajímavosti: Charakteristický druh biko-
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Zajímavosti: Bílé chmýří se dříve používalo 
jako čalounický materiál. Ohrožený druh.

Další druhy: 
Suchopýr širolistý (Eriophorum 
latifolium): Vápnomilný druh, ohrožený 
vyhynutím, ve východních Krušných horách 
jen na několika místech.
Suchopýr pochvatý (Eriophorum 
vaginatum): Na saské straně pohoří 
poměrně vzácný druh chudších rašelinišť, 
na české straně se hojně vyskytuje na všech 
zachovalých vrchovištích a roztroušeně byl 
zaznamenán i na rašelinných loukách. Vy-
skytuje se  především ve vyšších polohách, 
narozdíl od suchopýru úzkolistého má na 
každém stonku jen jeden klásek.

72 a, b, c Rod: Ostřice  Carex
Čeleď: šáchorovité 
Popis: Stonek téměř vždy trojhranný, na  
stranách díky malým zoubkům více nebo  
méně drsný, květenství v kláscích; rozli- 
šujeme: jednoklasé ostřice (květy v jedi- 
ném květenství), stejnoklasé ostřice 
(květy ve více stejných květenstvích) a růz-
noklasé ostřice (samčí a samičí květy na  
jedné rostltině jsou rozdělené v odlišná 
květenství).
Výskyt: Mnoho druhů ostřic je typických 
pro chudé vlhké louky nebo pro zanese-
né rybníky, další se vyskytují na chudých 
loukách nebo v lesích. 
Zajímavosti: Rod je velmi bohatý, jedno-
tlivé druhy se často dají jen těžko rozlišit 
(především pokud právě nekvetou). 

Vybrané druhy: 
Ostřice třeslicovitá (Carex brizoides): 
„Čalounická tráva“, bělavé plevy, roste na 
zamokřených loukách a ve světlých, vlhkých 
listnatých lesích; místy tvoří hustý koberec.
Ostřice řídkoklasá (Carex remota):
Druh vlhkých lesů bohatých na živiny; snad-
no rozpoznatelný díky dlouhým listenům 
pod květy a zalomenému květenství.
Ostřice ježatá (Carex echinata):
Menší druh vlhkých luk s malými, kulovitý-
mi, pichlavými klásky; dnes vzácný kvůli 
ubývání chudých travnatých luk. 

vých bučin – přirozeně nejrozšířenějšího 
rostlinného společenstva východních 
Krušných hor.

Další druh: 
Bika chlupatá (Luzula pilosa): Listy s  
nápadně dlouhými brvami, květenství pří- 
mé, květy většinou jednotlivě, dlouze stop- 
katé; někdy se používá jako okrasná rostlina. 

  Šáchorovité

69 Skřipina lesní  Scirpus sylvaticus
Čeleď: šáchorovité 
Popis: Nápadně velká, na bažinatých lou-
kách vytváří husté porosty, roste především  
v pramenných oblastech; 30–100 cm, troj- 
hranný stonek, listy na okraji drsné a ostré, s 
podélnými rýhami; koncové, bohatě větvené  
květenství s klásky uspořádanými v kruželi. 
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Bažinaté louky, lesní bažiny, prame-
niště, rozšířená až do vyšších horských poloh. 
Zajímavost: Dříve se používala jako stelivo 
(dobré stelivo se cenilo skoro stejně jako 
seno na krmení).

70 Bahnička mokřadní  
Eleocharis palustris 
Čeleď: šáchorovité 
Popis: 5–45 cm, listy při zemi, šídlovité, 
stonek bez listů, květenství s jedním dlou-
hým kláskem (až 2 cm). 
Doba květu: květen - srpen
Výskyt: Příkopy, břehy, vlhké louky – do 
vyšších horských poloh.

71 Suchopýr úzkolistý     
Eriophorum angustifolium
Čeleď: šáchorovité 
Popis: nápadný bílý chmýr (plod – tři až pět 
na stonku); květy jsou naopak nenápadné 
(brzy na jaře); rostlina 30–60 cm vysoká; listy 
čárkovité, horní mají prodlouženou špičku; 
stonek kulatý.
Doba květu: duben–květen;   
Doba plodů: květen–červen
Výskyt: Rašeliniště, každoročně kosené 
vlhké louky (pokud se nechají ležet ladem, 
je suchopýr rychle vytlačen konkurenčními 
druhy), rozšířen především ve vrchovinách.
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Ostřice obecná, 72 a (Carex nigra):
Typický druh vlhkých ostřicových luk, po-
kud se však přestanou kosit, rychle podléhá 
konkurenci větších druhů; listy výrazně 
šedozelené, květy s černobílým vzorem 
vyrážejí už v dubnu/květnu.

Ostřice prosová, 72 b (Carex panicea):
Vyskytuje se roztroušeně, lokálně až hojně 
na podmáčených loukách a mokřadech, její 
plody připomínají obilky prosa.

Ostřice zobánkatá, 72 c  
(Carex rostrata):
Velká ostřice (až 80 cm), která tvoří 
husté porosty, především na zanesených 
plochách rybníků, ale také na nepříliš 
bohatých vlhkých loukách.
Ostřice chabá (Carex flacca):
Sivozelená, středně vysoká ostřice, které má 
samičí klásky na dlouhých převislých stop-
kách. Až na hřeben východních Krušných 
hor zasahuje její rozšíření z Libouchecké 
plošiny.
Ostřice blešní (Carex pulicaris):
Drobná trsnatá ostřice s jedním 10-20 mm 
dlouhým kláskem. Samičích květů bývá 
5-10, mošničky jsou 4-5 mm dlouhé. Velmi 
vzácně roste na české straně východních 
Krušných hor na rašelinných loukách.
Ostřice Buekova (Carex buekii)
Mohutné (až 1,2 m vysoké) rostliny s dolní-
mi pochvami červenohnědými. Listy jsou 
4–10 mm široké, listen dolního klásku stejně 
dlouhý nebo o málo kratší než květenství.
Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii):
Podobná ostřici obecné, avšak na rozdíl od 
ní má horní 2/3 koncového klásku tvořené 
samičími květy. Vzácně se vykytuje na 
rašelinných loukách v SV části východních 
Krušných hor.

Z dalších ostřic je třeba jmenovat ještě 
ostřici trsnatou (Carex cespitosa), 
ostřici štíhlou (Carex acuta),  
ostřici kulkonosnou (Carex pilulifera), 
ostřici skloněnou (Carex demissa), 
ostřici rusou (Carex flava) nebo  
ostřici měchýřkatou (Carex vesicaria).

  Lipnicovité –  
  Trávy s klasnatým květenstvím

73 Jílek vytrvalý  Lolium perenne
Čeleď: lipnicovité
Popis: 10–60 cm, trsnatý, listy až 4 mm 
široké, nahoře drsné, tmavě zelené, lesklé,  
krátká ouška, pluchy špičaté, klásky přisedlé,  
po 6–10, jednotlivé, ploché. 
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Pastviny, louky, ruderální 
stanoviště, pole – velmi rozšířený.
Zajímavosti: Kvalitní pícnina, proto bývá 
často vyséván, během několika let však 
bývá vytlačen konkurenceschopnějšími 
druhy; jinak však výjimečně stabilní druh, 
který často na zhutnělé půdě polí zůstává 
jako jediný. 

74 Pýr plazivý  Elytrigia repens
Čeleď: lipnicovité
Popis: 30–120 cm, dlouhé podzemní 
výběžky, listy zašpičatělé, až 10 mm široké, 
mírně drsné, nahoře chlupaté; klásky přised- 
lé, vyrůstají na protilehlých stranách klasu. 
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Zahrady, pole, úhory, ruderální 
stanoviště – hojně rozšířený.
Zajímavosti: Pro zahrádkáře často vytrvalý 
plevel, který snadno regeneruje i z malých 
oddenků. Proto je nutné vyplet ho opravdu 
důkladně.

75 Smilka tuhá  Nardus stricta
Čeleď: lipnicovité
Popis: 10–30 cm, trsnatá, štětinovité listy 
jen dole, šedozelené, zůstávají ještě dlouho 
po odumření jako tuhá, zpočátku šedá, 
později hnědá vlákna, stonek nahoře drsný, 
ční nad listy, lichoklas jednostranný, slabý, 
obvykle šedozelený. 
Doba květu: květen/červen
Výskyt: Smilkové trávníky (nejchudší, obvyk- 
le kyselé louky a pastviny), horské oblasti.
Zajímavosti: Smilkové trávníky byly dříve 
v Krušných horách velmi rozšířené – staleté 
hospodářské využívání horských luk totiž 
vedlo k vyčerpání živin. Intenzivní hnojení 
v posledních desítkách let (a dnešní ex-
halace oxidů dusíku) však způsobilo jejich 
drastický úbytek v celé Evropě. Poslední 
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podobně jako mařinka; usušená propůjčuje 
senu svou typickou vůni. 

  Trávy s latnatým květenstvím –  
  Trávy ve volné krajině  (louky, past-  
  viny, pole, ruderální stanoviště)

79 Puchýřka útlá  Coleanthus subtilis
Čeleď: lipnicovité
Popis: Jednoletá, 3–6 cm vysoká, velmi 
jemná, poléhavá tráva, v menších, volných 
trsech nebo samostatně; stébla 3–8 cm 
dlouhá, velmi tenká; pochvy svrchních listů 
jsou dole uzavřené a jakoby nafouklé, listo-
vá čepel srpovitá, ohnutá dozadu; laty  
1–3 cm dlouhé, složené z oddálených 
svazečků klásků. 
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Na obnažených dnech rybníků, na 
březích řek. Velmi vzácná. Relativně stabilní 
výskyt na rybnících mezi Freibergem a 
Olbernhau; má nadregionální význam.
Zajímavosti: Zachování tohoto celoevrop- 
sky chráněného druhu je možné jen tradič- 
ním extenzivním hospodařením na ryb-
nících (podzimní vypuštění rybníka kvůli 
výlovu jednou za 3–4 roky). 

80 Bezkolenec modrý   
Molinia caerulea
Čeleď: lipnicovité 
Popis: Trsnatá tráva, 30–100 cm, někdy 
vyšší; dlouhá rovná stébla bez kolének (jen 
jedno těsně nad zemí), listy zelené – na-
modralé, rovné, až 10 mm široké a  40 cm 
dlouhé, místo jazýčku věneček chlupů, lata 
často velmi úzce stažená, ale může být také 
rozložitá s rozdílně dlouhými postranními 
větvemi, klásky zelenomodré – tmavě 
nachové.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Rašelinné louky, světlé, vlhké lesy, 
zamokřené cesty, na vhodných stanovištích 
hojný; až po hřeben hor. 
Zajímavosti: Dlouhá stébla se dříve 
používala k čištění dýmek; také jako stelivo 
ve stájích.

zachovalé biotopy ve východních Krušných 
horách si proto zaslouží náležitou péči.
 
76 Poháňka hřebenitá    
Cynosurus cristatus
Čeleď: lipnicovité
Popis: 20–60 cm, vytváří hustý porost, listy 
dlouhé až 15 cm, obvykle rýhované, listové 
pochvy jsou zaoblené, hladké; stébla hlad-
ká, tenká, pevná; jednostranná, klasovitě 
stažená lata.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Nehnojené, nepříliš suché pastviny 
a louky, ruderální stanoviště, ještě poměrně 
hojná, i ve vyšších polohách. 
Zajímavosti: Typický druh dřívějších chu-
dých pastvin, také podél vyšlapaných cest 
na loukách; ustupuje v důsledku eutrofizace. 

77 Psárka luční  Alopecurus pratensis
Čeleď: lipnicovité
Popis: 40–100 cm, řídce trsnatá; listy široké, 
zašpičatělé, nalíci drsné, až 10 mm široké; 
stéblo přímé, kolénkaté; husté, válcovité 
lichoklasy, květy se dají lehce odtrhnout 
dvěma prsty (narozdíl od bojínku). 
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Vlhké louky, zahrady, ruderální 
stanoviště – poměrně hojná.
Zajímavosti: Tato rychle rostoucí tráva 
poskytuje dobré krmivo pro dobytek.

Podobný druh: 
Bojínek luční (Phleum pratense): 
Zdomácnělý druh, přivezený v 18. století z 
Ameriky; pozdní květ (červenec/srpen –  
dva měsíce po psárce); klásky jsou tvrdší a 
nejdou odtrhnout od stébla. 

78 Tomka vonná    
Anthoxanthum odoratum
Čeleď: lipnicovité
Popis: 20–50 cm, vytrvalá, trsnatá; listy 
dlouze zašpičatělé, až 15 cm dlouhé, s 
chloupkatým okrajem; stéblo přímé, tenké; 
husté, protáhle oválné klásky.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Chudé louky, ruderální stanoviště –  
všeobecně rozšířená. 
Zajímavosti: Tráva voní při rozemnutí 
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úhorech, také v doubravách s kyselou 
půdou (pahorkatiny) a na kamenitých 
půdách; odolný vůči zastínění.
Zajímavost: Medyněk měkký těží na hor-
ských loukách ze tří trendů:  přerušeného 
hospodaření, zakyselení („kyselé deště“) 
a rostoucího zastínění. Hustý medyňkový 
koberec místy vytlačí všechny ostatní druhy.

Další druh: 
Medyněk vlnatý (Holcus lanatus): Leh-
ce rozpoznatelná tráva s jemně ochlupený-
mi stébly a listy. Vlhké, nepříliš chudé louky; 
málo hodnotná pícnina; pojmenování je 
odvozeno od medové chuti stébla.

85 Třeslice prostřední  Briza media
Čeleď: lipnicovité
Popis: 20–50 cm, listy až 15 cm dlouhé, až  
4 mm široké, hladké a holé, krátce zašpiča- 
tělé, na okraji trochu drsné, listové pochvy 
hladké, stébla tenká, hladká, přímá, mnoho 
vegetativních výhonků; lata s tenkými vě- 
tévkami, na nichž visí srdčité, často nafia-
lovělé klásky.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Vlhké i suché, chudé trávníky, ale 
také pravidelně kosené louky; rychle mizí z 
pastvin nebo eutrofizovaných ploch, dnes  
je proto na ústupu (větší výskyt ve vrcho-
vinách)
Zajímavosti: Oblíbená okrasná travina; 
ohrožený druh.

86 Kostřava luční  Festuca pratensis
Čeleď: lipnicovité
Popis: 40–100 cm, listy tmavě zelené, 
čepele svrchu drsné, až 20 cm dlouhé, do 
5 mm široké, zašpičatělé, na spodní straně 
lesklé, se srpovitými oušky; stébla přímá 
nebo zahnutá, laty většinou stažené, menší 
z obou spodních větévek s 1–3 klásky; klás-
ky světle zelené, často až do fialova.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Louky, pastviny, polosuché trávní-
ky; cenná pícnina.

81 Chundelka metlice   
Apera spica-venti
Čeleď: lipnicovité
Popis: 30–100 cm, jednoletá, svazčitá, listy 
lysé, rovné, zašpičatělé, nahoře drsné; stébla 
přímá, hladká; bohatě větvená lata s mnoha 
jednokvětými klásky.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Pole, ruderální stanoviště, úhory, 
v pahorkatinách hojná, chybí ve vyšších 
polohách vrchovin.
Zajímavosti: Plevel na obilných polích a 
úhorech.

82 Srha laločnatá  Dactylis glomerata
Čeleď: lipnicovité
Popis: 50–120 cm, trsnatá, listy šedozelené, 
ploché, na okrajích drsné; stéblo přímé, poch- 
vy listů hnědé a kožovité, lata má trojúhel-
níkový průřez, spodní větev laty široce odstá- 
vající, klásky nahloučené na koncích větviček.
Výskyt: Louky, pastviny, úhory, ruderální 
stanoviště, lesní mýtiny, velmi rozšířená.
Zajímavosti: Dříve se pěstovala jako pícnina.

83 Trojzubec poléhavý        
Danthonia decumbens
Čeleď: lipnicovité
Popis: Drobná, pouze 15–40 cm vysoká 
rostlina, K jejím zvláštnostem patří jazýček, 
který je nahrazen věnečkem chlupů. Plucha 
je bezosinná, na špici vykrojená, krátce 
trojzubá. Listové pochvy jsou roztroušeně 
dlouze brvité. Květenství má 4–12 klásků, 
asi 1 cm dlouhých.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Louky, pastviny, vřesoviště, 
roztroušeně.
Zajímavosti: Nenápadný, často přehlížený 
charakteristický druh zachovalých smilko-
vých trávníků, pastvin a vřesovišť.

84 Medyněk měkký  Holcus mollis
Čeleď: lipnicovité
Popis: 30–80 cm, s dlouhými, částečně pod-
zemními oddenky, vytváří husté trsy; stébla 
s chlupatými kolénky, také listy jsou (méně) 
ochlupené; květy v kláscích, které tvoří latu, 
světle zelené.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Velmi častý především na kyselých 
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Další druh:
Psineček psí  (Agrostis canina): Menší 
druh vlhkých luk, vytváří souvislé trávníky; 
nápadné úzké, šedozelené listy; rozšířený 
především ve vrchovinách. 

89 Psineček obecný     
Agrostis capillaris (Agrostis tenuis)
Čeleď: lipnicovité
Popis: 20–80 cm, listy zelené, lysé, až 15 mm  
dlouhé, až 5 mm široké, podlouhle zašpi-
čatělé, stébla přímá, zohýbaná; květy načer-
venalé; lata po odkvětu nestažená. 
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Pozdě kosené, chudé louky, 
okraje cest, světlé lesy, často až do vyšších 
horských poloh.
Zajímavosti: V červenci pokrývá chudé 
louky načervenalým závojem. Nepříliš 
ceněná pícnina. 

90 Sveřep měkký  Bromus hordeaceus
Čeleď: lipnicovité
Popis: Až 80 cm vysoký, jednoletý, listy 
šedozelené, jemně ochlupené, listové poch-
vy ochlupené, stéblo až na kolénka lysé, 
lata vzpřímená, málo rozvětvená, po uzrání 
semen stažená.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Ruderální stanoviště, louky, často 
až do vyšších horských poloh.
Zajímavosti: Nevyužívá se jako pícnina, v 
zemědělství platí spíše za plevel. Může se 
rozšířit na nepříliš vlhkých loukách, pokud 
se pozdě kosí.

Další druhy: 
Sveřep jalový (Bromus sterilis):  
Listy lehce ochlupené; roste na úhorech 
v nižších horských polohách, šíří se podél 
dopravních cest.
Sveřep bezbranný (Bromus inermis):  
Holé listy; teplomilný druh, dnes se 
postupně rozšiřuje.
Sveřep vzpřímený (Bromus erectus): 
Teplomilný druh chudých luk, většinou jen 
v pahorkatinách.

Další druh: 
Kostřava obrovská (Festuca gigan-
tea):  Až 2 m vysoká s 60 cm dlouhými listy, 
dvě nápadná, velká ouška v místech, kde 
list vyrůstá ze stébla; druh vlhkých lesů s 
bohatými půdami.

87 Kostřava červená  Festuca rubra 
Čeleď: lipnicovité
Popis: 25–80 cm, místy vytváří jemný tráv-
ník, především na pastvinách však také v 
trsech, přízemní listy tuhé, štětinaté; horní 
listy rovné, šedozelené; stébla tuhá, přímá; 
lata řídká, málo rozvětvená, klásky často 
načervenalé až fialové.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Louky a pastviny nepříliš bohaté 
na živiny, typický druh některých horských 
luk východních Krušných hor, hojná také v 
nižších horských polohách.
Zajímavosti: Mnoho poddruhů, rozlišitel-
ných také svou krmnou hodnotou. 

Podobný druh:
Kostřava ovčí (Festuca ovina): Nízkoros-
toucí druh chudých trávníků se štětinatými, 
často modře zbarvenými listy; světlomilná, s 
nízkou konkurenční schopností – dnes na  
ústupu pro nedostatek odpovídajících sta- 
novišť; mnoho velmi těžko rozlišitelných 
poddruhů. 
Kostřava vláskovitá (Festuca filiformis):  
Hustě trsnatá drobná kostřava s pluchami  
bez osin, listy mají do 0,4 mm v průměru. 
Roste na suchých travnatých místech, 
vřesovištích a podél cest.

88 a, b Psineček výběžkatý     
Agrostis stolonifera (Agrostis alba)
Čeleď:  lipnicovité
Popis: 10–70 cm, dlouhé nadzemní 
olistěné výběžky, listy až 6 mm široké, holé,  
pozvolna zašpičatělé, stébla obloukovitě 
vzpřímená, laty po odkvětu stažené, vět-
vičky drsné, svazčité, klásky malé.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Vlhké okraje lesů, vlhké louky, vlhká 
pole, břehy, štěrkové břehy; běžný druh.
Zajímavost: Cenná pícnina.
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91 Lipnice luční  Poa pratensis
Čeleď: lipnicovité
Popis: 10–100 cm, listy tmavě zelené, až  
30 cm dlouhé, 4mm široké, rýhované, krátce 
zašpičatělé, okraje listů rovnoběžné, stébel-
né listy přímo odstálé, tuhé, stéblo hladké 
(narozdíl od lipnice obecné) se silnými 
podzemními výhonky; laty vzpřímené.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Louky a pastviny, ruderální 
stanoviště, často především na písčitých 
půdách.
Zajímavosti: Vyskytuje se v různých for-
mách, některé se využívají jako pícnina.

Další druhy: 
Lipnice obecná (Poa trivialis): Druh 
vlhkých luk, větší a silnější než lipnice luční; 
nápadně drsné stéblo (především směrem 
vzhůru).
Lipnice roční (Poa annua): Menší druh, 
velmi odolný; roste především na cestách 
nebo pastvinách. 
Lipnice namodralá (Poa humilis): Roste 
často na ruderalizovaných loukách a past-
vinách, po okrajích cest a v lesních lemech. 
Stébla mají 1–2 kolénka, čepele listů jsou 
modravě až šedě zelené, ojíněné, jazýček je 
na vnější straně chlupatý. 
Lipnice úzkolistá (Poa angustifolia) 
Dosti vzácně až roztroušeně zasahuje z tep-
lejších oblastí Čech až na hřeben Krušných 
hor, roste na výslunných křovinatých strá-
ních. Od lipnice luční se odlišuje štětinatě 
svinutými listovými čepelemi sterilních 
výběžků a rostliny jsou hustě trsnaté.

92 Lipnice širokolistá  Poa chaixii
Čeleď: lipnicovité
Popis: Rostliny mohutně trsnaté, sytě až 
modravě zelené, dorůstají do výšky až přes  
1 m; čepel listů je 5-12 mm široká, na 
vrcholu náhle stažená v kápovitou špičku. 
Lata dosahuje délky až 30 cm, její větve jsou 
silné, vzpřímené, klásky většinou 4–5 květé; 
plevy kopinaté, nestejně dlouhé.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Humózní, vlhké až mezofilní louky 
a řídké smíšené lesy, vzácně i prameniště; 
někdy pěstována v parcích a sadech.
Zajímavosti: Tato velmi vzácná a významná  

lipnice se hojněji vyskytuje pouze v okolí 
Klínovce a v západní části Krušných hor. Ve 
východních Krušných horách byla dosud 
zaznamenána pouze na české straně pohoří.

93 Ovsík vyvýšený   
Arrhenatherun elatius
Čeleď: lipnicovité
Popis: 60–120 cm (na opuštěných loukách s 
bohatou půdou mohou být i vyšší), trsnatý, 
listy nahoře řídce ochlupené, až 10 mm 
široké, až 40 cm dlouhé, mírně drsné; stébla 
přímá; lata lehce převislá, jen v době květu 
rozšířená, klásky lesklé, místy fialové; krátká 
osina na špičce a delší na straně klásku.
Doba květu: červen/červenec
Výskyt: Kosené louky bohatší na živiny; 
do nižších horských poloh, výše především 
na opuštěných loukách, také ruderální 
stanoviště a okraje lesů, v nižších horských 
polohách častý, s rostoucí nadmořskou 
výškou vzácnější.
Zajímavosti: Významná pícnina; poměrně 
citlivý druh, při intenzivní pastvě mizí. 

Podobný druh: 
Ovsíř pýřitý (Avenula pubescens): 
Časně (v květnu) kvetoucí tráva; kosené 
louky, nepříliš bohaté na živiny; jemně 
ochlupené listy, načervenalé květenství s 
dlouhými osinami na kláscích.

94 Trojštět žlutavý  Trisetum flavescens
Čeleď: lipnicovité
Doba květu: červen–červenec
Popis: 20–80 cm, tenká stébla s až 5 kolén-
ky, listy ochlupené, úzce zašpičatělé, světle 
zelené, až 12 cm dlouhé; laty přímé, žlutě 
lesklé, pluchy s osinami.
Výskyt: Častý na horských loukách s do-
statkem živin, ale také v pahorkatinách na 
sušších loukách.
Zajímavosti: Trojštět po senoseči vyráží 
nové květy a na konci léta tak na loukách 
vytváří zlatý odstín. Ustupuje intenzivnímu 
zemědělství (přehnojení, intenzivní pastva). 

Trávy, ostřice a sítiny
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95 Metlice trsnatá   
Deschampsia cespitosa
Čeleď: lipnicovité
Popis: Tráva rostoucí ve výrazných trsech, 
30–150 cm, listy špičaté, nahoře ostře vroub- 
kované, až 5 mm široké, až 40 cm dlouhé; 
silná, tuhá stébla; květenství – velká, rozlo- 
žitá lata s krátce stopkatými, stříbřitě lesklý-
mi klásky. 
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Vlhké louky, nepříliš bohaté na 
živiny, pastviny (především pastviny, metlici 
totiž dobytek nespásá, protože je příliš 
tvrdá), lužní lesy, prameniště, často až do 
vyšších horských poloh.

96 Zblochan vzplývavý   
Glyceria fluitans 
Čeleď: lipnicovité
Popis: Vodní rostlina, 40–100 cm, z kolének 
vybíhají výhonky; listy dlouhé, zašpičatělé, 
částečně plovoucí na vodě, stébla zploštělá, 
lata jednostranná, větévky většinou 
přilehlé, klásky se v době zrání rozpadají.
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Vlhké louky, břehy stojatých a tekou- 
cích vod, často až do vyšších horských poloh.
Zajímavost: Velmi vlhká prameniště, 
rozdupaná pasoucím se dobytkem, rychle 
zarůstají zblochanem. 

  Lesní trávy

97 Pšeníčko rozkladité  Milium effusum
Čeleď: lipnicovité
Popis: Tráva rostoucí v řídkých trsech,  
40–160 cm, stébla hladká, 2–5 kolének 
do poloviny stébla, listy tmavě zelené, až 
15 mm široké a až 30 cm dlouhé, listy se 
směrem od stébla kroutí, takže spodní 
strana bývá nahoře; laty rozkladité, větévky 
odstávající a převislé.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Listnaté až smíšené lesy, bohatší na 
živiny; méně ve vyšších horských polohách. 
Zajímavost: Semena jsou oblíbenou potra-
vou ptáků.

98 Kostřava lesní  Festuca altissima
Čeleď: lipnicovité
Popis: 60–120 cm, trsnatá, listy až 60 cm 
dlouhé, 14 mm široké, nahoře lysé, na spod- 
ní straně tmavě zelené, lesklé, spodní strany  
listů jsou otočené nahoru; listové pochvy 
otevřené, drsné, bez oušek; stéblo přímé, 
dole s lesklými, šupinatými listy; lata převislá.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Listnaté lesy, bohatší na živiny, 
hojná především v údolích nižších vrchovin. 

99 Třtina křovištní     
Calamagrostis epigeios
Čeleď: lipnicovité
Popis: Může být velmi vysoká (až 1,50 m), 
často vytváří souvislé trávníky, listy lysé, 
rovné, drsné, lata vzpřímená a velmi hustě 
porostlá klásky, v létě proto velmi nápadná.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Především na písčitých až jílovitých 
půdách, světlé lesy, paseky, ruderální stano- 
viště, světlomilná; na odpovídajících stano-
vištích až do vyšších horských poloh.
Zajímavosti: Velmi rozšířená ve světlých 
lesích, s dorůstáním nových stromů stagnu-
je, v místech holosečí na písčitém podloží 
tvoří husté porosty, které mohou vytlačit i 
pěstované stromky.

100 Třtina nachová        
Calamagrostis phragmitoides
Čeleď: lipnicovité
Popis: Mohutná výběžkatá tráva, stébla 
statná, přes 1 m vysoká, s 5-8 kolénky. V 
paždí dolních listů vyrůstají sterilní listové 
růžice. Jazýček horních listů je 6–10 mm 
dlouhý, na vnější straně chlupatý; lata je 
bohatá, rozkladitá, delší než 20 cm. 
Doba květu: červenec
Výskyt: Roste na rašelinných a podmáče-
ných loukách, na prameništích a mokřadech.  
Zajímavosti: Ve východních Krušných ho-
rách byla zaznamenána pouze na Ústecku. V  
ČR je zařazena mezi kriticky ohrožené druhy.

Další druhy:  
podobná je třtina šedavá (Calamagros-
tis carundinacea), která je však méně 
statná, jen s 3–5 kolénky, jazýčky horních 
listů jsou menší, lysé.  Lata dosahuje max. 
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15 cm. Velmi vzácně roste na mokřadech, 
pouze na Ústecku.

101 Třtina choupkatá 
Calamagrostis villosa
Čeleď: lipnicovité
Popis: Ve světlých smrkových lesích a na 
místech holosečí tvoří husté koberce;  
60–120 cm, listy svěšené, lesklé, dole ochlu-
pené, stébla přímá, zohýbaná, laty převislé, 
na větévkách mnoho klásků.
Doba květu: červenec–srpen 
Výskyt: Světlé, nepříliš suché lesy, paseky, 
především ve vrchovinách velmi častá.
Zajímavosti: Především v dobách odumí-
rání smrkových porostů v 70.–90. letech se 
třtina v nejvyšších polohách východních 
Krušných hor extrémně rozšířila a místy 
vytlačila všechny ostatní rostliny. Využívala 
světlo, které propouštěly mrtvé lesy, nevadi-
la jí kyselá půda a vyhýbala se jí jelení zvěř. 
V důsledku vápnění lesů, nižších stavů vyso-
ké a postupného zarůstání lesů se dnes přes 
dřívější třtinové koberce opět prosazuje 
rozmanitější vegetace.  

Další druhy: 
Třtina rákosovitá (Calamagrostis arun-
dinacea) – na rozdíl od třtiny chloupkaté je 
třtina rákosovitá mohutně trsnatá, osina je 
mnohem delší než pleva a zřetelně vyčnívá 
z klásků. Hojně roste v dubohabřinách a v 
bučinách.

102 Lipnice hajní  Poa nemoralis
Čeleď: lipnicovité
Popis: 30–60 cm, vodorovně odstávající 
listy (i přes 15 cm), stéblo přímé, hladké, 
laty řídké.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Listnaté lesy, okraje lesů, křoviny, 
často až do vyšších horských poloh.

103 Metlička křivolaká   
Avenella flexuosa
Čeleď: lipnicovité
Popis: Řídce trsnatá tráva, až 50 cm, listy 
štětinaté, zašpičatělé, až 20 cm dlouhé, 
tuhé, stébla pevná, tenká a hladká, lata až 
15 cm dlouhá, rozkladitá.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Chudé, suché lesy a chudé horské 
louky, velmi rozšířená.
Zajímavost: Tato tráva, rozšířená v jehlič-
natých lesích, patří k oblíbené potravě 
jelenů – při vysokých stavech však musí 
vzít zavděk i méně chutnými druhy (např.
třtinou chloupkatou).
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  Vodní rostliny 

(Druhy, které rostou pouze nebo převážně 
v rybnících nebo na jejich okrajích; některé 
druhy jsou uvedeny také mezi travami; na 
dočasně zavodněných stanovištích najde-
me také mokřadní rostliny)

104 Rdest vzplývavý   
Potamogeton natans
Čeleď: rdestovité
Popis: Květy bez okvětí, ve válcovitých 
klasech, jen v době květu vyrážejí z vody; 
podvodní listy elipsovité, plovoucí listy 
zakulacené až srdčité; 60–150 cm.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Stojaté – pomalu tekoucí vody, do 
vyšších horských poloh. 

Další druhy: 
Druhově bohatý rod, většina druhů roste v 
nížinách. 
Rdest alpský (Potamogeton alpinus):  
Úzké, přisedlé podvodní listy a úzké 
plovoucí listy; hojně se vyskytuje v okolí 
Olbernhau.
Rdest kadeřavý (Potamogeton crispus):  
Vlnité, „kadeřavé“ listy; roste v nižších hors-
kých polohách. 

105 Okřehek menší  Lemna minor
Čeleď: okřehkovité
Popis: Plave na hladině stojatých vod, líst-
kové články 1–3 mm  široké, svrchu lehce 
vyklenuté, na spodní straně rovné, kulaté až 
oválné, každý s jediným kořínkem.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Často ve stojatých a pomalu tekou-
cích vodách nižších a středních vrchovin, ve 
vyšších polohách vzácnější.
Zajímavosti: Za příznivých podmínek se 
rozmnožuje tak rychle, že během několika 
dnů pokryje celý rybník.

Podobný druh: 
Závitka mnohokořenná (Spirodela 
polyrhiza): Články jsou na spodní straně 
většinou červeně zbarvené a každý má 
vlastní svazek kořínků; druh nížinných ryb-
níků, vyskytuje se až do nižších horských 
poloh.

106 Lakušník vodní   
Ranunculus aquatilis
Čeleď: pryskyřníkovité
Popis: Vodní rostlina s až 2 m dlouhou 
lodyhou (v hlubokých vodách) nebo jako 
nízkorostoucí forma v půdě; listy této formy 
a plovoucí listy vodní formy jsou dělené 
do třech až sedmi celokrajných laloků, na 
špičce pilovité (podvodní listy jsou odlišné); 
květy bílé, pět žlutých korunních lístků, až 
10 mm dlouhých.
Doba květu: duben–září
Výskyt: Celosvětově rozšířený ve stojatých 
nebo velmi pomalu tekoucích vodách s 
dostatkem živin a bahnitým dnem; častý 
v rybnících západní části východních 
Krušných hor (ve východní části vzácnější).
Zajímavosti: Jako všechny pryskyřníky je 
jedovatý.

Další druhy: 
Mnoho velmi podobných druhů, např. 
lakušník štítnatý (Ranunculus pelta-
tus), který se  vyskytuje také v rychleji te-
koucích vodách a ve východních Krušných 
horách je poměrně hojný.

107 Dvojzubec trojdílný     
Bidens tripartita
Čeleď: hvězdnicovité
Popis: Jednoletá rostlina, 15–100 cm, 
listy dělené, nepravidelně pilovité, lodyhy 
načervenalé, květy hnědožluté, jazykovité 
květy chybějí.
Doba květu: červenec–říjen
Výskyt: Břehy rybníků, příkopy, vlhká ru-
derální stanoviště, velmi rozšířený, vzácnější 
ve vrchovinách.
Zajímavosti: Plody dvojzubce rozšiřují 
zvířata; dnes na ústupu (je vytlačován 
dvojzubcem černoplodým).

Podobný druh: 
Dvojzubec černoplodý (Bidens fron-
dosa): Listy trojčetné, zubaté, úbor má cca 
20 mm v průměru, obvykle bez jazykovitých  
květů, neofyt, u nás od konce 19. století, 
rychle se rozšiřuje.
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108 Rozrazil potoční   
Veronica beccabunga
Čeleď: krtičníkovité
Popis: Lodyhy až 60 cm dlouhé, poléhavé, 
kořenící, rostlina lysá, listy vstřícné, masité, 
krátce řapíkaté, tupě pilovité, květy modré, 
v úžlabních hroznech.
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Potoky, břehy, příkopy (ty mohou 
být rostlinou zcela pokryté), rozšířený až do 
vrchovin.
Zajímavosti: Mladé výhonky se dříve 
používaly v kuchyni.

109 Karbinec evropský    
Lycopus europaeus
Čeleď: hluchavkovité
Popis: 20–130 cm vysoký, s podzemními 
výběžky, listy vstřícné, podlouhle vejčité, 
hrubě pilovité  až laločnaté; květy bílé, v 
hustých přeslenech v úžlabí listů.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Příkopy, rákosiny, vlhké až zbah-
něné půdy, bažinaté lesy, hojně rozšířený, 
ve vrchovinách vzácnější
Zajímavosti: Dříve se z karbince získávalo 
barvivo; také dnes se používá do léků na 
štítnou žlázu.

110 Žabník jitrocelový     
Alisma plantago-aquatica
Čeleď: žabníkovité
Popis: Bažinná rostlina, 30–100 cm, listy v 
přízemní růžici, vejčité až kopinaté, řapíkaté 
květy bílé, květenství přeslenitá lata.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Břehy bahnitých vod, příkopy, baži- 
ny, velmi rozšířený, vzácnější ve vyšších 
polohách.
Zajímavosti: Prý je jedovatý.

111 Bařička bahenní   
Triglochin palustre
Čeleď: bařičkovité
Popis: Bažinná rostlina, 0,15–0,40 m, listy 
nahloučené na bázi, celistvé, čárkovité, kvě- 
ty žlutozelené, často až načervenalé, v bo-
hatých hroznech.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Vlhké louky, příkopy a rybníky, 
velmi vzácná, v Krušných horách výskyt na 

horním toku řeky Wilde Weißeritz, Nakléřov, 
Větrov.
Zajímavosti: Ohrožena vyhynutím! Rostlina 
je pro zvířata jedovatá

112 Kosatec žlutý  Iris pseudacorus
Čeleď:  kosatcovité
Popis: 50–100 cm, listy dvouřadě uspořá-
dané, až 3 cm široké, pozvolna zašpičatělé, 
téměř stejně dlouhé jako stonek; květy 
žluté, 4–12 v květenství.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Břehy, příkopy, okraje rybníků, baži-
naté olšiny; na těchto stanovištích poměrně 
rozšířený, ve vyšších polohách vzácný.
Zajímavosti: Pěstuje se jako okrasná květina.

113 Zdrojovka hladkosemenná 
(prameništní)  Montia fontana   
Čeleď: šruchovité
Popis: Nenápadná, jednoletá, 10–30 cm 
vysoká, poléhavá až přímá, nebo ve vodě 
plovoucí rostlina; listy vstřícné, 5–25 mm 
dlouhé; květy bílé, malé, 2 kališní a 3–5 
korunních lístků.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Otevřená, bažinatá prameniště, 
příkopy na loukách a polích; kvůli likvidaci 
přirozených pramenišť dnes poměrně 
vzácná (a dále ustupuje), na některých 
vlhkých loukách východních Krušných hor 
ještě relativně hojná.
Zajímavosti: Zdrojovka je příbuzná se 
šruchou zelnou, starou kulturní rostlinou, 
která se používá jako koření, zelenina, 
léčivka i jako okrasná rosltina.

114 Zevar vzpřímený     
Sparganium erectum
Čeleď: zevarovité
Popis: Bažinná rostlina, 30–100 cm, listy 
mečovité, kýlnaté, dole trojhranné, květy 
shloučené v kulovitých hlávkách, samičí 
hlávky dole, samčí nahoře, květenství 
„ježaté“.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Břehy stojatých a pomalu tekoucích 
vod, velmi rozšířený, ve vrchovinách 
vzácnější.
Zajímavost: „Bodliny“ ježatých květenství 
jsou ve skutečnosti semena, rozšiřují se vodou.
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115 Orobinec širokolistý     
Typha latifolia
Čeleď: orobincovité
Popis: Vysoká rákosovitá rostlina (až 2 m) s 
květy v nápadné válcovité palici; podzemní  
výhonky; listy modrozelené, pevně vzpří-
mené, květenství nahoře samčí, dole samičí 
(bezprostředně pod sebou).
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Rákosiny ve stojatých a tekoucích 
vodách, v nižších polohách hojný, v horách 
vzácnější.
Zajímavosti: Pěstuje se jako okrasná 
rostlina.

Další druh: 
Orobinec úzkolistý (Typha angustifo-
lia): Listy užší než u orobince širokolistého; 
lodyhy jsou kratší než listy, samčí a samičí 
květenství odděleno částí zeleného stonku. 
Do nižších horských poloh.

116 Hvězdoš jarní     
Callitriche palustris agg.
Čeleď: hvězdošovité
Květy: Zelené, velmi nenápadné; samičí 
květy redukované na semeník a čnělku, 
samčí na jednu tyčinku.
Popis: Vodní rostlina s nitkovitými, ponoře-
nými stonky a plovoucími koncovými růži- 
cemi; 0,10–0,40 m; listy eliptické až zakula-
cené, plody cca 1 mm.
Doba květu: duben–říjen
Výskyt: Rybníky, tůně, vyschlé rybníky, lesní 
cesty, rozptýleně až do vyšších horských 
poloh.
Zajímavosti: Rod je nevýrazný a jednotlivé 
druhy se jen těžko rozlišují. 
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117 Violka Rivinova  Viola riviniana
Čeleď: violkovité
Květy: bledě modré s bílou silnou ostruhou
Další znaky: 10–30 cm; stonek a listy lysé; 
listy dlouze řapíkaté, srdčité až ledvinovité a 
na okraji vroubkované.
Doba květu: duben–červen
Výskyt: Velmi rozšířená, často v listnatých 
lesích, křovinách a liniových porostech; od 
nižších po nejvyšší horské polohy.

Podobné druhy: 
Violka lesní (Viola reichenbachiana): 
Květy s tmavou ostruhou, pokud právě ne- 
kvete, jen těžko se rozeznává od violky Ri-
vinovy; listnaté lesy, méně častá než violka 
Rivinova.
Violka psí (Viola canina): Tmavší květy, 
užší listy, poměrně vzácný druh kyselých 
chudých luk. 
Violka vonná (Viola odorata): Kvete brzy  
zjara tmavě fialově, pochází původně ze 
Středomoří; až do středních horských poloh.

118 Jirnice modrá   
Polemonium caeruleum
Čeleď: jirnicovité
Květy: jasně modré, ústí korunní trubky je 
bělavé, vzácně jsou i celé květy bílé
Další znaky: Většinou cca 50 cm vysoké by- 
liny s chudě větvenou lodyhou. Listy licho-
zpeřené, často přes 25 cm dlouhé, jařma v poč- 
tu 9–14, lístky celokrajné, zašpičatělé. Kvě-
tenství tvoří velké a bohaté koncové vijany, 
většinou delší než široké, až 15 cm dlouhé.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Spontánně zplaněle v místech zanik- 
lých obcí, samot a hájoven. V minulosti často  
pěstována jako okrasná rostlina (i bělokvětá 
forma). Vyskytuje se především na vlhkých 
loukách a v rozvolněné pobřežní vegetaci.

119 Barvínek menší  Vinca minor
Čeleď: toješťovité
Květy: světle modré, květní koruna až  
3 cm v průměru
Další znaky: Stálezelený zakrslý keř, až 
20 cm vysoký, výběžky až 60 cm dlouhé, s 
vstřícnými, nahoře lesklými listy. 

Doba květu: duben–červen
Výskyt: V listnatých lesích, často poblíž 
sídel, rozptýlený až do vyšších horských 
poloh, místy plošně.
Zajímavosti: Na stinných místech se pěs-
tuje jako okrasná rostlina. Dříve sloužil k ho-
jení ran, zastavení krvácení, a proti popále-
ninám. Užívání se však příliš nedoporučuje 
kvůli jedovatým alkaloidům. 

120 Rozrazil perský     
Veronica persica
Čeleď: krtičníkovité
Květy: světle modré, tmavě pruhované s 
bělavým jícnem, jednotlivé v úžlabí listenů, 
stopkaté
Další znaky: Jednoletá bylina, výhonky po
léhavé, nekořenující, až 60 cm dlouhé; listy 
vejčité, zřetelně pilovité, jemně ochlupené. 
Doba květu: Celoročně, za mírného počasí 
také v zimě.
Výskyt: Pole, zahrady, ruderální stanoviště, 
všeobecně rozšířený.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se po- 
užíval k hojení ran a při nemocech oběho- 
vého ústrojí. 

Podobný druh:  
Rozrazil břečťanolistý (Veronica hede- 
rifolia): Jednoletá, nenápadná, poléhavá 
bylina; květy bledě modré, listy podobné  
břečťanu; pole, zahrady, ruderální stano-
viště, poměrně hojný druh.

121 Rozrazil lékařský   
Veronica officinalis
Čeleď: krtičníkovité
Květy: světle modré, světle fialové až 
bělavé, v až 25-četných hroznech 
Další znaky: Lodyha plazivá, až 40 cm 
dlouhá, kořenující, větvená; listy oválné, 
vstřícné, ochlupené, jemně pilovité.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Chudé okraje lesů a svahy, předev-
ším ve vrchovinách ještě častý, ale i zde 
ustupuje.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se užívá 
při nemocech oběhového systému a trá-
vicího ústrojí.
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122 Rozrazil rezekvítek      
Veronica chamaedrys
Čeleď: krtičníkovité
Květy: světle modré s tmavou žilnatinou a 
světlým jícnem, v řídkých, dlouze stopka-
tých hroznech
Další znaky: 15–30 cm, lodyha se dvěma 
řadami chlupů; listy řapíkaté, široce vejčité, 
hrubě pilovité, ochlupené. 
Doba květu: duben–srpen
Výskyt: Louky, okraje cest, světlé lesy a 
křoviny, hojně rozšířený až po hřebeny hor.
Zajímavosti: Dříve se z něj připravoval čaj.

123 Rozrazil horský   
Veronica montana
Čeleď: krtičníkovité
Květy: bílé-namodralé, tmavě žilkované, 
v hroznu, květní stopky rovnoměrně 
ochlupené
Další znaky: 15–40 cm; listy vstřícné, řapí- 
katé, vejčité, hrubě pilovité; výhonky polé-
havé až přímé, se dvěma řadami hustých 
chlupů.
Doba květu: květen–červen 
Výskyt: Vlhké listnaté lesy, především ve 
vrchovinách, i zde však poměrně vzácný; 
ohrožený druh.

124 Rozrazil štítkovitý   
Veronica scutellata
Čeleď: krtičníkovité
Květy: velmi světle fialové, 4–6 mm v prů- 
měru, květní hrozny střídavé, tobolky 
výrazně zploštělé s křídlatým okrajem
Další znaky: Rostlina 15–50 cm vysoká, 
lysá; listy čárkovité
Doba květu: červen až září
Výskyt: Vyskytuje se na břehu stojatých 
vod a na okrajích vodních příkopů s pomalu 
tekoucí vodou, na mokrých loukách a v 
rákosinách

125 Pomněnka rolní     
Myosotis arvensis
Čeleď: brutnákovité
Květy: světle modré s trubkovitým kali-
chem; 3–5 mm v průměru
Další znaky: Až 40 cm vysoká, odspodu 
větvená, lodyha štětinatě ochlupená, listy 
ochlupené.

Doba květu: duben–říjen
Výskyt: Pole, ruderální stanoviště, okraje 
lesů, lesní paseky, všeobecně rozšířená až 
do vyšších horských poloh.

Další druhy: 
Pomněnka drobnokvětá (Myosotis 
stricta): Typické  jsou nestopkaté květy; 
roste jen v nižších polohách východních 
Krušných hor. 
Pomněnka lesní (Myosotis sylvatica): 
Ve všech částech větší než pomněnka rolní, 
se zářivě světle modrými květy, 6–10 mm 
v průměru; okraj květů rozšířený; často na 
bohatých a vlhkých půdách na okrajích 
lesů, také jako okrasná rostlina.

126 Pomněnka bahenní      
Myosotis palustris
Čeleď: brutnákovité
Květy: modré, také bílé nebo růžové
Další znaky: Lodyha až 80 cm dlouhá,  
ochlupená; listy eliptické, špičaté, na spodní 
straně chlupaté.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Vlhké louky, rákosiny, okraje příko-
pů, rozšířená až do vyšších horských poloh.

127 Kozlíček polníček    
Valerianella locusta
Čeleď: kozlíkovité
Květy: světle modré-bílé; květenství 
vidličnatě rozvětvené
Další znaky: Jednoletá bylina, až 15 cm 
vysoká, vstřícné jazykovité listy, zpočátku 
v růžici.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Rozptýlený na polích, na okrajích 
cest; ruderální stanoviště; ve vyšších po-
lohách vzácnější.
Zajímavosti: Mladé rostliny se využívají 
jako chutná salátová zelenina; pěstují se 
kultivary.
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128 Chrpa modrá (polní)   
Centaurea cyanus
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: modré-fialové, někdy bílé; jednotlivé
Další znaky: jednoletka, 30–80 cm, listy 
kopinaté, ochlupené, lodyha větvená.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Pole a ruderální stanoviště, ve 
vyšších polohách dnes méně častá; ustupu-
je s nástupem moderních zemědělských 
metod (hluboká orba, herbicidy), v posled-
ních letech opět přibývá.
Zajímavosti: Diuretikum, posiluje žaludek, 
léčí kašel; pěstuje se v různých odstínech 
jako okrasná rostlina. 

129 Hadinec obecný  Echium vulgare
Čeleď: brutnákovité  
Květy: modré (zpočátku červenorůžové)
Další znaky: Až 1 m vysoký; listy kopinaté, 
nedělené, lodyha s hustými odstálými chlu-
py; velmi dlouhý, nedělený kůlový kořen; v 
prvním roce vytváří listovou růžici.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Často na okrajích cest a jiných ru-
derálních stanovištích, ve vyšších polohách 
vzácnější.
Zajímavosti: Jedovatý pro zvířata (dobytek 
se mu vyhýbá); pro dlouhou dobu květu 
vyhledávaný včelami.

130 Vlčí bob mnoholistý (Lupina 
mnoholistá)  Lupinus polyphyllus
Čeleď: bobovité
Květy: modré, vzácněji bělavé nebo 
růžové; v hroznovitých, až 50 cm dlouhých 
květenstvích
Další znaky: Až 1,50 m vysoký; listy 10–15 
četné, lístky úzce kopinaté, řapíkaté; plo-
dem jsou lusky, které po uschnutí pukají a 
vrhají zralá semena do velké dálky.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Pochází ze Severní Ameriky, ale 
dnes rozšířený po celé Evropě, na mýtinách, 
na okrajích lesů, železničních náspech, ale 
také na pozdě kosených loukách.
Zajímavosti: Jedovatý – nebezpečný pro  
některá domácí zvířata; protože se snadno  
nekontrolovatelně šíří, neměl by se 

používat jako zelené hnojivo ani ke 
zpevňování náspů. 

131 Vítod obecný  Polygala vulgaris
Čeleď: vitodovité
Květy: většinou modré, někdy také bílé 
nebo růžové, 6–8 mm dlouhé; květenství s 
10–30 květy
Další znaky: Nízká (max 25 cm), vytrvalá 
bylina; listy kopinaté, vpředu zašpičatělé. 
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Chudé trávníky, mělká rašeliniště, 
smilkové trávníky; ve středních a vyšších 
horských polohách místy na chudých 
loukách, jinak poměrně vzácný a dále 
ustupuje. 
Zajímavosti: Na saské červené listině veden  
jako ohrožený druh; dříve se prý přidával do 
krmení kravám, aby dávaly více mléka. 

132 Vítod douškolistý   
Polygala serpyllifolia
Čeleď: vítodovité
Květy: květy světle až blankytně modré; 
květenství obvykle s 3–7 květy
Další znaky: Dolní listy vstřícné, střední a 
horní párovitě sblížené; lodyhy nápadně 
tenké, větvené i v horní polovině, vedlejší 
větve přerůstají přes hlavní lodyhu; lodyhy 
pouze 5-25 cm vysoké.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Roste v oligotrofních trávnících a 
na vlhčích loukách, zejména v porostech 
smilky tuhé. 
Zajímavosti: Velmi vzácný druh, zařazený 
mezi druhy kriticky ohrožené, jeho výskyt 
je v ČR omezen na několik málo lokalit 
především na hřebenu Krušných hor

133 Zběhovec plazivý  Ajuga reptans
Čeleď: hluchavkovité
Květy: modré až nafialovělé, především na 
jaře velmi nápadné
Další znaky: Až 30 cm vysoký, s obvejčitými 
až vejčitými listy (směrem nahoru se 
zmenšují); nadzemní výhony.
Doba květu: duben–srpen
Výskyt: Vlhké louky, křoviny, okraje cest, 
okraje příkopů, hojně rozšířený.
Zajímavosti: Forma s červenými listy se 
pěstuje jako okrasná rostlina.
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Další druh: 
Zběhovec lesní (Ajuga genevensis): 
Silně ochlupený, bez nadzemních výběžků, 
teplomilný, jen v nižších horských polohách, 
nepříliš hojný.

134 Popenec obecný   
Glechoma hederacea
Čeleď: hluchavkovité
Květy: modrofialové, po 2–3 v úžlabí listů
Další znaky: 10–40 cm, plazivý, na uzlech 
kořenující, listy vstřícné, ledvinovité - 
srdčité, vroubkované, řapíkaté.
Doba květu: duben–červen
Výskyt: Především vlhké pastviny (odolný 
proti pošlapání, dobytek si ho nevšímá), 
někdy také v lužních lesích a na okrajích 
křovin, hojně rozšířený.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se užívá 
proti vnitřním nemocem.

135 Šišák vroubkovaný   
Scutellaria galericulata
Čeleď: hluchavkovité
Květy: modrofialové, kalich na horní straně 
se štítkovitým výrůstkem
Další znaky: 10–25 cm, listy celokrajné 
nebo slabě pilovité.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Louky, vegetace vysokých ostřic, pří- 
kopy, bažinaté lesy, v Krušných horách není 
častý, vyhýbá se vyšším horským polohám.  

136 Černohlávek obecný   
Prunella vulgaris
Čeleď: hluchavkovité
Květy: modrofialové
Další znaky: 5–30 cm, listy vstřícné, řídce 
ochlupené, svchní pár listů těsně pod 
květenstvím – nahloučeným lichoklasem.
Doba květu: červen–září
Výskyt: Nepříliš suché louky, parky, okraje 
lesních cest, hojný až po hřebeny.
Zajímavosti: Rostlina dříve sloužila k ošet-
řování ran.

137 Plicník lékařský  
Pulmonaria officinalis 
Čeleď: brutnákovité
Květy: zpočátku růžové, později modrofia-
lové

Další znaky: Až 30 cm, s rhizomy (podzem-
ní oddenky); přízemní listy řapíkaté, tmavě 
zelené, jemné, více nebo méně srdčité, 
měkce chlupaté.
Doba květu: březen–květen
Výskyt: Rozšířený ve středně vlhkých až 
vlhkých listnatých lesích, až do vyšších 
horských poloh.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se užívá 
proti chorobám dýchacích a trávicích orgá-
nů; rozlišuje se druh se skvrnitými listy (P. 
officinalis s. str.), vyskytující se ve východ-
ním Sasku, a druh bez skvrn (Pulmonaria 
obscura – plicník tmavý), který je ve 
východních Krušných horách častější.

138 Zvonek okrouhlolistý     
Campanula rotundifolia
Čeleď: zvonkovité
Květy: modré, ve tvaru zvonku
Další znaky: 10–30 cm, většinou s více lo- 
dyhami; lodyžní listy úzce kopinaté, pří-
zemní listy ledvinovité až srdčité, řapíkaté.
Doba květu: červen–září
Výskyt: Skalnaté oblasti, chudé trávníky, 
světlé lesy, ještě poměrně hojný (ale na 
ústupu kvůli ztrátě stanovišť).

139 Zvonek kopřivolistý     
Campanula trachelium
Čeleď: zvonkovité
Květy: modrofialové-světle modré, nálev-
kovité, až 4 cm dlouhé, v olistěném hroznu
Další znaky: 60–100 cm, s rhizomy, celá 
rostlina ochlupená, lodyha hranatá, spodní 
listy srdčité a řapíkaté, svrchní listy kopinaté 
a přisedlé, okraje dvojitě pilovité.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Listnaté lesy, lesní cesty, okraje 
lesů, liniové křoviny; na zásaditých půdách; 
rozšířený až do vyšších horských poloh, 
méně na hřebenech.  

Další druhy: 
Zvonek řepkovitý (Campanula rapun-
culoides): Podobný zvonku kopřivolistému, 
hrozny jsou však obvykle a jen vespod 
olistěné; strouhy podél cest, okraje křovin; 
rozšířený.
Zvonek širokolistý (Campanula lati-
folia): Kališní cípy bez chlupů, listeny se 
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zmenšují směrem nahoru; zásadité půdy, 
horské lesy a vysokobylinné nivy; chráněný, 
vzácný a ohrožený druh s těžištěm rozšíření 
ve východních Krušných horách.
Zvonek broskvolistý (Campanula 
persicifolia): Květy světle modré nebo 
bílé; listy úzce kopinaté;  listnaté lesy se 
zásaditou půdou a dostatkem tepla, do 
nižších poloh východních Krušných hor; 
často se také pěstuje jako okrasná rostlina a 
ze zahrad se šíří do volné přírody.

   Květy fialové
140 Zvonek rozkladitý     
Campanula patula
Čeleď: zvonkovité
Květy: světle modré-růžovofialové, nálev-
kovité
Další znaky: 30–60 cm vysoký, listy po- 
dlouhlé-kopinaté, květenství řídce rozvětvené.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Kosené louky, okraje křovin, 
ruderální stanoviště, hojný druh (dnes však 
ustupuje kvůli intenzivnímu hospodaření 
na loukách a pastvinách. 

141 Kakost lesní  Geranium sylvaticum
Čeleď: kakostovité
Květy: načervenalé-fialové (uprostřed často 
bílé), 20–25 mm v průměru, květní stopky 
zůstávají po rozkvětu přímé
Další znaky: 20–60 cm vysoká, přímá, 
nahoře ochlupená lodyha; listy až 10 cm  
široké a dělené do  5–7 zubatých úkrojků; 
plody se podobají čapímu zobáku (němec-
ky Storchschnabel – odtud německý název 
rostliny), svá semena mohou vymrštit až  
2 m daleko. 
Doba květu: květen–červenec 
Výskyt: Na horských loukách, dále ve vyso- 
kých a pobřežních křovinách nebo ve svět-
lých lužních lesích; v západní části východ-
ních Krušných hor (po Wilde Weißeritz) 
hojný, východněji jen zřídka; druh  vrchovin, 
údolími se však dostává i do nížinných 
oblastí.

Podobné druhy:
Kakost luční (Geranium pratense): 
Květy modré; teplomilný druh nepříliš 
chudých, kosených luk, rozšířený v údolí 
Labe, částečně také do středních poloh 
nejvýchodnější části  Krušných hor. 
Kakost bahenní (Geranium palustre): 
Květy světle nachové, rozkvétají na vrcholu 
léta, v pobřežních křovinách ve východní 
části východních Krušných hor (údolí Müg-
litz) až do vyšších horských poloh.
Kakost hnědočervený (Geranium 
phaeum): Květy červenohnědé nebo 
černofialové, rozkvétá na jaře; neofyt v 
nivách potoků centrálních Krušných hor, 
především v údolí Flöhy.

142 Oměj pestrý     
Aconitum variegatum
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: většinou modré-modrofialové s 
bílými pruhy (někdy bílá zcela převažuje), 
uspořádané v hustých hroznech, s pěti 
různě tvarovanými okvětními lístky, nejvyšší 
z nich ve formě přilby
Další znaky: Až 1,5 m vysoká rostlina se 
silnou, většinou nevětvenou lodyhou; listy 
dlanitě dělené,  každá část listu je dále 
rozčleněná na úzké, kopinaté dílky.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Lesy podél potoků, vlhké vysoko-
bylinné nivy, ve východních Krušných 
horách je vázán na údolí širších vodních 
toků; poměrně vzácný.
Zajímavosti: Jedovatý! 

Další druh: 
Ve východních Krušných horách se místy 
vyskytuje také ze zahrad rozšířený oměj 
šalamounek (Aconitum napellus) s 
modrými až modrofialovými květy.
V místech zaniklých vsí a samot na české 
straně východních Krušných hor upoutá 
návštěvníky koncem léta nápadný oměj 
zahradní (Aconitum x cammarum). Staří  
obyvaté hor věřili, že tuto prudce jedovatou 
rostlinu nesnáší jedovaté zmije, a proto ji  
vysazovali do blízkosti svých obydlí. I po  
mnoha letech vykvétájí oměje stále na stej-
ných místech, a to i přesto, že z původních 
domů často zůstaly jen hromady suti.
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143 Vikev ptačí  Vicia cracca
Čeleď: bobovité
Květy: modrofialové, 8–11 mm dlouhé; 
květenství dlouze stopkaté a hroznovité.
Další znaky: 30–120 cm dlouhá, popína-
vá lodyha; listy s 6–12 (většinou 10) páry 
eliptických až kopinatých lístků s koncovou 
úponkou. 
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Často na loukách a pastvinách, na  
okrajích lesů, křovin a cest; od nížin po nej-
vyšší polohy Krušných hor.
Zajímavosti: Rostlina je ceněná jako pícnina  
s velkým obsahem bílkovin. Jako všechny 
bobovité obohacuje půdu přirozenou 
cestou o dusík (díky symbióze s kořenovými 
bakteriemi).

144 Vikev plotní  Vicia sepium
Čeleď: bobovité
Květy: světle fialové, v krátce stopkatých 
hroznech s až čtyřmi květy; koruny až  
15 mm dlouhé; květy v úžlabí listů
Další znaky: 30–60 cm vysoká, pomocí 
úponek na koncích listů se přichycuje na 
jiných rostlinách; listy  5–10 cm dlouhé, 
s výjimkou nejnižších s rozvětvenou 
úponkou; jednotlivé lístky (4–8 párů) široké 
eliptické, na okraji a na spodní straně ochlu-
pené; plody až 4 cm dlouhé a v době zrání 
leskle černé.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Často na loukách s bohatou půdou, 
částečně také na okrajích lesů; až po hřeben 
východních Krušných hor
Vikev setá (Vicia sativa): Až 70 cm vysoká,  
velké červenofialové květy;  dlouho pěsto-
vaná jako pícnina, šlechtěný druh, někdy se 
vyskytuje také na kamenitých půdách. 

145 Lilek potměchuť     
Solanum dulcamara
Čeleď: lilkovité
Květy: fialové, podobné jako u brambor
Další znaky: Polokeř, výhonky až 2 m dlouhé,  
popínavé, listy vejčité - kopinaté, svrchní 
zašpičatělé, plody vejčité, zářivě červené.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Lužní lesy, olšiny, příkopy, břehy, 
rákosiny, chybí ve vyšších polohách hor.
Zajímavosti: Chuť drogy je zpočátku hořká, 

později zesládne; v lidovém léčitelství 
se používal k léčení vnitřních nemocí a 
onemocnění pleti. Jedovatý!

146 Chrastavec rolní  Knautia arvensis
Čeleď: štětkovité  
Květy: fialové 
Další znaky: Až 80 cm vysoký; listy matně 
šedozelené, většinou peřenoklané s kopi-
natými úkrojky; celá rostlina ochlupená.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Louky, osluněné okraje cest a lesů, 
až do vyšších horských poloh.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se užíval 
proti onemocněním pleti.

147 Mléčivec alpský  Cicerbita alpina
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: modrofialové v latě; v době květu 
velmi nápadná rostlina
Další znaky: 60–120 cm, nahoře ochlupený,  
listy nepravidelně členité, koncová část 
velká, trojúhelníková.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Vlhké vysokobylinné nivy, křoviny, 
světlé lesy, břehy potoků; jen ve vyšších 
polohách, ani zde však není příliš častý a 
dále ustupuje; ohrožený druh.

148 Zvonečník černý 
Phyteuma nigrum
Čeleď: zvonkovité
Květy: tmavě fialové
Další znaky: 20–50 cm vysoký; spodní listy 
srdčité, řapíkaté, střední a svrchní menší, na 
bázi zúžené, přisedlé, pilovité.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Louky, listnaté lesy; ve východních 
Krušných horách jen vzácně, nápadně 
častý ve střední části Krušných hor s hranici 
rozšíření podél řeky Flöha.

Další druh:  
Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbi-
culare): modré, zakulacené květní koruny;  
silně ohrožený druh, zůstává jen na několika 
stanovištích horských luk na východním 
okraji východních Krušných hor.
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149 Violka trojbarevná  Viola tricolor
Čeleď: violkovité
Květy: 5 obvykle fialově, žlutě a bělavě 
zbarvených korunních lístků (horní dva 
většinou modrofialové, nižší světlejší, spod-
ní s ostruhou)
Další znaky: 10–40 cm; listy vejčité – vejčitě 
kopinaté, palisty malé a složené z různě 
velkých dílčích lístků. 
Doba květu: duben–říjen 
Výskyt: Především horské louky, písčité 
půdy, chudé trávníky, pole, úhory, okraje 
lesů; nejčastěji v horských polohách (také 
ve východních Krušných horách), hojná.
Zajímavosti: Čaj čistí krev a působí 
močopudně.

Další druh: 
Violka rolní (Viola arvensis): Menší, žlutě 
a bíle zbarvené květy; často na polích a 
úhorech.

150 Violka bahenní  Viola palustris
Čeleď: violkovité
Květy: světle fialové-bílé, až 1,5 cm velké, s 
krátkou ostruhou
Další znaky: 3–10 cm vysoká,  s dlouze 
plazivým oddenkem, bez lodyhy, listy v 
přízemní růžici, 1–5 cm dlouhé, řapíkaté, 
okrouhlé – ledvinovité a na okraji vroub-
kované.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: V kyselých močálech, rašeliništích, 
prameništích, až do nejvyšších poloh 
východních Krušných hor relativně častá, v 
pahorkatinách vzácnější. 
Zajímavosti: Dříve se také používala jako 
léčivka (listy mají vysoký obsah vitamínů).

151 Tučnice obecná  Pinguicula vulgaris
Čeleď: bublinatkovité
Květy: fialové se světlou skvrnou na jícnu
Další znaky: Masožravá rostlina s přízemní 
růžicí vejčitých – eliptických listů, až 20 cm 
vysoká.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Prameniště, rašeliniště, kaliště 
divočáků, cesty dobytka na pastvinách, 
vlhké louky; dnes většinou jen  ve vyšších 
polohách, ale také zde vzácná a dále na 
ústupu.

Zajímavosti: V lepkavých listech se chytá 
drobný hmyz. Tučnice je chráněný a silně 
ohrožený druh, rychle ustupuje.

152 Máta rolní  Mentha arvensis
Čeleď: hluchavkovité
Květy: světle fialové, v úžlabí lodyžních listů
Další znaky: Bylina s bohatě větvenou 
lodyhou, 15–40 cm vysoká, listy vstřícné, 
vejčité – kopinaté, krátce řapíkaté, mělce 
pilovité, ochlupené; celá rostlina velmi 
aromatická.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Vlhká pole, vlhké louky, ruderální 
stanoviště, hojná až do vyšších horských 
poloh.

Podobné druhy: 
Vedle dalších druhů, např. v nižších horských  
polohách rostoucí  máty dlouholisté 
(Mentha longifolia), existuje také mnoho 
kříženců. K nim patří máta peprná (Men-
tha x piperita), známá kulturní rostlina, 
která se vyskytuje i ve zplanělé podobě.
Zajímavosti: Máta se užívá k léčení 
zažívacích problémů. 

Další druhy: 
Velmi častou mátou pěstovanou v okolí hor- 
ských stavení je též máta huňatá (Mentha  
x rotundifolia) lidově nazývaná „balšán“. 

153 Dymnivka dutá  Corydalis cava
Čeleď: zemědýmovité
Květy: zčásti nachové-fialové, zčásti bílé 
(i uvnitř jedné populace; ve východních 
Krušných horách převážně fialové); koncové 
hrozny s 10–20 květy
Další znaky: 20–30 cm vysoká;  s dutou 
podzemní hlízou; nevětvená lodyha má 
zpravidla dva listy -  dvakrát trojčetné, 
lístečky laločnaté, modrozelené.
Doba květu: březen–duben.
Výskyt: Většinou na humózních, bazických 
půdách; ve východních Krušných horách 
větší výskyt jen ve východní části, v nižších 
a středních polohách.
Zajímavost: jedovatá
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Podobný druh: 
Dymnivka bobovitá (Corydalis inter-
media): O něco menší než dymnivka dutá; 
s bledým, šupinovitým přízemním listem; 
podobná stanoviště, ale mnohem vzácnější.
Dymnivka žlutá (Corydalis lutea):  
Okrasná rostlina, často také v puklinách zdí 
v nižších polohách východních Krušných hor.

154 Měsíčnice vytrvalá 
Lunaria rediviva
Čeleď: brukvovité
Květy: světle fialové nebo bílé; vonné, 
korunní lístky 12–20 mm dlouhé
Další znaky: 30–150 cm;  všechny listy 
řapíkaté a srdčité, 5–8 cm dlouhé; plody 
jsou podlouhlé šešule, po vypadnutí semen 
zůstává na podzim na rostlině nápadně 
lesklá přepážka.
Doba květu: květen–červenec 
Výskyt: Vlhké lesy v roklích a na stinných 
svazích, východní Krušnohoří patří k 
areálům největšího rozšíření v Sasku. 

Podobný druh: 
Měsíčnice roční, která se často rozšiřuje 
ze zahrad, má většinou tmavší květy,  horní 
listy přisedlé, šešule téměř okrouhlé.

155 Večernice vonná     
Hesperis matronalis
Čeleď: brukvovité
Květy: světle fialové-nachové; 1,5–2,5 cm 
velké, v hroznech, čtyři kališní lístky po-
dlouhlé, fialové, s nazelenalou špičkou
Další znaky: 40–100 cm, lodyha přímá, 
početné listy vejčité - kopinaté, dlouze 
zašpičatělé a pilovité až téměř celokrajné; 
řapíky se směrem nahoru zkracují; semena 
v 4–10 cm dlouhých a 1,5–2 mm širokých 
šešulích.
Doba květu: květen-červenec
Výskyt: Především v křovinách, často také u 
potoků a na okrajích lesů.
Zajímavosti: Neofyt s tendencí dále se 
rozšiřovat; často také okrasná rostlina; květy 
v noci vydávají silnou vůni.  

156 Kyčelnice cibulkonosná     
Dentaria bulbifera
Čeleď: brukvovité
Květy: bledě fialové-růžové; krátké kvě-
tenství  s 4–12 květy
Další znaky: 30–70 cm; lodyha přímá, 
nevětvená, v úžlabí listů se nacházejí malé 
pacibulky (asi 3–7 mm dlouhé, vejčité, 
hnědofialové), které slouží k vegetativnímu 
rozmnožování; početné lodyžní listy, nižší 
lichozpeřené s 3–7 lístky, vyšší jsou menší a 
nedělené.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Výhradně v přírodě blízkých smíše-
ných lesích s velkým zastoupením buku a s  
bohatými půdami; u nás velmi vzácná, vý- 
skyt v Krušných horách a Labských pískovcích.

157 Žluťucha orlíčkolistá     
Thalictrum aquilegiifolium
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: světle fialové; bohaté vrcholičnaté 
květenství; velké množství tyčinek (přeční-
vají korunní lístky) 
Další znaky: 40–120 cm vysoká, v horní 
části větvená lodyha; listy šedozelené a 
třikrát zpeřené; lístky obvejčité, od poloviny 
hrubě pilovité; plody na dlouhých stopkách.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Vlhké lesy a vlhké vysokobylin-
né nivy, bohaté na živiny; střední a vyšší  
horské polohy (v Německu jen v Alpách a 
některých středohorách).

158 Záraza hřebíčková              
Orobanche caryophyllacea
Čeleď: zárazovité
Květy: světle fialové (lila) až světle nachové 
nebo narůžovělé, dolní pysk trojlaločnatý; 
koruna trubkovitá až úzce zvonkovitá, 
mírně dolů zakřivená
Další znaky: 25–60 cm vysoké rostliny, celé 
žláznaté, lodyha na bázi mírně hlízkovitě 
ztlustlá, bledožlutá až hnědofialová, v dolní 
části hustě olistěná. Květenství krátké a 
málokvěté 10–25 cm dlouhé, řídké. Kališní 
segmenty volné nebo vpředu vysoko 
strostlé, zpravidla až do 1⁄2 členěné ve 2 
nestejné cípy.
Doba květu: červen
Výskyt: Roste na sušších až svěžích travna- 
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tých a křovinatých stráních. Na půdách 
neutrálních, zpravidla minerálně bohatých. 
Upřednostňuje mírně zastíněná stanoviště. 
Zajímavosti: Všechny zárazy jsou kořenoví 
paraziti cévnatých rostlin. Hostitelé zárazy 
hřebíčkové jsou různí zástupci čeledi Rubi-
naceae. Ve východních Krušných horách se  
vyskytují jen velmi vzácně, ojediněle a nestále.

159 Vřes obecný  Calluna vulgaris
Čeleď: vřesovcovité
Květy: bledě fialové-růžové, malé 
Další znaky: 30–60 cm vysoký, stálezelený 
zakrslý keř; listy šupinovité, střechovitě se 
překrývající.
Doba květu: srpen–září (krásně rozkvetlé 
louky v pozdním létě)
Výskyt: Stepní oblasti, vřesoviště, skály, 
písčiny, světlé jehličnaté lesy.
Zajímavosti: Vřes je typický pro mnoho step- 
ních oblastí s kyselými a chudými půdami. 

  Květy růžové

160 Kohoutek luční  Lychnis flos-cuculi
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: růžovočervené, 3–4 cm, s pěti čtyřk-
lanými korunními lístky
Další znaky:  30–80 cm, s drsně ochlupe-
nou lodyhou; listy 2–3 cm dlouhé. 
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Vlhké louky a mělká rašeliniště, ve  
východních Krušných horách často pře-
devším na  extenzivně obhospodařovaných 
vlhkých plochách. 

161 Hvozdík křovištní 
Dianthus seguieri 
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: růžové, květy v řídkých latách,  
18–22 mm v průměru, korunní lístky vpředu 
pilovité, často s bledými skvrnami na bázi
Další znaky: Až 60 cm vysoká rostlina, listy 
až 4 mm široké.
Doba květu: červen–srpen 
Výskyt: Ve vyšších polohách východních 
Krušných hor především na kamenných 
hřbítcích, místy také na horských loukách a 
na okrajích cest.

Zajímavosti: Dnes vzácný druh a dále na 
ústupu.

162 Hvozdík kropenatý   
Dianthus deltoides
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: růžové-nachové a s bledými 
skvrnami a tmavým proužkem; většinou 
jednotlivě, 17–20 mm v průměru, korunní 
lístky vpředu pilovité, korunní plátky nahoře 
nepravidelně zubaté
Další znaky: 10–40 cm vysoká, jen na bázi 
rozvětvená rostlina, listy úzce kopinaté a až 
2,5 cm dlouhé.
Doba květu: červen–srpen 
Výskyt: Chudé louky a pastviny; světlomil-
ný, ve východních Krušných horách od 
nejnižších poloh až po teplá stanoviště v 
nejvyšších částech; nepříliš rozšířený. 

Podobné druhy: 
Hvozdík kartouzek a hvozdík svazčitý, oba 
jen v nižších polohách.
Zajímavosti: chráněný druh

163 Hrachor lesní  Lathyrus sylvestris
Čeleď: bobovité
Květy: žlutozelené-načervenalé, květenství 
s 2–9 květy
Další znaky: Lodyha poléhavá nebo popí-
navá, až 2 m dlouhá, křídlatá; listy s jedním 
párem lístků zakončené dlouhou úponkou, 
krátce řapíkaté. 
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Na okrajích lesů, v křovinách podél  
železničních tratí, na kamenitých stano-
vištích; v nižších polohách východních 
Krušných hor místy poměrně hojný.
Hrachor širolistý (Lathyrus latifolius): 
Pěstuje se jako okrasná rostlina a ze zahrad 
se někdy rozšiřuje do volné přírody; růžově 
zbarvené květy a o něco širší listy.
Hrachor jarní (Lathyrus vernus): Nejprve 
červeně, později fialově až modře kvetoucí 
rostlina; listnaté lesy v nižších horských 
polohách s bazickým podložím; kvůli zaky-
selení půdy na mnoha místech ustupuje.
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164 Netýkavka žláznatá   
Impatiens glandulifera
Čeleď: netýkavkovité
Květy: světle růžové-vínově červené, 
2–4 cm dlouhé s  ostruhou v dlouhých  
2–15květých hroznech
Další znaky: Až 2 m vysoká, jednoletá; s  
načervenalou lodyhou; listy až 18 cm dlouhé,  
kopinaté – eliptické a ostře pilovité, řapíky 
žláznaté; plody  2–3 cm dlouhé tobolky, 
vystřelující semena (až 6 m).
Doba květu: červenec–září 
Výskyt: Břehy vodních toků, lužní lesy, vlhké  
křoviny s nepříliš kyselou, bahnitou půdou.
Zajímavosti: V posledních desetiletích také 
ve východních Krušných horách rozšířený 
neofyt (1943 v údolí Gottleuby), který vytla-
čuje domácí druhy; pochází z východní 
Indie, také dnes se pěstuje jako okrasná 
rostlina; tendence k dalšímu rozšiřování. 

165 Chrpa parukářka  Centaurea 
pseudophrygia (Centaurea elatior)
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: růžové-světle fialové; v létě nápad- 
né velké květy s trojúhelníkovitými okvět-
ními lístky
Další znaky: 20–100 cm, listy vejčité, 
přisedlé.
Doba květu: červenec (po kosení na pod-
zim pozdní květ)
Výskyt: Horské louky, ruderální stanoviště, 
na východ od Rote Weißeritz často nad 
500 m nad mořem, mezi Muldou a Flöhou 
téměř neroste.
Zajímavosti: Areál největšího rozšíření má 
v sudetsko-karpatské oblasti.

166 Chrpa luční  Centaurea jacea
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: růžové-světle fialové s paprskovitý-
mi úbory
Další znaky: 10–60 cm, listy vejčité–kopi-
naté, stonek rozvětvený.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Kosené louky, polosuché trávníky, 
ruderální stanoviště, v pahorkatinách a 
nižších hornatinách.

Další druhy: 
Chrpa horská (Centaurea montana):  

Modré květy; z Alp pocházející okrasná 
rostlina, rozšiřuje se ze zahrad.
Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa): 
Zpeřené listy, květy nachové; vyskytuje se v 
povodí Müglitz a  Rote Weißeritz do vyšších 
poloh; ohrožený druh, také okrasná rostlina.

167 Jarmanka větší  Astrantia major
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé, načervenalé, nenápadné v 
jednoduchých okolících s mnoha velkými 
okvětními lístky, asi dvakrát delšími než jsou 
okolní listeny
Další znaky: 30–100 cm; lodyha málo 
olistěná, větvená obvykle jen nahoře; 
přízemní listy dlouze řapíkaté, většinou 
pětidílné.
Doba květu: červen–srpen 
Výskyt: Vlhké, stinné horské louky a okra- 
je lesů, světlé křoviny, přednostně na vápni- 
tých půdách; jen ve východní části východ-
ních Krušných hor.
Zajímavosti: Velmi vzácná, chráněná.

Další druh:
Žindava evropská (Sanicula europaea):  
Jen max. 50 cm vysoká, květy s menšími 
okvětními lístky, všechny listy uspořádané 
v přízemní růžici (také pětičetné, jednotlivé 
lístky zřetelně širší); poměrně vzácná, roste 
v listnatých lesích s bazickou půdou.

168 Lilie zlatohlávek  Lilium martagon
Čeleď: liliovité
Květy: růžové (bílé-nachové) s tmavými 
skvrnami, převislé, v řídkých hroznech, 
okvětní lístky ve tvaru turbanu
Další znaky: Cibulovitá rostlina, 50–100 cm,  
listy v přeslenech nebo střídavé.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: (Vlhké) listnaté lesy, obvykle na 
bazických půdách, nápadně často kolem 
starých hradů, jinak spíše vzácná. 
Zajímavosti: Ohrožena vytrháváním cibu-
lek, ale také zvěří. Chráněná!

169 Prstnatec plamatý      
Dactylorhiza maculata 
Čeleď: vstavačovité
Květy: růžové, spodní pysk s různým pruho-
váním a tečkováním 
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Další znaky: 20–60 cm, 6–10 úzké listy na 
celé lodyze, hnědé skvrny, listeny květů 
nejsou převislé (rozdíl oproti prstnatci 
májovému).
Doba květu: červen–červenec (téměř vždy 
později než prstnatec májový)
Výskyt: Vlhké smilkové trávníky a další chudé  
louky ve vrchovinách, místně také na okra-
jích lesů;  vzácnější než prstnatec májový.
Zajímavosti: Silně ohrožený, chráněný 
druh.
Jako vývojově mladý rod je Dactylorhiza 
ještě velmi variabilní, proto je definováno 
několik poddruhů, které se často překrývají 
a také se navzájem kříží.

170 Kozlík lékařský  Valeriana officinalis
Čeleď: kozlíkovité
Květy: růžové 
Další znaky: Až 1,5 m vysoký s nepárově 
zpeřenými řapíkatými listy a rozvětveným 
květenstvím.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Vlhké a rašelinné louky, u potoků, 
příkopy, lesní mýtiny, ruderální stanoviště, 
rozšířený do středních horských poloh, na 
zásaditých půdách.
Zajímavosti: Slouží jako léčivka, kořeny  
obsahují tišící a uspávací látky. Charakteris-
tická vůně vzniká teprve při sušení kořenů 
a láká kočky. Druh je ohrožený a dále 
ustupuje.

171 Všivec lesní  Pedicularis sylvatica
Čeleď: krtičníkovité
Květy: růžové
Další znaky: Jednoletá rostlina, až 20 cm  
vysoká, lodyha na bázi rozvětvená, 
postranní větve poléhavé, listy peřenosečné 
se zubatými úkrojky.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Rozptýleně na smilkových trávní-
cích a chudých, vlhkých loukách, především 
v horských polohách, nesnáší vápenec; 
chráněný, silně ohrožený druh.
Zajímavosti: poloparazit

172 Mateřídouška vejčitá   
Thymus pulegioides
Čeleď: hluchavkovité
Květy: bledě růžové-nachové

Další znaky: Zakrslý keř, 5–30 cm, plazivý až  
vystoupavý, listy vstřícné, řapíkaté, vejčité,  
květenství je válcovitý až kulovitý lichoklas, 
celá rostlina vydává po rozemnutí silnou vůni.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Suché a chudé louky, ruderální 
stanoviště, nepříliš rozšířená, ve vyšších 
polohách vzácná.
Zajímavosti: Mateřídouška je známá léčiv- 
ka (onemocnění dýchacích a trávicích orgá-
nů), používá se i v kuchyni (do jídel, čajů).

173 Rdesno hadí kořen   
Bistorta officinalis (Polygonum bistorta)
Čeleď: rdesnovité
Květy: růžové, 4–5 mm dlouhé a v hustých, 
2–7 cm dlouhých válcovitých lichoklasech
Další znaky: 0,2–1 m; přímá, nevětvená 
lodyha; zkroucené kořeny; přízemní listy 
oválné – podlouhlé a až 15 cm dlouhé, svr-
chu tmavě zelené, vespod modravě zelené; 
plody trojboké hnědé nažky.
Doba květu: květen–červenec 
Výskyt: Rozšířené na vlhkých loukách a vy-
sokobylinných nivách; především ve vyšších 
polohách (např. Krušné hory)
Zajímavosti: Používá se do salátů a jako 
léčivka proti  bolestem krku, žaludku a 
nemocem střev. K rdesnovitým patří také v 
mnoha zahradách pěstovaná rebarbora.

174 Rdesno červivec  Persicaria macu-
losa (Polygonum persicaria)
Čeleď: rdesnovité
Květy: růžové nebo vzácně bílé; v hustých 
koncových klasech
Další znaky: Jednoletka, poléhavá nebo  
vzpřímená lodyha, 20–80 cm, dole načer-
venalá, na uzlinách silnější; kopinaté listy 
většinou uprostřed s tmavou skvrnou, na 
spodní straně ochlupené.
Doba květu: červenec–říjen
Výskyt: Pole a ruderální stanoviště, obecně 
rozšířené, místy až do nejvyšších poloh 
východních Krušných hor.

Podobné druhy:
Rdesno blešník (Persicaria lapathifolia):  
Obvykle nazelenalé-bílé květy, listové poch-
vy bez chlupů; vlhká stanoviště bohatá na 
živiny.
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Rdesno peprník (Persicaria hydropiper):  
Květy nazelenalé, chuť po pepři, vlhká sta-
noviště bohatá na živiny.
Rdesno obojživelné (Persicaria 
amphibia): Růžově kvetoucí vodní rostlina, 
vyskytuje se ale také v suchozemské formě, 
ve východních Krušných horách vzácnější 
než jiné rdesnovité.

175 Vrbovka horská     
Epilobium montanum
Čeleď: pupalkovité
Květy: růžové, jednotlivě v paždí horních 
lodyžních listů; čtyři malé, špičaté kališní 
lístky, čtyři 8–12 mm dlouhé korunní lístky
Další znaky: 30 cm–1 m, lodyha trávově 
zelená, v horní části rozvětvená a žláznatě 
chlupatá; listy kopinaté - eliptické, pilovité, 
svrchní střídavé, spodní vstřícné; semena 
jsou opatřena bílým chmýřím (rozšiřují se 
větrem).
Doba květu: červen–září
Zajímavosti: Slouží jako lék proti stařec-
kému zbytnění prostaty.
Výskyt: Často v zahradách, světlých křo-
vinách a lesích; spíše ve vyšších polohách.

Podobné druhy: 
mnoho často velmi podobných druhů
Vrbovka chlumní (Epilobium collinum):  
s tupými kališními lístky a 8–12 mm dlouhý-
mi korunními lístky, na zdech a železničních 
náspech, málo rozšířená, na ústupu.
Vrbovka bahenní (Epilobium palustre):  
Užší listy a většinou světlejší květy, před 
rozkvětem převislé; častá na vlhkých 
loukách.
Vrbovka růžová (Epilobium roseum): 
Řapíkaté, nepravidelně pilovité listy; vlhké 
louky a břehy, není příliš rozšířená a dále 
ustupuje.
Vrbovka čtyřhranná (Epilobium tetra-
gonum): Dvou – nebo čtyřhranná lodyha a 
světle zelené, hustě pilovité listy; pobřežní 
křoviny a vlhké úhory, především ve střední 
části východních Krušných hor. 
Vrbovka žláznatá (Epilobium ciliatum): 
Až 1,5 m vysoká, lodyha nahoře žláznatě 
ochlupená; zavlečená ze Severní Ameriky, 
hojná, dále se rozšiřuje.

176 a, b Kakost maličký      
Geranium pusillum
Čeleď: kakostovité
Květy: růžové, se srdčitými okvětními lístky 
ve dvoukvětých vidlanech.
Další znaky: Jednoletá, 15–30 cm vysoká 
rostlina, s krátkou, přímou nebo poléhavou 
lodyhou; listy dlanitě dělené s trojčetnými 
lístky, dole řapíkaté, nahoře přisedlé. 
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Pole, úhory a okraje cest; ve vý- 
chodních Krušných horách v nižších polo-
hách velmi často, ve vyšších polohách 
vzácnější.

Podobné druhy: 
Mnoho příbuzných druhů, které obývají 
podobná stanoviště v nižších horských 
polohách: 
Kakost měkký (Geranium molle): Květy 
o něco větší, lodyha a řapíky s 1–2 mm 
dlouhými chlupy nebo krátce žláznaté, užší 
mezery mezi jednotlivými lístky; 
Kakost dlanitosečný (Geranium 
dissectum): Listy téměř až k bázi dělené v 
úzké oddíly, květy načervenalé; 
Kakost holubičí (Geranium columbi-
num): Velmi podobný předchozímu, ale 
více ochlupený, lístky více rozvětvené. 

177 Sléz pižmový  Malva moschata
Čeleď: slézovité
Květy: růžové-bílé; velmi nápadné; větši-
nou jednotlivě v úžlabí listů; pět korunních 
lístků (2–3 cm) 
Další znaky: 20–80 cm vysoký; lodyha roz- 
větvená, chlupatá; přízemní listy okrouhlé, 
až 8 cm dlouhé a dlouze řapíkaté; lodyžní 
listy dlanité, dělené v úzké, dále členěné 
úkrojky; diskovité plody jsou silně ochlupené.
Doba květu: červen–říjen 
Výskyt: Na (pozdě kosených) horských 
loukách, osluněných okrajích cest a lesů 
hornatin a pahorkatin.
Zajímavosti: Pro své pěkné, dlouhokve-
toucí květy se často pěstuje na zahradách.

178 Sléz přehlížený  Malva neglecta
Čeleď: slézovité
Květy: bledě růžové-bílé; s pěti úzkými  
korunními lístky (většinou 8–12 mm dlou-
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hými), tyčinky  nažloutlé až bělavé; květy ve 
svazečcích v úžlabí listů
Další znaky: Jedno- nebo dvouletá rostlina; 
15–60 cm dlouhá, poléhavá lodyha, od báze  
větvená; okrouhlé listy pilovité a troj – deví-
tilaločné, 2–6 cm široké a dlouhé, s výraz-
nou žilnatinou, až 10 cm dlouhé řapíky.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Okraje cest a polí, bohaté na živiny, 
ruderální stanoviště, na teplejších místech 
až do vyšších poloh východních Krušných 
hor, nikde však není příliš častý.
Zajímavosti: Léčivá rostlina (příprava čajů), 
listy, bohaté na vitamín C se používaly do 
salátů.

Podobné druhy: 
Jako okrasné a léčivé rostliny se pěstují 
sléz lesní (Malva sylvestris) a sléz vel-
kokvětý (Malva alcea), oba druhy však ve 
východních Krušných horách potkáme jen 
zřídka mimo zahrady.

179 Hruštička menší  Pyrola minor
Čeleď: hruštičkovité
Květy: světle růžové nebo bílé, kulovité, 
uzavřené, v řídkých hroznech na konci 
lodyhy
Další znaky: 7–25 cm vysoká rostlina, listy 
v přízemní růžici, okrouhlé – oválné, nahoře 
tmavě zelené a kožovité, zůstávají zelené 
také v zimě; lodyha většinou načervenalá. 
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Na kyselých, kyprých půdách, v 
jehličnatých i listnatých lesích, na rašeli-
ništích, haldách a v křovinách.

   Květy nachové/   
  červenofialové

180 Kakost smrdutý   
Geranium robertianum
Čeleď: kakostovité
Květy: světle nachové (prašníky oranžové); 
krátce stopkaté, v dvoukvětých vidlanech, 
květní stopky a kalich ochlupené, korunní 
lístky 9–12 mm dlouhé, s nehtem
Další znaky: 20–50 cm vysoký, nepříjemně 
zapáchající, jednoletý; s několika načer-
venalými, ochlupenými, přímými lodyhami; 

listy vstřícné, s 3–5 hluboce zaříznutými 
úkrojky; 1,5–2,5 cm dlouhé.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Často na stinných stráních a v 
lužních lesích s bohatým bylinným patrem, 
v křovinách, na zastíněných skalách a 
zdech; ve východních Krušných horách na 
podobných stanovištích až do nejvyšších 
poloh.
Zajímavosti: Dříve se používal jako léčivka –  
proti nachlazení (zánět hrtanu) i proti  
„bezdětnosti“. 

181 Kyprej vrbice (Kyprej obecný)  
Lythrum salicaria
Čeleď: kyprejovité
Květy: nachově červené, 10–15 mm, s 6 
korunními lístky a 12 tyčinkami; v dlouhých 
koncových klasech
Další znaky: 50–120 cm; 4–6 hranná lody-
ha; listy kopinaté, většinou  4–7 cm dlouhé, 
přisedlé, vstřícné (dole v přeslenech).
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Na březích stojatých a pomalu te- 
koucích vod a na velmi vlhkých loukách; čas- 
tější v saských nížinách, vyskytuje se až do 
středních poloh východních Krušných hor.
Zajímavosti: Atraktivně vyhlížející rostlina 
je v jiných světadílech, především v Severní 
Americe, obávaným invazním druhem, 
který vytlačuje původní rostliny. 

182 a, b Vrbovka úzkolistá     
Epilobium angustifolium
Čeleď: pupalkovité
Květy: nachově červené, až 3 cm, s 4 
korunními a 4 dlouhými kališními lístky, v 
dlouhých koncových hroznech
Další znaky: 60–150 cm vysoká, přímá lo-
dyha; listy nahoře tmavě a na spodní straně 
modrozelené, kopinaté, krátce řapíkaté, 
až 15 cm dlouhé a  2 cm široké; plod 
čtyřhranný, velké množství semen s bílými 
vlásky (rozšiřují se větrem).
Doba květu: červenec–srpen 
Výskyt: Rozšířená na celé severní polo-
kouli, roste na pasekách, v mladých lesích a 
světlých křovinách; až do nejvyšších poloh 
Krušných hor.
Zajímavosti: Obsahuje vitamín C (mladé 
výhonky se podobají chřestu, mladé listy 
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se přidávají do salátu), květy bývají součástí 
čajových směsí.

Další druh: 
Vrbovka chlupatá (Epilobium hirsu-
tum): Také až 1,5 m vysoká, ale nahoře 
rozvětvená; velmi dekorativní, velké růžové 
květy (méně než vrbovka úzkolistá); na bře-
zích a na vlhkých vysokobylinných nivách, 
především v nízkých polohách.

183 Náprstník červený   
Digitalis purpurea
Čeleď: krtičníkovité
Květy: nachově červené nebo bílé
Další znaky: Dvouletá rostlina, v prvním 
roce vyrůstá růžice přízemních, vejčitých 
až podlouhlých listů, v druhém roce 1,50 m 
vysoká lodyha s dlouhým hroznem.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Lesy, křoviny, okraje lesů a cest, 
prozšířený především ve vrchovinách.
Zajímavosti: Celá rostlina je silně jedovatá 
a dříve se používala k přípravě léků upravu-
jících srdeční činnost, kvůli kolísavému ob- 
sahu účinné látky však bylo třeba velké opa-
trnosti při přípravě. Druh pochází původně  
ze západní části střední Evropy, od 19. sto-
letí se šíří vyséváním a zplaňováním i u nás. 
Často jako okrasná rostlina v zahradách.

Další druh: 
Náprstník velkokvětý (Digitalis gran-
diflora): Žluté květy, teplomilný, vzácně v 
listnatých lesích nižších vrchovin, ohrožený 
druh.

184 Věsenka nachová   
Prenanthes purpurea
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: nachové-fialové; květy jazykovité, po 
2–5 v úboru
Další znaky: 50–150 cm, listy modrozelené,  
srdčité, přisedlé, spodní chobotnatě pilovité.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Listnaté a jehličnaté lesy středních 
a vyšších vrchovin; hojná. 
Zajímavost: Věsenka nachová patří k oblí-
bené potravě srnců; podle stupně okusu mů- 
žeme odhadnout stav srnčí zvěře v oblasti.

185 Pcháč bahenní  Cirsium palustre
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: nachové, květní stopky plstnatě 
chlupaté
Další znaky: Většinou dvouletka, 50–200 cm,  
listy střídavé, peřenodílné, stonek s mnoha 
ostny.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Vlhké louky, křoviny, příkopy, lesní 
cesty, rozšířený až do vyšších horských 
poloh.
Zajímavosti:  Pcháč bahenní se může silně  
rozšířit na vlhkých senných loukách, proto-
že jeho početná semena mají při kosení na 
počátku léta ideální podmínky k vyklíčení; 
dříve se často likvidoval vytržením i s koře-
ny; někdy se kříží s podobnými druhy.

186 Pcháč oset  Cirsium arvense
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: růžovofialové
Další znaky: 50–150 cm, s nekvetoucími  
výhony, bez růžice, listy střídavé, chobot-
natě pilovité až peřenoklané, ostnaté, sto- 
nek bez ostnů.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Ruderální stanoviště, pole, okraje 
cest, velmi rozšířený.
Zajímavosti: Polní plevel, rozšiřuje se na  
polích, ležících ladem; kvůli dlouhým výho-
nům se těžko mechanicky odstraňuje.

187 Pcháč různolistý  Cirsium hetero-
phyllum (Cirsium helenioides) 
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: nachově červené, většinou jednot-
livé, velké (až 5 cm), na počátku léta velmi 
nápadné 
Další znaky: 40–100 cm, listy velmi rozdíl-
né: nedělené i dělené, na spodní straně 
bíle plstnaté, částečně přisedlé, (téměř) bez 
ostnů, stonek málo rozvětvený.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: (Vlhké) horské louky, vlhké pchá-
čové louky, typický druh vrchovin, většinou 
nad 400 m n.m., níže jen sporadicky.
Zajímavosti: Druh je velmi nápadný díky 
velkým nachově červeným květům. Kříží se 
s příbuznými druhy.
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Další druhy: 
Pcháč obecný (Cirsium vulgare): 
Stonek pavučinatě ochlupený a křídlatý od 
sbíhajících se okrajů listů. Listy peřenodílné 
s kopinatými úkrojky, ostnité; často na 
osluněných, kamenitých stráních. 
Pcháč zelinný (Cirsium oleraceum): 
Žlutozelené květní úbory nahloučené na 
koncích větví, obejmuté horními listy; roste  
především na vlhkých loukách a v příko-
pech, v nižších horských polohách hojný, 
chybí na hřebenech.
Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule):  
Narozdíl od bodláků mají všechny pcháče 
chmýr nažek pérovitě větvený (jako ptáčí 
péro). Pcháč bezlodyžný se na první po-
hled odlišuje od všech ostatních pcháčů 
krátkým, pouze 3–10 cm vysokým stonkem 
a kompaktní přízemní listovou růžicí. 
Poměrně vzácně se vyskytuje na výslun-
ných krátkostébelných loukách a pastvi-
nách a při okrajích vřesovišť.
Kříženci pcháčů: ve východních Krušných 
horách se nezřídka můžeme setkat s podiv-
nými rostlinami pcháčů, které se nebudou 
shodovat s žádným uvedeným druhem. 
Některé pcháče se totiž mezi sebou velmi 
rády kříží, a tak dochází ke vzniku kříženců, 
kteří se trochu podobají oběma rodičům. 
K nejčastějším křížencům patří: Cirsium x 
wankelii (C. heterophyllum x C. palustre), 
Cirsium x hybridum (C. oleraceum x C. pa-
lustre) a Cirsium x affine (C. heterophyllum 
x C. oleraceum).

188 Čistec bahenní  Stachys palustris
Čeleď: hluchavkovité
Květy: bledě nachové v hustých stojatých 
lichopřeslenech
Další znaky: 30–100 cm, s podzemními 
hlízami, listy vstřícné, podlouhlé až kopina-
té, na bázi srdčité, ochlupené. 
Doba květu: červen–září
Výskyt: Vlhká pole, louky, pobřežní křoviny, 
rozšířený po vrchoviny.
Zajímavosti: Hlízami se dříve krmila prasata.

189 Hluchavka skvrnitá     
Lamium maculatum
Čeleď: hluchavkovité
Květy: nachově červené, dolní pysk s fialo-

vou kresbou
Další znaky: 15–60 cm, listy vstřícné, 
srdčité, řapíkaté, ochlupené. 
Doba květu: duben–září
Výskyt: Vlhká ruderální stanoviště, příkopy, 
listnaté lesy, okraje lesů, rozšířená až do 
vyšších horských poloh.
Zajímavosti: Bez květů je velmi podobná 
čistci bahennímu.

190 Hluchavka objímavá    
Lamium amplexicaule
Čeleď: hluchavkovité
Květy: světle nachová
Další znaky: 15–60 cm, jednoletá, listy 
vstřícné, ledvinovité, vroubkované až laloč-
naté, listeny přisedlé, poloobjímavé.
Doba květu: duben–srpen
Výskyt: Pole, zahrady, ruderální stanoviště, 
hojná, do vyšších horských poloh.

Podobný druh: 
Hluchavka nachová (Lamium purpure-
um): Listeny krátce řapíkaté až přisedlé, ale 
ne objímavé, květy tmavě nachové; roste na 
štěrkovištích, okrajích cest, aj.; kvést začíná 
už v březnu.

191 Hrachor horský      
Lathyrus linifolius 
Čeleď: bobovité
Květy: zprvu světle nachové, později kalně 
modré;  4–6 květé hrozny, koruny  
12–18 mm dlouhé
Další znaky: 15–30 cm vysoký; lodyha pla-
zivá nebo přímá a křídlatá; listy modrozele-
né s 2–3 páry kopinatých lístků, s koncovou 
úponkou.
Doba květu: duben–červen 
Výskyt: Nepříliš často na chudých horských 
loukách a smilkových trávnících, také ve 
světlých dubových lesích; v Sasku ohrožený, 
v Krušných horách poněkud hojnější.
Zajímavosti: Kořenové hlízy se dříve použí-
valy k léčení průjmů a vředů. 

192 a, b Jehlice plazivá  Ononis repens
Čeleď: bobovité
Květy: nachově červené, tmavě pruhované, 
v řídkých květenstvích, kalich  ochlupený; 
zralé lusky přímé, jen 7 mm dlouhé.
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Další znaky: Vytrvalá, vespod často dřev-
natá, 30–60 cm vysoká rostlina s poléhavým 
nebo plazivým   stonkem, listy jetelovité, 
trojčetné, ochlupené.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Polosuché trávníky, střídavě vlhké 
louky, okraje cest; jen ve východní části 
východních Krušných hor a v předhůří 
poněkud častější.
Zajímavosti: Rostlina obsahuje éterické 
oleje a třísloviny. Její medicínský význam je 
sporný.

193 Bodlák kadeřavý  Carduus crispus
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: tmavě červenofialové až fialové
Další znaky: Dvouletá, až 180 cm vysoká 
bylina. Lodyhu má přímou, větvenou, pavu-
činatě chlupatou, pravidelně olistěnou, ost- 
nitě křídlatou. Listy jsou přisedlé peřenola-
lačnaté, měkce osténkaté. Úbory středně 
velké po 2–3 nahloučené, nevýrazně pavu-
činatě chlupaté.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Roste ve vysokobylinných lemech 
niv potoků, na vlhkých pasekách a při 
okrajích cest. Těžiště rozšíření má v nížině, 
ale v posledních letech se rozšířil až do 
hřebenové části východních Krušných hor.

194 Jetel luční  Trifolium pratense
Čeleď: bobovité
Květy: nachové, v kulovitých, řídkých, jed-
notlivě stojících hlávkách, kalich ochlupený
Další znaky: 15–40 cm vysoká rostlina s pří-
mou nebo vystoupavou, bělavě chlupatou 
lodyhou; lístky vejčité nebo eliptické.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Bohaté louky, pastviny, okraje cest 
a křovin, ve všech polohách.
Zajímavosti: Především od konce 18. století 
se v mnoha oblastech (také v Krušných 
horách) pěstuje jako pícnina. I v Čechách 
se rozšířil díky zamědělskému reformáto-
rovi Johannu Christianu Schubertovi, v 
Krušných horách se začal jetel vysévat na  
úhory. Jetel luční se v poslední době uplat-
ňuje i v přírodní medicíně, především jeho 
fytohormony prý pomáhají s potížemi při  
přechodu a pomáhají snižovat riziko infarktu. 

Další druh: 
Jetel prostřední (Trifolium medium): 
Velmi podobný druh – užší listy, kalich bez 
chlupů, lodyha zprohýbaná; později kvete; 
ve vrchovinách a pahorkatinách častěji 
než v nížinách, upřednostňuje chudší  
stanoviště.

195 Rozchodník nachový   
Sedum telephium  
Čeleď: tlusticovité
Květy: nachově červené, v hustých okolič-
natých květenstvích, korunní lístky 4–5 mm 
dlouhé a ohnuté dozadu
Další znaky: 20–40 cm; silné, dužnaté listy 
(přisedlé, vstřícné nebo v přeslenech s třemi 
listy); lodyha přímá. 
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Kamenné snosy a podobná stano- 
viště, ve východní části východních Kruš-
ných hor až do nejvyšších horských poloh.
Zajímavosti: Silné listy slouží jako zásobár-
na vody a umožňují rostlině přežít delší 
dobu také na sušších stanovištích.

196 Prstnatec májový     
Dactylorhiza majalis
Čeleď: vstavačovité
Květy: nachové, spodní pysk s tmavšími 
skvrnami
Další znaky: 20–45 cm, listy většinou 
hnědě skvrnité, lodyha s třemi až šesti listy 
až ke květům, v květenství  listeny, které 
samotné květy přesahují.
Doba květu: květen–polovina června 
Výskyt: Vlhké louky, mělká rašeliniště, 
rozšířený především ve vyšších polohách.
Zajímavosti: Nejčastější orchidej Krušných 
hor, která místy roste ve stovkách až 
tisících exemplářů, rychle však ubývá na 
vlhkých loukách, které se ponechají ladem. 
Chráněná rostlina!

197 Vstavač mužský  Orchis mascula
Čeleď: vstavačovité
Květy: nachové, pysk trojlaločný, skvrnitý
Další znaky: 15–50 cm, jeden až tři listy, 
které se odzdola pnou k lodyze, bez skvrn, 
široké, kopinaté.
Doba květu: květen
Výskyt: (Nepříliš chudé) horské louky, svět-
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lé listnaté lesy, okraje lesů (především pod 
jasany).
Zajímavosti: Když se louky pravidelně 
vápnily, platil vstavač mužský za „charak-
teristickou orchidej východních Krušných 
hor“ (Arno Naumann, 1920). Kvůli kyselým 
dešťům, intenzivnímu zemědělství a zales- 
ňování však začal rychle ustupovat. Ve 
středních horských polohách se už vyskytu-
je téměř jen na okrajích lesů pod ochranou 
jasanů, kde profituje z bazické hrabanky. 
Na červené listině jako ohrožený druh. 
Chráněný!

Další druhy: 
Vstavač kukačka (Orchis morio): dříve 
hojně rozšířený druh, dnes ohrožený, ve vý-
chodních Krušných horách jen zřídka; také 
další druhy orchidejí, vstavač osmahlý 
(Orchis ustulata) a prstnatec bezový 
(Dactylorhiza sambucina), se v celém 
Sasku nacházejí už jen ve východních Kruš-
ných horách.

198 Česnek viničný  Allium vineale
Čeleď: liliovité
Květy: nachové, v hustém okolíku s mnoha 
rozmnožovacími cibulkami, okvětní lístky 
dlouze zašpičatělé
Další znaky: Cibulovitá rostlina, 30–70 cm,  
listy elipsovité, blanité, nahoře slabě rýho-
vané.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Křoviny a světlé lesy, v nižších 
horských polohách poněkud častější, chybí 
v nejvyšších  polohách.
Zajímavosti: Najemno nasekaný se používá 
do salátů.

Další druh: 
Česnek planý (Allium oleraceum): Velmi  
podobný česneku viničnému, ale listy ne-
blanité, zřetelně rýhované; teplé okraje lesů 
a opuštěné chudé trávníky v nižších po-
lohách východních Krušných hor; ustupuje.

199 a, b Česnek šerý horský      
Allium senescens subsp. montanum
Čeleď: liliovité
Květy: červenofialové, prašníkové tyčinky 
jsou delší než okvětí, okvětní lístky dosahují 

délky 4–6 mm, lichookolíky květů mají 
polokulovitý tvar
Další znaky: Cibule, které na rozdíl od 
jiných česneků nemá česnek šerý výrazně 
vyvinuty, nasedají na větvený oddenek. 
Listy jsou ploché, bez vyvinutého kýlu.  
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Ve východních Krušných horách se 
jedná o velmi vzácný druh, centrum jeho 
rozšíření je především v teplých oblastech 
(např. České středohoří), roste na skalách a 
skalních výchozech
Zajímavosti: Výskyt česneku šerého v 
horských a podhorských oblastech má 
většinou reliktní charakter.

200 Kostival lékařský   
Symphytum officinale
Čeleď: brutnákovité
Květy: červenofialové-žlutavě bílé, v bo-
hatých vijanech v paždí horních listů
Další znaky: Až 100 cm vysoký, střední a 
svrchní listy přisedlé, stejně jako lodyha 
chlupaté, lodyha větvená.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Vlhké louky, příkopy, pobřežní 
křoviny, zamokřená pole, rozšířený až do 
vyšších horských poloh. 
Zajímavosti: Mladé listy a kořeny se 
používají v kuchyni; kořeny se používaly v 
lidovém léčitelství proti  různým nemocem 
(léčení ran, zlomeniny, vnitřní nemoci). 

  Květy červené

201 Mák vlčí  Papaver rhoes
Čeleď: makovité
Květy: červené; jednotlivě na horním konci 
stonku, 5–10 cm v průměru, se dvěma 
ochlupenými kališními lístky a čtyřmi 
červenými korunními lístky
Další znaky: Jednoletá, až 80 cm vysoká 
rostlina s drsnými listy, složenými ze tří ne- 
pravidelně dělených lístků, jen nižší řapíkaté;  
stonek slabý, málo rozvětvený a také ochlu-
pený; plod je vejčitá tobolka (makovice), 
která obsahuje několik stovek velmi malých, 
tmavých semínek.
Doba květu: květen–září 
Výskyt: Pěstuje se téměř po celém světě; 
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má rád jílovité půdy, ruderální stanoviště a 
okraje cest: ve východních Krušných horách 
především v nižších polohách.
Zajímavosti: Dnes mnohem vzácnější než  
dříve; oproti máku setému neobsahuje morfin. 
Další druhy: 
Poměrně hojný je také podobný druh mák 
pochybný (Papaver dubium) – až do 
vyšších poloh Krušných hor. Jeho listy a 
stonek jsou ochlupené, květy světle cihlově 
červené a makovice jsou   užší. 

202 Silenka dvoudomá  Silene dioica  
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: červené, početné, samčí a samičí 
oddělené; trubkovitý kalich s 5 hluboce 
dvouklanými korunními lístky
Další znaky: Dvou- nebo víceletá, 30–80 cm  
vysoká, žláznatě ochlupená rostlina; listy  
2–3 cm dlouhé, přisedlé, vejčité, zašpičatělé. 
Doba květu: duben–září
Výskyt: Především ve světlých lesích a v 
křovinách; hojná. 

203 Smolnička obecná   
Silene viscaria (Lychnis viscaria)
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: červené-nachové, bohaté v horní 
části rostliny, 18–22 mm v průměru, s pěti  
okrouhlými korunními lístky  
Další znaky: 20–60 cm vysoká, vytrvalá 
rostlina s holou lodyhou, ta je často nacho-
vá a pod uzlinami velmi lepkavá; listy 
obkopinaté a bez chlupů.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Převážně na sušších loukách, skal-
natých stráních, ve světlých a teplých lesích; 
ve východních Krušných horách ve východ-
ní části – do vyšších poloh, dále především 
v říčních údolích v předhůří.
Zajímavosti: Pomalu na ústupu, přesto je 
v Krušných horách ještě relativně hojná, ale 
např. ve zbytku Německa ohrožený druh.

204 Konopice polní  Galeopsis tetrahit
Čeleď: hluchavkovité
Květy: červené (někdy také bílé); střední la-
lok dolního pysku se žlutou nebo nachovou 
kresbou
Další znaky: Jednoletá rostlina; 10–80 cm, 
listy vstřícné, vejčité.

Doba květu: červen–říjen 
Výskyt: Pole, čerstvá ruderální stanoviště, 
okraje lesů, paseky, hojná.
Zajímavosti: Dříve se používala proti kašli.
Další druhy:
Konopice dvouklaná (Galeopsis bifi- 
da): Velmi podobná; fialová kresba na 
dolním pysku; často na štěrkovištích a 
podél břehů.
Konopice pýřitá (Galeopsis pubescens): 
Lodyha pýřitě chlupatá, květy nápadně 
nachově červené se světlou skvrnou v 
jícnu; často na ruderálních stanovištích a na 
polích, ve vyšších polohách vzácnější.

205 Šťovík kyselý  Rumex acetosa
Čeleď: rdesnovité
Květy: načervenalé-zelené; v latách na 
vrchní, bezlisté části lodyhy 
Další znaky: 30 cm–1 m; listy kopinaté a 
na bázi střelovité, spodní dlouze řapíkaté, 
svrchní přisedlé. 
Doba květu: květen–srpen; 
Výskyt: Nepříliš chudé a nepříliš suché 
louky a pastviny; velmi rozšířený.
Zajímavosti: V malém množství (obsahuje 
kyselinu šťavelovou!) se může přidávat do 
salátů. 

Podobný druh: 
Šťovík menší (Rumex acetosella): Až 
30 cm vysoký, rozpoznatelný především 
podle kopinatých listů (s odstávajícími cípy 
na bázi); na sušších a chudších stanovištích 
(chudé trávníky, skaliny, světlé lesy, okraje 
cest).

206 Devětsil lékařský   
Petasites hybridus
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: načervenalé, hroznovité úbory se 
během jara roztáhnou až do půlmetrové 
délky, lodyha se šupinami
Další znaky: Květy se objevují dříve než 
listy, ty pak v létě dosahují šířky až 70 cm; 
výška rostliny 15–100 cm, listy řapíkaté 
a okrouhlé, na spodní straně podél žilek 
chlupaté.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Zamokřené pobřežní oblasti, světlé 
křoviny, lužní lesy; rozšířený především v 
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nižších polohách, u výše položených vod-
ních toků vzácnější (tam se vyskytuje spíše 
devětsil bílý).
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se použí-
val proti vnitřním nemocem, také jako 
prostředek proti moru. 

  Květy oranžové

207 Lilie cibulkonosná  
Lilium bulbiferum
Čeleď: liliovité
Květy: zářivě oranžové-červené, přímé, jed- 
notlivě, nebo až sedm květů na jedné rostlině
Další znaky: Cibulovitá rostlina, 50–100 cm, 
listy střídavé, většinou s rozmnožovacími 
cibulkami v paždí listů.
Doba květu: červen
Výskyt: Kamenné snosy, horské louky, ok- 
raje lesů a křovin, úhory; velmi vzácná, jen 
ve vyšších polohách (především v okolí Gei-
singbergu), na zásaditých půdách, u nás do- 
sahuje severní hranice svého rozšíření.
Zajímavosti: Rostla jako plevel na polích, 
která ležela několik let ladem. Tento čas 
stačil, aby se z cibule vyvinula kvetoucí rost- 
lina. Intenzifikace zemědělství vyhnala lilii 
z polí, našla však útočiště na kamenných 
hřbítcích. 
Ohrožená a chráněná rostlina! 
V zahradách ji najdeme jako okrasnou rost-
linu, především poddruh lilie cibulkonosná 
šafránová, který nevytváří cibulky. 

208 Jestřábník oranžový     
Hieracium aurantiacum
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: oranžové (tmavě- až žlutooranžové)
Další znaky: 20–40 cm, listy v přízemní 
růžici tmavě zelené, dlouze ochlupené, po-
dlouhle vejčité, lodyha ochlupená, bezlistá.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Nepříliš suché, chudé trávníky, 
ruderální stanoviště, především ve vyšších 
polohách.
Zajímavosti: Neofyt od 19. století, také 
okrasná rostlina a součást osivových směsí 
pro louky.  

  Květy červenohnědé

209 Kruštík tmavočervený   
Epipactis atrorubens
Čeleď: vstavačovité
Květy: hnědočervené v prodlouženém 
klasu, výrazně voní po vanilce
Další znaky: 20–60 cm, listy kopinaté –  
vejčité, delší než články lodyžní.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Polosuché trávníky, štěrkové haldy, 
opuštěné kamenolomy, suché lesy, křoviny, 
freiberské důlní haldy, jinak ve východních 
Krušných horách vzácný.
Zajímavosti: Druh osidluje především 
opuštěné lomy, haldy a výsypky. Poté, co 
více zarostou, opět mizí.  
Chráněná rostlina!

210 Mochna bahenní   
Potentilla palustris
Čeleď: růžovité
Květy: červenohnědé-nachové, 20 černo-
nachových tyčinek, v řídkých květenstvích 
na horním konci lodyhy; 
Další znaky: Až 1 m dlouhá a 20–60 cm 
vysoká rostlina s poléhavou, kořenující lo-
dyhou, z níž vybíhají kvetoucí a nekvetoucí 
výhonky; lodyžní listy pěti- až sedmičetně 
zpeřené, jednotlivé lístky uspořádané téměř 
prstovitě a s pilovitými okraji, namodrale 
zelené, někdy až načervenalé; plody jsou 
hladké a lesklé, okrouhlé - vejčité nažky.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Rašeliniště, okraje rybníků, světlé 
bažinaté lesy; ohrožená; jen v západní části 
východních Krušných hor poněkud častější.  

211 Kuklík potoční  Geum rivale
Čeleď: růžovité
Květy: červenohnědé-fialové kališní lístky 
a žluté, zvenku načervenalé korunní lístky; 
jednotlivé
Další znaky: 20–60 cm; řídce rozvětvená 
lodyha; přízemní listy dlouze řapíkaté, s 3–6 
páry postranních lístků a velkým, kulatým, 
pilovitým konečným lístkem; ochlupené 
nažky s dvoudílným přívěskem. 
Doba květu: duben–červenec 
Výskyt: Na březích potoků, vlhkých lou-
kách, vysokobylinných nivách a v lužních 
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lesích; nepříliš častý a na mnoha místech 
dále ustupuje.

212 a, b Kopytník evropský   
Asarum europaeum
Čeleď: podražcovité
Květy: tmavě hnědočervené, jednotlivé, 
krátce stopkaté, převislé; voní po pepři; 
Další znaky: Poléhavá až vystoupavá rost-
lina, která se rozšiřuje pod zemí, vytrvalá, 
výška 5–10 cm; lodyha dole se dvěma až 
třemi nahnědlými listy; dlouze řapíkaté listy 
jsou okrouhlé až ledvinovité nebo srdčité, 
často stálezelené, svrchu lesklé, vespod 
ochlupené; semena rozšiřují mravenci.
Doba květu: březen–květen 
Výskyt: Především ve východní části 
východních Krušných hor, často ve stinných 
listnatých lesích a křovinách s nepříliš kyse-
lou, živinami bohatou půdou.
Zajímavosti: Rostlina je slabě jedovatá a 
používá se jako léčivka při onemocnění 
dýchacích cest a při stavu vyčerpání. 

213 Šťovík tupolistý   
Rumex obtusifolius
Čeleď: rdesnovité
Květy: červenohnědé (na konci doby květu, 
předtím zelené) 
Další znaky: Až 150 cm vysoký, tvrdá, od 
středu bezlistá lodyha, často načervenalá, 
listy široké, eliptické-vejčité a přes 25 cm 
dlouhé; velmi hluboké kořeny.
Doba květu: červenec–září 
Výskyt: Typický indikátor přehnojených 
(především kejdou) a zdupaných pastvin, 
roste však také na loukách s dostatkem 
živin, polích a ruderálních stanovištích; 
obecně rozšířený.
Zajímavosti: Dříve obávaný plevel, který 
zemědělci pečlivě odstraňovali s pomocí 
speciálních nástrojů; dožívá se vysoké-
ho věku a také jeho semena jsou velmi 
dlouhověká a odolná (jeden z mála druhů, 
které dokážou přežít i v nádržích s kejdou); 
v posledních desetiletích se extrémně 
rozšířil kvůli intenzivní pastvě.

Podobné druhy: 
Šťovík vodní (Rumex aquaticus): Listy  
trojúhelníkovité, kožovité a obvykle větší,  

vlhká stanoviště (většinou břehy), předev-
ším v západní části východních Krušných hor.
Šťovík dlouholistý (Rumex longifolius): 
Listy delší a užší; příkopy, vlhké louky; v sou-
časné době se velmi rozšiřuje ve vyšších 
polohách Krušných hor.

214 Pelyněk černobýl  
Artemisia vulgaris
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: (nažloutle) červenohnědé; v bohatě 
větvených latách
Další znaky: 60 cm–2 m, listy jednou – dva-
krát zpeřené, vespod ochlupené, lodyha 
větvená, celá rostlina vydává silnou vůni.
Doba květu: červenec–říjen
Výskyt: Ruderální stanoviště, okraje cest, 
úhory; obecně rozšířený.
Zajímavosti: Známé koření, především do 
tučných, masitých jídel. V lidovém léčitelství 
se používá proti onemocnění trávicích 
orgánů.

Příbuzný druh: 
Pelyněk pravý (Artemisia absinthum)

  Květy žluté

215 Kokrhel menší  Rhinanthus minor
Čeleď: krtičníkovité
Květy: žluté, na horním pysku dva světlé 
cípy 
Další znaky: Jednoletý; až 40 cm vysoký, 
lodyha obvykle větvená, listy kopinaté, 
svrchní trojúhelníkovité, pilovité.
Doba květu: červen–červenec 
Výskyt: Kosené louky a křoviny, ve vyšších 
horských polohách ještě relativně častý, 
jinde dnes vzácný a na ústupu.
Zajímavosti: Kořenový poloparazit (na 
travách a bobovitých rostlinách), dříve 
obávaný luční plevel, který se dokázal 
masově rozšířit na pozdě kosených loukách. 
Protože podobných chudých, kosených luk 
značně ubylo, je dnes kokrhel na mnoha 
místech vzácný.

 Květy červenohnědé / Květy žluté
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218 Starček Fuchsův  Senecio ovatus 
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, vně většinou 5 jazykovité 
květy, uvnitř 6–15 trubkovitých květů; v 
době květu v létě velmi nápadné 
Další znaky: 60–150 cm vysoký; listy elip- 
tické až kopinaté, krátce řapíkaté až přised-
lé, pilovité.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Okraje lesů, paseky, přerušované 
smrkové lesy, rozšířený až po hřebeny.
Zajímavosti: jedovatý 

Podobné druhy: 
Starček přímětník (Senecio jacobaea): 
Druh chudších, pozdě kosených luk v 
pahorkatinách a nižších hornatinách, dnes 
již málo rozšířený.
Starček lepkavý (Senecio viscosus):  
Celá rostlina lepkavá; častý druh železnič-
ních náspů a podobných stanovišť, ale 
také na kamenných hřbítcích východních 
Krušných hor.
Starček obecný (Senecio vulgaris): 
Maximálně 30 cm vysoký; trubkovité květy 
(bez jazykovitých květů); lesklé, silnější listy; 
ruderální stanoviště, pole, zahrady.

219 Starček potoční    
Tephroseris crispa (Senecio rivularis)
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, dlouze stopkaté úbory slo-
žené v chocholičnatých hroznech
Doba květu: červen–červenec
Další znaky: 30–100 cm; většinou více 
nebo méně ochlupené; přízemní listy širo- 
ce vejčité se srdčitou bází, lodyžní listy 
nedělené, řapík na bázi rozšířený.
Výskyt: Prameny, okraje potoků, příkopy, 
vlhké louky; vzácný, téměř bez výjimky jen 
ve vyšších polohách.
Zajímavosti: Druh je na ústupu a je silně 
ohrožen vysoušením vlhkých luk i jejich 
intenzivním zemědělským využíváním. 

220 Zlatobýl obecný   
Solidago virgaurea
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, v úzké latě
Další znaky: 30–100 cm; listy vejčité – úzce 
kopinaté, přisedlé, pilovité, lodyha přímá, 

Podobný druh:
Kokrhel větší (Rhinanthus angustifoli-
us): Až 60 cm vysoký; žluté květy s fialovým 
cípem na horním pysku, kvete později než 
kokrhel menší (červenec/srpen);  především 
v horách na chudých, většinou vlhkých ko-
sených loukách; dnes vzácný a ohrožený.

216 Pitulník žlutý Lamium galeobdolon 
Čeleď: hluchavkovité
Květy: světle-zlatožluté
Další znaky: 15–40 cm, s výběžky, na uzlech 
kořenující; listy vstřícné, okrouhlé až vejčité, 
vroubkované - pilovité, většinou skvrnité.
Doba květu: květen–červenec 
Výskyt: Listnaté lesy bohaté na živiny, 
křoviny, častý až do vyšších horských poloh.
Zajímavosti: Vyšlechtěné formy se používají 
jako okrasné rostliny, které se někdy rozšiřují 
do okolí zahrad.

217 Třezalka skvrnitá   
Hypericum maculatum
Čeleď: třezalkovité
Květy: zlatožluté, v řídkých koncových 
vidlanech; po pěti černě tečkovaných korun-
ních lístcích; 
Další znaky: 25–60 cm, čtyřhranná a dutá, 
dřevnatá lodyha, listy široké, oválné a 
přisedlé.
Doba květu: červen–září
Výskyt: Na nepříliš bohatých, pozdě kose- 
ných nebo ladem ležících loukách, předev-
ším ve vrchovinách.
Zajímavosti: Na dobře osluněných, opuš-
těných horských loukách může třezalka skvr-
nitá vytvářet husté dominantní porosty; ve 
srovnání s třezalkou tečkovanou obsahuje 
méně medicínsky využitelných látek, přesto 
se také používá do čajů (pozor: u některých 
lidí zvyšuje citlivost pokožky na sluneční 
světlo). 

Podobný druh:
Třezalka tečkovaná (Hypericum 
perforatum): Lodyha většinou dvouhranná, 
korunní lístky žláznatě tečkované; chudé 
trávníky a okraje křovin, především v nižších 
polohách východních Krušných hor hojná; 
prostředek proti depresím (čaj nebo extrakt).
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květech a plné velikosti dosáhnou až pozdě 
na jaře (až 25 cm).
Doba květu: březen–duben
Výskyt: Ruderální stanoviště, vlhká pole, 
hojný až po hřebeny.
Zajímavosti: Květy a listy se využívají jako 
prostředek proti zánětům a onemocněním 
dýchacích cest.

223 Protěž bažinná     
Gnaphalium uliginosum
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: v horní části žlutohnědé, úbory 
nahloučené ve vrcholových klubíčkách
Další znaky: Jednoletka, 5–20 cm, listy 
úzce kopinaté, plstnatě ochlupené, lodyha 
od báze větvená.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Pole, vlhká ruderální stanoviště, 
břehy, v nižších horských polohách rozšíře-
ná, chybí ve vyšších vrchovinách.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se užívala 
proti nemocem trávicího ústrojí.

Další druh: 
Protěž lesní (Gnaphalium sylvaticum): 
Nevětvená, spodní strany listů a lodyhy bíle 
plstnaté; květy obvykle ve větším počtu v  
úžlabí listenů; lesní mýtiny a cesty ve střed- 
ních – vyšších vrchovinách, místně poměr-
ně hojná.

224 Prasetník kořenatý     
Hypochaeris radicata
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté
Další znaky: 15–60 cm; listy v přízemní 
růžici, ochlupené; lodyha modrozelená, 
rozvětvená, s šupinovitými listy, pod květy 
silnější.
Doba květu: červen–září
Výskyt: Pastviny, chudé louky, meze, rude-
rální stanoviště, parky, hojně rozšířený.
Zajímavosti: Listy v přízemní růžici jsou 
přimačknuté k zemi, nedostane se k nim 
tedy ani dobytek, ani obvyklé zemědělské 
stroje. 

nahoře někdy větvená.
Doba květu: srpen–říjen
Výskyt: Světlé lesy, křoviny a jejich okraje, 
paseky, smilkové trávníky, místně hojný, až 
do vyšších horských poloh.
Zajímavosti: Používá se k léčení vnitřních 
nemocí a zánětů.
Zlatobýl kanadský (Solidago canaden-
sis): Jednostranná rozkladitá lata se skládá 
ze stovek malých žlutých květů; původ v Se-
verní Americe, od 19. století se rozšiřuje na 
ladem ležících plochách (haldy, železniční 
náspy, také paseky a opuštěné louky)
Zlatobýl obrovský (Solidago gigan-
tea): Menší (!) než zlatobýl kanadský, s 
holou lodyhou; vlhká ruderální stanoviště 
a břehy rybníků, především v západní části 
východních Krušných hor.  

221 Vratič obecný  Tanacetum vulgare
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, oproti většině hvězdnicovitých 
nemá jazykovité květy, květenství je 
chocholičnatá lata 
Další znaky: 60–120 cm; zpeřené listy; 
lodyha tvrdá, téměř dřevnatá.
Doba květu: červen–září
Výskyt: Ruderální stanoviště, okraje cest, 
pozdě kosené nebo opuštěné louky, často 
až po hřebeny.
Zajímavosti: Rostlina je silně aromatická, 
dříve se používala místo chmele do piva  a v 
lidovém léčitelství proti vnitřním nemocem 
(dnes se nedoporučuje). Jedovatá rostlina!

Další druh: 
Kopretina řimbaba (Tanacetum par-
thenium): Světle zelené listy, narozdíl od 
vratiče obecného má bílé jazykovité květy; 
vydává intenzivní vůni; dříve okrasná a 
léčivá rostlina; dnes především na venkov-
ských ruderálních stanovištích. 

222 a, b Podběl lékařský   
Tussilago farfara
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: zlatožluté
Další znaky: 7–30 cm, lodyha bez listů, 
šupinatá; podzemní výběžky; listy okrouhlé, 
pravidelně laločnaté, mělce pilovité, 
řapíkaté, na rubu plstnaté, objevují se až po 
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228 Kozí brada luční      
Tragopogon pratensis
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté; úbory jednotlivě, jazykovité 
květy
Další znaky: Dvouletka; 30–70 cm; listy 
úzce kopinaté, dlouhé, zašpičatělé, lysé, 
lodyha větvená; úbory se obvykle otvírají 
jen dopoledne, a to jen několik dní, potom 
se objeví velké kulaté bílé chmýří.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Louky, ruderální stanoviště, do vyš- 
ších horských poloh poměrně často na poz-
dě kosených loukách.
Zajímavosti: Celá rostlina obsahuje mléko; 
listy se přidávají do salátů.

229 Prha chlumní (Arnika)    
Arnica montana
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, až 8 cm v průměru 
Další znaky: 20–50 cm, přízemní růžice 
listů, lodyžní listy vstřícné.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Chudé horské louky a smilkové tráv- 
níky, vzácněji také ve světlých doubravách, 
dříve rozšířená na horských loukách 
východních Krušných hor, dnes poměrně 
vzácná a dále ustupuje, silně ohrožený 
druh.
Zajímavosti: Používala se jako lék proti 
pohmožděninám, zánětům, krevním 
výronům, dnes se však nesmí sbírat. 
Chráněná rostlina! Jedovatá!

230 Hadí mord nízký      
Scorzonera humilis
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: (světle)žluté, jednotlivé, koncové, až 
4 cm v průměru
Další znaky: 10–40 cm, lodyha vlnatě 
ochlupená; listy kopinaté, celokrajné (až  
5 cm široké).
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Slatinné a rašelinné louky, smilkové 
trávníky; téměř jen ve vyšších polohách 
východních Krušných hor, dnes vzácný a na 
ústupu.
Zajímavosti: Kořeny se dříve používaly 
jako chutná zelenina; dnes je hadí mord 
ohrožený a proto chráněný druh.

225 Máchelka podzimní     
Leontodon autumnalis
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, úbory na koncích větví, ty jsou 
i před rozkvětem přímé
Další znaky: 15–40 cm; listy peřenoklané, 
řídce ochlupené; lodyha větvená, s šupino-
vitými listy.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Pastviny, louky, ruderální stanoviš-
tě, obecně rozšířená až do vyšších horských 
poloh.

226 Máchelka srstnatá     
Leontodon hispidus
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, na jedné lodyze vždy jen jeden 
úbor
Další znaky: 10–60 cm; více nebo méně 
ochlupená (lodyha působí drsně), listy po- 
dobné jako u prasetníku, ale nestlačené k 
zemi.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Louky nepříliš bohaté na živiny  a 
ruderální stanoviště, rozšířená ve vrcho-
vinách až po hřebeny.

227 Smetanka lékařská    
Taraxacum officinale
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté
Další znaky: 5–40 cm; silné kůlové kořeny; 
přízemní růžice, listy variabilní (laločnaté, 
peřenoklané), řapík a střední žilka často 
načervenalé; lodyha dutá s jedním úborem, 
roní mléko.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Louky a pastviny bohaté na živiny, 
ruderální stanoviště, obecně rozšířená.
Zajímavosti: Dobrá pícnina; mladé listy 
před rozkvětem se používají do salátů; z  
květů se připravuje pampeliškové víno 
nebo pampelišový med; v lidovém léčitel-
ství proti vnitřním nemocem. Smetanka 
se dnes dělí na mnoho těžko rozlišitelných 
poddruhů. 

Květy žluté
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Podobné druhy: 
Existuje mnoho podobných druhů, které se  
někdy těžko rozlišují i odborníkům – ve vý- 
chodních Krušných horách je to např.: 
jestřábník Lachenalův (Hieracium 
lachenalii), jestřábník hladký (Hieraci-
um laevigatum) a jestřábník savojský 
(Hieracium sabaudum).

234 Jestřábník chlupáček     
Hieracium pilosella
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: světle žluté, vně červeně pruhované
Další znaky: 5–25 cm vysoký, s dlouhými 
výběžky; listy kopinaté až úzce vejčité, na 
spodní straně světle plstnatě ochlupené, na 
jedné bezlisté lodyze vždy jen jeden úbor.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Chudé trávníky, ruderální stanoviš-
tě, světlé lesy a křoviny, často až do vyšších 
horských poloh (ústup na dřívějších chu-
dých loukách, šíření podél cest).
Zajímavosti: Snáší i velká sucha - listy se za-
vinou, takže spodní, světlá strana je nahoře.

235 a, b Štírovník růžkatý   
Lotus corniculatus
Čeleď: bobovité
Květy: žluté (vně někdy načervenalé), ve  
stopkatých hlávkách s 3–8 cca 15 mm dlou-
hými kvítky a třemi malými listeny
Další znaky: 5–40 cm vysoký, lodyha přímá 
až poléhavá, hranatá (není dutá – narozdíl 
od štírovníku bažinného); listy pětičetné, 
svrchní tři lístky krátce řapíkaté, spodní pár 
přímo na lodyze.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Na velmi suchých loukách a past-
vinách, suchých ruderálních stanovištích 
a na okrajích cest; až do vyšších poloh 
Krušných hor.

Podobný druh: 
Štírovník bažinný (Lotus uliginosus): 
Velmi podobný, ale obvykle s přímou, 
dutou lodyhou, rostlina je ochlupená, 
listy širší, často modrozelené; vlhké louky, 
bažinatá prameniště, břehy rybníků.

231 Škarda měkká  Crepis mollis
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté, kalich s tmavými žláznatými 
chlupy
Doba květu: červen/srpen
Další znaky: 30–60 cm, lodyha málo větve-
ná; listy podlouhle vejčité, lodyžní listy se 
srdčitou bází polopřisedlé, přízemní listy se 
k řapíku zužují, celokrajné až slabě zubaté.
Výskyt: Typický druh kosených horských 
luk, téměř jen ve středních a vyšších po-
lohách východní a centrální části Krušných 
hor, na odpovídajících stanovištích místy 
ještě hojná.
Zajímavosti: Na ústupu kvůli intenzivnímu 
zemědělství i nedostatečné péči o louky. 

232 Škarda bahenní  Crepis paludosa
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: sytě žluté, v řídké latě
Další znaky: 40–80 cm, listy pilovité, se 
záhyby, přisedlé. 
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Vlhké louky, prameniště, břehy po- 
toků, rozšířená až do vyšších horských poloh.

Další druhy: 
Škarda dvouletá (Crepis biennis):  
50–120 cm, listy pilovité, se záhyby, svrchní 
přisedlé, spodní zúžené k řapíku; louky a ru- 
derální stanoviště, v nižších polohách vrcho- 
vin a pahorkatinách (cca do 500 m n.m.).
Škarda vláskovitá (Crepis capillaris): 
Podobná, ale se žlutými jazykovitými květy; 
chudé louky a ruderální stanoviště v pahor-
katinách a nižších vrchovinách.

233 a, b Jestřábník zední       
Hieracium murorum
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: žluté
Další znaky: 20–60 cm, přízemní listy vej- 
čité až kopinaté, nepravidelně pilovité, 
srdčitá báze, řapíkaté, většinou jen jeden 
rozvětvený list na lodyze.
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Světlé lesy, chudé horské louky, 
rozšířená od pahorkatin do vyšších poloh 
vrchovin.
Zajímavosti: Některé druhy škardy se po- 
užívaly v lidovém léčitelství proti zánětům.
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bučinách a jedlobučinách, vzácně i jasa-
ninách, na svěžích, vodou dobře zásobe-
ných půdách, často v blízkosti pramenišť.
Zajímavosti: V celých Krušných horách vel-
mi vzácný druh. Ve východním Krušnohoří 
se vyskytuje pouze v údolí Telnického 
potoka a při jeho přítocích.
   
238 Hrachor luční  Lathyrus pratensis
Čeleď: bobovité
Květy: žluté, se sklápěcím mechanismem, 
který dokážou otevřít jen větší včely a 
čmeláci
Další znaky: 30–100 cm; lodyha větvená, 
popínavá, jemně chlupatá, čtyřhranná; listy 
s jedním párem kopinatých, špičatých lístků 
zakončených úponkou.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Velmi rozšířený na vlhkých loukách 
bohatých na živiny, v pobřežních křovinách; 
až do nejvyšších poloh východních 
Krušných hor.

239 Kručinka barvířská   
Genista tinctoria
Čeleď: bobovité
Květy: zlatožluté, v koncových hroznech
Další znaky: Nízký keř (do 1 m), rozptýleně 
ochlupený, s přímými větvemi bez trnů; listy 
malé, kopinaté, krátce řapíkaté; semena v 
hnědých, podlouhlých luscích (1,5–3 cm).
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Světlé doubravy, kamenolomy a 
chudé trávníky; teplomilná, hojnější jen ve 
východní části východních Krušných hor, 
zde také až do středních poloh.
Zajímavosti: Dříve se používala k barvení 
vlny a lnu – po přidání solí barvila žlutě, 
hnědě, nebo zeleně. 

Další druh: 
Mnohem vzácnější kručinka německá 
(Genista germanica) je trnitá a tvoří krát-
ké, ochlupené lusky. 

240 Janovec metlatý  Cytisus scoparius 
Čeleď: bobovité
Květy: zlatožluté, jednotlivě nebo v párech, 
až 2 cm dlouhé a krátce stopkaté
Další znaky: Silně větvený, 1–2 m vysoký 
keř bez trnů, v zimě (za velkého sucha také 

236 Jetel zlatý  Trifolium aureum
Čeleď: bobovité
Květy: žluté (po odkvětu světle hnědé, 
neopadají); květenství 20–40četné strbouly, 
květy 1–1,5 cm dlouhé, stopkaté
Další znaky: Až 30 cm, hustě rostoucí, vět- 
šinou jednoletá rostlina; krátce řapíkaté lis-
ty, jednotlivé dílky do 2 cm.
Doba květu: červen–červenec 
Výskyt: Na okrajích cest a v křovinách po- 
dél železničních tratí, na chudých trávnících.
Zajímavosti: Jako všechny bobovité žije 
jetel zlatý v symbióze s kořenovými bakte-
riemi, které vážou vzdušný dusík a poskytují 
ho rostlině.

Podobné druhy: 
Jetel ladní (Trifolium campestre):  Střed-
ní lístky řapíkaté, květenství jen 0,7–1 cm  
dlouhé; ruderální stanoviště a písčitá pole, v 
nížinách častější než ve vrchovinách.
Jetel kaštanový (Trifolium spadiceum):  
Nejprve téměř kulaté a zlatožluté, později 
válcovité a kaštanově hnědé květy; ve vý- 
chodních Krušných horách vzácný kvůli  
ztrátě vhodných stanovišť (chudá prameniš-
tě, vlhké části horských luk), značný ústup v 
minulých desetiletích.
Jetel pochybný (Trifolium dubium): Jen  
do 15 květů v květenství, menší než u před-
chozích druhů; často na nepříliš suchých a 
bohatých loukách – do středních vrchovin, 
ve vyšších polohách vzácnější.
Tolice dětelová (Medicago lupulina):  
10–50 cm; lístky obvejčité, vespod klínovi- 
té a celokrajné, nahoře pilovité s malou 
špičkou na konci, květy až do opadu zůstá- 
vají žluté, často na velmi suchých ruderál-
ních stanovištích.

237 Kyčelnice devítilistá     
Dentaria enneaphyllos
Čeleď: brukvovité
Květy: bledě žluté
Další znaky: Rostliny 20 až 30 cm vysoké, 
oddenek hustě šupinatý, lodyha plná. 
Lodyžní listy většinou tři, sblížené ve zdán- 
livém přeslenu, 3četné, bez úžlabních paci-
bulek, mezi zuby lístků nejsou žlázky. 
Doba květu: duben–květen 
Výskyt: Roste v horských květnatých 
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kých loukách a v lužních lesích.
Zajímavosti: Poupata dříve nahrazovala ka- 
pary, ale pozor: rostlina je jedovatá!

243 Upolín evropský   
Trollius europaeus
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: světle-zlatožluté, až 3 cm široké, 
kulovitě uzavřené
Další znaky: Až 60 cm; řapíkaté, dlanitě dě- 
lené, pilovité dolní listy, lodyžní listy přised-
lé a většinou se skládají jen ze 3 pilovitých 
lístků; plody až 1,5 cm dlouhé, se zobánkem.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Horské louky; původně hojně roz- 
šířený ve středoevropských horách, v mno-
ha oblastech však ve 20. století výrazně  
ustoupil nebo zcela vymizel; ve východních 
Krušných horách dříve v celé východní části, 
dnes kromě okolí Geisingbergu jen zbytky 
původního výskytu.
Zajímavosti: Dříve sbíraly upolíny na hor- 
ských loukách děti a prodávaly je návštěvní-
kům hor na nádražích; když se přestalo pe-
čovat o horské louky a na dalších plochách 
nastoupilo intenzivní zemědělství, upolín 
začal ustupovat. Jako druh, který má rád 
zásadité půdy, trpí také kyselými dešti.

244 Orsej jarní  Ficaria verna
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: zlatožluté (později světle žluté) s   
8–11 korunními lístky (výjimka mezi prys-
kyřníkovitými); květy 2–3 cm velké
Další znaky: Vytrvalá bylina, 10–30 cm; 
poléhavá nebo vystoupavá, lysá lodyha; 
listy srdčité nebo ledvinovité, často mastně 
lesklé.
Doba květu: březen–květen
Výskyt: Často ve vlhkých, přírodě blízkých 
listnatých lesích, ale také v parcích a na 
stinných loukách; od nížin do vyšších poloh 
Krušných hor.
Zajímavosti: Orsej jarní se rozmnožuje ta- 
ké vegetativně pomocí částečně kůlovitě 
zesílených kořenů nebo pacibulkami v úžla- 
bí listů. Neotevřená poupata slouží jako pří-
sada do salátů (ostrá příchuť, vysoký obsah 
vitamínů), zbytek rostliny je však jedovatý!

v létě) opadá; větve zelené (podílejí se na 
fotosyntéze), lysé a v průřezu pětihranné; 
listy většinou trojčetné a krátce řapíkaté, na 
mladých větvích ale jednoduché a přisedlé; 
lusky podlouhlé, ochlupené, hnědočerné, 
s mnoha malými hnědými jedovatými 
semeny.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Paseky, dubové lesy s kyselou pů-
dou, kamenolomy; ve východních Krušných 
horách na teplých stanovištích až do vyš-
ších horských poloh.
Zajímavosti: V tuhých zimách rostlina  čas- 
to zmrzne, poté však znovu vyráží; je jedo-
vatá, používá se však v medicíně.

Další druh: 
V nižších polohách, ve východní části 
východních Krušných hor rostl také 
čilimník černající (Cytisus nigricans), 
dnes však rychle ustupuje.

241 Křivatec žlutý  Gagea lutea
Čeleď: liliovité
Květy: žluté, 1–5 květů na jedné rostlině
Další znaky: Cibulovitá rostlina, 10–20 cm; 
listy až 12 mm široké, s kápovitou špičkou.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Lužní lesy, vlhké louky poblíž vod-
ních toků, parky, pahorkatiny – vrchoviny.
Zajímavosti: Často velmi nenápadný, na  
jaře stačí jen několik teplých dnů, aby ukon-
čily vývoj květů.

Další druh: 
Křivatec luční (Gagea pratensis): Listy 
trávovité, bez kápovité špičky; vzácný, vy- 
skytuje se po nižší vrchoviny. 

242 Blatouch bahenní  Caltha palustris
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: lesklé, světle-sytě žluté, až 5 cm velké
Další znaky: 15–40 cm; tuhá, dutá lodyha, 
tmavě zelené, srdčité nebo ledvinovité listy; 
okraje listů vroubkované nebo pilovité; až  
10 cm velké přízemní listy jsou dlouze řapí-
katé, mnohem menší lodyžní listy krátce 
řapíkaté nebo přisedlé; po odkvětu tvorba 
měchýřkovitých plodů.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Často na březích potoků, na vlh-
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Další druhy: 
Pryskyřník zlatožlutý (Ranunculus 
auricomus): Obvykle o něco menší, méně 
rozříznuté listy; kvete v  dubnu/květnu; ob- 
vykle na vlhkých kosených loukách, pře-
devším ve středních a vyšších vrchovinách, 
nepříliš častý.
Pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bul- 
bosus): Ochlupený; lodyha hned pod zemí  
zesílená v kulovitou hlízu; kališní lístky při- 
tisklé ke květní stopce; teplomilný druh 
chudších luk, v nižších polohách východních  
Krušných hor není vzácný, ale ustupuje.
Pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanu- 
ginosus): Vysoký (až 70 cm), hustě ochlupe-
ný, narozdíl od příbuzných druhů neroste na  
loukách, ale v lesích se zásaditou půdou (jen  
v málo oblastech východních Krušných hor).

248 Kuklík městský  Geum urbanum
Čeleď: růžovité
Květy: žluté, řapíkaté, jednotlivě na koncích  
větévek, 8–15 mm v průměru, s 5 zakulace-
nými korunními a 5 špičatými, zelenými 
kališními lístky
Další znaky: 30–100 cm vysoký, s krátkým 
silným oddenkem, přízemní listy řapíkaté, 
s různě velikými, zubatými lístky a jedním 
velkým, většinou trojčetným koncovým lis- 
tem; plody jsou nažky v kulovitých sou-
plodích.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: V listnatých lesích a křovinách na  
bohatých půdách; v nižších polohách Kruš-
ných hor častější než ve vyšších.
Zajímavosti: Kořeny se dříve používaly jako 
lék vyvolávající pocení a s antibakteriálními 
účinky. Slabě jedovatý.

249 Mochna nátržník   
Potentilla erecta
Čeleď: růžovité
Květy: žluté, cca 1 cm v průměru, dlouze 
stopkaté, obvykle s čtyřmi korunními lístky
Další znaky: 10–40 cm; lodyha poléhavá 
až přímá; přízemní listy dlouze řapíkaté, 
lodyžní většinou přisedlé, 3–5 četné.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Vlhké horské louky, světlé, kyselé 
doubravy; ve východních Krušných horách 
až do nejvyšších poloh.

245 Pryskyřník plamének    
Ranunculus flammula
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: bledě- zlatožluté, lesklé korunní 
lístky, 8–17 mm 
Další znaky: 8–50 cm; lodyha vystoupavá, 
vzácněji poléhavá nebo plovoucí ve vodě, 
větvená; v nižších uzlech často kořenující; 
přízemní listy dlouze řapíkaté, podlouhlé, 
celokrajné, až 7 cm dlouhé;  lodyžní listy ko- 
pinaté, krátce řapíkaté a celokrajné až pilovité. 
Doba květu: květen–září
Výskyt: Rozšířený na chudých, vlhkých lou- 
kách, v prameništích, příkopech a v olšinách;  
má rád přechodně zamokřené půdy; ve vý-
chodních Krušných horách poměrně častý.
Zajímavosti: Jedovatý; dobytek se mu vy- 
hýbá.

246 Pryskyřník plazivý     
Ranunculus repens
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: zlatožluté, lesklé, v průměru 2–3 cm
Další znaky: 10–50 cm; přízemní a spodní 
lodyžní listy trojúhelníkovité, trojčetné, řa-
píkaté; svrchní lodyžní listy přisedlé. 
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Velmi rozšířený, často na vlhkých, 
především jílovitých stanovištích (louky, 
pole, zahrady, příkopy, břehy, křoviny, lesy).
Zajímavosti: Slabě jedovatý; vyráží plazivé 
výhonky, které na uzlech kořenují.

247 Pryskyřník prudký   
Ranunculus acris
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: světle zlatožluté, 12–20 mm v prů-
měru, na dlouhých stopkách, kališní lístky 
přitisklé ke koruně
Další znaky: 30–100 cm vysoký; lodyha 
přímá, rýhovaná; přízemní listy 3–7 klané, 
úkrojky trojdílné; svrchní listy trojčetné s 
kopinatými úkrojky.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Obecně rozšířený a většinou velmi 
hojný, především na  vlhkých loukách a 
pastvinách, na okrajích cest a ve světlých 
křovinách.
Zajímavosti: Slabě jedovatý, ve východních 
Krušných horách vedle pryskyřníku plazivé-
ho nejčastější druh pryskyřníku.
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Zajímavosti: Zajímavý je latinský název 
(impatiens = netrpělivá; noli-tangere = 
neruš mě). 

Podobný druh: 
Netýkavka malokvětá (Impatiens par- 
viflora): O něco menší se světle žlutými květy, 
 v 19. stol. se rozšířila z botanických zahrad, 
dnes téměř v celé střední Evropě, hojná na 
sušších (především jílovitých) půdách.

251 Kejklířka skvrnitá   
Mimulus guttatus
Čeleď: krtičníkovité
Květy: žluté s červenými tečkami, 25–40 mm  
Další znaky: Přímá až vystoupavá lodyha 
(až 60 cm dlouhá), nadzemní výběžky; listy 
vejčité.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Břehy, příkopy, štěrkové břehy, pře- 
devším v západní části východních Kruš-
ných hor, ale ne často.
Zajímavosti: Rostlina pochází ze západu 
Ameriky a roku 1869 byla zavlečena do 
Českosaského Švýcarska. Okrasné květiny 
tohoto druhu se pěstují kvůli velkým, ob-
vykle nepravidelně skvrnitým květům.

252 Lnice květel  Linaria vulgaris
Čeleď: krtičníkovité
Květy: žluté, spodní pysk s oranžovou 
skvrnou, dlouhá ostruha (cca 30 mm)
Další znaky: Až 75 cm vysoká rostlina, se 
střídavými čárkovitými listy. 
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Relativně suchá ruderální stano-
viště, pole, paseky, také ve vyšších polohách 
hojně rozšířená.
Zajímavosti: Vyvolává pocení, působí 
močopudně a protizánětlivě.

253 Pupalka dvouletá  
Oenanthera biennis 
Čeleď: pupalkovité
Květy: žluté se  4 korunními lístky a 4 na- 
zpět ohnutými kališními lístky, dlouhá 
češule na konci lodyhy 
Další znaky: 60–100 cm; dvouletka (v 1. ro- 
ce jen listová růžice, v 2. roce kvete); dlouhé,  
řepovité kořeny; lodyžní listy krátce řapíkaté.
Doba květu: červen–srpen 

Zajímavosti: Oddenek se v přírodní medi- 
cíně používá jako prostředek proti průjmům.  
Při naříznutí se objeví rudá šťáva.

Další druhy: Další žlutě kvetoucí příbuzné 
druhy mají těžiště rozšíření v nížinách a pa-
horkatinách, částečně ale až do středních 
horských poloh. Patří k nim:
Mochna husí (Potentilla anserina): Pří- 
zemní listy s 10–20 lístky, na spodní straně 
nápadně stříbřitě ochlupené; často na zhut-
nělých stanovištích, léčivka proti průjmům 
a menstruačním obtížím.
Mochna stříbrná (Potentilla argentea):  
Listy dlanitě 5–7 četné a na spodní straně 
nápadně bíle chlupaté; teplomilná; na jižně 
orientovaných skalách a chudých trávnících. 
Mochna jarní (Potentilla tabernaemon-
tani): Roste v malých, polštářovitých trsech 
na teplých jižních svazích; spodní strany 
listů zelené; díky květům v březnu/dubnu 
poměrně nápadná, jinak ale spíše vzácná.
Mochna anglická (Potentilla anglica): 
Narozdíl od mochny nátržníku má některé 
květy 5četné a alespoň 1–2 dolní lodyžní lis-
ty 5četné, řapíky jsou delší než 5 mm. Roste 
na vlkých až rašelinných loukách a lesních 
pasekách. Já se o hybridogenní druh vzniklý 
z křížence P. erecta x P. reptans.
Mochna plazivá (Potentilla reptans): 
Lodyhy má plazivé, kořenující a nevětvené, 
květy vyrůstají na lodyhách jednotlivě; listy 
jsou zpravidla 5četné. Vyskytuje se v obcích, 
podél cest, v zahradách, na rumištích a pol-
ních hnojištích.  

250 Netýkavka nedůtklivá
Impatiens noli-tangere
Čeleď: netýkavkovité
Květy: žluté (uvnitř červeně tečkované), s 
ostruhou, jednotlivě nebo až čtyři květy v 
úžlabí listů, dlouze stopkaté
Další znaky: 30–80 cm vysoká, jednoletá; 
podlouhlé, vejčité, hrubě pilovité listy; plo- 
dy  2–3 cm dlouhé, válcovité tobolky, ve  
zralosti při dotyku pukají a vystřelují semena.
Doba květu: červen–září 
Výskyt: Obecně rozšířená v listnatých a 
smíšených lesích na vlhkých půdách s do-
statkem živin; v zastíněných prameništích a 
na březích potoků.
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10 cm dlouhé a červeně tečkované.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Vysokobylinné nivy, příkopy, vlhké 
louky, lužní lesy, břehy, vrbové porosty; 
hojná, na hřebenech vzácnější.

Podobný druh: 
Vrbina tečkovaná (Lysimachia puncta-
ta): Nahoře méně rozvětvená, květní stop- 
ky a kališní lístky žláznatě brvité, také na 
relativně suchých stanovištích; okrasná rost-
lina, která se šíří ze zahrad po okrajích cest.

257 Hořčice rolní   Sinapis arvensis
Čeleď: brukvovité
Květy: žluté, uspořádané na horním konci 
lodyhy, 15–20 mm v průměru, s 4 korunní-
mi a 4 podlouhlými, zelenými, vodorovně 
odstávajícími kališními lístky. 
Další znaky: 30–60 cm vysoká, jednoletá 
rostlina s hranatou a chlupatou lodyhou; 
svrchní listy podlouhlé-vejčité, jemně pilo-
vité a většinou přisedlé, spodní řapíkaté, 
větší a hrubě pilovité.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Pole a ruderální stanoviště s neu-
trálními nebo bazickými půdami, bohatými 
na živiny.

258 Barborka obecná  
Barbarea vulgaris
Čeleď: brukvovité
Květy: zlatožluté, 7–9 mm, v hroznech
Další znaky: 30–90 cm, listy peřenolaločné 
s 2–5 podlouhlými laloky, přízemní listy řa-
píkaté, svrchní přisedlé; plody 15–25 mm  
dlouhé, na tenkých, 4–6 mm dlouhých 
stopkách.
Výskyt: Okraje cest, příkopy, břehy, rude-
rální stanoviště; ve východních Krušných 
horách se v posledních letech šíří až do 
vyšších poloh.
Zajímavosti: Divoká zelenina s vysokým 
obsahem vitamínů, chutná podobně jako 
řeřicha, listy se mohou sbírat až do prosin-
ce; jméno dostala podle patronky horníků, 
svaté Barbory.

Výskyt: Velmi často na relativně suchých, 
písčitých a štěrkových úhorech, na okrajích 
silnic a poblíž železničních tratí; v Krušných 
horách se rozšiřuje.
Zajímavosti: Květy se otvírají až večer. 
Tento i další podobné, často bastardizující  
druhy, pochází ze Severní Ameriky. Kořeny 
se používají jako divoká zelenina.

254 Divizna malokvětá  
Verbascum thapsus
Čeleď: krtičníkovité
Květy: většinou světle žluté, téměř okrouh- 
lé, v hustém lichoklasu
Další znaky: dvouletá–v prvním roce až  
50 cm velké kopinaté listy v růžici, které v  
zimě většinou odumírají, v 2. roce až 2 m vy- 
soká olistěná lodyha; celá rostlina ochlupená.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Suchá ruderální stanoviště, paseky, 
okraje lesů, ve východním Krušnohoří i nej-
vyšší horské polohy.
Zajímavosti: Sušené květy se používají při 
léčení nemocí dýchacích orgánů. 

Další druh: 
Divizna velkokvětá (Verbascum densi-
florum): Květy také žluté, ale větší; roste od 
údolí Labe po nižší horské polohy.

255 Divizna černá  Verbascum nigrum
Čeleď: krtičníkovité
Květy: žluté s červenými skvrnami na bázi, 
tyčinky fialové, vousaté
Další znaky: Dvouletka, až 1,20 m; listy na-
hoře lysé, svraštělé a na spodní straně plst-
naté, spodní listy řapíkaté, na bázi srdčité.
Doba květu: červen–září
Výskyt: Nepříliš suchá ruderální stanoviště, 
břehy, paseky, ve východním Krušnohoří 
málo rozšířená.
Zajímavosti: Různé druhy divizen se na- 
vzájem často kříží.

256 Vrbina obecná  Lysimachia vulgaris
Čeleď: prvosenkovité
Květy: žluté, často uvnitř načervenalé, také 
kališní lístky často s načervenalým okrajem 
Další znaky: Tvoří výběžky, až 1,5 m vysoká,  
jemně ochlupená lodyha; listy vstřícné nebo  
v přeslenech po třech nebo po čtyřech, přes 
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Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Často ve světlých lesích a křovi-
nách, především na kyselých půdách.
Zajímavosti: Poloparazit, kořeny se přisává 
k hostitelské rostlině (stejně jako příbuzné 
druhy); hojný, ale na ústupu.

Podobný druh: 
Černýš lesní (Melampyrum sylvaticum): 
zlatožluté, nálevkovité květy, mnohem 
vzácnější než černýš luční, jen ve vyšších 
horských polohách.

262 Černýš hajní     
Melampyrum nemorosum
Čeleď: krtičníkovité
Květy: žluté (při odkvětu přecházejí do čer-
vena), horní listeny během květu nápadně 
fialové
Další znaky: Jednoletka, až 50 cm; s řapíka- 
tými, srdčitými listy, které se směrem naho-
ru zmenšují.
Doba květu: květen–září 
Výskyt: Křoviny, okraje lesů, v horách pře-
devším na teplých stanovištích.
Zajímavosti: Poloparazit, odebírá živiny 
hospodářským plodinám; ohrožený druh.

263 Konopice sličná     
Galeopsis speciosa
Čeleď: hluchavkovité
Květy: světle žluté s fialovým dolním pys- 
kem (rostlina je díky pestrým květům zdale-
ka nápadná)
Další znaky: Jednoletá rostlina; 50–100 cm; 
listy vstřícné, vejčité-široce kopinaté.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Vlhké okraje cest a lesů, opuštěné 
vlhké louky; ruderální stanoviště, někdy 
také (vlhké) listnaté lesy; často až do vyšších 
horských poloh.

264 Mléč rolní  Sonchus arvensis
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: citrónově žluté
Další znaky: 60–150 cm, s mnoha kořeno-
vými výhonky; listy peřenoklané, osténkatě 
zubaté, přisedlé; stonek dutý.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Pole, vlhká ruderální stanoviště, 
úhory; hojný, ve vrchovinách vzácnější.

   Květy světle žluté

259 Rukev bažinná  Rorippa palustris   
Čeleď: brukvovité
Květy: bledě žluté
Další znaky: Většinou jednoletá; 20–60 cm;  
lodyha vzpřímená, hranatá a v horní části 
často větvená; listy částečně přisedlé, dělené,  
s podlouhlými postranními úkrojky a s jed- 
ním velkým, vejčitým koncovým lístkem; 
lusky podlouhlé, často lehce zprohýbané, 
5–9 mm dlouhé, 2–2,5 mm silné  s asi 4–8 mm  
dlouhými, téměř vodorovně rostoucími 
stopkami.
Doba květu: červen–září
Výskyt: Břehy, příkopy a jiná dostatečně 
vlhká stanoviště; častá především v západní 
části východních Krušných hor. 
Další druhy: Mnoho dalších druhů brukvovi- 
tých, které kvetou žlutě a jsou velmi podobné. 

260 Prvosenka vyšší  Primula elatior
Čeleď: prvosenkovité
Květy: bledě žluté, po 3–10 převislých kvě- 
tech v jednom okolíku
Další znaky: 10–30 cm vysoký, přímý stvol 
vychází z přízemní růžice s podvinutými, 
vespod ochlupenými listy.
Doba květu: březen–začátek května
Výskyt: Listnaté lesy s bohatou půdní vege-
tací, louky, poměrně vlhké, nepříliš kyselé 
půdy, bohaté na živiny; až po hřebeny vý-
chodních Krušných hor.
Zajímavosti: V posledních desetiletích dra- 
matický ústup (nejen) ve východních Kruš-
ných horách poté, co se většina horských luk  
proměnila v intenzivně využívané pastviny.

Další druh: 
Prvosenka jarní (Primula veris): Žluté 
miskovité květy s malými oranžovými skvr-
nami; kvete dva až tři týdny po prvosence 
vyšší; zásadomilný druh, těžiště rozšíření 
mezi toky Müglitz a Gottleuba.

261 Černýš luční  Melampyrum pratense
Čeleď: krtičníkovité
Květy: světle žluté-bělavé
Další znaky: Až 0,5 m vysoký, listy kopina-
té, spodní celokrajné, směrem nahoru se 
zmenšují, na bázi pilovité.

Květy světle žluté
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ale válcovité, až 6 mm dlouhé a bez ostré 
příchuti.

267 Vrbina hajní  Lysimachia nemorum
Čeleď: prvosenkovité
Květy: světle žluté, jednotlivě na dlouhých 
stopkách v úžlabí listů
Další znaky: Při zemi kořenující, jen zřídka 
přímo rostoucí lodyha, až 45 cm dlouhá; 
listy 2–3 cm, oválné a vpředu zašpičatělé.
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Vlhké listnaté lesy, lesní prameniště, 
vysokobylinné nivy, od nižších až do nejvyš-
ších horských poloh.

Podobný druh:
Vrbina penízková (Lysimachia num-
mularia): Listy okrouhlé a vpředu méně 
zašpičatělé; květy sytě žluté; méně stinná 
stanoviště než vrbina hajní, často také na 
pastvinách a loukách (zde kvete teprve po 
letním kosení); často také jako skalnička.

268 Zvonečník klasnatý     
Phyteuma spicatum
Čeleď: zvonkovité
Květy: žlutobílé, ve válcovitém až vejčitém 
klasu
Další znaky: 30–80 cm, přízemní listy 
srdčité, řapíkaté, dvojitě pilovité, nahoře se 
zmenšují, úzce kopinaté, přisedlé.
Doba květu: květen–červenec 
Výskyt: Listnaté lesy, horské louky, okraje 
křovin, rozptýleně až do vyšších horských 
poloh, pomalu ustupuje.
Zajímavosti: Listy se dříve používaly jako 
divoká zelenina.

  Květy žlutozelené

269 Svízelka chlupatá  Cruziata laevipes
Čeleď: mořenovité
Květy: žlutozelené, malé, 3–9 květů ve 
vrcholících
Další znaky: 15–40 cm, lodyha čtyřhranná, 
chlupatá; listy nápadně žlutozelené (jako 
květy), čtyři v jednom přeslenu.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Louky (okraje) bohaté na živiny, 
okraje křovin; platí spíše za teplomilný druh, 

Další druhy: 
Oba další druhy se vyskytují v podobném 
prostředí jako mléč rolní.
Mléč drsný (Sonchus asper): Jednoletka, 
listy zelené, lesklé, zubaté, dolní řapíkaté, 
horní přisedlé.
Mléč zelinný (Sonchus oleraceus): Jed-
noletka, listy modrozelené, nelesklé, méně 
zubaté, na bázi střelovitě objímavé.

265 Vlaštovičník větší      
Chelidonium majus
Čeleď: makovité
Květy: světle žluté,  2–2,5 cm v průměru, s 
čtyřmi nepřekrývajícími se korunními lístky
Další znaky: 30–70 cm; lodyha větvená, 
chlupatá; listy šedozelené (vespod světlejší 
a lehce ochlupené), lichozpeřené, s jemnou 
vrstvou vosku; při zlomení lodyhy nebo 
odtržení listu se objeví žlutooranžová šťáva.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Obecně rozšířený – křoviny, rude- 
rální stanoviště, světlé lesy, okraje cest; vět- 
šinou v blízkosti lidských sídel – do střed-
ních horských poloh (ve vyšších polohách 
vzácně).
Zajímavosti: Šťáva se v lidovém léčitelství 
používá při kožních nemocech (bradavice, 
kuří oka).

266 Rozchodník ostrý  Sedum acre 
Čeleď: tlusticovité
Květy: světle žluté, cca 1 cm v průměru, v 
koncových, vidličnatě větvených vijanech s 
pěti špičatými korunními lístky a pěti malý-
mi, téměř vejčitými kališními lístky
Další znaky: 5–15 cm vysoký, stálezelený; 
silné, vejčité, jen 4 mm dlouhé listy; ostrá 
příchuť.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Chudé trávníky, suché křoviny, zdi 
a skalnaté oblasti; ve východních Krušných 
horách na teplejších stanovištích až do 
nejvyšších horských poloh.
Zajímavosti: Okrasná skalnička; všechny 
části jedovaté. 

Podobný druh: 
Rozchodník šestiřadý (Sedum sexan-
gulare): Podobný rozchodníku ostrému, 
roste na podobných stanovištích, listy 
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zásahy (smrkové monokultury); dříve jako 
ochranný prostředek proti moru a jiným 
infekčním onemocněním;  jedovatá rostlina!

273 Kopřiva dvoudomá  Urtica dioica
Čeleď: kopřivovité
Květy: žlutozelené, u samčích rostlin kvě-
tenství přímá, latovitá, u samičích kratší, 
klasovitá nebo hroznovitá
Další znaky: 60–150 cm; s plazivým odden-
kem; čtyřhranný stonek; hrubě pilovité listy 
s žahavými chlupy. 
Doba květu: červenec–říjen
Výskyt: Původně jen v lužních lesích boha- 
tých na živiny, dnes díky dusíkatým hnoji-
vům, splavovaným ze zemědělských ploch 
a oxidům dusíku v atmosféře masově 
rozšířená.
Zajímavosti: Důležitá pro mnoho motýlích 
larev; mladé listy se používají do salátu; 
kopřivový čaj čistí krev a je močopudný.

274 Pryšec kolovratec     
Euphorbia helioscopa
Čeleď: pryšcovité
Květy: Nenápadné, žlutozelené, v licho- 
okolíku s pěti velkými listeny
Další znaky: Jednoletka, 10–40 cm vysoká, 
přímá lodyha; lodyžní listy světle zelené, 
2–4 cm dlouhé, krátce řapíkaté, obvejčité a 
vpředu jemně pilovité. 
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Pole, ruderální stanoviště a zahra- 
dy; v nižších polohách východních Krušných 
hor jedna z nejčastějších polních bylin.
Zajímavosti: Jedovatý! Svá květenství natá-
čí vždy za sluncem („Heliotropismus“ – viz 
latinské druhové jméno).

Podobný druh: 
Pryšec okrouhlý (Euphorbia peplus):  
Jednoletka, většinou o něco menší než  
předchozí druh; koncové i úžlabní licho- 
okolíky; podobná stanoviště; také jedovatý!

275 Pryšec sladký  Euphorbia dulcis
Čeleď: pryšcovité
Květy: zelené-nažloutlé, později červe-
nohnědé; lichookolíky s 5–8 větvemi
Další znaky: 20–50 cm; z jednoho kořene 
mnoho nevětvených lodyh; listy podlouhlé 

ve východních Krušných horách však roste 
až do vyšších horských poloh.

270 Mokrýš vstřícnolistý       
Chrysosplenium oppositifolium
Čeleď: lomikamenovité
Květy: žlutozelené, bez korunních lístků, 
v drobných květenstvích (jen 3–5 mm v 
průměru)
Další znaky: Až 15 cm, vytváří husté poros-
ty; čtyřhranná, plazivá a kořenující lodyha; 
listy ve vstřícných párech, slabě ochlupené, 
řapíkaté, tupě zubaté, řapík většinou delší 
než listová čepel. 
Doba květu: duben–červen
Výskyt: Lužní lesy, lesní prameniště, stinné 
břehy potoků; velmi mokré půdy.

Další druh: 
Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium  
alternifolium): Trojhranná lodyha a střída-
vé listy; podobná stanoviště jako mokrýš 
vstřícnolistý, v pahorkatinách a nižších 
vrchovinách častější.

271 Huseník lysý  Arabis glabra 
Čeleď: brukvovité
Květy: žlutavé-zelenkavé, cca 6 mm, v 
koncovém hroznu
Další znaky: Dvouletka, 10–80 cm; přízem- 
ní listy jemně ochlupené, podlouhlé, lodyž-
ní listy 3 - 5 cm dlouhé, lysé, šedozelené a 
přisedlé.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Světlé křoviny, lesní mýtiny; ve 
východních Krušných horách na teplých 
stanovištích až do nejvyšších poloh, není 
však příliš častý.

272 Vraní oko čtyřlisté   
Paris quadrifolia
Čeleď: triliovité
Květy: žlutozelené, nenápadné
Doba květu: květen–červen
Další znaky: 10–30 cm, čtyři  vejčité listy 
(vzácněji pět) v jednom přeslenu, plod: 
černá bobule.
Výskyt: Listnaté lesy a křoviny s bohatým 
bylinným patrem, lužní lesy, do vyšších 
horských poloh, nepříliš časté.
Zajímavosti: Ohrožené lesnickými 
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Doba květu: květen–září 
Výskyt: Louky a pastviny nepříliš bohaté na 
živiny, ruderální stanoviště; rozšířený.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se použí-
vá při onemocnění dýchacích a trávicích 
orgánů a k hojení ran.

278 Jitrocel větší  Plantago major
Čeleď: jitrocelovité
Květy: zelené-hnědé
Další znaky: Široké, řapíkaté listy v růžici, 
vejčité, s 3–11 žilkami, stvoly s dlouhými 
koncovými klasy, až 40 cm vysoké.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Ruderální stanoviště, intenzivně 
využívané pastviny, vlhká pole, okraje ryb-
níků, obecně rozšířený.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství vzácnější, 
ale využívá se podobně jako předchozí 
druh; odolný proti solím (proto roste často 
také na okrajích silnic).

279 Truskavec ptačí   
Polygonum aviculare
Čeleď: rdesnovité
Květy: nazelenalé nebo růžové, malé, 
jednotlivě nebo v klubíčkách v úžlabí listů
Další znaky: Jednoletá rostlina s 10–50 cm 
dlouhou, většinou poléhavou, větvenou 
lodyhou; listy krátce řapíkaté a různotvaré.
Doba květu: květen–listopad
Výskyt: Téměř celosvětově rozšířený, pře-
devším na polích, ruderálních stanovištích, 
cestách a loukách; až do nejvyšších poloh 
východních Krušných hor.
Zajímavosti: Druh typický pro kulturní 
krajinu (často také uvnitř sídel) a typická 
pionýrská rostlina na otevřených půdách. 

280 Kruštík širolistý  
Epipactis helleborine
Čeleď: vstavačovité
Květy: většinou nazelenalé, někdy 
přecházejí do nachova nebo do růžova, 
tvoří až 30 cm dlouhý klas
Další znaky: 15–80 cm, listy vejčité, na 
vrcholu špičaté, objímavé.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Ruderální stanoviště poblíž lesů, 
světlé listnaté lesy, zásadité (vápnité) půdy, 
někdy také podél cest, které obsahují váp-

až vejčité, zužující se v krátkou stopku, na- 
hoře tmavě zelené, na spodní straně mod-
rozelené; bílé mléko v lodyze.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Nejčastěji v údolních nivách s list-
natými lesy a bohatou, humózní půdou; jen 
v severní polovině východních Krušných hor.
Zajímavost: Jako všechny pryšce jedovatý!

Další druhy: 
Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias):  
Listy úzké (jen cca 3 mm) a v mnohem vět- 
ším počtu; koncové i úžlabní lichookolíky;  
jen na teplých a sušších  stanovištích, pře-
devším v nižších polohách.
Pryšec obecný (Euphorbia esula): 
Podobný jako pryšec chvojka, ale silnější 
a větší, méně suchá stanoviště, listy méně 
zašpičatělé a před špičkou širší.

  Květy zelené

276 Bažanka vytrvalá 
Mercurialis perennis
Čeleď: pryšcovité
Květy: zelené, samčí (3–5 mm) v dlouhých 
klasech, samičí v 1–3květých stopkatých 
klubíčkách
Další znaky: 15 a 30 cm vysoká; s plazivým 
oddenkem; dvoudomá (tzn. rostliny s pouze 
samičími nebo pouze samčími květy); lody- 
ha přímá se 2 sbíhavými lištami; listy vstříc-
né, řapíkaté, eliptické až podlouhle vejčité.
Doba květu: duben–květen 
Výskyt: Ve stinných listnatých lesích a křo-
vinách na bazických půdách; údolí a stráně 
východních Krušných hor.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství dříve jako 
projímadlo, je však jedovatá (nebezpečná 
také pro zvířata); roku 1694 bylo pokusy s 
bažankou dokázáno, že se rostliny pohlavně 
rozmnožují.

277 Jitrocel kopinatý    
Plantago lanceolata
Čeleď: jitrocelovité
Květy: tmavě zelené, tyčinky bílé-béžové
Další znaky: Listy v přízemní růžici, kopina-
té s 3–7 souběžnými žilkami; stvol až 50 cm 
vysoký. 

Květy zelené
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vymizel. Podobně vypadají a podobná 
stanoviště osidlují také lebedy (např. lebe-
da rozkladitá Atriplex patula, nejčastější 
druh ve východních Krušných horách). K 
merlíkovitým patří mimo jiné špenát.  

283 Pižmovka mošusová   
Adoxa moschatellina
Čeleď: pižmovkovité
Květy: nazelenalé v kulovité hlávce
Další znaky: 5–15 cm; přízemní trojčetné a 
2 lodyžní listy.
Doba květu: březen–květen
Výskyt: Vlhké listnaté lesy a křoviny, v 
nižších horských polohách většinou místy, 
ve vyšších polohách vzácná.
Zajímavosti: Rostlina je po rozemnutí slabě 
cítit pižmem.

284 Brusnice borůvka   
Vaccinium myrtillus
Čeleď: vřesovcovité
Květy: světle zelené-načervenalé, 
jednotlivě v úžlabí listů, bohaté na nektar
Další znaky: 10–60 cm vysoký, rozvětvený, 
zakrslý keř se zeleně zbarvenými větvičkami 
(podílejí se na fotosyntéze); listy 2–3 cm 
dlouhé, vejčité až eliptické a zašpičatělé, 
na okraji jemně pilovité, na podzim často 
zčervenají; plody modročerné.
Doba květu: duben–červen (podle nad-
mořské výšky) 
Výskyt: Lesy s kyselými půdami, vřesoviště, 
smilkové trávníky.
Zajímavosti: Oblíbený lesní plod, bohatý 
na vitamíny a minerální látky; prostředek 
proti průjmům, zánětům a podporující 
krevní oběh; potrava pro mnoho lesních 
zvířat; přísuny dusíku do krajiny podporují 
konkurenceschopnější traviny, jimž musela 
borůvka na mnoha místech ustoupit. 
Vlochyně bahenní (Vaccinium uligino-
sum): Modrozelené listy a uvnitř bezbarvé 
plody, často napadené houbou, která při 
požití plodů může způsobit stav opojení; 
typický druh krušnohorských rašelinišť.

285 Kontryhel obecný  
Alchemilla vulgaris 
Čeleď: růžovité
Květy: světle zelené-žluté, velmi malé

no; do vyšších horských poloh, ale všude 
poměrně vzácný.
Zajímavosti: Tato nenápadná orchidej 
dokáže rychle osídlit nová stanoviště (důlní 
haldy, křoviny podél cest), ale stejně rychle 
může také zmizet, pokud jí sousední rostli-
ny nenechají dostatek světla; ustupuje také 
kvůli zakyselení půdy. Chráněná rostlina!

281 Bradáček vejčitý  Listera ovata
Čeleď: vstavačovité
Květy: zelené v mnohokvětém hroznu, 
květy v paždí krátkých listenů
Další znaky: 20–50 cm, dva nápadné, 
vstřícné vejčité listy (zřídka i tři).
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Chudé, nepříliš kyselé kosené lou-
ky, do vyšších horských poloh, všude jen 
vzácně.
Zajímavosti: Silně ohrožený a dále ustupu-
je. Chráněná rostlina!

  Květy světle zelené

282 Merlík bílý  Chenopodium album
Čeleď: merlíkovité
Květy: nazelenalé-bílé, květní obal 
pomoučený
Další znaky: Jednoletka; 5 cm–2 m, kořeny 
až metr hluboké; listy řapíkaté, kosníkovité 
– vejčité, většinou nepravidelně pilovité,  
horní užší a méně pilovité; semena černě 
lesklá. 
Doba květu: červenec–říjen
Výskyt: Často na polích a v zahradách, na 
ruderálních stanovištích a na březích; téměř 
celosvětově rozšířený. 
Zajímavosti: Typický zástupce „moderních“ 
plevelů, který dokáže škodit i dnešnímu 
intenzivnímu zemědělství; semena se dříve  
přidávala do chlebové mouky a jako potra- 
va sloužila lidem zřejmě už v době kamenné.

Podobné druhy: 
Mnoho dalších, více nebo méně podobných 
druhů, např.:
merlík všedobr (Chenopodium bonus-
henricus): Dříve rozšířený také ve vsích vý- 
chodních Krušných hor, používal se do salá- 
tů i jako léčivka. Dnes však z větší části 
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  Bílé květy

286 Svízel povázka  Galium mollugo 
Čeleď: mořenovité  
Květy: bílé–nažloutlé, čtyřcípá koruna, 
vůně podobná medu
Další znaky: 30–100 cm; lodyha čtyřhran-
ná; listy v přeslenech, obvykle po 8, kopina-
té, ke špičce zúžené.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Louky, křoviny, okraje cest, rozšíře-
ný v celém východním Krušnohoří.
Zajímavosti: Dříve se používal při výrobě 
sýra (lepší než svízel syřišťový pro mnohem 
vyšší obsah fermentů).

Další druhy: 
Svízel přítula (Galium aparine): 
Semena s háčkovitými štětinami, s jejichž 
pomocí se rozšiřují; hojný až po hřebeny na 
stanovištích bohatých na živiny.
Svízel syřišťový (Galium verum): Květy 
citrónově žluté, voní po medu; chudé 
trávníky; do spodních vrchovin, ale nepříliš 
často ; dříve se používal při výrobě sýrů.

287 Svízel vonný (mařinka vonná)    
Galium odoratum (Asperula odorata)
Čeleď: mořenovité
Květy: bílé
Další znaky: Až 30 cm, lodyha přímá; vy-
tváří tmavě zelené koberce na lesní půdě; 
listy na okraji drsné.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Listnaté lesy se zásaditou půdou, 
v odpovídajících bukových lesích až do 
vyšších horských poloh.
Zajímavosti: Uvadající rostliny mají charak-
teristickou vůni; léčivka, přidává se také do 
nápojů (bowle).

288 Svízel hercynský   
Galium saxatile (G. harcynicum)
Čeleď: mořenovité  
Květy: bílé
Další znaky: Výhonky 8–25 cm dlouhé, 
vystoupavé, čtyřhranné; přesleny většinou s 
6 listy, listy kopinaté – obvejčité. 
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Chudé horské louky, světlé lesy s 
chudou, kyselou půdou; rozšířený v celém 

Další znaky: 5–40 cm, listy okrouhlé, laloč-
naté, laloky zubaté.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Louky, pastviny, ruderální stano-
viště; jednotlivé poddruhy se liší co do sta-
novišť, všechny jsou však v pahorkatinách a 
hornatinách častější než v nížinách. 
Zajímavosti: Léčivka - proti ženským nemo- 
cem; alchymisté prý s rostlinou experimen-
tovali kvůli zářivým kapkám rosy, které se v  
chladných ránech objevovaly na jejích listech. 
Ve východních Krušných horách se nachází 
přibližně 9 druhů kontryhelů. Jejich 
vzájemné odlišení a přesné určení je pro-
blematické i pro odborníka, a proto se zde 
soustředíme pouze na jejich vyjmenování a 
stručný komentář jejich stanovišť a četnost 
výskytu.
Kontryhel sivý (Alchemilla glaucescens) 
– velmi roztroušeně se vyskytuje v suchých 
krátkostébelných trávnících a na výslun-
ných svazích.
Kontryhel pastvinný (Alchemilla mon- 
ticola) – běžný druh na přirozených i rude-
ralizovaných loukách a pastvinách.
Kontryhel třpytivý (Alchemilla micans) 
– velmi hojně podél cest, na loukách a 
pastvinách v celé oblasti.
Kontryhel půlkulovitý (Alchemilla 
subglobosa) – roztroušeně na zachovalých 
horských loukách a smilkových pastvinách
Kontryhel vroubkovaný (Alchemilla 
subcrenata) – poměrně vzácně na vlhkých 
loukách, na březích potoků a prameništích
Kontryhel žlutozelený (Alchemilla 
xanthochlora) – vzácně na mokřadech, 
prameništích a podmáčených loukách. 
Kontryhel ostrolaločný (Alchemilla 
vulgaris) – velmi hojně na podmáčených 
i mezofilních loukách, na březích potoků a 
mokřadech.
Kontryhel lysý (Alchemilla glabra) –  
roztroušeně se vyskytuje na mokřadech a  
prameništích, na březích potoků a přiroze-
ných podmáčených loukách.
Kontryhel ledvinitý (Alchemilla reni- 
formis) – nejvzácnější kontryhel ve východ- 
ních Krušných horách vyskytující se ojedi- 
něle na prameništích, rašelinných vstava-
čových loukách, mokřadech a na březích 
potoků.

Bílé květy
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Příbuzný druh:
Sasanka pryskyřníkovitá (Anemone 
ranunculoides): Podobná sasance hajní –  
až na žluté květy; tři listy téměř přisedlé; 
vzácně v některých údolích v nižších polo-
hách východních Krušných hor, v listnatých 
lesích s bazickou půdou bohatou na živiny.

292 Pryskyřník platanolistý    
Ranunculus platanifolius
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: bílé
Další znaky: 20 cm–1,30 m, stonek s rozta-
ženými větvemi; listy složené z 5–7 lístků, 
jemné, pružné, většinou lysé a přisedlé.
Doba květu: květen–červenec
Výskyt: Vzácně v horských lužních lesích, 
vysokobylinných nivách a křovinách; ve vý-
chodních Krušných horách jen ve východní 
části.

293 Samorostlík klasnatý   
Actaea spicata
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: bílé nebo žlutavě bílé, malé, v mno-
hokvětých hroznech, 4 korunní a 4 kališní 
lístky
Další znaky: 30–60 cm, oddenek s uzly; lis-
ty dlouze řapíkaté, dvakrát trojitě zpeřené; 
černé, podlouhle vejčité bobule s více se-
meny a červenou, jedovatou šťávou.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Listnaté lesy s bohatým bylinným 
patrem, především v horách, na zásaditých 
půdách.
Zajímavosti: Dříve se často používal jako 
léčivka proti revmatismu, účinky jsou však 
sporné; jedovatý.

294 Ptačinec hajní  Stellaria nemorum
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: bílé, 15–20 mm 
Další znaky: Poléhavá rostlina s chlupatou 
lodyhou, až 60 cm; spodní listy srdčité a 
dlouze řapíkaté, svrchní oválné, zašpičatělé 
a téměř přisedlé, na okraji brvité. 
Doba květu: květen–září
Výskyt: Pobřežní křoviny, lužní olšiny, také 
v dalších vlhkých, stinných listnatých lesích; 
častý ve většině údolí východních Krušných 
hor. 

východním Krušnohoří, především ve 
vyšších polohách.
Zajímavosti: Rostlina při sušení zčerná.

289 Svízel bahenní  Galium palustre
Čeleď: mořenovité  
Květy: bílé
Další znaky: 15–60 cm, přesleny s 4–6 listy, 
lístky na vrcholu tupé; lodyha hranatá, s 
nevýraznými lištami, drsná. 
Doba květu: květen–září
Výskyt: Vlhké louky, příkopy, břehy, velmi 
rozšířený na odpovídajících stanovištích, až 
do vyšších horských poloh.

Podobný druh:
Svízel slatinný (močálový) (Galium 
uliginosum): Přesleny většinou se 6–8 listy,  
lístky s ostnatou špičkou; chudé vlhké louky,  
nepříliš hojný.

290 Kozlík dvoudomý  Valeriana dioica
Čeleď: kozlíkovité
Květy: růžové-bílé; v hustých koncových 
vijanech
Další znaky: 15–30 cm; spodní listy řapíka-
té, vejčité, celokrajné, svrchní zpeřené s vel- 
kým koncovým úkrojkem; dvoudomá rost- 
lina.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Vlhké louky, příkopy, rozšířený 
především ve vrchovinách. 
Zajímavosti: Druh je ohrožený, především 
odvodněním a eutrofizací stanovišt. 

291 Sasanka hajní   
Anemone nemorosa
Čeleď: pryskyřníkovité
Květy: bílé nebo růžové se žlutými prašní-
ky; většinou jen jeden koncový květ, 2–4 cm  
velký 
Další znaky: 10–30 cm, přímý, slabě ochlu-
pený stonek; listy řapíkaté, s 3–5 četnou 
čepelí.
Doba květu: březen–duben 
Výskyt: Velmi rozšířená v listnatých lesích a 
na stinných horských loukách.
Zajímavosti: Jako jedna z nejdříve kve-
toucích květin představuje důležitý zdroj 
potravy pro včely.
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východních Krušných hor, především na 
slunných jižních stráních; podobný je  rožec 
plstnatý, který se šíří z okrasných skalek.

297 Úrazník položený      
Sagina procumbens    
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: bělavé, se čtyřmi malými korunními 
a kališními lístky 
Další znaky: Plazivá, nenápadná, ale v lid- 
ských sídlech velmi rozšířená rostlina; 2–5 cm  
(někdy však až 15 cm); kořenující; listy úzké, 
s ostnatou špičkou, 5–12 cm dlouhé;
Doba květu: květen–září
Výskyt: Na cestách, polích, záhonech (pře- 
devším na vlhkých, bohatých, kyselých pů- 
dách); častý až do nejvyšších poloh východ-
ních Krušných hor. 

298 Kolenec rolní  Spergula arvensis
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: bílé, malé, na konci stonku
Další znaky: Jednoletá, 10–50 cm vysoká 
rostlina s přímým nebo rozvětveným, polé- 
havým stonkem; listy kopinaté, 2–3 cm 
dlouhé, uspořádané v přeslenech; na spod-
ní straně s podélnou rýhou.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Především na kyselých půdách bo-
hatých na živiny; ve východních Krušných 
horách jeden z nejčastějších polních 
plevelů; rozšířený téměř po celém světě.
Zajímavosti: Indikátor kyselé půdy; chuť 
podobná špenátu. 

299 Silenka nadmutá  Silene vulgaris
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: bílé-světle růžové; silná vůně,  
16–18 mm v průměru, s hluboce dělenými 
korunními lístky; kalich kulovitě nafouklý
Další znaky: 15–50 cm, lodyha přímá; 
vstřícné, hladké a namodralé listy, plody 
vejcovitě kulovité tobolky.
Doba květu: červen–září 
Výskyt: Chudé trávníky, skalní svahy, světlé 
lesy a křoviny, ve východních Krušných 
horách ve všech polohách (v nejvyšších jen 
na teplých stanovištích).
Zajímavosti: Mladé výhonky a listy se při-
dávají do salátů.

Podobné druhy: 
Křehkýš vodní (Myosoton aquaticum): 
Podobný, ale lodyha je dole bez chlupů a 
čtyřhranná, listy nejsou brvité; především 
na bahnitých půdách na březích a v 
příkopech.
Ptačinec mokřadní (Stellaria alsine):  
Namodralé, úzké listy; kališní lístky zřetelně  
delší než bílé okvětní lístky; často v prame-
ništích a na jiných mokrých stanovištích, až 
do nejvyšších horských poloh.
Ptačinec prostřední (Stellaria media): 
Malá, poléhavá, ochlupená rostlina; pole a 
zahrady s dostatkem živin; chutná přísada 
do salátů.
Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea):  
Až 35 cm; velké bílé květy; teplomilný 
druh listnatých lesů, jen v nižších polohách 
Krušných hor, zde však poměrně hojný.

295 Ptačinec trávovitý   
Stellaria graminea
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: bílé; korunní lístky téměř až k bázi 
dělené
Další znaky: 10–50 cm; listy kopinaté, na 
bázi brvité, jinak lysé.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: Především na pozdě, nebo vůbec 
nekosených, kyselých loukách až do 
nejvyšších poloh východních Krušných hor.
Zajímavost: Indikátor kyselých půd.  

296 Rožec obecný   
Cerastium holosteoides 
Čeleď: hvozdíkovité
Květy: bílé; korunní lístky nejvýše do jedné 
třetiny dělené
Další znaky: 10–30 cm; krátké sterilní výho- 
ny; listy šedozelené, 1–3 cm dlouhé, po-
dlouhlé, vejčité až kopinaté.
Doba květu: duben–říjen
Výskyt: Louky bohaté na živiny, pastviny 
a okraje cest; častý až do nejvyšších poloh 
východních Krušných hor.

Další druhy: 
Rožec rolní (Cerastium arvense): 
Mnohem větší, nápadně bílé květy, listy 
naopak menší než u rožce obecného, jako 
teplomilný druh jen v nižších polohách 
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jílovitými půdami; ve východních Krušných 
horách rozšířený kromě oblasti mezi řekami 
Mulde a Wilde Weißeritz.
Zajímavosti: Používá se jako koření, podle 
tvaru listů se dobře rozlišuje od jiných 
brukvovitých. 

302 Řeřišnice luční     
Cardamine pratensis
Čeleď: brukvovité
Květy: bledě růžové-bílé s fialovými žilka-
mi; šest žlutých tyčinek
Další znaky: 15–60 cm, přízemní listová 
růžice, přímá, dutá lodyha; přízemní listy 
řapíkaté, s 2–15 páry okrouhlých lístků; 
krátce řapíkaté lodyžní listy jsou také zpeře-
né, ale s podlouhlými, úzkými lístky.
Doba květu: duben–červen
Výskyt: Na vlhkých, nepříliš bohatých lou-
kách nebo ve světlých, vlhkých listnatých 
lesích; hojný druh. 
Zajímavosti: Vyhledávaná potrava larev 
běláska řeřichového; čaj z řeřišnice prý 
pomáhá proti revmatismu, mladé lístky se 
svou ostrou chutí se přidávají do salátů. 

Podobné druhy:
Řeřišnice hořká (Cardamine amara): 
Bílé květy; příkopy a prameniště; často se  
používá jako náhražka za potočnici lékař- 
skou (Nasturtium officinale – ve východních 
Krušných horách jen velmi vzácně), podob-
ný vzhled i využití.
Řeřišnice křivolaká (Cardamine flexu-
osa): Květy také bílé, lodyha ochlupená, 
jasanové prameništní lesy, břehy lesních 
potoků ve vyšších polohách.
Řeřišnice srstnatá (Cardamine hirsuta):  
Zahradní plevel, v posledních letech se 
dostala také do mnoha obcí východních 
Krušných hor.

303 Řeřišničník Hallerův   
Cardaminopsis halleri  
Čeleď: brukvovité
Květy: bílé, 5–7 mm 
Další znaky: 10–40 cm, s výhonky; přízem- 
ní listy téměř kulaté, lodyžní listy vejčité, 
řapíky 5–12 mm dlouhé; lusky cca 20 mm  
dlouhé, nahoru ohnuté, s velkým množst-
vím semen.

Podobný druh: 
Silenka širolistá (Silene latifolia): Květy 
se otvírají pozdě odpoledne, intenzivní vůní  
lákají noční motýly; častý druh okrajů křovin.
Silenka nicí (Silene nutans): Teplomilný 
druh osluněných jižních svahů až do nižších 
horských poloh; lepkavá lodyha, květy 
převislé, otvírají se jen na noc.

300 Křídlatka japonská  Fallopia 
japonica (Reynoutria japonica)
Čeleď: rdesnovité
Květy: bělavé, v úžlabních latách mnoho- 
květých lichoklasů
Další znaky: Rychle rostoucí bylina, v příz- 
nivých podmínkách dosáhne během něko-
lika týdnů výšky 2–3 metry (přírůstek  
10–30 cm za den!); lodyha načervenalá 
nebo modrozelená, listy kožovité, řapíkaté, 
až 20 cm dlouhé. 
Doba květu: červenec–září
Výskyt: V mnoha evropských zemích se 
rychle šíří, také ve východních Krušných 
horách; především podél vodních toků po 
jejich úpravách těžkou technikou.
Zajímavosti: Konkurenceschopný neofyt,  
který dokáže jako žádný jiný druh vytlačo-
vat druhy původní – působí tak značné pro-
blémy. Břehy potoků porostlé křídlatkou 
jsou v zimě a na jaře vystaveny silné erozi. 
Boj s křídlatkou je velmi těžký, i zbytky 
kořenů totiž v půdě vytvoří novou rostlinu.  

Podobný druh:
Křídlatka sachalinská (Fallopia sacha-
linensis): Ještě vyšší (až 5 m) než křídlatka 
japonská, působí podobné problémy; troj-
úhelníkovité až srdčité listy; ve východních 
Krušných horách dosud méně rozšířená.

301 Česnáček lékařský   
Alliaria petiolata
Čeleď: brukvovité
Květy: bílé, 5–8 mm, v koncových hroznech
Další znaky: 20–100 cm; lodyha hranatá a 
dole ochlupená; dolní listy řapíkaté, srdčité 
až ledvinovité, horní listy krátce řapíkaté, 
trojúhelníkovité, nepravidelně zubaté, 
rozemnuté jsou cítit po česneku.
Doba květu: duben–červen 
Výskyt: Na okraji lesů a křovin s bohatými 
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půdami, rašeliniště; v Krušných horách 
rozšířená, ale vzácnější než borůvka.
Zajímavosti: Velmi chutné plody, používají 
se do marmelád a kompotů, bohaté na vi-
tamíny minerály; antibakteriální prostředek 
při zánětech močového měchýře.  

Další druh: 
Klikva žoravina (Vaccinium oxycoccos): 
Mnohem menší listy, tenký, plazivý stonek a 
dlouze stopkaté, růžové květy; typický druh 
krušnohorských rašelinišť.

306 Sedmikvítek evropský     
Trientalis europaea
Čeleď: prvosenkovité
Květy: bílé, 1–1,5 cm, ve tvaru hvězdy, ob- 
vykle se sedmi korunními lístky; květy jed-
notlivě na konci lodyhy
Další znaky: Tvoří výhonky; přímá lodyha, 
5–20 cm; listy kopinaté, střídavé a nahoře 
v růžici.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Kyselé listnaté a jehličnaté lesy, ra- 
šeliniště; především ve vyšších horských 
polohách.
Zajímavost: Sedmikvítek je relikt poslední 
doby ledové a nejlépe se mu daří v chlad-
ných oblastech ve vyšších polohách, nebo v 
severských rašeliništích. 

307 Udatna lesní  Aruncus dioicus 
(Aruncus sylvestris)
Čeleď: růžovité
Květy: bílé (samčí květy okrově, samičí čistě 
bílé), v 20–30 cm dlouhých, koncových, čas- 
to lehce převislých latách, složených z mno-
ha klasovitých hroznů; rostliny většinou 
dvoudomé
Další znaky: Až 1,80 m, krátký, silný pod-
zemní oddenek a přímá, až ke květenství 
nevětvená, často zdřevnatělá lodyha; listy 
trojčetně zpeřené s vejčitými, ostře pilovitý-
mi úkrojky. 
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Suťové lesy, lesní rokle, vlhké pří-
kopy podél cest, okraje lesních potoků; ve 
východních Krušných horách především v 
říčních údolích (nejvíce v povodí Muldy).
Zajímavosti: Udatna se pěstuje jako stíno-
milná okrasná rostlina.

Doba květu: květen–červenec 
Výskyt: Často na horských loukách, na ok-
rajích křovin a důlních haldách.

Podobný druh:
Řeřišničník písečný (Cardaminopsis 
arenosa): přízemní listy zpeřené, květy bílé, 
ve východních Krušných horách poměrně 
častý (nejvíce podél železničních tratí). 

304 a, b Penízek modravý     
Thlaspi caerulescens
Čeleď: brukvovité
Květy: bílé, načervenalé nebo světle fialové, 
2–4 mm, v koncových hroznech
Další znaky: 10–30 cm, většinou více ne- 
větvených lodyh vyrůstajících z jedné růži- 
ce; jen přízemní listy řapíkaté; plod – ob-
vejčitě klínovitá šešulka, během zrání 
semen se prodlužuje.
Doba květu: březen–červen 
Výskyt: Jen místy, těžiště rozšíření v Kruš-
ných horách a Vogtlandu; zde většinou na  
horských loukách, chudých úhorech, okra- 
jích lesů; také na půdách s obsahem těž-
kých kovů. 
Zajímavost: Na jaře rozkvétá jako jedna z 
prvních rostlin, někdy dokonce již v únoru; 
indikátor těžkých kovů.

Podobné druhy: Mnoho podobně velkých, 
bíle nebo načervenale kvetoucích brukvo-
vitých, které lze určit jen s pomocí odborné 
literatury.
Penízek rolní (Thlaspi arvense): Květy 
bílé; bez přízemní růžice; obecně rozšířený, 
hojný na polích a úhorech.

305 a, b Brusnice brusinka   
Vaccinium vitis-idaea
Čeleď: vřesovcovité
Květy: bílé-slabě načervenalé, zvonkovité, v 
koncových hroznech, 4–8 mm
Další znaky: Stálezelený zakrslý keříček, až 
20 cm vysoký, listy tmavě zelené a kožovité; 
od konce srpna se objevují nejprve bílé, 
později červené bobule, které dozrávají 
pozdě na podzim.
Doba květu: květen–srpen
Výskyt: Smrkové a borové lesy, vřesoviště 
s kyselými, písčitými, většinou suchými 
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308 Tužebník jilmový      
Filipendula ulmaria
Čeleď: růžovité
Květy: žlutobílé, sladce vonící, malé, v 
hustých vrcholících
Další znaky: Až 1,50 m vysoký; lodyha na- 
červenalá a v horní části větvená; listy zpe-
řené, zřetelně žilnaté, nahoře tmavě zelené, 
vespod bílé chlupy, listy ostře pilovité.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Vlhké louky, vysokobylinné nivy 
a lužní lesy; od nížin po nejvyšší polohy 
Krušných hor.
Zajímavosti: Tužebník se používá k slazení 
a ochucení jídel a nápojů; léčivka – proti 
horečce a bolestem.

309 Jahodník obecný  Fragaria vesca
Čeleď: růžovité
Květy: bílé, 1–1,5 cm, pětičetné v chudém 
vrcholíku
Další znaky: Větvený oddenek, stálezelená 
rostlina; 5–20 cm; listy trojčetné, chlupaté; 
plody (jahody) 10–20 mm dlouhé s mnoha 
malých semínky na povrchu.
Doba květu: květen–červen (a později) 
Výskyt: Ve světlých lesích, na okrajích lesů a  
lesních cest; na nepříliš vlhkých stanovištích.
Zajímavosti: Už v antických dobách byly 
lesní jahody vyhlášenou pochoutkou, ve 
středověku se začaly vysazovat a šlechtit. 
Dnešní kulturní odrůdy pocházejí z ame-
rických divokých jahod. 

Další druh: 
Jahodník truskavec (Fragaria moscha-
ta): Řapíky vodorovně odstávající, ochlupe-
né; většinou zásaditá stanoviště bohatá na 
živiny; teplomilná rostlina, z údolí Labe se 
rozšířila do střední části východních Kruš-
ných hor.

310 Lomikámen zrnatý      
Saxifraga granulata
Čeleď: lomikamenovité
Květy: bílé, cca 1,5 cm v průměru, v konco-
vých, řídkých vrcholících
Další znaky: 15–40 cm; většinou stáleze-
lená přízemní růžice listů; lodyha ochlupe- 
ná, nahoře větvená, listy okrouhlé až ledvi-
novité, na okraji hluboce vroubkované, 

svrchní listy krátce, spodní dlouze řapíkaté; 
v úžlabí odumřelých listů rozmnožovací 
cibulky.  
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Chudé kosené louky, často v křo- 
vinách, především ve východní části 
východních Krušných hor a jejím předhůří.
Zajímavosti: Jméno lomikámen odkazuje 
na fakt, že mnoho druhů roste ve skalních 
štěrbinách a působí tak dojmem, že skálu 
trhají. 

311 Rosnatka okrouhlolistá     
Drosera rotundifolia
Čeleď: rosnatkovité
Květy: bílé, pětičetné ve vijanech
Další znaky: 5–20 cm vysoká, přízemní rů- 
žice okrouhlých, načervenalých, žláznatě 
chlupatých, masitých listů; žláznaté chlupy 
vylučují lepkavou tekutinu, která slouží k 
polapení hmyzu.
Doba květu: červenec–srpen
Výskyt: Vrchoviště a přechodová rašeliniště;  
dnes velmi vzácná, na ústupu; ve východ- 
ních Krušných horách jen jednotlivě ve 
východní části.
Zajímavosti: Lapáním menšího hmyzu vy- 
rovnává tato masožravá rostlina nedostatek  
živin na rašeliništích – důkaz o „masožra-
vosti“ podal roku 1875 po dlouhých poku-
sech Charles Darwin. Chráněný druh!

312 Komonice bílá   Melilotus albus
Čeleď: bobovité
Květy: bílé, jen 4–8 mm velké, v jedno-
stranných úžlabních hroznech
Další znaky: 30–120 cm; dvouletka; řapí- 
katé, trojčetné listy, lístky podlouhle kopi- 
naté až oválné; plody jsou obvejčité, elipsoi-
dní až kulovité lusky.
Doba květu: červen–září 
Výskyt: Na úhorech, na okrajích cest a u 
železničních tratí, na suchých ruderálních 
stanovištích, šíří se také do vyšších horských 
poloh.
Komonice lékařská (Melilotus officina-
lis): Menší, žluté květy, širší lístky; vzácnější 
druh, také se však šíří do vyšších horských 
poloh.
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313 Jetel plazivý  Trifolium repens
Čeleď: bobovité
Květy: bílé nebo světle růžové, v kulovitých 
hlávkách, květní stopky až 20 cm dlouhé
Další znaky: 15–45 cm vysoký, s plazivou 
lodyhou, na uzlinách kořenující; dlouze řapí- 
katé listy s jemně pilovitými, vejčitými lístky.
Doba květu: květen–září
Výskyt: Velmi častý druh, především na  
pastvinách, cestách a jiných často sešlapá-
vaných stanovištích.
Zajímavosti: Jetel plazivý je velmi odolný 
proti sešlapávání, proto bývá součástí se- 
menných směsí pro trávníky; kvalitní pícni-
na a výborný zdroj pylu a nektaru pro včely.

Podobný druh: 
Jetel zvrhlý (Trifolium hybridum): 
Velmi podobné květy, ale většinou přímý, 
mnohem kratší květní stopky; vlhčí louky, 
ruderální stanoviště, od 19. století se 
pěstoval na polích. 

314 Len počistivý  Linum cartharticum  
Čeleď: lnovité
Květy: bílé, na bázi se žlutým nehtem, před 
rozkvětem nící; pětičetné vidlany
Další znaky: Drobná, až 30 cm vysoká, jed-
noletá rostlina s nitkovitou, holou lodyhou, 
nahoře větvenou; listy vstřícné, obkopinaté 
až kopinaté, přisedlé.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Chudé louky se suchými – vlhčími, 
často vápnitými půdami, okraje cest, světlé 
lesy; ve východních Krušných horách jen  
místy (často v bývalých hornických revírech). 
Zajímavosti: Příbuzný dříve u nás hojně 
pěstovaného lnu setého (Linum usitatissi- 
mum), jehož divoká forma pochází z vý-
chodního Středomoří.

315 Šťavel kyselý  Oxalis acetosella
Čeleď: šťavelovité
Květy: bílé nebo načervenale žilkované, 
pětičetné; jednotlivé
Další znaky: 8–15 cm vysoký, většinou stá- 
lezelený, bez nadzemní lodyhy; všechny 
listy v přízemní růžici, dlouze řapíkaté, 
trojčetné (za sucha, nebo při dotyku složené 
a sehnuté); plodem je tobolka, která dokáže 
zralá semena vystřelovat až do vzdálenosti 

přes 2 metry.
Doba květu: duben–květen 
Výskyt: Lesy všech druhů, stínomilný druh.
Zajímavosti: Kyselá přísada do salátů, 
kyselina šťavelová však může být ve větším 
množství jedovatá (především pro lidi s 
onemocněním ledvin).

Podobný druh: 
Šťavel tuhý (Oxalis stricta): Kvete žlutě; 
rozšířený neofyt (pochází ze Severní Ame-
riky) – v zahradách, na polích a ruderálních 
stanovištích; velmi podobný vzácnějšímu, 
ze Středomoří pocházejícímu šťavelu 
růžkatému (Oxalis corniculata). Oba 
druhy jsou však málo konkurenceschopné a 
nedokážou vytlačit původní rostliny.

316 Čarovník alpský  Circaea alpina
Čeleď: pupalkovité
Květy: bílé, malé a svazčitě uspořádané
Další znaky: 5–30 cm; listy 1–5 cm dlouhé, 
široce kopinaté (svrchní listy) až srdčité 
(spodní listy), lesklé a (především v blízkosti 
špičky) pilovité.
Doba květu: červen–srpen
Výskyt: V lesních roklích a lužních lesích; 
nepříliš častý; jen v pahorkatinách a vrcho-
vinách.

Podobné druhy: 
Čarovník pařížský (Circaea lutetiana):  
Až 70 cm, přímý, květy uspořádané v hroz- 
nu, listy téměř vejčité; listnaté lesy pahor-
katin, bohaté na živiny, místy i v nižších 
polohách vrchovin.
Čarovník prostřední (Circaea inter-
media): Cca 45 cm, vzhled někde mezi 
čarovníkem alpským a pařížským  (možná 
vznikl jako jejich kříženec).

317 Svlačec rolní  Convolvulus arvensis
Čeleď: svlačcovité  
Květy: bílé-růžové;  nálevkovité, jednotlivě 
v úžlabí listů
Další znaky: Listy střelovitě vejčité, lodyha 
pravotočivá nebo poléhavá, až 80 cm 
dlouhá. 
Doba květu: červen–září
Výskyt: Pole, zahrady, osluněné křoviny; 
rozšířený, ve vyšších polohách vzácnější.
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Zajímavosti: Odolný zahradní plevel s hlu- 
bokými kořeny; květy se zavírají při dešti-
vém, chladném  počasí.

Podobný druh:
Opletník plotní (Calystegia sepium): 
Až 3 m dlouhý oddenek; větší než svlačec 
rolní; kalich zakrytý dvěma listenci; často 
ve vlhkých křovinách, rákosinách a dalších 
břežních porostech.

318 Světlík lékařský 
Euphrasia officinalis
Čeleď: krtičníkovité
Květy: bílé, někdy nafialovělé, s žlutou 
skvrnou v ústí
Další znaky: Jednoletka, až 45 cm vysoká, 
listy vejčité, pilovité, svrchní listy s dlouhou 
špičkou.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Nepříliš suché, krátkostébelné lou-
ky a pastviny, silně ohrožený druh.

319 Koprník štětinolistý    
Meum athamanticum
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé (někdy světle žluté nebo růžové),  
velmi malé, v dvojitě rozvětvených okolících
Další znaky: 10–45 cm vysoká, většinou ne- 
větvená lodyha; listy 2–4x zpeřené s velmi 
úzkými lístky; plody 6–8 mm dlouhé a  
3–4 mm široké, se zřetelným vroubkováním; 
velmi aromatická rostlina.
Doba květu: květen–červen 
Výskyt: Typický a častý druh horských luk 
ve východních Krušných horách; jinak ale 
ohrožený druh!
Zajímavosti: Díky výrazné chuti se hodí 
do salátů, polévek, masitých jídel i omáček; 
neměly by ho však konzumovat těhotné 
ženy; v Bavorsku se z něj připravuje likér.
 
320 Bršlice kozí noha   
Aegopodium podagraria
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé (vzácně i růžové), v dvojitých 
okolících, korunní lístky jen cca 1,5 mm 
dlouhé
Další znaky: 50–100 cm vysoká,  výhonky 
tvořící rostlina; lodyha jen nahoře mírně 
rozvětvená; listy řapíkaté, svrchní 1–3x 

trojčetné, dlouze vejčité, ostře pilovité.
Doba květu: červen–červenec
Výskyt: Velmi často v zahradách, křovinách, 
na okrajích lesů a ve světlých  listnatých 
lesích.
Zajímavosti: Vytrvalý zahradní plevel, 
zároveň však přísada do salátů; dříve také 
lék proti dně.

Podobný druh: 
Krabilice zápašná (Chaerophyllum 
aromaticum): Vydává ostrý zápach; celá 
rostlina jemně ochlupená; ve střední a vý-
chodní části východního Krušnohoří často 
na neobhospodařovaných loukách, na  
okrajích lesů a v křovinách; mezi řekami 
Mulde a Flöha dosahuje západní hranice 
svého rozšíření, na niž navazuje výskyt 
krabilice zlatoplodé (Chaerophyllum 
aureum).

321 Krabilice chlupatá     
Chaerophyllum hirsutum
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé nebo růžové až světle nachové, 
s max. 2 mm velkými, jemně brvitými ko-
runními lístky v dvojitých okolících
Další znaky: 30–100 cm vysoká, jemně 
ochlupená rostlina; lodyha větvená, pod 
uzlinami mírně ztlustlá, listy 2–3x zpeřené, 
na okrajích hrubě pilovité.
Doba květu: květen 
Výskyt: Břehy potoků, vlhké louky, vlhké vy- 
sokobylinné nivy, ve vrchovinách mnohem 
častěji než v nížinách nebo pahorkatinách.

Podobné druhy: 
Krabilice mámivá (Chaerophyllum 
temulum): Lodyha s červenými skvrnami a 
pod uzlinami zesílená; roste v lesích a křo- 
vinách bohatých na živiny, v nižších a střed-
ních polohách východních Krušných hor.
Krabilice zlatoplodá (Chaerophyllum 
aureum): Listy 3–4x zpeřené; rostlina je po- 
dobná kerblíku lesnímu, ale lodyha není 
rýhovaná a dutá; okraje lesů, křoviny, 
kamenné hřbítky – ve východních Krušných 
horách dosahuje východní hranice rozšíření.
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322 Kerblík lesní  Anthriscus sylvestris
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé, s max. 2 mm velkými korunními 
lístky v 8–15 četném okolíku
Další znaky: 60 cm–1,50 m; lodyha rýho- 
vaná, vespod ochlupená; listy 2–3x zpeřené, 
lesklé, kopinaté, zašpičatělé.
Doba květu: květen–srpen 
Výskyt: Louky bohaté na dusík (velmi často 
na plochách hnojených kejdou), křoviny a 
okraje lesů, hojný od nížin po vyšší horské 
polohy.
Zajímavosti: Stejně jako příbuzný kerblík 
třebule (Anthriscus cerefolium) se používá  
do salátů a jako koření, pozor však na zámě-
nu s podobnými, jedovatými druhy! 
Zvlášť nebezpečný je bolehlav plamatý  
(Conium maculatum) – lodyha nerýho-
vaná, vespod s červenými skvrnami; hojný 
v údolí Labe, vzácně také na vlhkých 
ruderálních stanovištích v nižších polohách 
východních Krušných hor. 
Jedovatá je i tetlucha kozí pysk (Aethu-
sa cynapium) – listy podobné petrželi, ale 
až 1 m vysoká, lodyha načervenalá nebo 
namodralá, do středních horských poloh, 
místně hojná na stinných, vlhkých ruderální 
stanovištích a polích.

323 Bedrník obecný   
Pimpinella saxifraga
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé (vzácně růžové), v okolících, 
složených z 6–15 velmi malých okolíčků
Další znaky: 30–60 cm vysoká, většinou 
málo větvená, jemně rýhovaná lodyha, na-
hoře téměř bezlistá; listy lichozpeřené s 3–6 
jařmy lístků; lístky přízemních listů přisedlé, 
okrouhlé, vroubkované nebo pilovité.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Chudé louky, polosuché trávníky, 
suché lesy a křoviny. 

Podobný druh: 
Bedrník větší (Pimpinella major): 
Mnohem vzácnější, na extenzivně obhos-
podařovaných nivách a na okrajích cest ; 
až 1 m vysoký, s výrazně rýhovanou, hojně 
olistěnou lodyhou.   

324 Bedrník obecný  Angelica sylvestris
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé (vzácně růžové), v okolících, 
složených z 6–15 velmi malých okolíčků
Další znaky: 30–60 cm vysoká, většinou 
málo větvená, jemně rýhovaná lodyha, na- 
hoře téměř bezlistá; listy lichozpeřené s 3–6 
jařmy lístků; lístky přízemních listů přisedlé, 
okrouhlé, vroubkované nebo pilovité.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Chudé louky, polosuché trávníky, 
suché lesy a křoviny. 

Podobný druh: 
Bedrník větší (Pimpinella major):  
Mnohem vzácnější, na extenzivně obhospo- 
dařovaných nivách a na okrajích cest ; až 
1 m vysoký, s výrazně rýhovanou, hojně 
olistěnou lodyhou. 

325 Všedobr horský     
Peucedanum ostruthium
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé nebo načervenalé, v 20–50 čet-
ných dvojitých okolících
Další znaky: 30–100 cm vysoký; málo roz-
větvená, pruhovaná, dutá lodyha; listy jsou 
složeny z vejčitých nebo širších, na okraji 
pilovitých lístků.
Doba květu: červenec–srpen 
Výskyt: Na horských loukách, u potoků, v  
liniových křovinách, na okrajích cest a příko- 
pů, častěji ve vyšších polohách Krušných hor.
Zajímavosti: Pochází z Alp, dříve se na mno- 
ha místech pěstoval jako léčivka a koření. 

326 Bolševník obecný     
Heracleum sphondylium
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé nebo žlutozelené (někdy také 
načervenalé), ve velkých okolících, květy na 
okraji větší
Další znaky: 50 cm–1,50 m vysoký; lodyha 
5–20 mm silná, chlupatá a rýhovaná; listy 
velké, dlouze řapíkaté, 3–5 četné, lístky na 
okraji laločnaté; plodem je dvounažka, na 
okraji s jemnými křidélky, rozšíření díky 
větru a pasoucímu se dobytku.
Doba květu: červen–září 
Výskyt: Louky bohaté na dusík, břehy, okra-
je lesů a cest, vysokobylinné nivy; častý ve 

Bílé květy

323

322 324

326

325



204 Výtrusné a semenné rostliny 205

všech nadmořských výškách.
Zajímavosti: Mladé rostliny slouží jako vel-
mi dobrá pícnina (mj. také pro králíky). 

Podobné druhy: 
Bolševník velkolepý (Heracleum man- 
tegazzianum): Až 3 m vysoký, lodyha dole  
až 10 cm silná, okolíky mají až 50 cm v prů-
měru; z Kavkazu pocházející neofyt, který se  
dnes rychle rozšiřuje a vytlačuje původní 
druhy. Velmi odolná rostlina, jedovatá, po- 
třísnění kůže tekutinou z lodyhy může způso- 
bit puchýře nebo záněty, které se těžko hojí.

327 Mrkev obecná  Daucus carota
Čeleď: miříkovité
Květy: bílé nebo nažloutlé, květenství je  
dvojitý okolík, v době květu plochý až slabě  
vypouklý, v době plodu nálevkovitě pro- 
hloubený; korunní plátky, které směřují ven 
z okolíku, jsou zřetelně větší; uprostřed ob- 
vykle jeden purpurový květ
Další znaky: 30–100 cm vysoká, dvouletá 
rostlina s brázditou, chlupatou lodyhou; 
listy 2–3x zpeřené s úzkými zašpičatělými 
lístky; plody podlouhlé, vejčité dvounažky.
Doba květu: červen–září 
Výskyt: Úhory, suché louky, okraje cest, od 
nížin do středních poloh Krušných hor.
Zajímavosti: Dříve se používala jako pro- 
středek proti nachlazení a v pražené formě 
jako náhražka kávy; příbuzná s mrkví obec- 
nou setou (Daucus sativus), která pravdě- 
podobně vznikla křížením mrkve obecné a 
asijských, popř. středomořských druhů. 

328 Řebříček obecný 
Achillea millefolium
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: bílé-růžové
Další znaky: 30–60 cm, s krátkými nadzem-
ními výhonky, listy peřenosečné, lodyha na- 
hoře větvená v chocholičnatou latu.
Doba květu: červenec–říjen
Výskyt: Opuštěné nebo pozdě kosené lou-
ky, okraje cest a křovin; obecně rozšířený.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se užíval 
proti nemocem dýchacích a trávicích orgá- 
nů, k léčení poranění a proti horečce; čer- 
veně kvetoucí forma se pěstuje jako okras-
ná rostlina.

329 Řebříček bertrám     
Achillea ptarmica
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: bílé, úbory 1,5 cm v průměru
Další znaky: 15–150 cm; listy kopinaté, 
pilovité, lodyha nahoře větvená.
Doba květu: červenec–září
Výskyt: Pobřežní křoviny, pozdě kosené 
vlhké louky, rozšířený do vyšších horských 
poloh.
Zajímavosti: V lidovém léčitelství se dříve 
používal proti onemocnění dýchacích 
orgánů a bolestem zubů; mladé listy se 
používají do salátů.

330 Devětsil bílý  Petasites albus
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: bílé, v hustých hroznovitých úborech
Další znaky: 10–80 cm, s podzemními vý-
honky; listy okrouhlé, nepravidelně dvojitě 
pilovité, na spodní straně plstnaté, teprve 
pozdě na jaře, po odkvětu, dosáhnou plné 
velikosti (až 40 cm v průměru).
Doba květu: březen–květen
Výskyt: Vlhká stanoviště, písčité říční břehy, 
vlhké lesy, pobřežní křoviny, především ve 
vrchovinách, podél řek až do nížin.
Zajímavosti: Čaj z listů tiší křeče. 

331 Heřmánkovec nevonný    
Tripleurospermum perforatum
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: vnější květy (jazykovité) bílé, vnitřní 
květy (trubkovité) žluté, plné květní lůžko
Další znaky: jednoletá, 30–60 cm, listy dva-
krát až třikrát zpeřené, s dlouhými tenkými 
úkrojky, lodyha přímá, nahoře větvená; bez 
charakteristické vůně heřmánku.
Doba květu: červen–říjen
Výskyt: Pole, ruderální stanoviště, často až 
do vyšších horských poloh.

Podobné druhy:
Heřmánek pravý (Matricaria recutita): 
Typická vůně; pole a ruderální stanoviště, 
v nižších polohách východních Krušných 
hor; stará léčivka (nedoporučuje se však 
sbírat na polích kvůli vysokému obsahu 
pesticidů). 
Heřmánek terčovitý (Matricaria discoi- 
dea): Narozdíl od ostatních heřmánků 

Bílé květy
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nemá heřmánek terčovitý jazykovité květy,  
lodyha je hustě olistěná a dorůstá maximál-
ně do 40 cm. Není naší domácí rostlinou, 
pochází ze sv Asie a v Evropě byl poprvé 
zaznamenán až v roce 1852. Vyskytuje 
se na návsích, rumištích a sešlapávaných 
plochách.
Rmen rolní (Anthemis arvensis):  
15–50 cm, lodyha bohatě větvená, podobná  
stanoviště jako heřmánkovec nevonný, ale 
méně častý; květy se dříve používaly k výro- 
bě napodobeniny léčivé drogy z heřmánku.

332 Kopretina bílá     
Leucanthemum vulgare 
Čeleď: hvězdnicovité
Květy: vnější květy (jazykovité) bílé, vnitřní 
květy (trubkovité) žluté
Další znaky: 20–80 cm, listy podlouhle ko-
pinaté, pilovité, k bázi se zužují, ve střední 
části objímavé, v horní přisedlé.
Doba květu: květen–říjen
Výskyt: Kosené louky, ruderální stanoviště, 
rozšířená do vyšších horských poloh, na 
zásaditých půdách.
Zajímavosti: Mladé listy se používají na 
salát; rostlina jinak platí za luční plevel (šíří 
se díky kosení, nekvalitní pícnina).

333 Pstroček dvoulistý     
Maianthemum bifolium
Čeleď: liliovité
Květy: bílé v koncových hroznech
Další znaky: 5–20 cm, kvetoucí rostlina se 
dvěma (někdy třemi) srdčitými listy, nekve-
toucí jen s jedním listem. 
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Listnaté a jehličnaté lesy, rozšířený 
až do vyšších horských poloh.
Zajímavosti: jedovatý

334 Snědek chocholičnatý     
Ornithogalum umbellatum
Čeleď: liliovité
Květy: bílé, okvětní lístky vně se zeleným 
středním pruhem
Další znaky: Cibulovitá rostlina, 10–30 cm; 
listy podlouhlé, přízemní, rostou šikmo 
vzhůru, světlé střední pruhy.
Doba květu: duben–květen
Výskyt: Louky, parky, křoviny, ruderální 

stanoviště, nižší až střední horské polohy.
Zajímavosti: Při zatažené obloze jsou květy 
zavřené, rostlina je tak velmi nenápadná.

335 Kokořík přeslenitý     
Polygonatum verticillatum
Čeleď: liliovité
Květy: bílé, okvětní lístky se zelenými špič-
kami srostlé do trubky, chudá květenství v 
úžlabí listů
Další znaky: 30–70 cm; listy vejčité až kopi- 
naté, tři – šest listů v jednom přeslenu; 
plody: červené, později černé bobule.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Typický druh horských lesů s bohat-
šími půdami; na hřebenech i v nižších hor- 
ských polohách vzácnější.
Zajímavosti: jedovatý. 

336 Kokořík mnohokvětý     
Polygonatum multiflorum
Čeleď: liliovité
Květy: bílé, po 2–5 v úžlabí listů, válcovité
Další znaky: 30–80 cm, stonek oblý, převis-
lý, listy vejčité, dvořadé.
Doba květu: květen–červen
Výskyt: Listnaté a smíšené lesy pahorkatin 
a vrchovin s bohatým bylinným patrem, 
vzácně na hřebenech.

Další druh:
Kokořík vonný (Polygonatum odora-
tum): Po jednom až dvou visících květech 
pod jedním párem listů, teplomilný lesní 
druh, vzácně v pahorkatinách a nižších 
vrchovinách (ohrožený druh).

337 Česnek medvědí  Allium ursinum
Čeleď: liliovité
Květy: bílé, okolíkovitý vrcholík na bezlisté, 
trojhranné lodyze
Doba květu: duben–květen
Další znaky: 20–30 cm, 1–2 kopinaté pří- 
zemní listy, až 5 cm široké, řapíkaté; přede- 
vším v době květu vydává intenzivní česne-
kový zápach.
Výskyt: Vlhké listnaté lesy bohaté na živiny, 
nivy řek a potoků v nižších polohách vrcho-
vin; místy  ještě poměrně hojný, celkově 
však spíše vzácný.
Zajímavosti: Oblíbená divoká zelenina, 

Bílé květy
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účinky podobné česneku – dostupné po-
rosty byly proto často vydrancovány a druh 
se tak ocitl na ústupu. 

338 Bledule jarní  Leucojum vernum
Čeleď: amarylkovité
Květy: bílé, převislé, okvětní lístky zvonko-
vitě uspořádané, na špičce se zelenou 
skvrnou
Další znaky: Cibulovitá rostlina, 10–30 cm; 
listy úzké, masité, až 1 cm široké, stonek 
jednokvětý.
Doba květu: březen–duben
Výskyt: Vlhké listnaté lesy, nivy potoků, křo- 
viny, ve východních Krušných horách něko-
lik pravděpodobně přirozených stanovišť v 
údolí řeky Wilde Weißeritz; jinak se obvykle 
šíří ze zahrad.
Zajímavosti: Velmi nápadná díky časným 
květům, oblíbená okrasná rostlina; jedova- 
tá. V údolí Wilde Weißeritz došlo k značné-
mu ústupu po povodních v roce 2002. 
Ohrožený druh! 
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  Jen dvě ze sedmi tříd měkkýšů dokázaly vytvořit takové formy, které mohou 
žít i na souši – plži a mlži. Pro plže je charakteristiké tělo složené z hlavy, nohy 
a útrobního vaku, který je u většiny druhů chráněn spirálovitě vinutou ulitou. 
U slimáků je tato ulita redukovaná na zvenčí neviditelné vápnité destičky nebo 
zrnka. Pohyb se uskutečňuje pomocí svalnaté nohy, která vylučuje sliz. Podle 
stavby těla rozlišujeme předožábré, zadožábré a plicnaté plže.
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Páskovka keřová  Cepaea hortensis

211

Text: Katrin Schniebs

Fotografi e: Katrin Schniebs, Frank Höhler

                     Měkkýši  
                                                     

Ti plži, kteří dýchají žábrami, mají oddělené pohlaví a většina druhů uzavírá 
svou ulitu s pomocí víčka, které je připevněné na zadní straně nohy. U nás se 
vyskytují výhradně ve vodním prostředí. Většina sladkovodních druhů a všech-
ny suchozemské patří ovšem mezi plicnaté, kteří jsou hermafroditi a vzdušný 
kyslík přijímají tzv. plicním vakem. 

U mlžů uzavírají dvě spojené lastury celé tělo, které je bez hlavy. Na horním 
okraji jsou lastury pohyblivě spojené zámkovou linií, v které obvykle leží větší 
počet zubů. Otvírání a zavírání lastur umožňuje pevný a pružný vaz. 

Ve východních Krušných horách se vyskytuje přibližně 120 druhů mlžů a plžů. 
Díky velkému množství rozmanitých biotopů zde nacházejí dobré podmínky k 
životu jednak nenáročné druhy, ale například i specialisté z řádu stopkookých.

Okraje lesů, nivy potoků a řek, nebo rozvaliny hradů a zámků, ukrývají druhově 
bohatou faunu plžů. Typickými obyvateli hor jsou například vřetenec horský 
(pseudofusulus varians) nebo srstnatka jednozubá (petasina unidentata).
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3  Páskovka keřová  Cepaea hortensis
Popis: Výška ulity 10–17 mm, šířka  
14–20 mm; stejně jako u páskovky hajní  
(Cepaea nemoralis) má ulita žlutý, načerve-
nalý nebo nahnědlý podklad a až pět tmavě 
hnědých pásků (jejich počet může kolísat, 
mohou se také navzájem prolínat nebo 
zcela chybět). Obústí ulity je u dospělých 
jedinců bílé, narozdíl od páskovky hajní 
(tmavě hnědé-černé). Jen zřídka najdeme 
páskovku keřovou s načervenalým nebo 
nahnědlým obústím. 
Výskyt: Typický obyvatel listnatých a smí- 
šených lesů, v jejich blízkosti také na lou-
kách, v křovinách, zahradách a parcích.
Rozmnožování: Páření probíhá na jaře, 
snůška mezi červnem a srpnem.
Potrava: se skládá převážně ze zelených 
částí rostlin.

4  Plamatka lesní  Arianta arbustorum
Popis: Kulovitá ulita se žlutavými nebo 
světle hnědými skvrnami na tmavě hnědém 
podkladu a s tmavě hnědým proužkem 
uprostřed posledního závitu. Výška  
15–22 mm, šířka 18–28 mm; ulita dospělých 
plamatek má bílé obústí.
Výskyt: Rozmanité biotopy – v listnatých a  
smíšených lesích, říčních a potočních ni-
vách, v remízcích, křovinách i na loukách; 
důležitá je dostatečná vlhkost a určitý mini- 
mální podíl vápníku v půdě, potřebný pro 
stavbu ulity (pro všechny plže s velkou uli-
tou základní podmínka k přežití).
Rozmnožování: Páření a snůška (až 70 vají-
ček s pevnou bílou vápnitou skořápkou) 
probíhá pozdě na jaře a v létě. 
Potrava: Stejně jako u páskovek se potrava 
skládá převážně ze zelených částí rostlin. 

5  Trojlaločka pyskatá   
Helicodonta obvoluta 
Popis: Světle hnědá až červenohnědá ulita –  
výjimečná mezi všemi našimi suchozem-
skými plži: 5 až 6 úzkých závitů tvoří téměř 
kotoučovitou ulitu s výškou do 7 mm a 
šířkou 15 mm; trojlaločnaté obústí.
Výskyt: Dává přednost listnatým lesům pa-
horkatin a vrchovin; žije mezi kameny, pod 
mrtvým dřevem nebo v listnaté hrabance; 
tento vápnomilný plž také často osidluje 

1  Slimák popelavý   
Limax cinereoniger 
Popis: Slimák popelavý patří s 15–20 cm 
(vzácněji také více) dlouhým tělem k našim 
největším slimákům. Dospělí jedinci jsou 
na svrchní straně většinou jednobarevní 
(černí), s výjimkou světlejšího kýlu, který se  
táhne od konce těla asi přes dvě třetiny 
hřbetu, a kterým se tento druh zřetelně 
odlišuje od plzáka lesního. Chodidlo je na 
okrajích černé a uprostřed světlé. Mladí sli- 
máci jsou zbarveni jinak: na hnědém pod-
kladu mají tmavší postranní pruhy. Čím jsou 
starší, tím více se tyto pruhy ztrácejí. Teprve 
když dosáhnou délky 10 cm a více, zbarví 
se do černa.
Výskyt: Ve východních Krušných horách ve  
všech listnatých a smíšených, na vlhčích 
místech i v jehličnatých lesích; většinou pod 
mrtvým dřevem, často také pod volnou 
kůrou.
Rozmnožování: Mezi červnem a srpnem 
najdeme na vlhkých místech v hrabance 
nebo pod mrtvým dřevem snůšku s až 350 
vajíčky.
Potrava: Převážně houby, také řasy a zetlelé 
části rostlin.

2  Slimák žlutý  Malacolimax tenellus 
Popis: Středně velký slimák, v dospělosti 3 
až 5 cm dlouhý; charakteristické je žluté až 
žlutooranžové zbarvení a krátký kýl, který se 
táhne od poslední třetiny hřbetu ke konci 
těla. U mnoha jedinců je pokožka částečně 
průsvitná, takže je pod ní možné rozeznat 
obrysy orgánů. Jako všichni zástupci čeledi 
slimákovitých (Limacidae) má také slimák 
žlutý vnitřní vápnitou destičku – pozůstatek 
po ulitě, která se v průběhu evoluce redu-
kovala.
Výskyt: Ve všech listnatých, smíšených i 
jehličnatých lesích s alespoň trochu vlhkou 
půdou; v hrabance listnatých lesů, pod roz-
padlými kmeny a větvemi, někdy také pod 
odlupující se kůrou nebo na houbách. Jako 
mnoho dalších lesních slimáků leze také za 
vlhkého počasí na kmeny stromů. 
Potrava: Houby, také řasy a lišejníky.
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staré (především hradní) zdi.
Zajímavosti: Protože ubývá přirozených, 
i lidmi vytvořených stanovišť (restaurace 
hradů a zámků), dostala se trojlaločka na 
seznam „téměř ohrožených“ druhů.

6  Vrásenka okrouhlá  
Discus rotundatus 
Popis: Zploštělá a pravidelně rýhovaná uli-
ta, průměr u dospělého jedince 5,5 až 7 mm 
s 5–6 závity; oproti velmi podobné, hnědé 
vrásence pomezní (Discus ruderatus), mívá 
také pravidelné červenohnědé skvrny. 
Výskyt: Jeden z našich nejčastějších plžů s  
ulitou, vyskytuje se i v Krušných horách 
(vrásenka pomezní jen v nadmořských 
výškách přes 800 m); na dostatečně vlhké a 
vápnité půdě osidluje rozmanitá stanoviště: 
listnaté a smíšené lesy, parky a zahrady; 
většinou pod kůrou zpráchnivělých kmenů, 
větví a pařezů, v listnaté hrabance, pod ka-
meny, v hustém bylinném podrostu i pod 
nánosy mrtvého organického materiálu; 
chybí v jehličnatých lesích, na polích a na 
kyselých rašeliništích.
Rozmnožování: Vrásenky kladou jen něko- 
lik poměrně velkých vajíček s bílou skořápkou. 

7  Jantarka obecná  Succinea putris 
Popis: Největší zástupce čeledi jantarko-
vitých ve střední Evropě; jantarové zbarvení, 
průsvitná a poměrně křehká ulita, výška (u 
dospělých jedinců) 16–22 mm, vzácně až 
24 mm; tři závity, z nichž poslední tvoří 2⁄3 
celé ulity.
Výskyt: V celém východním Krušnohoří v 
tužebníkových ladech podél vodních toků, 
nebo v pobřežní vegetaci rybníků, nádrží 
a rašelinišť; v lužních lesích a na vlhkých 
loukách.
Rozmnožování: Snůška od dubna do 
srpna; vajíčka nemají pevnou skořápku –  
proto musí být na velmi vlhkých místech, 
aby nevyschla.
Potrava: Zelené i zetlelé části rostlin.
Zajímavost: Často přenáší ploštěnce moto-
lici podivnou, která parazituje na ptácích. 

8  Slimáčník táhlý     
Semilimax semilimax 
Popis: Zploštělá ulita, u dospělých jedinců  
4–5 mm široká; průhledná a velmi křehká; 
velké ústí, obvykle zčásti uzavřené tenkou 
blankou. Vrchol ulity je někdy překrytý 
laloky pláště. 
Výskyt: V listnatých, smíšených i jehlična-
tých lesích, na vlhkých místech v listnaté 
hrabance, pod kameny nebo na starých 
pařezech.
Rozmnožování: Jako u všech skleněnkovi-
tých ve střední Evropě probíhá páření na 
konci podzimu a v zimě; dospělí slimáčníci 
potom ve věku přibližně jednoho roku umí-
rají. Mladí se vylíhnou na konci zimy a žijí 
zpočátku pod zemí, ve vlhké půdě.
Potrava: Především odumřelé části rostlin.

9  Řasnatka lesní  Macrogastra plicatula 
Ve východních Krušných horách je pro-
kázán výskyt 13 druhů z čeledi závornatko-
vitých, do níž patří i řasnatka lesní.
Popis: Závornatkovití mají levotočivé, vře-
tenovité a štíhlé ulity s mnoha závity; jed-
notlivé rody  a druhy se navzájem obtížně 
rozlišují. Ulita řasnatky lesní dosahuje délky 
11 až 14 mm a šířky 3 mm. Lamela, viditelná 
v ústí ulity, se rozdvojuje k jeho okraji a 
připomíná písmeno K. 
Výskyt: Listnaté a smíšené lesy, převážně 
na skalách a zdech, také na starých paře-
zech a v listnaté hrabance.

10 Plzák španělský      
Arion lusitanicus 
Plzák španělský se do oblasti Krušný hor 
dostal teprve v polovině 90. let 20. století. 
Šíří se především se zahradními rostlinami  
a zahrádkářskou zeminou. 
Popis: Dospělí jedinci dorůstají 7 až 12 cm a  
jejich barva se pohybuje od světle hnědé 
přes cihlově červenou až po černou. 
Hřbetní kýl chybí. Plzák španělský je téměř 
k nerozlišení od stejně zbarveného plzáka 
lesního (Arion rufus). Mladí jedinci jsou 
zbarvení do žluta, do červena nebo do 
hněda a na stranách mají podélný pruh.
Výskyt: Zahrady, parky, zemědělské plochy 
a okraje lesů poblíž lidských sídel.
Rozmnožování: Páření probíhá na konci 

6 7
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léta a na podzim, vajíčka najdeme na skry-
tých, vlhkých místech, např. pod kameny.
Potrava: Zelené části rostlin, mršiny, výkaly.

11 Hlemýžď zahradní      
Helix pomatia 
Popis: Největší z krušnohorských plžů s uli- 
tou – 30 až 50 mm v průměru. Kulatá, silno-
stěnná ulita má 4 1⁄2 až 5 závitů. Její zbar-
vení se pohybuje od šedé po světle hnědou, 
s různým počtem hnědých proužků. 
Výskyt: Světlé listnaté lesy, houštiny, meze; 
také na zdech, především na starých hra-
dech a zámcích.
Rozmnožování: Hlemýžď zahradní 
pohlavně dospívá ve věku dvou až pěti 
let. Páření probíhá od dubna do července, 
vajíčka jsou kladena čtyři až šest týdnů po 
páření, do vyhrabané díry v zemi. Bývá jich 
30 až 50 pohromadě a jsou chráněna bílou 
vápnitou skořápkou.
Potrava: Převážně zelené části rostlin.

12 Škeble říční  Anodonta anatina 
Popis: Může mít velmi rozmanité zbarvení 
i tvar; lastura může být až 15 cm dlouhá, 
kosočtverečně vejčitá; štít silně vyniká. Na 
rozdíl od velevrubů nemají lastury škeble 
říční a škeble rybničné zámek. 
Výskyt: V řekách, potocích, rybnících, jeze-
rech, nebo přehradách (Saidenbach).
Rozmnožování: Rozmnožuje se larvami 
(glochidium), které se vyvíjejí jako paraziti 
na ploutvích ryb (to mimo jiné napomáhá 
rozšiřování druhu).
Zajímavosti: Škeble rostou různou rych-
lostí, podle teploty vody a obsahu živin, a 
pravděpodobně se mohou dožít více než 
15 let.
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  v e východních Krušných horách se setkáme s více než 200 druhy pavouků. 
Většina z nich však oku návštěvníka unikne – jsou poměrně malí, výborně 
maskovaní a někteří jsou aktivní především v noci. Téměř polovina druhů, kte-
ré se v naší přírodě vyskytují, je menší než 4 mm a často je navzájem rozlišíme 
jen s pomocí mikroskopu. Krušné hory hostí také několik pavoučích druhů, 
které se ve zbytku Čech nebo Saska téměř vůbec nevyskytují. Některé z nich 
najdeme na stráních nad říčkami Müglitz a Weißeritz, na Geisingbergu, nebo v 
Tharandtském lese. 
Některé rozšířené druhy pavouků bývají naopak velmi nápadné svým velkým 
tělem, zbarvením nebo krásnou pavučinou. Na konci léta si na okrajích cest 
jistě všimneme velkého křižáka čtyřskvrnného (Araneus quadratus), nebo jeho 
příbuzného, původně středomořského křižáka pruhovaného (Argiope bruenni-
chi – pozorovaný například na Georgenfeldském rašeliništi).

Popis pavouků v rámci našeho průvodce nemá za cíl pouze pomoci s poz-
náváním jednotlivých druhů. Mnohem více nám jde o návod, jak tyto zajímavé 
tvory pozorovat a lépe poznat, jak se zbavit strachu a odporu a jak se nechat 
pavouky okouzlit! 

  Pavouci představují velmi rozmanitý živočišný řád – nejen co do vzhledu, ale 
také způsobem života. Někteří si budují pavučinu a celý den je v ní můžeme 
pozorovat, jiní naopak přicházejí až za soumraku a pokud je chceme spatřit 
ve dne, musíme nejprve objevit jejich skrýš. Mnoho druhů loví kořist bez sítí 
a běhá po zemi, kůře a po listech - ve dne, nebo v noci. Někteří pavouci jsou 
dokonce přizpůsobeni životu v důlních štolách (např. meta temnostní - meta 
menardi). Pavouky, kteří tráví větší nebo menší část dne pod zemí (např. sklíp-
kánek hnědý), odhalí opravdu jen oko zkušeného pozorovatele. 

  Strach z pavouků je v našich krajích neopodstatněný. Jistě, jsou to jedovatí  
živočichové a svou kořist zabíjejí jedem. Pro člověka je však jed našich 
pavouků bez nebezpečí. Většina z nich také nedokáže proniknout svými klepít-
ky pod kůži. Z pavouků, jejichž jed má na člověka jisté (ale v žádném případě 
ne smrtelné) účinky, se u nás vyskytuje jen vodouch stříbřitý. Setkat se s ním  je 
však spíše štěstí a určitě ne hrozba.

  Všichni pavouci jsou draví živočichové. Nepozorní samečci se dokonce někdy 
mohou stát potravou samiček, často bezprostředně po páření.  Aby se vyhnuli 
jejich jedovým žlázám, vyvinuli nejrůznější strategie a některé části jejich těla 

jsou přímo uzpůsobené k udržování patřičného odstupu. Existují také způsoby, 
jak zjistit, zda je samička připravena k páření, nebo zda je právě na lovu. 
Páření samotné samičku vyhladoví a někteří samečci (např. nížinného lovčíka 
hajního) proto s sebou přinášejí „svatební dar“ – ulovenou kořist. Také samečci 
běžníka hřebenitého (Xysticus cristatus) jsou velmi ostražití, před pářením 
samičku pro jistotu připoutají k zemi, aby nemohla podniknout žádný smrtící 
útok. 

  Naši domácí pavouci se zřídka dožívají vyššího věku než jeden a půl roku. 
Mnoho druhů přezimuje jako nymfy, v průběhu roku pak pohlavně dospívají 
a umírají s prvními mrazy. Jen některé druhy potřebují k dosažení pohlavní 
zralosti více let – například lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus) nebo sklípká-
nek hnědý (Atypus affinis).

  Pavoučí nymfy jsou dospělým jedincům velmi podobné, jejich zbarvení se 
však může lišit a některé části těla dorůstají až později. Dosažení pohlavní 
zralosti je provázeno svlékáním, přitom jsou již vytvořeny samčí nebo samičí 
pohlavní orgány. 

  Pavouci se obvykle pohybují pouze v rámci svého biotopu, šíření druhů však 
významně podporuje přenos větrem. Především mladí jedinci proto vylézají 
například na výše položené části  rostlin, vypouští do vzduchu svá vlákna a 
nechají se unášet do dálky. 

  Pavoučí druhy, se kterými se zde seznámíme, nejsou ani vzácné, ani omezené 
na východní Krušné hory. Představují ale zdejší typické druhy, a tedy inspiraci 
pro pozorování v přírodě.
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3 a, b  Křižák čtyřskvrnný   
Araneus quadratus  
Čeleď: Křižákovití  (Araneidae) 
Křižákovití bývají velmi nápadní díky svým 
velkým kruhovým pavučinám (až 40 cm v 
průměru). Mnoho z našich druhů se na- 
vzájem velmi podobá, mohou se však velmi 
lišit zbarvením. Nohy jsou v poměru k mo- 
hutnému tělu krátké, což pavoukům uleh-
čuje pohyb po svisle zavěšené pavučině. 
Pokud jsou vyrušeni, spustí se na vlákně k 
zemi. 
Přes den sedí křižáci často ve svých úkry-
tech, a se středem pavučiny je spojuje sig- 
nální vlákno. Když se do pavučiny chytí 
kořist, spěchá ji pavouk ochromit kousnu-
tím a omotat vláknem. Pokud tedy najdeme 
kruhovou pavučinu, měli bychom s pomocí 
signálního vlákna brzy objevit i pavoučí 
skrýš.
Křižák čtyřskvrnný patří k největším a nej-
nápadnějším křižákovitým (délka těla až  
2 cm). Zbarvení se může lišit – od žlutoze-
lené po červenohnědou. Na svrchní straně 
zadečku se nacházejí 4 skvrny (vlastně malé 
prohloubeniny). Pavučiny staví mezi ve 
vyšších trávách nebo na keřích vlhkých a 
bažinatých luk a rašelinišť, ve výšce 80–200 
cm nad zemí. 
Foto (Tolke) 3a) Křižák ve svém úkrytu (nahoře 
vpravo). 3b) Stejný pavouk se čtyřmi charak-
teristickými bílými skvrnami na zadečku 
(Gimmlitztal u Frauensteinu)

4  Slíďák hajní  Pardosa lugubris 
Čeleď: Slíďákovití (Lycosidae) 
Čeleď slíďákovitých zahrnuje u nás několik 
desítek těžko rozlišitelných druhů, z nichž 
některé mají velmi specifické nároky na vlh-
kost a teplo. Rozšířený, asi 5 mm velký druh 
slíďák hajní dává přednost polostinným 
biotopům a stanovištím bez vegetace, která 
se ve slunečním světle rychle zahřejí (např. 
pařezy, okraje cest). 
Pro slíďáka hajního je charakteristický zře-
telný, poměrně široký světlý pruh na hla-
vohrudi, od  očí až k přechodu v zadeček. U 
samečků jsou nápadná také černá tykadla. 
Především v květnu, když jdou samečci na  
námluvy, se na okrajích cest naskýtá impo-
zantní podívaná. Samečci se trhavými 

1  Ostník pavoukožravý  Ero furcata 
Čeleď: Ostníkovití (Mimetidae)
Ostníkovití jsou s přibližně 4 mm jednou z 
menších pavoučích čeledí. Ve východních 
Krušných horách se vyskytuje jediný druh, 
ostník pavoukožravý, který žije převážně v 
křovinách a na okrajích lesů. Poznáme ho 
podle zakulaceného těla s malými hrbolky 
na svrchní straně.  Zbarvení je kontrastní,  
přechází z červenohnědé až černé do svět- 
lých partií. Kontrast ještě zesilují proužko-
vané nohy. První dva páry nohou nesou po- 
měrně velké ostny, které slouží k obraně 
před kousnutím od vlastní kořisti. 
Ostník loví především jiné pavouky, často 
z čeledi snovačkovitých. Za svou kořistí se 
vydává do její pavučiny, kousnutím ji usmrtí 
a později vysaje. 
Pavouka samotného spatříme jen velmi 
zblízka, častěji se však setkáme s kokony, v 
nichž bývá uloženo osm až deset vajíček. 
Když pak prohledáme blízké skalní výstupky 
na kraji cesty, můžeme spatřit i dospělého 
ostníka. 
Foto (Tolke): Samička ostníka pavoukožravé-
ho a kokon 

2  Meta temnostní  Meta menardi 
Čeleď: Čelistnatkovití (Tetragnathidae) 
V opuštěných důlních štolách často najde-
me asi 2 cm velké, bílé kokony, jejichž barva  
ostře kontrastuje s okolním tmavým prost- 
ředím. 1,5 cm velký pavouk má velmi tma- 
vou hlavohruď a zadeček se světlou kresbou. 
Kruhové pavučiny čelistnatkovitých pozná- 
me podle velkého středového otvoru, který  
je odlišuje od převážně svisle zavěšených 
pavučin křižákovitých. Otvor má pravděpo-
dobně bránit hromadění kapek rosy, které 
by mohly pavučinu vážně poškodit.
Meta temnostní patří k několika málo dru-
hům pavouků, kteří žijí převážně v podzem-
ních prostorách (také v liščích a jezevčích 
norách), úplné tmě se však vyhýbá. Její oči 
jsou (narozdíl od jiných druhů) plně funkční 
a neredukované. 
Foto (Sehrbrock / 7Grad.org): Meta temnostní 
s kokonem

1

2
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pohyby posouvají po osluněných horních 
stranách listů a přitom různě pohybují 
tykadly. Potom jimi začnou bubnovat do 
listu. Toto poměrně hlasité bubnování je 
jedinečným znakem druhu. 
Neméně zajímavá je u slíďákovitých péče 
o potomstvo. Samička naklade vajíčka do 
kokonu a ten nese připevněný na snovacích 
bradavkách. Mladí pavouci pak vylézají na 
zadeček matky a  ta je ještě několik dnů (do 
prvního svlékání) nosí. Potom se potomstvo 
rozdělí a vydává se na lov.  Slíďákovití ne-
budují pavučiny, na svou kořist buď číhají, 
nebo ji pronásledují. 
Foto (Tolke): Samička slíďáka hajního s 
několik dnů starými potomky na zadečku 

5  Cedivka podkorní 
Amaurobius fenestralis 
Čeleď: Cedivkovití (Amaurobidae) 
Cedivka podkorní má na spodní straně za-
dečku tzv. kribelum – snovací orgán, který 
dokáže „vyrábět“ velice jemná pavučinová 
vlákna. Připomíná vlastně malé sítko, které 
„cedí“ pavučinovou hmotu; ta pak utuhne 
ve vlákna. 
Cedivka žije pod kůrou suchých stromů ne- 
bo pod kameny, někdy také ve skalních 
štěrbinách. Velikost samičky může být až  
9 mm, samečci jsou menší. Hlavohruď je  
tmavá, zadeček má vpředu nahoře výraznou  
černou skvrnu, která se dozadu rozšiřuje a 
bývá rozdělena světlým pruhem. Pavučina 
tvoří rourku, rozšiřující se do nálevky.  
K páření dochází na jaře (květen), dospělci 
přezimují. Samička si před kladením vajíček 
upřede uzavřenou komůrku, svá vylíhlá 
mláďata krmí. Po své smrti se jim dokonce 
stane potravou sama. 
Foto (Tolke): Samička cedivky podkorní (5a),
Pavučina na skalní stěně (5b). 

6  Punčoškář zemní  Coelotes terrestris 
Čeleď: Cedivkovití (Amaurobidae)
Punčoškář zemní se vyskytuje převážně v  
bohatě strukturovaných evropských lesích 
s vysokým podílem mrtvého dřeva. Jeho 
pavučinové rourky často najdeme na roz-
padlých pařezech, které jsou již porostlé 
mechem.
Druh bývá asi 1 cm velký, má zavalité tělo, 

obvykle šedohnědě zbarvené. Na zadečku 
má nevýraznou kresbu. Nápadná jsou silná 
klepítka (chelicery). Přestože patří k cediv-
kovitým, nemá kribelum.
Zajímavá je intenzivní péče o potomstvo. 
Jiné druhy pavouků opouštějí dokonce 
již vajíčka, samička punčoškáře má však 
potomstvo u sebe dokud je stačí uživit její 
pavučina. 
Punčoškáře zemního běžně potkáme v 
krušnohorských lesích; od příbuzného dru-
hu, punčoškáře lesního, ho však rozlišíme 
jen s pomocí mikroskopu.
Foto (Tolke): Pavučinová rourka punčoškáře 
zemního (Gimmlitztal u Frauensteinu).

7  Maloočka smaragdová 
Micrommata virescens 
Čeleď: Maloočkovití (Sparassidae)
Asi 1,5 cm velká maloočka smaragdová k 
nejatraktivnějším evropským pavoukům.  
Její tmavě zelená, klínovitá skvrna na za-
dečku označuje srdeční krajinu. Pavouci 
mají otevřený krevní oběh, jejich krevní 
tekutina (hemolymfa) v těle volně cirkuluje.
Samečci, které obvykle potkáme jen v době 
páření od května do počátku července, jsou  
žlutozelení, s červeným pruhem na zadeč-
ku. Maloočka sedá na listech vysokých trav, 
na něž je výborně maskovaná, a často si jí 
všimneme teprve ve chvíli, kdy se rychlým 
pohybem mihne pod svrchní stranou listu. 
Ve východních Krušných horách žije na 
všech vlhkých loukách a na rašeliništích. 
Samičky budují od července kokony a pak 
je hlídají pod listy, které předtím svázaly 
dohromady svými vlákny. Mladí pavouci se 
svlékají ještě ve stejném roce a přezimují 
jako pohlavně nezralí. 
Foto (Kuschka): Samička maloočky smarag-
dové 

8  Běžník hřebenitý  Xysticus cristatus 
Čeleď: Běžníkovití  (Thomisidae)
První tři páry nohou běžníkovitých jsou 
jakoby vykloubené do stran, první dva jsou 
přitom delší a silnější než třetí a čtvrtý. Tito 
pavouci číhají na svou kořist obvykle na 
květech, přičemž využívají svého masková- 
ní. K jejich obětem patří i tak velcí a 
nebezpeční tvorové, jako jsou včely a vosy. 

5 b

5 a

6

Cedivkovití / Maloočkovití / Běžníkovití
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Pokud pavouka z čeledi běžníkovitých vyru-
šíme, prchá zvláštním postranním pohybem 
– podobně jako krab. 
Rod běžníků je ve východních Krušných ho-
rách zastoupen nejméně 8 druhy, k jejich 
určení je však nezřídka potřeba mikroskop. 
Zbarvení se mění od světle okrového po 
tmavě hnědé. Především samečci bývají vel- 
mi kontrastně zbarvení, mají obvykle velmi 
tmavou hlavohruď s tmavým klínem a 
výraznou kresbu na zadečku.
Běžníkovití žijí ve východních Krušných ho- 
rách na horských a vlhkých loukách a na 
rašeliništích. Najdeme je nejčastěji na plo-
chách chudších na vegetaci.
Foto (Tolke): Mladý běžnik 

9  Skákavka obecná 
Evarche falcata 
Čeleď: Skákavkovití (Salticidae)
Pavouci se svýma šesti nebo osmi očima 
mohou často vnímat jen kontrasty nebo ob- 
rysy, u některých je však zrak velmi dobře 
vyvinutý. Skákavkovití mají osm očí uspořá-
daných ve třech řadách. Třetí řada očí vnímá 
pohyb – pokud ve svém okolí nějaký zare-
gistruje, pavouk se otočí a použije hlavní –  
přední oči. Jejich zrak je výborný, skákavka 
obecná rozliší například mouchu na 8 cm 
stejně zřetelně, jako člověk ze vzdálenosti 
20 cm.
Zadeček samičky je obvykle hnědý a menší, 
samečci jsou nápadně zbarvení s bílými, 
hnědými a černými partiemi. 
Tito pavouci bývají asi 5–8 mm velcí, 
obývají převážně čerstvé až vlhké louky, 
křoviny a rašeliniště – najdeme je často na 
trávě. Skákavkovití mají velmi malá klepítka, 
která nejsou v žádném pří-padě schopná 
propíchnout lidskou kůži (jed navíc člověku 
neublíží). 
Foto (Steinmann): Při pohledu zepředu vy-
niknou nápadné oči.
 

 10 Plachetnatka keřová 
Linyphia triangularis 
Čeleď: Plachetnatkovití (Linyphiidae) 
Když se na podzim na loukách objeví rosa, 
dá zničehonic vyniknout jindy snadno 
přehlédnutelným, 5–7 mm velkým, vodo-
rovným pavučinám plachetnatky keřové. 
A protože se jedná o rozšířeného pavouka, 
mohou tyto pavučiny ozdobit velký kus 
krajiny.
Plachetnatkovití jsou velmi početná čeleď. V 
Čechách se vyskytuje asi 300 druhů, jejichž 
zástupci mohou být i velmi malí (2–3 mm) 
a navzájem rozpoznatelní jen s pomocí 
mikroskopu. Plachetnatka keřová je však 
nezaměnitelná díky svému vidličnatě roz-
dvojenému proužku na hlavohrudi. 
Pavouk visí hřbetem dolů ve své vodorov-
né pavučině, která je zavěšená na větvích 
stromů nebo keřů. Probíhá přes ni mnoho 
dalších, navzájem se křížících vláken, do 
nichž se chytá hmyz, který pak při pokusu 
o únik padá do sítě. Protože plachetnat-
kovití sedí v síti hřbetem dolů, mají břišní 
stranu tmavší než hřbetní. Tak jsou zdola 
maskováni proti světlé obloze a shora proti 
tmavé zemi.
Plachetnatku keřovou najdeme ve východ-
ním Krušnohoří na okraji každé cesty, na 
lesních lemech i na loukách. Mladí jedinci 
přezimují, v průběhu roku dorůstají, na 
podzim se rozmnožují a s prvními mrazy 
umírají. 
Foto (Tolke): Plachetnatka keřová ve své 
pavučině mezi větvemi (Gimmlitztal)

11 Sekáč  Leiobunum limbatum 
(Obr. str. 229) 
Řád: sekáči (Opiliones)
Sekáči jsou blízcí příbuzní pavouků (Ara
neae), jejich tělo je však, oproti pavoučímu, 
kompaktní – není členěné na hlavohruď a 
zadeček. Podobně jako většina ostatních 
sekáčů,má i druh Leiobunum limbatum vel- 
mi dlouhé, křehce působící nohy. 4–5 mm 
velké tělo samečka je nápadně cihlově zbar-
vené, tmavé skvrny na okrajích vytvářejí zají- 
mavý kontrast. O něco větší samička (tělo 
bez nohou 5–8 mm) je zbravená ještě 
pestřeji a často také tmavěji. Tmavé oči jsou 

Skákavkovití / Plachetnatkovití
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posazené na jediném, černě lemovaném 
hrbolku.
Tito sekáči žijí především na skalách a 
na zdech, na okrajích smíšených lesů 
a v parcích. Jsou poměrně rozšíření ve 
středohorských polohách. Pozorovat 
je můžeme nejlépe na zdech hradních 
zřícenin, kde se v malých skupinách 
vyhřívají na slunci. 
Foto (Tolke): Sameček sekáče Leiobunum 
limbatum
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  Korýši – Crustacea

1  Rak řiční  Astacus astacus
Popis: Tělo až 20 cm dlouhé; patří mezi 
desetinožce (2 klepeta, 4 páry nohou); 
zbarvení se mění s ohledem na stanoviště 
(olivově zelené, hnědé nebo světle šedé); 
velmi silná klepeta,  především u starších 
samců také značně velká, na vnitřní straně 
nápadně oranžově zbarvená.
Výskyt: Rak říční přežil v řadě vodních toků 
i vodních ploch východních Krušných hor, 
které zůstaly ušetřené od největšího zne-
čištění, a v nichž se nerozšířil rak pruhovaný. 
Dnes proto raka říčního najdeme např. v po-
vodí Rote Weißeritz,  Seidewitz a  Gottleuby.
Další informace: Noční živočich, všežravec 
(bezobratlé vodní organismy, malí obojži-
velníci a ryby, také mrtví živočichové). Páří 
se v říjnu. 
Zajímavosti: Rak říční byl u nás dříve vel-
mi rozšířený, velká část jeho populací však 
zmizela na přelomu 19. a  20. století s narůs-
tajícím znečištěním vody. Jako „náhrada“ 
byl v 19. století vysazen severoamerický rak 
pruhovaný, ten však přenáší tzv. račí mor, 
jemuž domácí rak říční podléhá. 

Pavouci228 sekáči 229 Korýši Rak řiční
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Dvoukřídlí 
Text a fotografi e: Andreas Scholz, Singwitz

230

Conops fl avipes

  Zástupce rodu dvoukřídlých označujeme v běžné mluvě nejčastěji jako 
mouchy a komáry a snad každý přiřadí ještě slovní spojení „obtížný hmyz“. 
Tento řád však jen v České republice čítá na 6 000 druhů, celosvětově pak přes 
100 000. 

  Charakteristickým znakem všech dvoukřídlých je přítomnost jediného páru 
křídel, zatímco druhý pár je přeměněný v malá kyvadélka. Ústní ústrojí je nej-
častěji sací nebo bodavě sací. Stavba těla může být naopak velmi rozmanitá. 

  Dvoukřídlé můžeme rozdělit do dvou podřádů, dlouhorozí (Nematocera) a 
krátkorozí (Brachycera). Štíhlejší dlouhorozí mají na hlavě dlouhá tykadla s 
mnoha články, mohutněji působící krátkorozí mají tykadla krátká, obvykle jen 
tříčlánková.

  Dvoukřídlí patří mezi hmyz s dokonalou proměnou. Larvy jednotlivých druhů 
se mohou velice lišit a stejně tak se liší i spektrum jejich potravy – najdeme zde 
býložravé, dravé i parazitické druhy, ale i saprofágy, kteří se živí mrtvou orga-
nickou hmotou. Většina dospělců naproti tomu navštěvuje květy, nebo nepři-
jímá potravu vůbec. 

  Role dvoukřídlých v životním prostředí jsou velmi rozmanité, s ohledem na 
velký počet druhů a  různorodý způsob života. Velmi důležitou úlohu hrají v 
půdě jako rozkladači odumřelé organické hmoty – v jednom čtverečním metru 
lesní půdy mohou žít tisíce larev smutnicovitých, bedlobytkovitých a bejlo-
morkovitých. Mnoho dravě žijících druhů, především z čeledi pestřenkovitých, 
nebo parazitických druhů (např. kuklicovití), má velký význam pro člověka jako 
přirození nepřátelé zemědělských a lesních škůdců. Mnozí zástupci dvoukříd-
lých – především pestřenkovití – jsou také důležitými opylovači květů. 

  Druhy, které popíšeme v této kapitole, představují vzhledem k obrovskému 
množství dvoukřídlých jen nepatrný výběr. Půjde především o nápadné, lehce 
rozpoznatelné a hojné druhy, s kterými se často setkáme při procházkách po 
východních Krušných horách. Ne všechny druhy však mají svá česká jména.



232 Dvoukřídlí 233

  Roupcovití –Asilidae

4  Tolmerus cingulatus
10–13 mm velký druh Tolmerus cingulatus 
je šedohnědě zbarvený se dvěma výraz-
nými černohnědými pruhy na vyklenuté 
hrudi. Silné žlutočerné nohy jsou hustě 
ochlupené. Existuje celá řada podobných a 
těžko odlišitelných druhů. 
Všichni roupcovití mají volně pohyblivou 
hlavu s vysoce vyvinutýma složenýma oči- 
ma, která jsou u obou pohlaví oddělena 
charakteristickou prohlubní. K vysání kořisti 
používají silný, dopředu odstávající sosák. 
Roupcovití číhají na kořist většinou v sedě, 
loví ji ve vzduchu a nakonec ji celou vysají. 
Pozorovat je můžeme na vrcholu léta na les-
ních cestách a světlinách. Larvy se obvykle 
vyvíjejí v půdě.  

  Pestřenkovití – Syrphidae

5  Pestřenka pruhovaná  
Episyrphus balteatus
Tento druh dosahuje velikosti 7–12 mm a 
vyznačuje se typickou kresbou na zadečku –  
oranžové pruhy na 3. a 4. článku jsou rozdě-
lené více nebo méně rozšířenou černou 
kresbou. 
Druh je velmi rozšířený v krušnohorských 
lesích i v okolní volné krajině. Pozorovat jej  
můžeme v letních měsících na květech (např.  
miříkovitých). Dospělci jsou výborní letci. 
Dravé larvy pestřenky pruhované se živí 
mšicemi. Samičky mohou přezimovat, mno- 
ho jedinců však také putuje přes Alpy na jih,  
odkud se k nám příští jaro vrací nový přírůstek.

6  Meliscaeva cinctella
Tento 7–11 mm velký druh má štíhlý zade-
ček se světle žlutými pruhy, z nichž první je 
zakončen kulatými skvrnami na stranách 
a další jsou buď lehce vypouklé na zadním 
okraji (u samečků), nebo dozadu protáhlé 
do špičky (u samiček). 
Meliscaeva cinctella je typický obyvatel lesů 
s vysokými nároky na vzdušnou vlhkost. 
Navštěvuje především květy miříkovitých 
rostlin na lesních cestách a na okrajích lesů. 
Larvy se živí mšicemi. 

  Tiplicovití – Tipulidae

1  Tiplice tmavá  Tanyptera atrata
18–30 mm velká tiplice tmavá je jedním z 
nejčastějších zástupců čeledi tiplicovitých. 
Zadeček je u samečků leskle černý nebo 
rezavě hnědý s černou kresbou. Samičku 
poznáme podle širokého, rezavě červeného 
pásku. Vzácně najdeme také jedince s čer-
veným zadečkem.
Tiplice tmavá žije ve vlhkých lesích, její 
larvy se vyvíjejí v tlejícím dřevě odumřelých 
stromů. Dospělce můžeme pozorovat v 
červnu a v červenci.

2  Tiplice obrovská  Tipula maxima
Náš největší druh z čeledi tiplicovitých s 
rozpětím křídel 38–50 mm a nápadnými 
světlými trojúhelníkovými skvrnami na 
křídlech. 
Dospělce najdeme na vlhčích stanovištích, 
všimneme si jich díky poněkud těžkopád-
nému letu. Larvy žijí převážně v půdě na 
bahnitých březích. Neškodný a poměrně 
vzácný druh.

  Dlouhososkovití – 
  Bombyliidae

3  Dlouhososka velká 
Bombylius major
9–11 mm velký druh se zavalitým tělem a 
hustým ochlupením, které však při dotyku 
vypadává – starší jedinci jsou proto na horní 
straně holí. Jako všechny dlouhososky má 
velmi dlouhý, dopředu odstávající sosák. 
Na předním okraji křídel má černou kresbu, 
která sahá téměř až ke špičce křídla a těsně 
před koncem se rozšiřuje.
Dlouhososku velkou najdeme od časného 
jara do začátku léta na teplých a suchých 
stanovištích, kde se vyskytují i její hostitelé 
– samotářské divoké včely. Vajíčka klade 
do blízkosti hnízda hostitele. Vylíhlé larvy 
se dostanou do hnízda a sežerou nejprve 
zásobu pylu a poté i larvu hostitele. 

Tiplicovití / Dlouhososkovití / Roupcovití / Pestřenkovití
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7  Pestřenka hrušňová  Scaeva pyrastri
Pestřenka hrušňová je s 10–15 mm poměr-
ně velký druh. Její hlava (a především čelo) 
působí jako nafouknutá. Zadeček je oválný 
a má charakteristické párové obloukové 
skvrny, které jsou narozdíl od jinak velmi 
podobného druhu Scaeva selenitica bílé.  
Podobné zbarvení na zadečku má také 
mnoho druhů rodu Dasysyrphus, ty jsou 
však menší a nemají „nafouklé“ čelo.
Pestřenka hrušňová je hojný návštěvník 
květů, její larvy se živí mšicemi. 

8  Dasysyrphus tricinctus
Tento 9–13 mm velký druh se vyznačuje ty- 
pickým citrónově žlutým páskováním za-
dečku. Pásek na třetím článku je přitom o 
poznání širší než ostatní. Na druhém článku 
mohou být navíc dvě malé skvrny.
Tato pestřenka obývá převážně lesy. Potká-
me ji především na konci léta na okrajích 
lesů a lesních světlinách při návštěvě květů. 
Její dravé larvy se kromě mšic živí například 
housenkami motýlů. 

9  Pestřenka dvojpásá  
Chrysotoxum bicinctum
Charakteristickým znakem všech zástupců 
rodu Chrysotoxum jsou prodloužená černá  
tykadla, díky kterým se podobají nebezpeč-
ným druhům blanokřídlých (mimikry). 
Pestřenka dvojpásá má typickou páskovou 
kresbu na zadečku. Přední, žlutý pruh je ši- 
roký a uprostřed obvykle přerušený, další  
širší proužek se nachází na čtvrtém článku. 
Mezi nimi, a také na konci zadečku, jsou  
nanejvýš jen velmi úzké proužky. 
Na předním okraji křídel je nápadný 
černohnědý flek.
10–11 mm velkou pestřenku najdeme s tro- 
chou štěstí od května do září na květech –  
na okrajích lesů a na lesních světlinách. 

10 Melanostoma mellinum
Velmi malá pestřenka (5–8 mm) s černou 
hlavou (jen složené oči jsou načervenalé). 
Samičky mají na štíhlém zadečku charak-
teristické čtvrtkruhové, zářivě oranžové 
skvrny, které se mohou lišit svou šířkou. 
Podobné zbarvení má příbuzný druh Mela-
nostoma scalare, přičemž oba druhy často 
nelze spolehlivě rozlišit. Sameček M. melli-
num má méně nápadné pravoúhlé skvrny 
(podobné jako rod Platycheirus).  
Hojný a velmi rozšířený druh potkáme 
celé léto na loukách (a obecně v otevřené 
krajině) při návštěvě květů. Pyl sbírá také 
z kvetoucích trav. Dravé larvy mají široké 
spektrum potravy.

11 Pestřenka psaná  
Sphaerophoria scripta
Pestřenka psaná dosahuje velikosti  
9–12 mm a její sameček se vyznačuje pro- 
táhlým, žlutě pruhovaným zadečkem. 
Nápadný je také žlutý pruh na obou stra-
nách hrudi. Všechny příbuzné druhy rodu 
Sphaerophoria mají výrazně kratší zadeček. 
Samičky těchto druhů se však od sebe 
rozlišují jen těžko. 
Pestřenku psanou najdeme především na 
vrcholu léta na květech luk a pastvin. Její 
larvy se živí mšicemi.

12 Pestřenka pastvinná  
Rhingia campestris
Středně velký druh (8–11 mm) s až 12 mm 
dlouhým sosákem, kterým dokáže získat 
nektar i z velmi hlubokých květů. Zadeček 
je žlutočervený s hnědým středním pruhem 
a podobnými okraji článků, čímž se liší od  
blízce příbuzné (a mnohem vzácnější) 
pestřenky Rhingia rostrata.
Larvy se vyvíjejí v kravském hnoji. Dospělce 
můžeme najít od května do září na loukách, 
pastvinách a na okrajích lesů, především na 
červených nebo modrých květech s hlubo-
ko uloženým nektarem (např. hluchavka, 
zběhovec). 

Pestřenkovití
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13 Cibulovka narcisová  
Merodon equestris
11–14 mm velký, hustě ochlupený druh, s 
rozmanitým zbarvením chlupů (bylo popsá-
no sedm barevných variací). Pod ochlupe-
ním je cibulovka celá černá. Nápadné jsou 
silné první články zadních nohou, které sa- 
mečkovi pomáhají přichytit se při páření.
Larvy se zavrtávají do cibulek narcisů a dal-
ších cibulovitých rostlin, cibulovku proto 
často najdeme na zahradách. Pozorovat ji 
můžeme od května do července na květech, 
nebo na osluněných listech.

14 Pestřenka smrtihlavka  
Myathropa florea
Kresba na zadní části hrudi tohoto druhu 
vzdáleně připomíná smrtihlava. Zadeček 
je žlutě skvrnitý. Tato pestřenka dosahuje 
velikosti 10–14 mm a od května do září je 
častým návštěvníkem květů na okrajích lesů 
a na loukách.
Larvy se vyvíjejí v dutinách stromů, naplně-
ných vodou. Bezhlavé a beznohé válcovité 
larvy mají na konci zadečku teleskopickou 
dýchací trubici. 

15 Pestřenka kovová   
Lathyrophthalmus aeneus
8–12 mm velká moucha s nápadnýma slo- 
ženýma očima. Celé tělo je černě kovově 
lesklé. Druh je možné zaměnit pouze s po-
dobnou pestřenkou Eristalinus sepulcralis, ta 
však má matně černé skvrny na zadečku.
Teplomilná pestřenka kovová se ojediněle 
vyskytuje na květech v otevřené krajině niž-
ších poloh Krušných hor. Její larvy se vyvíjejí 
v bahnitých vodách.

16 Pestřenka prosvítavá  
Volucella pellucens
Velký druh (12–18 mm) s černě lesklým tě- 
lem, černýma nohama a nápadnou bází ši-
rokého zadečku v barvě slonové kosti, která 
je někdy uprostřed přerušená černou. Štít 
má na zadním okraji několik silných trnů. 
Křídla jsou uprostřed načernalá. 
Pestřenku prosvítavou najdeme od května 
do září na květech na okrajích lesů, na lou-
kách a v lidských sídlech. Larvy se vyvíjejí v 
hnízdech vos a čmeláků.

  Očnatkovití – Conopidae

17 Conops flavipes
9–13 mm velká, téměř holá moucha, s dlou- 
hými, dopředu natočenými tykadly a dlou- 
hým sosákem. Tvarem tykadel a žlutočer-
ným zbarvením připomíná vosu (mimikry). 
Zadeček má na druhém až čtvrtém článku 
žluté pruhy, na konci je celý matně žlutý. 
Druh najdeme v letních měsících především 
na květech hvězdnicovitých rostlin. Samičky 
sledují čmeláky a zednice, aby jim do zadeč-
ku napíchly jedno ze svých vajíček. Vylíhlá 
larva zadeček hostitele sežere, pokračuje 
hrudí, zakuklí se a přezimuje v mrtvém těle 
hostitele.

18 Očnatka červenohnědá   
Sicus ferrugineus
Středně velký druh (8–10 mm), převážně 
s rezavě hnědým zbravením. Měchýřovitá 
hlava je s výjimkou očí, tykadel a skvrny na  
temenu světle žlutá, křídla na bázi žlutočer-
vená. Štíhlý zadeček je u samečků charakte-
risticky hákovitý a stlačený dolů.
Očnatka červenohnědá je v letních měsí-
cích častým návštěvníkem květů. Larvy se 
vyvíjejí jako paraziti nejrůznějších druhů 
čmeláků.

Pestřenkovití / Očnatkovití 

13

14 (♂)

16 (♀)

17

15 (♀) 18 (♂)
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  Kuklicovití – Tachinidae

19 Kuklice červenonohá  Tachina fera
Kuklice červenonohá dorůstá do velikosti 
11–14 mm, její tělo je typicky pokryté hus-
tými černými chlupy. Silný, rezavě žlutý za-
deček má na horní straně černý střední pruh.
Dospělce můžeme spatřit na květech na 
loukách a okrajích lesů. Larvy se vyvíjejí 
jako endoparaziti v housenkách bekyňo-
vitých, zakuklení však probíhá mimo tělo 
hostitele.

20 Hbitěnka polokřídlá
Phasia hemiptera
8–11 mm velká hbitěnka polokřídlá je jen 
řídce ochlupená. Její oranžový zadeček je 
nápadně zploštělý, s černým pruhem na 
horní straně. Křídla jsou u samečků značně 
rozšířená s tmavými skvrnami a charakteris-
ticky zbarvenými žilkami.
Druh parazituje na kněžicovitých, rodech 
Palomena a Pentatoma. Dospělce můžeme 
pozorovat ve dvou generacích (polovina 
dubna – polovina června; polovina čer-
vence – konec září) na květech na suchých 
stráních, teplých okrajích lesů a na loukách.

Doporučená literatura:

Doskočil, J. (1977): 
Klíč zvířeny ČSSR, 
Díl V.: Dvoukřídlí. Academia, Praha

Kuklicovití

19

20 (♂)
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Pelonoska hluchavková  
Anthophora plumipes   Blanokřídlí jsou u nás s přibližně 8 900 známými druhy druhým nejbo-

hatším hmyzím řádem po dvoukřídlých.

  Blanokřídlí se vyznačují dvěma páry blanitých křídel, samičky některých druhů 
však mohou být také bezkřídlé (např. u mravenců). Všechny druhy mají silná, 
klešťovitá kusadla (mandibuly), další části ústního ústrojí jsou uzpůsobeny k 
lízání a k sání. 

  Řád můžeme rozdělit do dvou podřádů: širopasí (Symphyta) se zadečkem 
přisedlým celou šíří k zadohrudi a štíhlopasí (Apocrita) se zadní částí často 
stopkatě připojenou k přední. Širopasí představují vývojově nejstarší skupinu 
blanokřídlých; jejich larvy připomínají larvy motýlů a téměř bez výjimky se živí 
rostlinnou stravou. Štíhlopasí jsou mnohem rozmanitější skupinou. Kladélko 
samičky je buď zatažitelné nebo volně čnějící (Terebrantes), anebo přeměněné 
v žihadlo (žahadlovití - Aculeata). Do první skupiny patří lumkovití, lumčíkovití 
a další, převážně parazitické druhy. V druhé najdeme všeobecně známé včely, 
vosy a mravence. V těchto skupinách se vyvinuly velmi rozmanité způsoby 
života. Patří sem mimo jiné mnoho sociálně žijících druhů, například včela 
medonosná nebo mravenci. Většina žahadlovitých jsou však solitérně žijící 
živočichové. Málokdo například ví, že kromě tak sociálního tvora, jakým je 
známá včela medonosná, žije u nás také několik set druhů solitérně žijících 
divokých včel. 

  Mnoho druhů z podřádu žahadlovitých se vyznačuje vyvinutou péčí o po-
tomstvo. Staví pro ně speciální buňky a přinášejí jim potravu v podobě para-
lyzovaných housenek a broučích larev (kutilky, hrabalky) nebo směsi pylu a 
nektaru (včely) – až do jejich zakuklení v buňce. Solitérní druhy nemívají kvůli 
náročné péči početné potomstvo a zpravidla vytvářejí jen jednu novou gene-
raci ročně. Některé druhy přešly na parazitický způsob života.

  Dospělci většiny blanokřídlých získávají obživu z květů, někteří jsou draví a jiní 
potravu vůbec nepřijímají. Mnoho druhů včel má vyvinuté speciální ústrojí k 
sbírání a přenášení pylu.

  Solitérně žijící druhy žahadlovitých kladou vajíčka například do suché půdy 
na řídce porostlých místech, do různých nadzemních dutin (např. chodbiček 
brouků), nebo do mrtvého dřeva.

  Žahadlovití mívají velmi komplexní nároky na vhodná stanoviště a v důsledku 
jejich ubývání mohou být ohroženi. Pomoci jim můžeme založením pestré, 
kvetoucí přírodní zahrady bez chemikálií, zato s nejrůznějšími skrýšemi (snopky 
rákosu, proděravělé kusy dřeva, apod.).
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porosty, pravidelně se však objevuje také 
v lidských sídlech. Velká hnízda (až 60 cm 
na výšku) zakládá ve starých stromech, v 
trouchnivějícím dřevě. Průměrně obsahují 
5 až 8 plástů s až 2800 buňkami, počet zro-
zených jedinců může dosáhnout až 1700. 
Sršně svou velikostí vzbuzují strach – pokud 
je však nevyrušíme v hnízdě, nejsou útočné. 
Mladým přinášejí do hnízda především 
mouchy, ale také vosy a včely. V pozdním  
létě je často najdeme na ovocných stromech.

4  Vosík skvrnitý  Polistes dominulus
Vosík skvrnitý dosahuje délky 12–18 mm. 
Zadeček je narozdíl od vos dopředu i doza-
du zúžený. Typická jsou oranžově zbarvená 
tykadla. Nohy při letu visí dolů.
Vosík vytváří státy; hnízda zakládá na skry-
tých místech, chráněných před deštěm. 
Hnízdo se skládá z jediného volného plástu  
s několika desítkami buněk, který je k pod- 
kladu připevněn krátkou stopkou. Ochranný 
obal chybí. Vosíci jsou mírumilovní.
Tento teplomilný druh osidluje v nižších 
horských polohách teplá, otevřená stano-
viště a často je k vidění také v lidských 
sídlech.

5  Jízlivky  Eumenes spec.
12–17 mm velké jízlivky poznáme podle 
úzce zvonkovitého prvního článku zadečku 
– ten tak působí, jakoby byl na stopce. 
Všechny naše druhy mají podobnou 
černožlutou kresbu a těžko se navzájem 
rozlišují. 
Jedinečné jsou stavby, které samičky vytvá- 
řejí z hlíny pro své larvy – podobají se ma-
lým amforám a jsou přilepeny ke stonkům 
rostlin nebo například ke kamenům. 
Jízlivky jsou, jako ostatní druhy žahadlo-
vitých, teplomilné a najdeme je tedy pře- 
devším na teplejších stanovištích v krušno-
horském předhůří a na jižně orientovaných 
svazích. Celkově jsou však poměrně vzácné.

  Pilatkovití – 
  Tenthredinidae

1 Tenthredo vespa
11–12 mm velká pilatka rodu Tenthredo ves-
pa připomíná svým žlutočerným zbarvením 
vosu, zadeček je však široce přisedlý k hrudi. 
Druh je nezaměnitelný především díky tma- 
vým špičkám křídel, černým tykadlům a 
matně černé horní straně hlavy a hrudi. 
Zadeček má zpravidla na okraji segmentů 
1, 4, 5 a 7–9 žluté pásky, které mohou pře-
cházet i na ostatní segmenty.
Larvy tohoto velmi rozšířeného druhu se 
živí listy stromů a keřů (např. jasan, javor, 
kalina).  Dospělce najdeme od května do 
září především na květech miříkovitých 
rostlin. 

  Mravencovití – Formicidae

2  Mravenec obrovský  
Camponotus herculeanus
Mravenec obrovský je typickým obyvatelem 
jehličnatých a smíšených lesů. Spolu s velmi 
podobným mravencem dřevokazem patří k 
našim největším mravencům (královna  
16–18 mm). 
Hnízda vytváří především ve starých 
smrcích, v nichž je vedle mrtvého také ještě 
živé dřevo. Systém chodeb a komůrek může 
dosahovat v jednom kmenu až 10 metrů, 
celý areál pak i přes 100 m2 (zahrnuje více 
stromů, které jsou propojené podzemními 
cestičkami podél silných kořenů.
Na konci jara můžeme v pozdním odpoled-
ni sledovat rojení a svatební let, při němž 
samička odvrhne křídla a poté zakládá 
samostatně nové hnízdo.

  Sršňovití – Vespidae

3  Sršeň obecná  Vespa crabro
Sršní královna může dosáhnout délky až  
35 mm, zatímco dělnice „jen“ 18–25 mm. 
Druh je lehce rozpoznatelný nejen pro svou 
velikost, ale také díky typické červenohnědé 
kresbě.
Obývá otevřenou krajinu se starými  

Pilatkovití / Mravencovití / Sršňovití

1 2 (♀)

3

4 (♀)

5 (♀)
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  Kutilkovití – Sphecidae

6  Kutilka písečná  
Ammophila sabulosa
Všechny kutilky mají zadeček s černočerve-
nou kresbou, na dlouhé stopce, která se 
pozvolna rozšiřuje. Kutilka písečná je z nich 
největší (sameček 14–19 mm, samička  
16–24 mm) a zároveň jediná, která je doma 
ve východních Krušných horách. 
Tento málo náročný druh osidluje písečná 
stanoviště v nižších horských polohách. Lar-
vy žijí v půdě, na stanovištích chudých na 
vegetaci. Dospělé kutilky jim jako potravu 
přinášejí housenky motýlů.

7  Uzlatka  Cerceris rybyensis
Charakteristickým znakem  všech uzlatek 
jsou zaškrcené články zadečku. Tento  
8–12 mm velký druh poznáme podle nepra-
videlného žlutého páskování na zadečku. 
Druhý článek je žlutě skvrnitý, třetí a pátý 
mají široké pruhy, čtvrtý je zpravidla celý 
černý. 
Druh Cerceris rybyensis osidluje písečná až 
hlinitá stanoviště v otevřené krajině (také 
v lidských sídlech); hnízda hloubí v půdě. 
Jako potrava pro potomstvo slouží různé 
druhy menších divokých včel.

8  Mellinus arvensis
Snadno rozpoznatelný druh – markantní 
žlutá kresba na hlavě ve tvaru U, zúžená 
stopka a  žluté páskování několika článků 
zadečku. Samička dorůstá 11 - 16 mm, 
sameček 7 - 11 mm. 
Mellinus arvensis je jeden z nejběžnějších 
druhů kutilkovitých. Hnízdo vyhrabává až 
do hloubky 70 cm a zásobuje ho moucha-
mi, paralyzovanými vpichem žihadla. Po-
tomstvo vylétá  poměrně pozdě (v červenci) 
a při dobrém počasí ho můžeme pozorovat 
až do listopadu.
V Krušných horách se vyskytuje především 
v nižších polohách na řídce porostlých 
svazích, okrajích cest nebo pískoven.

9  Lestica clypeata
Druh Lestica clypeata dosahuje velikosti  
8–12 mm. Samečka poznáme podle štíto-
vitě rozšířeného prvního článku předních 
nohou, samička je nenápadnější a snadno 
ji zaměníme s podobnými, žlutočerně zbar-
venými zástupci rodu Ectemnius. 
Druh osidluje především osluněné okraje 
lesů a paseky; hnízda buduje v mrtvém 
dřevě. Larvy se živí různými druhy malých 
motýlů. Vylétají od května do srpna. 

  Včelovití – Apidae

10 Andrena haemorrhoa
Tento druh patří do rodu pískorypek; dosa- 
huje velikosti 9–11 mm a především sa- 
mičky jsou nezaměnitelné díky hnědooran-
žové, chlupaté horní straně hrudi a oran-
žové koncové třásni na jinak spíše holém 
zadečku. Zadní nohy jsou načervenalé a 
bíle chlupaté. Štíhlejší sameček má také 
hnědooranžovou hruď.
Tento velmi rozšířený druh můžeme potkat 
již brzy zjara na kvetoucích vrbách, později 
i na jiných květech. Hnízda hloubí v zemi na 
řídce porostlých stanovištích. 

11 Melitta haemorrhoidalis
Tento druh dosahuje velikosti 11–13 mm a 
potkáme ho především na květech zvonků, 
na jejichž pyl se specializuje. Sameček má 
dlouhá tykadla, jejichž jednotlivé články 
jsou zahnuté. Samička má na zadečku ná-
padný bílý pruh a na konci červenohnědý 
trs chloupků. 
V letních měsících potkáme zástupce to-
hoto druhu na chudých loukách a lemech 
s výskytem zvonku okrouhlolistého (Cam-
panula rotundifolia), až do vyšších poloh. 
Hnízda hloubí v zemi na řídce porostlých 
stanovištích. 

Kutilkovití / Včelovití

6

7 (♀)

8 (♀)

9 (♀)

10 (♀)

11 (♂)

9 (♂)
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12 Macropis fulvipes
Na březích potoků nebo na vlhkých loukách 
s většími porosty vrbiny obecné (Lysima-
chia vulgaris) se často setkáme s 8–10 mm 
velkou, černou včelou Macropis fulvipes. 
Tento druh se specializuje právě na pyl vr-
biny obecné, příležitostně se vyskytuje také 
v zahradách na květech vrbiny tečkované 
(Lysimachia punctata). Samičky při návštěvě 
květů často natahují zadní nohy do výšky.
Druh má lesklý, téměř holý zadeček s bílými, 
chlupatými okraji článků. Samičku poznáme 
podle rozdílného zbarvení chloupků na 
zadních nohách. Sameček se vyznačuje ky-
jovitě zesíleným prvním článkem zadních 
nohou. 
Hnízda hloubí v zemi na stinných a vlhkých 
stanovištích. 

13 Zednice  Osmia bicornis
Až 13 mm velká samička má na hlavě dva 
výrazné růžky. Zadeček je u obou pohlaví 
na předních třech článcích oranžovohnědě, 
na zadních černě chlupatý. Chlupy na hrudi 
jsou šedohnědé a celé tělo se slabě zeleně 
leskne. Sameček má nápadně dlouhá 
tykadla.
Od března do června střídá různé biotopy; 
hnízdo buduje v nadzemních dutinách. 
Stěny buněk  a uzávěr hnízda staví tato 
zednice z jílu nebo vlhké hlíny.

14 Heriades truncorum
6–8 mm velcí zástupci druhu Heriades 
truncorum mají celé černé, jen krátce ochlu-
pené tělo.  Články zadečku mají na svých 
koncích zřetelné řasy. Typická je ostrá hrana 
na prvním článku. 
Tyto letní včely se úzce specializují na rostli-
ny z čeledi hvězdnicovitých. V nadzemních 
chodbičkách brouků budují hnízda, která 
bývají uzavřená zátkou ze smůly a malých 
kamínků. 

15 Anthidium strigatum
Jen 6–7 mm velká, ale kompaktně působící 
včela má po celém těle bohatou žlutou 
kresbu. Od podobných druhů ji rozlišíme 
především díky uspořádání žlutých skvrn 
na zadečku, které jsou na posledních třech 
článcích posunuty znatelně doprostřed. Na 

spodní straně zadečku má samička šedobílé 
chlupy.
Tento druh můžeme potkat od června do 
srpna především na osluněných okra-
jích lesů a na světlinách. Dává přednost 
květům bobovitých, především štírovníku 
růžkatého (Lotus corniculatus). Samička 
vyrábí ze smůly asi 1 cm dlouhé buňky 
a přilepuje je jednotlivě nebo v malých 
skupinách na kameny, větve, nebo také 
kmeny stromů. 

16 Anthidium manicatum
Druh Anthidium manicatum má také bo-
haté žluté zbarvení a vyvinutý pohlavní 
dimorfismus. Sameček je s 14–18 mm mno-
hem větší než samička (11–12 mm) a na 
zadečku má tři výrazné trny. Nezaměnitelný 
je také díky oranžovým štětinám na stra-
nách článků zadečku.
A. manicatum se vyskytuje v lidských síd- 
lech v nižších polohách, kde v létě vyhledá-
vá květy čistce vlnatého (Stachys byzantina) 
a dalších hluchavkovitých. 
Pro stavbu buněk používá tento druh rost-
linnou vlnu. Hnízda zakládá v nejrůznějších 
dutinách.

17 Pelonoska hluchavková  
Anthophora plumipes
Na jaře můžeme v zahradách nižších poloh 
Krušných hor najít pelonosku hluchavko-
vou. Druh mívá velikost 14–16 mm a za 
letu vydává hlasitý zvuk. Vyhledává květy 
plicníku, vřesovce, zběhovce, aj.
Samička je zpravidla tmavě šedě až černo-
hnědě ochlupená s nevýraznými proužky 
na zadečku. Sameček má dlouhé černé 
chlupy na středních nohách. Velmi dlouhý 
jazyk dokáže proniknout i do úzkých a 
hlubokých květů. 
Hnízda jsou hlinitá, často v blízkosti člověka.

18 Nomada succincta
Tělo zástupců rodu Nomada je podobné 
vosímu, má žlutočerné zbarvení (někdy s 
červenou) a je téměř bez chlupů. 
10–12 mm velká Nomada succincta má 
na jinak černém zadečku žlutý, uprostřed 
zúžený pruh a dvě oddělené skvrny. 
Nomada succincta nestaví hnízda – vniká 

Včelovití
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do hnízd jiných včel a klade v nich svá 
vajíčka. Najdeme ji na řídce porostlých 
stanovištích v otevřené krajině nebo v 
lidských sídlech.

19 Čmelák polní  Bombus pascuorum
Typicky zbarvený, 9–18 mm velký čmelák, je 
na horní straně hrudi a na zadečku zbarve-
ný do červenohněda až oranžova, první 
článek zadečku je světlý, další naopak tma-
vě ochlupené. Samičky a dělnice mají dlou-
hé žihadlo.
Čmelák polní je velmi rozšířený v otevřené 
krajině s kvetoucími rostlinami. Díky husté-
mu ochlupení je aktivní také v chladnějším 
počasí. Hnízda  zakládá nad zemí v husté 
trávě, nebo pod zemí v opuštěných myších 
dírách. Populace může v srpnu čítat až 150 
jedinců, na podzim však zaniká a přezimují 
jen mladé královny. 

20 Pačmelák cizopasný 
Psithyrus rupestris
Pačmelák cizopasný je 15–25 mm velký. 
Především samička je nezaměnitelná díky 
červeně ochlupené špičce zadečku a ná-
padně černohnědými křídly. Sameček je 
menší a snáze zaměnitelný s podobnými 
druhy. Chrakteristické je (ve srovnání s čme-
láky) řídké ochlupení.
Pačmeláci žijí jako sociální paraziti s popu-
lacemi čmeláků. Specializují se přitom na 
jeden nebo několik druhů, kterým se velmi 
podobají. Hlavním hostitelem pačmeláka 
cizopasného je čmelák skalní. Samička na 
konci jara proniká do hnízda hostitele, jehož 
dělnice pak vychovávají její larvy. 
Samičky spatříme od konce května na kvě-
tech horských luk. Od srpna vylétají také 
samečci – navštěvují především  květy chrp 
a bodláků.

Doporučená literatura: 

Zahradník, J. (1987): Blanokřídlí, 
Artia, Praha

Žďárek, J. (1997): Proč vosy, včely, čmeláci, 
mravenci a termiti? aneb hmyzí státy, 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 
Praha

Včelovití
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20 (♀)
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  Křísi, kteří se u nás vyskytují, jsou zpravidla jen 1,5–12 mm velcí, jen ciká-
da chlumní, náš jediný zástupce z čeledi cikádovitých, může mít až 3 centime-
try. K dorozumívání používá ona, i naše menší druhy, různé zvuky, které však 
lidské ucho neslyší.

  Přední a zadní křídla bývají obvykle střechovitě složena přes zadeček, přední 
mohou být pestře zbarvená s výraznou kresbou. U některých druhů jsou křídla 
zkrácená, čímž se ztrácí schopnost létat. Křísi se proto nejčastěji pohybují sko-
kem, s pomocí speciálně vyvinutých zadních nohou. Některé druhy dokážou 
dokonce – v poměru ke své hmotnosti – skákat výše, než blecha. Větší vzdále-
nosti však překonávají s pomocí much.

  Křísi jsou býložravci, živí se šťávami různých částí rostlin. Mají bodavě sací 
ústní ústrojí s dlouhým sosákem na konci hlavy. Potrava obsahuje hodně 
vody a cukrů, zato málo stavebních látek, křísi ji proto musí přijímat ve velkém 
množství. Přebytek vody a cukrů přeměňují ve speciálně upraveném trávicím 
traktu a vylučují jako tzv. medovici. Larvy jiných druhů vytvářejí jakousi pěnu 
na rostlinách (tzv. kukaččí sliny, také na listnatých stromech), která je chrání 
před vysušením a před nepřáteli. Mezi křísy je mnoho polyfágů, kteří se mohou 
živit různými travami, bylinami nebo dřevinami, ale také mnoho potravních 
specialistů, kteří jsou odkázáni na jediný rostlinný druh. Některé druhy žijí jako 
larvy v bylinném patře, jako dospělci naopak převážně v korunách stromů.

Křísi kladou svá vajíčka až na několik výjimek do rostlinných tkání nebo do 
půdy; vylíhlé larvy se vyvíjejí přes 5 stádií. Většina našich druhů tvoří ročně 
jednu nebo dvě generace. Přezimuje obvykle vajíčko, u některých druhů však 
také larva nebo imago.

  Ve východních Krušných horách bylo zatím prokázáno asi 150 druhů křísů, 
přitom však ještě zdaleka nebyly prozkoumány všechny možné biotopy. 
Zástupci řádu se zde vyskytují především na horských loukách, smilkových 
trávnících, na prameništích a rašeliništích. Velká část druhů je přitom odkázá-
na na extenzivně využívané louky a pastviny, které dnes ve větší míře najdeme 
jen v chráněných oblastech. Křísy, kteří jsou často specializováni jen na jediný 
rostlinný druh, najdeme na různých listnatých stromech a keřích, také však na 
smrcích a borovicích. 

Křísi 
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Text: Sabine Walter, Tharandt 
Fotografi e: Gernot Kunz, Graz, Rakousko (www.gernot.kunzweb.net)

  
Kelisia vittipennis
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4  Criomorphus albomarginatus
Popis: Tento druh patří k obvykle krátko- 
křídlým, a tedy letu neschopným ostruhní-
kovitým, kteří se vyznačují tmavým zbarve-
ním a bílými příčnými pruhy na zadním 
okraji krytek a na předních křídlech. Rod 
Criomorphus se od ostatních liší středním 
čelním kýlem, rozděleným po celé délce. 
Druh Criomorphus albomarginatus je  
3–4 mm velký. Někdy se vyskytnou i jedinci 
s dlouhými, většinou průsvitnými křídly.
Výskyt: Criomorphus albomarginatus je 
zatím ještě poměrně hojný druh, najdeme 
ho však zpravidla jen na málo využívaných 
loukách a pastvinách. Je spíše vlhkomilný a  
ve východních Krušných horách se většinou  
vyskytuje na hustě porostlých horských 
loukách, nebo také na smilkových trávní-
cích. Žije na různých travách (kostřava čer-
vená, metlice trsnatá, metlička křivolaká, 
třtina).

5  Lepyronia coleoptrata
Popis: Tento druh je blízce příbuzný s pě-
nodějkou obecnou, má však více zakulace-
né tělo a  jeho zbarvení není tak pestré. 
Dosahuje velikosti 6–8 mm.
Výskyt: Pěnovitý obal, v němž žijí larvy, 
můžeme najít na různých bylinách, keřích, 
a dokonce na stromech. Dospělí jedinci žijí 
na loukách, jsou však velmi citliví na jejich 
časté využívání. Většinou je tedy najdeme 
jen na úhorech, nebo na loukách, které se 
pouze jednou ročně kosí. Ve východních 
Krušných horách spatříme larvy například 
na koprníku. 

6  Prstenovka  Macropsis fuscula
Popis: Rod prstenovek obsahuje mimo jiné  
druhy se žlutohnědými křídly bez kresby, 
ale s výraznými tmavými skvrnami na hlavě 
a na krytkách. Tyto druhy bývají těžko rozli-
šitelné.  Druh Macropsis fuscula dosahuje 
velikosti 4–5 mm.
Výskyt: Zástupci rodu prstenovek žijí pře-
devším na listnatých stromech, ale také na 
maliníku, ostružiníku a na kopřivách.  

1  Žilnatka  Cixius cunicularius
Popis: Žilnatky jsou nápadné svými velký-
mi, průhlednými, zčásti tmavě zbarvenými 
křídly, která mají na žilkách malé chloupky. 
Jednotlivé druhy se většinou jen obtížně 
rozlišují. Žilnatka Cixius cunicularius patří s 
velikostí 6–8 mm k našim větším druhům.
Výskyt: Larvy žijí pod zemí v půdních puk- 
linách a potravu přijímají z kořenů rostlin.  
Dospělce najdeme na křovinách a osluně-
ných lemech, ve východních Krušných ho- 
rách také na osluněných kamenných 
snosech.

2  Kelisia vittipennis
Popis: Zástupce velké čeledi ostruhovní-
kovitých poznáme podle velké ostruhy na 
zadních nohách. Zástupci rodu Kelisia  jsou 
buď slámově zbarvení, nebo mají tmavou 
kresbu na těle i na křídlech. Většina druhů je 
jen asi 3,5 mm velká.
Výskyt: Příslušníci rodu Kelisia jsou obvykle 
vázaní na různé druhy ostřic, druh Kelisia 
vittipennis je však jednou z mála výjimek. 
Najdeme jej na krušnohorských rašeliništích 
na suchopýru úzkolistém, ve východních 
Krušných horách navíc často v prameništích 
a na loukách s dobrými podmínkami pro 
růst rostlin, které tomuto druhu slouží za 
potravu. 

3  Ostruhovník  Dicranotropis divergens  
Popis: Tento druh a několik blízce příbuz-
ných můžeme rozpoznat podle čelního 
kýlu, který se uprostřed čela vidličnatě roz-
dvojuje. Hlava, krytky a zkrácená křídla jsou 
většinou světle žlutá,  zadeček u samečků 
téměř černý. Velikost bývá jen 2–3,5 mm.
Výskyt: Dicranotropis divergens je jediným 
montánním druhem křísů ve východních 
Krušných horách, dodnes se nenašlo žádné 
stanoviště pod 500 m nad mořem. Druh žije 
na kostřavě červené, v oblasti ho proto na-
jdeme na smilkových trávnících a horských 
loukách.

1

2
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7  Agallia brachyptera  
Popis: Tento druh se vyskytuje téměř vý- 
hradně v krátkokřídlé, letu neschopné for-
mě. Na světle žlutém podkladu má na hlavě 
a krytkách hnědé skvrny, přední křídla jsou 
podélně pruhovaná. Na zadečku vysvítá 
podle zbarvení jednotlivých článků příčné 
pruhování. Druh dosahuje velikosti jen asi 
2,5–3,5 mm.
Výskyt: Některé druhy křísů (např. rod 
Agallia) žijí při zemi v husté vegetaci luk, 
nebo také v bylinném patře lesů, proto se 
velmi těžko evidují. Agallia brachyptera patří 
k velmi rozšířeným druhům, které najdeme 
především na loukách. Žije na smetance 
lékařské, jetelu a dalších rostlinách.

8  Planaphrodes nigrita, 
P. bifasciata
Popis: Samečky obou druhů poznáme po-
dle bílých příčných pruhů na téměř černém 
pozadí (jeden na zadním okraji krytky, dva 
na předních křídlech). Samičky jsou naopak 
jednobarevné, šedohnědé. Oba druhy jsou 
4–6 mm velké.
Výskyt: Ve východních Krušných horách na- 
jdeme oba druhy většinou v bylinném patře  
světlých listnatých lesů, vzácně také na la- 
dem ležících horských loukách. Ještě v  
60. letech minulého století byl druh Plana- 
phrodes bifasciata na horských loukách 
východního Krušnohoří poměrně častý,  
od té doby ho však značně ubylo – pravdě-
podobně především kvůli intenzivnímu 
využívání zemědělských ploch.

9  Útlenka kopinatá  Eupelix cuspidata
Popis: Útlenka kopinatá je nezaměnitelná 
díky své dopředu prodloužené a zploštělé 
hlavě. Samečci dosahují velikosti jen asi  
5–6,5 mm, samičky až 9 mm. 
Výskyt: Tento druh se vyskytuje na různých 
travních porostech – na smilkových tráv-
nících, horských a čerstvě vlhkých loukách, 
osluněných okrajích lesů, ale také na rude-
rálních plochách – většinou na suchých, 
vzácně také na vlhčích stanovištích. Jedná 
se přitom zpravidla o velmi málo využívané, 
nebo ladem ležící, živinami chudé plochy. 
Útlenka kopinatá žije na různých kostřavách 
a dalších travách. Přezimují larvy i dospělci.

10 Mokřatka žlutočerná    
Evacanthus interruptus 
Popis: 5–7 mm velká mokřatka žlutočerná 
je nápadná svým zlatým až žlutooranžovým 
zbarvením, překrytým různě výraznou čer- 
nou kresbou. Na předních křídlech tato 
kresba vystupuje jako podélné pruhování, 
které pokračuje až na zadeček.
Výskyt: Místy výskytu mokřatky žlutočerné 
jsou vlhké, živinami bohaté louky. 

11 Notus flavipennis
Popis: Tento druh je velmi štíhlý a asi 4 mm 
velký. Sameček je žlutooranžový, samička 
poněkud bledší.
Výskyt: Notus flavipennis je jeden z domi-
nantních druhů ve vlhkých oblastech. Žije 
obvykle na vyšších ostřicích. Ve východních 
Krušných horách se vyskytuje  na vlhkých 
stanovištích čerstvě vlhkých a horských 
luk, na kterých rostou vhodné druhy ostřic. 
Ročně se vyvíjejí dvě generace.

12 Pidikřísek  Eupteryx heydenii
Popis: Mnoho druhů  velmi početného ro- 
du pidikřísků se vyznačuje charakteristic-
kým černožlutým vzorem na hlavě, krytkách 
a předních křídlech. Druh Eupteryx heydenii 
má po dvou černých skvrnách na hlavě a 
krytkách. Na předních křídlech je nepra-
videlný, široký, hnědý podélný pruh. Také 
tento druh je jen asi 4 mm velký.
Výskyt: Tento pidikřísek žije na krabilici 
chlupaté (Chaerophyllum hirsutum), ve 
východních Krušných horách často podél 
potoků. Larvy a dospělci sají na spodní 
straně listu, na jejich přítomnost pak uka-
zuje velký počet malých bílých skvrnek na 
horní straně.

13 Hesium domino
Popis: Tento druh je s 5,5–7 milimetry a  
hnědočerveným zbarvením jedním z nej-
nápadnějších křísů. V oblasti, kde se stýkají 
přední křídla, rozeznáme dvě bílé skvrny.
Výskyt: Larvy tohoto druhu žijí na chudých  
loukách a pastvinách, a zde pravděpo-
dobně na travách. Poznáme je podle 
dvou širokých hnědých podélných pruhů. 
Dospělci přecházejí na břízy a další listnaté 
stromy a na loukách se vyskytují jen vzácně.

7
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14 Křísek obecný  Euscelis incisus
Popis: Křísek obecný patří k nenápadnějším 
křísům, se slámově žlutým základním zbar-
vením, mléčně bílými chlupy na křídlech a 
nepravidelnými tmavými skvrnami. Velmi 
mnoho příbuzných druhů je podobně zbar- 
vených, a proto na základě vnějších znaků  
často těžko k rozlišení. Popisovaný druh 
mívá u nás ročně dvě (vzácně až tři) ge-
nerace, kteří se navzájem liší zbarvením. 
Jedinci první (jarní) generace mají výraznou 
tmavou kresbu, která může přecházet až k 
celočernému zbarvení; jedinci letní gener-
ace jsou výrazně světlejší. Přezimují larvy 3. 
nebo 4. stádia. Druh dosahuje velikosti asi 
3–4,5 mm.
Výskyt: Druh se živí jetelem (Trifolium), žije 
však také na různých travách. Najdeme ho 
na extenzivně využívaných loukách, chybí 
naopak na chudých horských loukách a 
smilkových trávnících.

15 Verdanus abdominalis
Popis: Tento druh je lehce rozpoznatelný 
podle zeleného zbarvení horní strany hlavy, 
krytky a předních křídel a černé spodní stra-
ně těla. Dosahuje velikosti 3–5 mm.
Výskyt: Druh Verdanus abdominalis žije na 
osluněných, chudých loukách, na travách 
(např. medyněk vlnatý, kostřava červená, 
psineček obecný). Patří alespoň v horách 
ještě k velmi rozšířeným druhům a měli by-
chom ho najít na každé mezi chudých luk. 

Doporučená literatura:

Dlabola, J. (1954): Fauna ČSR, 
Svazek 1: Křísi. Nakl. ČSAV, Praha

Javorek, V. (1978):  
Kapesní atlas ploštic a křísů,  
SPN, Praha
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Metrioptera brachyptera

Rovnokřídlí

259

Text: Holger Lueg, Freiberg; Fotografi e: Dietmar Klaus, Olaf Leilinger

U  žádného dalšího hmyzího řádu nenajdeme tak pestrou škálu nejrůzněj-
ších zvuků, jako u rovnokřídlých. Zatímco většina sarančí vydává zvuky třením 
nohou o křídla, kobylky třou křídla o sebe. Společné však mají jedno – tímto 
„zpěvem“ vábí opačné pohlaví. Larva vylíhlá z vajíčka se vyvíjí přes několik stá-
dií až k dospělci,  který se však larvám podobá. Teprve svým zpěvem oznamuje 
sameček laikům – a samičkám –, že je pohlavně zralý.

  Rovnokřídlý hmyz můžeme rozdělit, podle délky tykadel, do dvou podřádů – 
kobylky a saranče. Saranče se živí trávou a jejich zpěv se za slunečného 
počasí rozléhá po loukách a pastvinách, kobylky vyhledávají šťavnaté rostliny 
jako je smetanka a ptačinec, ale mnoho druhů přijímá také živočišnou potravu 
(housenky, mšice, i zástupce vlastního řádu).  

  Špatná pověst rovnokřídlých pochází z Afriky a z Asie, kde se velká hejna 
kobylek často dokážou postarat o zničení úrody. Málokdo však ví, že také do 
střední Evropy pronikala až do roku 1932 opakovaně hejna saranče stěhovavé 
z vlhkých písčitých oblastí v deltě Dunaje.   

  Z přibližně 40 druhů rovnokřídlých, které se vyskytují ve východních Krušných 
horách, je přes  70 % na ústupu, a některé jsou dokonce vážně ohroženy. 
Příčinu lze najít především v intenzifi kaci zemědělství, která s sebou nese 
například zvýšený obsah dusíku v půdě.

  Druhově bohatou faunu rovnokřídlých najdeme dnes v naší kulturní krajině 
jen tam, kde se na větších plochách daří méně intenzivnímu zemědělství, nebo 
tam, kde extrémně vlhké (popř. příkré) plochy zemědělskému využití nepřejí. 
Většina těchto ploch však dnes leží zcela ladem, nebo je dokonce zalesněna. 
Rovnokřídlý hmyz reaguje velmi citlivě na přísun živin nebo změny vlhkosti, 
potřebuje však také velmi pestrou, otevřenou krajinu – zpěv sarančí a kobylek 
je proto dobrým indikátorem jejího stavu. 
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4  Metrioptera brachyptera
Narozdíl od stejně velkého předchozího 
druhu je tato kobylka tmavě hnědá až čer- 
nohnědá. Horní část krytky a křídla jsou 
zelená. Cvrkot je slyšet jen asi na dva metry,  
je ještě tišší než u druhu Metrioptera 
roeselii. Druh Metrioptera brachyptera je 
také celkově vzácnější, ačkoliv byl u nás 
dříve poměrně hojný. Kvůli masivnímu 
přehnojování zemědělských ploch jej dnes 
ve východních Krušných horách najde-
me jen na zbylých chudých travnatých 
stanovištích – tedy především na 
nedotčených horských loukách.

5  Kobylka obecná     
Pholidoptera griseoaptera
Její zpěv můžeme na cestě lesem nebo křo-
vinatou krajinou zaslechnout až na vzdá-
lenost deseti metrů, abychom však nalezli 
samečka kobylky obecné na listu kopřivy 
nebo ostružiny, k tomu je již potřeba větší 
štěstí. Poznáme ho lehce podle šedo- nebo 
červenohnědého zbarvení a podle nápadně 
malých křídel, která slouží samečkovi právě 
jen k vydávání nezaměnitelného zvuku. 
Pokud se přiblíží jiný sameček, zpěv zrychlí 
a zesílí. Zpěv kobylky obecné zaniká s první-
mi nočními mrazíky. 

6  Isophya kraussii
Tento druh je charakteristický především 
pro horské louky na saské straně Krušných 
hor. Najdeme ho zde od poloviny června, je 
však velmi dobře maskovaný díky zelenému 
zbarvení. Dosahuje velikosti až 27 mm a živí 
se převážně měkkými, šťavnatými částmi 
rostlin. Jeho noční zpěv je slyšet jen asi na 
metr daleko a člověk ho snadno přeslechne.

7  Cvrček lesní  Nemobius sylvestris
Pokud ve východní části východního Kruš- 
nohoří nepřekročíme hranici 500 m nad 
mořem, můžeme od června až dlouho do  
podzimu poslouchat příjemný cvrkot. 
Pokud se ho však pokusíme následovat, 
zjistíme, že téměř nelze určit vzdálenost ani 
směr. Jedná se o zpěv 7 až 10 mm velkého 
cvrčka lesního. Tento malý druh žije na 
zemi v dubovém listí a osidluje osluněné 
okraje lesů, nebo pásy dřevin na stráních a 

1  Kobylka zpěvavá  Tettigonia cantans
20 až 33 mm velká kobylka zpěvavá patří 
spolu s kobylkou zelenou (Tettigonia 
viridissima) k nadčeledi kobylky. Jsou vel- 
mi přizpůsobivé a osidlují celý zemský 
povrch. I ve městech se na konci letních 
dnů ozývá jejich výrazný, na 50 metrů sly-
šitelný, pravidelný cvrkot. Kobylka zpěvavá 
má kratší křídla než kobylka zelená a naroz-
díl od ní téměř nelétá. 
V nížinách všudypřítomná kobylka zelená 
se s rostoucí nadmořskou výškou stává 
vzácnější.  Kobylka zpěvavá je přizpůsobená 
vlhčímu a chladnějšímu klimatu a ve vý-
chodních Krušných je proto velmi hojná. 
Kobylka zelená se však v poslední době tlačí 
do oblasti rozšíření kobylky zpěvavé a ve 
východních Krušných horách již překročila 
výškovou hranici 400 m.

2  Kobylka hnědá   
Decticus verrucivorus 
Kobylka hnědá je s 24 až 44 mm větší než 
kobylka zpěvavá a je tak, vedle kobylky 
zelené,  největším druhem rovnokřídlého 
hmyzu ve východních Krušných horách. 
Najdeme ji na krátkostébelnatých hor-
ských loukách se smilkovými trávníky. 
Těžkopádně působící kobylka nedokáže 
létat, ochranu jí poskytuje její maskující 
zbravení. Protože smilkových trávníků ubý-
vá v důsledku intenzifikace zemědělství 
(především kvůli přehnojování), můžeme 
dnes výrazný zpěv kobylky hnědé zaslech-
nout jen  v několika chráněných územích. 

3  Metrioptera roeselii
Jeden z našich nejčastějších druhů rovno-
křídlých, jehož pravidelný cvrkot zaslechne-
me na loukách za teplých letních večerů. 
Vytrvalý tón je tišší a měkčí, než u kobylky 
zpěvavé. 14 až 18 mm velký druh Metriop-
tera roeselii má zelené až světle hnědé zbar-
vení a od svých příbuzných se liší světlým 
okrajem krytky, ve tvaru písmene U, díky 
němuž ho pozná i laik. Svým mohutným 
kousacím ústrojím dokáže tato kobylka 
ulovit i menší druhy hmyzu.

   Kobylky

1 (♂)

2

3

4 (♀)

5 (♂)

Kobylky

6

7
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skalnatých kopcích. Pokud se nám podaří 
cvrčka najít, vidíme často mnoho jedinců 
pohromadě.

   Saranče

8  Saranče tlustá   
Stethophyma grossum
Největší saranče východních Krušných hor  
(až 39 mm) žije na vlhkých loukách. Od  
června se ohlašuje až na 10 metrů slyšitel-
ným zvukem, který vytváří třením zadních 
nohou o křídla.  Saranče tlustá je olivově 
zelená až hnědá, zadní stehna jsou červená. 
Je rozšířená po celé Evropě, u nás však spíše 
vzácná. Larvy najdeme na místech, která 
jsou každou zimu zaplavována.

9  Chrysochraon dispar
U žádného ze zde popsaných druhů nelze 
tak zřetelně rozlišit samečka od samičky. 
Sameček je velký maximálně dva centime-
try a připomíná saranči obecnou; samička 
je o celý centimetr větší, hnědá, s vínovými 
vnitřními stranami zadních stehen. Druh 
osidluje vlhké louky a břehy  a dále se roz-
šiřuje. Ve východních Krušných horách se 
vyskytuje také saranče Euthystira brachyp-
tera, ta však kvůli přehnojení zmizela z luk 
a pastvin a dnes ji najdeme především na 
lesních světlinách a průsecích. Poznáme ji 
podle malých, šupinovitých křídel samičky.

10 Saranče zelená  Omocestus viridulus
13 až 24 mm velká saranče zelená může mít 
velmi proměnlivé zbarvení. Bývá snadno 
zaměnitelná s mnoha jinými, zde nepop-
sanými druhy – k určení pomáhá od polo-
viny června výrazný cvrkot, který překrývá 
výrazné tikání (trvá 10 až 20 sekund). Na 
středně vlhkých až suchých horských lou-
kách východních Krušných hor je toto tikání 
jedním z převažujících zvuků. 

11 Saranče měnlivá    
Chorthippus biguttulus
Saranče měnlivá dorůstá velikosti 12 až 
20 mm; její zbarvení je převážně hnědé, 
dominovat však může také červená nebo 
zelená. Ve východních Krušných horách 
patří tento druh k nejhojnějším z celého 
řádu rovnokřídlých. Nechybí na žádné lou- 
ce, s výjimkou těch zamokřených. Velmi po-
dobná, ale méně častá je saranče hnědá  
(Chorthippus brunneus), která se od sa-
ranče měnlivé nejvíce liší zpěvem. Vřeštivé 
zvuky druhé jmenované jsou v letních 
dnech všudypřítomné. Postupně zesilují 
a zrychlují a asi po třech sekundách zase 
končí. Saranče hnědá naproti tomu vydává 
jen velmi krátké „sst“.

12 Saranče obecná    
Chorthippus parallelus
Saranče obecná nachází vhodné podmínky  
k životu téměř na všech travnatých plo- 
chách. Často zůstává jako poslední „luční  
kobylka“ na zahradních trávnících i na in-
tenzivně využívaných  pastvinách. Dosahuje 
velikosti 13 až 23 mm, obvykle bývá zelená, 
vyskytují se však také jedinci s hnědým, na- 
růžovělým, nebo dokonce červeným zbar- 
vením. Asi půl sekundy trvající zvuk „rrrrt“ 
se nejvíce podobá zvuku saranče hnědé. Na 
mokrých loukách a pastvinách východních 
Krušných hor můžeme potkat také mno-
hem vzácnější, velice podobnou saranči 
Chorthippus montanus. Od saranče 
obecné odlišíme tento příbuzný druh 
teprve podle zpěvu.

13 Chorthippus albomarginatus
Tento druh mívá převážně hnědé zbarvení, 
to však může přecházet i do šeda, do žluta, 
nebo do zelena. Nejnápadnějším znakem 
jsou – ovšem jen u samičky – bílé podélné 
pruhy na křídlech. Chorthippus albomargi-
natus žije na středně vlhkých až mokrých 
loukách a je ve východních Krušných ho-
rách velmi rozšířený. Vzácněji a jen v nižších 
polohách se vyskytuje velmi podobný druh 
– Chorthippus dorsatus, jehož samičkám 
bílé pruhy na křídlech chybějí. 

9 (♂) 9 (♀)

10 (♀)

8 (♂)

Saranče

11 (♀)

13 (♀)

12
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Otakárek fenyklový  Papilio machaon
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  V e východních Krušných horách bylo dosud objeveno 679 druhů motýlů, 
z toho 570 nočních. Mnoho z denních motýlů je na seznamu ohrožených dru- 
hů, především kvůli změněným biotopům – nesečeným loukám a volným 
plochám, které zarůstají dřevinami. 

  Málo pozornosti se doposud věnovalo tzv. drobným motýlům. Patří mezi ně 
například adélovití, předivkovití, krásněnkovití, obalečovití a zavíječovití a v 
oblasti je zdokumentováno asi 75 druhů. Mnoho z nich můžeme pozorovat 
také ve dne. Pokud se projdeme trávou na sušších loukách, narazíme často na 
hnědého nebo bíložlutého motýla, který vždy popolétne jen o dva až tři metry 
dál a usadí se na stéble trávy. Jedná se o zavíječe řepného, který se vyskytuje 
až do vyšších horských poloh (např. na loukách pod Geisingbergem). Dalším 
často pozorovaným zavíječem je zavíječ zahradní, který sedá na okrajích cest 
na kopřivách. Stejně častá je také na trnkách žijící bílá pernatuška trnková. 

  Nejvíce našich motýlů jsou noční motýli (můry). Patří k nim můrovití, píďal-
kovití a přástevníkovití. Často se za teplých letních nocí dostanou i do lidských 
obydlí, nalákáni světlem. Mnoho druhů je hnědě nebo jinak tmavě zbarveno,  
spousta dalších je však pestře vybarvená – například zástupci čeledi přástevní-
kovitých. Píďalkovitých si všimneme díky jemným barvám a zajímavé  kresbě. 
Mnoho druhů motýlů se specializuje na určité rostliny, a zároveň s nimi tedy 
mohou být ohrožení. Na vině bývá kromě ztráty biotopů také změna lidského 
hospodaření v krajině.

  Ne všichni motýli, které u nás můžeme spatřit, jsou našimi domácími druhy –  
někteří k nám každoročně přilétají z jižněji položených oblastí. Jedná se o tak- 
zvané tažné motýly. K nim patří například babočka admirál nebo mnoho liša-
jovitých, a také dlouhozobka svízelová. 

  Životní prostředí motýlů je velmi různorodé. K nejdůležitějším biotopům patří  
horské louky,  úseky nepříliš intenzivně využívaných pastvin a lesy. Velké  
množství rostlinných druhů na loukách dává potravu housenkám i dospěl-
cům. Mnoho luk je však dnes bohužel téměř bez motýlů, kvůli přehnojování  
a intenzivnímu zemědělskému využívání. 

  Mezi hojné druhy denních motýlů patří například okáč poháňkový, okáč luční 
a  modrásek jehlicový. V chráněných oblastech kolem Oelsenu, Altenbergu a 
Frauensteinu najdeme ještě dnes druhově pestré louky s velkým množstvím 
motýlů (např. ohniváček celíkový, perleťovec velký, různí modráskovití).

  Na vrcholu léta najdeme mnoho denních motýlů také v jetelinách – např. 
babočka bodláková, žluťásek čičorečkový nebo perleťovec menší. 

  Uvnitř lidských sídel nacházejí motýli dobré podmínky v zahradách a na mí-
stech s bujnými plevely. Za zmínku stojí především babočka paví oko, bělásek 
řepový, babočka kopřivová a někteří noční motýli z čeledi můrovitých.
Druhově pestrá je ve východních Krušných horách také otevřená krajina s 
příkopy, křovinami, kamennými snosy, apod. Z velkého množství druhů, které 
se zde vyskytují, zmíníme především obyvatele trnek a růží, jako jsou zejkovec 
trnkový, píďalka žlutá nebo zejkovec bezový.  

  Bohužel zůstalo ve východních Krušných horách jen málo rašelinišť. Až do 
roku 1960 se na Georgenfeldském rašeliništi vyskytoval jako glaciální relikt 
žluťásek borůvkový. 

  V lesích východních Krušných hor najdeme jen málo denních motýlů. Častý 
je okáč pýrový, vzácněji se vyskytuje okáč ječmínkový. Zato téměř polovina 
všech našich nočních motýlů žije v doubravách, dubohabřinách a bučinách. 
Typickými druhy dubových lesů východních Krušných hor jsou: zelenopláštík 
dubový, obaleč dubový nebo stužkonoska úzkopásá. 

  Méně druhově bohaté jsou jehličnaté lesy. Zde najdeme například píďalku 
sosnovou nebo píďalku proměnlivou a rychle létajícího lišaje borového.  
K nejnebezpečnějším škůdcům monokultur patří bekyně mniška.
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3  Bělásek ovocný  Aporia crataegi
Čeleď: běláskovití (Pieridae)
Popis: 50–65 mm; poměrně velký bílý 
motýl s černými žilkami, nezaměnitelný.
Fenologie: Jedna generace od května do 
začátku srpna, ve východních Krušných 
horách pozorován nejdříve 1.6.; housenky 
přezimují v nápadných hnízdech na stro-
mech (např. na jabloních a hrušních).
Prostředí: Vyhledává pestrou krajinu s pří- 
kopy, zahrady a lemová společenstva; hou-
senky najdeme na růžovitých, na hlohu, 
vzácněji na jabloních a hrušních. Dospělci 
se živí nektarem pcháčů, kakostu lesního aj.
Výskyt: V nižších polohách východních Kruš- 
ných hor méně rozšířený než ve vyšších.
Zajímavosti: Druh je známý velkým kolísá-
ním stavů populací. Může se dožít několika 
let. Populačně silné byly roky 2002 až 2004. 

4  Bělásek řepkový  Pieris napi
Čeleď: běláskovití (Pieridae)
Popis: 35–45 mm; spodní strana křídel s  
šedozelenými žilkami, žilky na svrchní stra-
ně jsou zakončeny černými skvrnami.
Fenologie: Tři generace, kukla přezimuje.
Prostředí: Lemová společenstva, vlhké 
louky, také paseky a lesní cesty; dospělce 
najdeme často na okrajích příkopů na kyp-
reji vrbici; housenka žije na brukvovitých 
rostlinách, ve východních Krušných horách 
také na měsíčnici; dospělci se živí nektarem 
mnoha rostlin od bodláků po kyprej vrbici. 
Výskyt: Ve východních Krušných horách roz- 
šířený, ale méně častý než bělásek řepový.

5  Bělásek řepový  Pieris rapae
Čeleď: běláskovití (Pieridae)
Popis: 40–50 mm; spodní strana křídel žlu-
tá, špičky křídel černé; možnost záměny s 
běláskem zelným a běláskem řepkovým.
Fenologie: Dvě až tři generace od jara do 
podzimu; kukla přezimuje.
Prostředí: Žije na ruderálních plochách 
(úhory, okolí železničních tratí), na mezích, 
v zahradách a na polích; housenky se ve 
východních Krušných horách zatím podařilo 
nalézt jen na ředkvi a zelí.
Zajímavosti: Housenky si, jako u všech bě- 
lásků, ukládají v těle silice brukvovitých 
rostlin, které odpuzují ptáky.

  Denní motýli

   Otakárkovití

1 a, b Otakárek fenyklový   
Papilio machaon
Čeleď: otakárkovití (Papilionidae)
Popis: 50–75 mm; jeden z nejkrásnějších 
krušnohorských denních motýlů; poznáme 
ho podle prodloužených zadních křídel,  
řady modrých příčných proužků a  velkých 
oranžových skvrn; 
Fenologie: Dvě generace – od dubna do 
poloviny června a od poloviny července do 
srpna, nejpozději pozorován 9.10. u Dippol-
diswalde; kukla přezimuje.
Prostředí: Dobrý letec, vyhledává travnaté 
pahorky a okraje lesů, vyskytuje se však 
také na úhorech a jetelinách. Tygrovaná 
housenka žije na miříkovitých rostlinách: 
v zahradách nejraději na kopru a mrkvi, v 
horách na koprníku; dospělci sbírají nektar 
především na pcháči různolistém a řebříčku 
tužebníkovém.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
není nijak vzácný, vyskytuje se až do 
nejvyšších poloh 
Zajímavosti: Někdy také tažný motýl.

   Běláskovití

2  Bělásek řeřichový 
Anthocharis cardamines
Čeleď: běláskovití (Pieridae)
Popis: 35–45 mm; na spodní straně bíloze-
lené skvrny; sameček je nezaměnitelný díky 
červenooranžové špičce předních křídel; sa- 
mičku snadno zaměníme s běláskem 
rezedovým.
Fenologie: V jedné generaci od dubna do 
června; ve východních Krušných horách 
pozorován nejčasněji 22.4.; přezimuje jako 
kukla.
Prostředí: Ve východních Krušných horách 
druh lesních lemů, strání a střídavě vlhkých 
luk; housenky najdeme na řeřišnici luční a čes- 
náčku lékařském; živí se převážně šešulemi.
Výskyt: Vyskytuje se v celé oblasti, jen v  
západní části místy řidčeji, nejčastější výs-
kyt: Geisingberg.

3

4

1 a

1 b

Otakárkovití / Běláskovití

2 5
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6  Žluťásek řešetlákový   
Gonepteryx rhamni
Čeleď: běláskovití (Pieridae)
Popis: 50–55 mm; sameček citronově žlutý 
s oranžovou tečkou, samička bílozelená; 
obě pohlaví mají zašpičatělá zadní křídla.  
Fenologie: Jedna generace; motýl přezi-
muje
Prostředí: Vlhké louky, lužní lesy, okraje 
lesů a lesní cesty; dospělci se živí nektarem  
(bodláky, kyprej vrbice, konopnice, ostruži-
na), také v zahradách; zelená housenka žije 
na krušině obecné a je výborně maskovaná 
na listech.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
častý; méně nad 750 m.
Zajímavosti: Jako jeden z mála našich dru- 
hů upadá krátce po vylíhnutí do letního 
spánku. 

7  Žluťásek čičorečkový  Colias hyale
Čeleď: běláskovití (Pieridae)
Popis: 40–45 mm; žlutý motýl s černou 
špičkou předních křídel, na zadních křídlech 
oranžová skvrna, na spodní strana zadních 
křídel ohraničená dvojitá skvrna (osmička).
Fenologie: Dvě generace od konce dubna 
do konce června a od poloviny července do 
září, nejpozději pozorován 7.9. (Oberfrauen-
dorf ); housenka přezimuje.
Prostředí: Žije v otevřené krajině: chudé 
trávníky, úhory, také jeteliny; housenky 
najdeme na jetelu, tolici a štírovníku.
Rozšíření: Ve východních Krušných horách 
každoročně, ale nepříliš hojný.
Zajímavosti: Pozorována také 3. generace 
(do začátku října).

  Babočkovití

8  Okáč bojínkový   
Melanargia galathea
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 37–50 mm; černobílé skvrny, vzácně 
hnědobílý; nezaměnitelný
Fenologie: Jedna generace od poloviny  
června do konce srpna, nejpozději pozoro- 
ván 31. 8. (Oelsen); přezimuje jako housenka.
Prostředí: Horské louky, chudé trávníky,  
úhory a okraje cest; dospělci se živí nekta-

rem některých hvězdnicovitých, také na 
chrastavci rolním; housenky najdeme na 
travách; létá v noci.
Rozšíření: Ve východních Krušných horách 
poměrně častý.

9  Babočka kopřivová  Aglais urticae
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 40–50 mm; horní strana křídel oran-
žovohnědá, přední křídla mají na krajích 
černé skvrny, oddělené žlutými pruhy; bílá 
skvrna ke špičce křídel.
Fenologie: Dvě generace, motýl přezimuje.
Prostředí: Otevřená krajina; okraje cest, pol-
ní meze, zahrady; housenky žijí ve skupinách 
na kopřivách; dospělci se živí nektarem jete-
le lučního, chrastavce rolního, pcháčů, aj.; v 
zahradách na hlaváčích, levanduli, aj.
Rozšíření: v celé oblasti

10 Babočka paví oko  Inachis io
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 50–60 mm; nezaměnitelný druh, 
velké modré oko na předních i zadních 
křídlech.
Fenologie: Dvě generace, motýl přezimuje.
Prostředí: Vyskytuje se v mnoha biotopech, 
podmínkou jsou porosty kopřiv. Dospělce 
najdeme na jetelinách, vlhkých loukách, ka- 
menných snosech a lesních cestách, na jaře  
často na kočičkách vrb a na květech podbělu.

11 Babočka admirál  Vanessa atalanta
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 50–60 mm; černohnědé zbarvení,  
přední křídla mají bílé skvrny a červeno-
oranžový střední pruh, zadní křídla s čer-
veným zadním okrajem.
Fenologie: Tažný motýl, u nás jej můžeme 
pozorovat od konce května, na podzim od-
létá, nejpozději pozorován 12. 10. u Oelsenu.
Prostředí: Okraje lesů a cesty, vlhké louky, 
příkopy, parky; motýla často najdeme na 
sadci a na bodlácích, housenku ve svinutých 
listech kopřiv.

6
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12 Babočka bodláková   
Vanessa cardui
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 45–60 mm; větší žlutohnědý motýl 
s černými předními špičkami křídel, bílé i 
tmavé skvrny; na zadních křídlech černé 
tečky; spodní strana křídel světle mramo-
rovaná.
Fenologie: Tažný motýl, pozorován nejdří-
ve 18.5. (Oelsen), nejpozději 26.8. (Possen-
dorf ); motýl nepřezimuje.
Prostředí: Jeteliny, zahrady, ruderální sta-
noviště; motýl se živí nektarem bodláků, 
komule, chrp, heřmánku a jiných; vajíčka 
klade především na pcháč oset a pcháč 
obecný, vzácněji na kopřivy.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
každý rok.

13 Perleťovec dvanáctitečný     
Boloria selene 
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 28–40 mm; svrchní strana jasně 
hnědooranžová s černými skvrnami; spodní 
strana křídel vzadu s perleťovou skvrnou, za 
ní hnědé pole s černou tečkou.
Fenologie: Dvě generace od poloviny 
května do poloviny června a od července 
do konce srpna; přezimuje jako housenka.
Prostředí: Charakteristický druh vlhkých 
luk, také na rašeliništích a prameništích s  
violkou bahenní (oblíbená potrava house- 
nek); housenky jsou černé, s dvěma anté-
novitými růžky na hlavě; dospělci se živí 
nektarem bodláků, kohoutku lučního, 
jetelu, aj.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
rozptýleně, na ústupu kvůli melioracím a 
nedostatečné péči o vlhké louky.

14 Perleťovec nejmenší  Boloria dia
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 25–33 mm; nejmenší z našich per-
leťovců s žlutohnědou svrchní stranou a 
černými skvrnami, spodní strana s širokým 
hnědofialovým pruhem a třemi bílými 
skvrnami.
Fenologie: Dvě generace od začátku květ- 
na do poloviny června a od začátku červen-
ce do konce srpna; housenka přezimuje.
Prostředí: Chudé trávníky, krátkostébelnaté 

horské louky, meze, okraje lesů; dospělci se 
živí nektarem máchelky podzimní, pavince 
horského, chrastavce rolního, aj.; housenka 
žije na violkách (ve východních Krušných 
horách zatím nepotvrzena).
Rozšíření: Ve východních Krušných horách 
vzácně.

15 Perleťovec menší  Issoria lathonia
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 35 - 45 mm; horní strana křídel 
hnědooranžová s černými skvrnami, spodní 
strana křídel vzadu s velkými, téměř pra-
voúhlými stříbrnými skvrnami.
Fenologie: Tři generace, pozorován nej- 
dříve 2.5. (Biensdorf ), nejpozději 7.9. (Ober-
frauendorf ); housenka přezimuje.
Prostředí: Chudé trávníky, polní cesty, 
osluněné okraje lesů, ale také úhory a ru-
derální stanoviště; housenka žije převážně 
na violce trojbarevné. 
Rozšíření: Ve východních Krušných horách 
poměrně rozšířený, častěji v nadm. výškách 
pod 700 m.

16 Perleťovec stříbropásek   
Argynnis paphia
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 55–65 mm; poměrně velký a rychle 
létající, hnědooranžový motýl s černými 
skvrnami; spodní strana křídel nazelenalá 
se stříbřitým pruhem, který jej odlišuje od 
podobných druhů.
Fenologie: Jedna generace od poloviny 
června do konce srpna, nejpozději pozoro-
ván 31.8. (Biensdorf ); housenka přezimuje.
Prostředí: Typický druh lesních světlin; rád 
sedává na pcháči bahenním, ale také na 
ostružině a sadci; housenka na violce lesní a 
violce Rivinově. 
Rozšíření: Ve východních Krušných horách 
poměrně rozšířený; koncentruje se v hor- 
ských údolích. 

17 Babočka osiková   
Nymphalis antiopa
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae)
Popis: 55–75 mm; velký, tmavě hnědý 
motýl se žlutými okraji křídel.
Fenologie: Jedna generace od poloviny 
července do konce května; motýl přezimuje, 

13

Babočkovití

12

16

14 17

15



274 Motýli 275

proto ho můžeme vidět již časně zjara.
Prostředí: Vyhledává lesy a okolí vodních 
ploch; motýl často v létá v korunách stromů, 
vyskytuje se na spadlém ovoci; housenky v 
červnu ve skupinách na břízách a vrbách. 
Rozšíření: Ve východních Krušných horách 
poměrně rozšířený druh, vyhledává vyšší 
polohy.
Zajímavosti: Populace podléhají cyklickým 
výkyvům, v současné době se rozšiřují.

18 Okáč prosíčkový  
Aphantopus hyperantus
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae) 
Popis: 35–42 mm; svrchní strana hnědá, 
tečky lehce prosvítají, na spodní straně kří-
del vpředu tři a vzadu pět skvrn (se žlutým 
okrajem).
Fenologie: Jedna generace od června do 
srpna, nejpozději pozorován 19.8. (Quoh-
ren); housenka přezimuje.
Prostředí: Okraje lesů, okolí vodních toků, 
vlhké louky a tužebníková lada; housenka 
na nejrůznějších travách (srha, kostřava); 
dospělci se živí nektarem chrastavce 
rolního, bodláků, ostružin, chrp, aj. 

19 Okáč černohnědý  Erebia ligea
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae) 
Popis: 35–45 mm; tmavě hnědý motýl se 
širokým oranžovým pruhem na křídlech, 
na němž se nacházejí hnědé tečky s bílým 
jádrem; spodní strana křídel vzadu s pře-
rušeným bílým pruhem.
Fenologie: Od začátku července do konce 
srpna, nejpozději pozorován 29.8. (Herms-
dorf ); přezimuje jako vajíčko a jako housen-
ka (2.rok).
Prostředí: Jen v montánních horských le-
sích, na světlinách a lesních cestách, vzác-
něji na horských loukách; vajíčka klade na 
trávy, ve východních Krušných horách po-
zorován na třtině chloupkaté.
Rozšíření: Převážně v horách; ve východ-
ním Krušnohoří rozptýleně v polohách nad 
500 m. 

20 Okáč poháňkový    
Coenonympha pamphilus
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae) 
Popis: 23–33 mm; malý motýl s tmavě le-
movanými žlutohnědými křídly; spodní 
strana křídel vpředu s černými oky (s bílým 
jádrem), vzadu šedohnědá s nevýraznou 
řadou malých teček.
Fenologie: Dvě až tři generace od poloviny 
dubna do začátku září, nejpozději pozoro-
ván 2.9. (Kreischa); housenka přezimuje.
Prostředí: Nenáročný druh, nechybí snad 
na žádné louce, od polosuchých trávníků 
přes horské louky až po čerstvě vlhké louky; 
housenky na nejrůznějších travách; dospělci 
se živí nektarem pryskyřníků, jetelu, aj
Výskyt: Ve východních Krušných horách až 
po hřebeny.

21 Okáč luční  Maniola jurtina
Čeleď: babočkovití (Nymphalidae) 
Popis: 40–50 mm; větší hnědý motýl s čer-
ným okem (bílé jádro) na  předních křídlech; 
samička má na předních křídlech jeden 
široký, světlejší pruh.
Fenologie: Jedna generace od poloviny 
června do konce srpna; přezimuje jako 
housenka.
Prostředí: Ovsíkové louky, horské louky, 
okraje lesů a cest; dospělci se živí nektarem 
mnoha různých druhů rostlin (chrastavec, 
bodláky, zlatobýl, aj.); vajíčka klade na trávy 
(lipnice luční a jiné).
Výskyt: Rozšířený v celých východních 
Krušných horách.

  Modráskovití

22 Ohniváček černokřídlý  
Lycaena phlaeas
Čeleď: modráskovití (Lycaenidae)
Popis: 22–28 mm; obě pohlaví mají červe-
nooranžová přední křídla s černými skvr-
nami a tmavým okrajem; spodní strana 
křídel vzadu šedohnědá s tmavými skvr-
nami (narozdíl od podobného ohniváčka 
černoskvrnného, který má spodní stranu 
sírově žlutou).
Fenologie: Ve východních Krušných horách 
zpravidla tři generace.
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Prostředí: Polosuché trávníky na jižních 
svazích, lesní cesty, úhory, okolí železničních 
tratí; housenky najdeme na šťovíku (před-
nost dává šťovíku menšímu); přezimuje jako 
housenka.

23 Ohniváček celíkový   
Lycaena virgaurea
Čeleď: modráskovití (Lycaenidae)
Popis: 26–32 mm; samička je hnědooranžo-
vá s tmavou kresbou, sameček má horní 
stranu křídel jasně oranžovou; na spodní 
straně křídel bílé skvrny na žlutooranžovém 
podkladu; podobný je ohniváček černočárný 
(Lycaena dispar), ten má však na spodní 
straně křídel modrobílé plochy a nevyskytu-
je se ve východních Krušných horách.
Fenologie: Ve východních Krušných horách 
jedna generace od června do srpna.
Prostředí: Typický druh  horských luk, také  
na mezích a okrajích lesů, vzácněji na svět- 
linách a lesních cestách; housenka je aktivní 
v noci, živí se šťovíkem; přezimuje jako 
vajíčko.
Výskyt: Vyhledává vyšší polohy, ve východ-
ních Krušných horách častý.

24 Modrásek bahenní   
Maculinea nausithous
Čeleď: modráskovití (Lycaenidae)
Popis: 27–35 mm; hnědý motýl, sameček 
může být zbarvený i do bíla; spodní strana 
křídel hnědá s jednou řadou tmavých teček, 
podobný modrásek očkovaný má dvě řady 
tmavých teček.
Fenologie: Jedna generace od července do  
začátku září; housenka přezimuje v mrave-
ništi.
Prostředí: Střídavě vlhké louky, náspy a 
stráně, na kterých roste krvavec toten, také 
v obcích; vajíčka klade do květních hlávek 
krvavce, housenku, která spadne na zem, 
odnášejí mravenci (Myrmica scabrinodis) 
do mraveniště. Pokud mraveniště prospe-
ruje, mravenci housenky krmí. Pokud ne, 
housenky se začnou živit kuklami a larvami 
mravenců.
Zajímavosti: Vyhýbá se zaplavovaným ob-
lastem, k zachování populace stačí několik 
rostlin krvavce.

25 Modrásek nejmenší   
Cupido minimus
Čeleď: modráskovití (Lycaenidae)
Popis: 15–25 mm; nejmenší z našich mod-
rásků; horní strana křídel nahnědlá, na bázi 
modře zaprášená, spodní strana šedobílá s 
černými tečkami; podobná, ale o něco větší, 
je samička modráska lesního (Polyommatus 
semiargus).
Fenologie: Motýl vylétá v době květu 
úročníku bolhoje – od začátku června do 
začátku srpna, vzácně také druhá generace.
Prostředí: Suché okraje lesů, stráně, úhory, 
opuštěné železniční trati; housenka nachází 
potravu na květenství úročníku; přezimuje.
Zajímavosti: Přestože k reprodukci nepot-
řebuje velké plochy, je dnes silně na ústupu.

26 Modrásek jehlicový   
Polyommatus icarus
Čeleď: modráskovití (Lycaenidae)
Popis: 25–30 mm; nejčastější modrásek; sa-
meček nahoře jasně modrý, samička hnědá 
s červenými tečkami na okrajích křídel; větší 
modrásek ušlechtilý (P. amandus) nemá 
bílou skvrnu vzadu na spodní straně křídel.
Fenologie: Ve východních Krušných horách 
2 generace: květen–červen;  
červenec–srpen
Prostředí: Louky, meze, okraje lesů a obcí; 
velmi přizpůsobivý druh, housenky jsou po-
dobné svince, žijí na bobovitých rostlinách; 
přezimují.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
častý.
Zajímavosti: Jako u mnoha dalších modrás- 
ků jsou sameček a samička velmi odlišní.

  Soumračníkovití

27 Soumračník rezavý   
Ochlodes venata
Čeleď: soumračníkovití (Hesperiidae)
Popis: 25–33 mm; sameček nahoře rezavě- 
až žlutohnědý s černou čárkou, která u 
samičky chybí; samička má žluté skvrny na 
okrovém podkladu; na spodní straně jsou 
také žluté skvrny, díky nimž se druh odlišuje 
od vzácnějšího soumračníka čárkovaného 
(stříbřité skvrny).

Modráskovití / Soumračníkovití
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Fenologie: Vylétá poměrně brzy: od konce 
května do začátku srpna; jedna generace; 
housenka přezimuje.
Prostředí: Louky (především pcháčové), 
čerstvě vlhká lemová společenstva a lesní 
cesty; vajíčka jednotlivě na listech různých 
trav; zelená housenka s hnědou hlavou žije 
a přezimuje v rource ze stočeného listu.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
rozptýleně až po hřebeny (např. u Cínovce).
Zajímavosti: Ve východních Krušných 
horách se vyskytuje 5 druhů soumračníků.

  Lišajovití a přástevníkovití

28 Dlouhozobka svízelová     
Macroglossum stellatarum
Čeleď: lišajovití (Sphingidae)
Popis: 40–50 mm;  tmavá přední křídla s 
dvěma černými klikatými čárami, zadní 
křídla se širokou žlutou plochou; podobný 
je vzácný druh lišaj pupalkový se širokým 
hnědým pruhem na  předních křídlech.
Fenologie: Tažný motýl (z jihu), objevuje se 
od června; jedinci nalezení v říjnu patří k 2. 
generaci.
Prostředí: Od poledne do půlnoci létá na 
pelargonie na balkónech; také na sporýš 
lékařský, chrastavce a hlaváče v parcích 
a na hřbitovech; housenka žije na svízelu 
syřišťovém.
Zajímavosti: Nepůvodní druh, v posledních 
letech však u nás často pozorován.

29 Přástevník kostivalový     
Euplagia quadripunctaria
Čeleď: přástevníkovití (Arctiidae)  
Popis: 40–50 mm;  šupinovitá přední křídla 
jsou hnědá se třemi světlými pruhy, zadní 
křídla červenooranžová se třemi tmavými 
skvrnami.
Fenologie: Jedna generace od konce čer- 
vna do začátku září; housenka přezimuje.
Prostředí: Charakteristický druh teplých 
skalnatých údolí, také na lesních mýtinách 
a březích řek; housenka je polyfágní; motýl 
vyhledává sadec konopáč, bodláky, komule 
(v zahradách) a miříkovité.

30 Přástevník chrastavcový   
Diacrisia sannio
Čeleď: přástevníkovití (Arctiidae) 
Popis: 35–45 mm; atraktivní žlutý druh, s 
červenými okraji křídel a červenou skvrnou.
Fenologie: Dvě generace, převažuje gene- 
race od května do června;  housenka pře-
zimuje.
Prostředí: Motýl vyhledává vlhké louky, ra- 
šeliniště a ostřicové porosty, vzácněji také  
horské louky; druh je aktivní v noci, sameč-
ka však na loukách potkáme i ve dne; 
samička hůře létá, housenka je polyfágní.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
nepříliš častý.
Zajímavosti: Populace přástevníků jsou v  
Krušných horách na ústupu, a to i přes dos-
tatečnou potravní nabídku.

  Píďalkovití

31 Černokřídlec smuteční   
Odezia atrata
Čeleď: píďalkovití (Geometridae)
Popis: 22–28 mm; nezaměnitelný malý 
černý motýl s bílými špičkami křídel, létá 
ve dne. 
Fenologie: Jedna generace od začátku 
června do konce července; přezimuje jako 
vajíčko.
Prostředí: Horské louky, také okraje lesů a 
příkopy; housenka žije na miříkovitých rost-
linách (koprník, krabilice); dospělci se živí 
nektarem (hvozdík lesní, chrpa parukářka); 
housenky a dospělci vyhledávají odlišná 
prostředí.
Zajímavosti: Často masově rozšířený, v 
posledních desetiletích přibývá.

32 Bělokřídlec luční  Siona lineata
Čeleď: píďalkovití (Geometridae)
Popis: 35–40 mm; větší bílý motýl, s čer-
nými žilkami na spodní straně křídel; ve dne 
nápadný houpavým letem; rád sedává s 
roztaženými křídly na stéblech trávy.
Fenologie: Jedna generace od začátku 
června do července; housenka přezimuje.
Prostředí: Polosuché trávníky, ovsíkové lou-
ky, opuštěné průmyslové plochy, železniční 
náspy, ale také vlhké louky a tužebníková 
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lada; housenka je polyfágní; dospělci se 
živí nektarem kerblíku lesního, koprníku, 
zvonku, kohoutku lučního aj.
Zajímavosti: Od roku 1960 silný přírůstek, 
rozšiřování areálů.

33 Zejkovec hluchavkový    
Pseudopanthera macularia
Čeleď: píďalkovití (Geometridae)
Popis: 23–28 mm; okrově žlutý motýl s ne- 
pravidelnými černými skvrnami, nezaměni-
telný; najdeme jej také ve dne v trávě.
Fenologie: Jedna generace od poloviny 
května do konce června; kukla přezimuje. 
Prostředí: Tento nápadný motýl byl pozo- 
rován na horských, i na velmi vlhkých lou-
kách; často na okrajích lesů a v lemových 
společenstvech; housenky žijí na hluchav-
kách, ve východním Krušnohoří však nebyly 
zjištěny; dospělci se živí nektarem krabilic, 
hluchavek a jiných.

34 Kropenatec brusnicový   
Itame brunneata
Čeleď: píďalkovití (Geometridae)
Popis: Křídla okrově žlutá s dvěma až třemi 
tmavšími příčnými liniemi na předních kříd-
lech, které vycházejí z hnědých skvrn.
Fenologie: Polovina června až konec čer-
vence v jedné generaci; vajíčko přezimuje.
Prostředí: Typický druh přirozených smrko-
vých lesů; také na rašeliništích a lesních ces- 
tách; housenka na borůvkách, v západních 
Krušných horách také na vlochyni; pozoro-
ván také ve dne.

  Můrovití

35 Jetelovka hnědá  Euclidia glyphica
Čeleď: můrovití (Noctuidae) 
Popis: 25–30 mm; hnědá můra se širokou 
žlutou plochou na zadních křídlech; na 
předním okraji křídel velká hnědá skvrna; 
podobnost s výrazněji vykreslenou jetelovk-
ou menší.
Fenologie: Dvě generace; 2. generace 
bývá ve východních Krušných horách často 
velmi slabá, nejpozději pozorován 28.8., 
přezimuje jako kukla.
Prostředí: Louky všech typů, často také 

na jetelinách; létá ve dne, dospělci se živí 
nektarem různých druhů rostlin; housenka 
vyhledává bobovité rostliny.

  Drobní motýli

36 Předivka šedá     
Yponomeuta sedella
Čeleď: předivkovití (Yponomeutidae)
Popis: 15–18 mm; malý šedohnědý motýl  
s černými tečkami, rád sedá na listy užit-
kových rostlin; mnoho podobných druhů 
na různých užitkových rostlinách.
Fenologie: V horách obvykle jen jedna 
generace, kukla přezimuje.
Prostředí: Okraje lesů a cest, kamenné sno-
sy: motýl často na rozchodníku velkém.
Zajímavosti: Charakteristický druh kamen-
ných snosů východních Krušných hor. 

37 Zavíječ zahradní      
Eurrhypara hortulata
Čeleď: zavíječovití (Pyralidae) 
Popis: 25–30 mm; poměrně velký druh, 
nezaměnitelný díky hnědobílým skvrnám a 
žlutému podkladu.
Fenologie: Jedna generace od konce květ-
na do začátku srpna; housenka přezimuje 
v kokonu.
Prostředí: Vysokostébelnaté louky, porosty 
kopřiv v nivách a na vlhkých okrajích lesů;  
housenka žije na kopřivách, také na mátě a 
svlačci; zakuklení na jaře.
Rozšíření: Ve východních Krušných horách 
je rozšířený, vyhýbá se však hřebenům.
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           V e východních Krušných horách bylo dosud prokázáno na 1700 druhů 
brouků, z toho 145 střevlíkovitých, 123 mandelinkovitých, 55 tesaříkovitých a 
141 nosatcovitých.

  Základní vzor těla brouků – 6 nohou, zadeček s pevnými krovkami, štít a hla-
va s tykadly (většinou 10–11 článků) – se vyvinul do neuvěřitelného množství 
forem a barev. Některé brouky si tak snadno spleteme například s plošticemi –  
jejich tykadla však mají jen 4–5 článků.

  Velikost našich brouků se pohybuje mezi 0,5 mm (např. hmatavci, drabčíko-
vití) a téměř 8 cm (roháčovití). Spodní křídla jsou obvykle složená pod  krovka-
mi. Krovky jsou často velmi pestré, s pruhy a tečkami, a mohou mít také různé 
šupiny, štětiny, ostny nebo chlupy. Některé druhy mají na hlavě a/nebo na štítu 
zvláštní růžky, jako např. roháček bukový a nosorožík kapucínek.

  Abychom mohli pozorovat a určovat brouky, potřebujeme alespoň základní 
znalosti o způsobu jejich života. Užitečný bude také botanický základ, protože 
mnoho druhů se specializuje na konkrétní rostliny. To platí například o mnoha 
mandelinkovitých nebo nosatcovitých.

  Brouky najdeme v lese a na polích, ve sklepech, v norách hlodavců, v ptačích 
hnízdech, na dřevě, v houbách, na květech a listech různých rostlin. Mnoho 
druhů vyhledává například „deštníky“ miříkovitých. Bohatá fauna brouků žije 
však také v našich rybnících a jezerech, vodních tocích, tůních i v kalužích. 
Pozorování si usnadníme, pokud brouky shromáždíme na jednom místě – k 
tomu se nejlépe hodí podběrák, kterým můžeme projet větve stromu, nebo 
byliny na rozkvetlé louce. Výbornou pomůckou bývá také bílá plachta, kterou 

rozprostřeme pod stromem – když jím potom zatřeseme, budeme překvapeni, 
kolik malých tvorečků se na bílé ploše objeví. 

  Zajímavou čeledí brouků jsou  světluškovití (Lampyridae). Tato čeleď je u 
nás nepočetná, avšak velmi nápadná díky zvláštním světélkujícím orgánům, 
které vydávají zelenožluté světlo. To vzniká okysličováním enzymu luciferinu. 
Světlušky se rojí jen od června do poloviny července v čase od 21 hodin do 
půlnoci. Jejich larvy se živí drobnými plži. 

  K dalším nepřátelům plžů patří mrchožrout černý (Phosphuga atrata), zás-
tupce čeledi  mrchožroutovitých (Silphidae). Některé druhy této čeledi se živí 
jen zdechlinami, například  obvykle černooranžově zbarvení hrobaříci (Necro-
phorus). Tito brouci se starají o potomstvo tím, že zahrabávají mršiny menších 
živočichů (ptáků, ježků, aj.) a vajíčka kladou poblíž. 

  Výkaly jiných živočichů využívají chrobákovití (Geotrupidae) a hnojníci 
(Aphodiinae). Velmi hojný, kovově lesklý, černomodrý chrobák lesní (Anoplo-
trupes stercorosus) vyhrabává v půdě až 50 cm dlouhé chodbičky – vajíčka kla-
de v postranních chodbách, zakončených většími dutinami. Zde nashromáždí 
trus např. od srnců, jelenů nebo divokých prasat, do nějž naklade vajíčka. 

  Zvláštním druhem je nosorožík kapucínek, jehož  velká larva (až 7 cm) žije 
několik let v hromadách pilin, hnoje, nebo na kompostu. 

  Slunéčkovití (Coccinellidae) jsou velmi nápadní svým oválným tvarem a 
červeným nebo žlutým zbarvením s atraktivními vzory. Jedním z nejčastějších 
druhů je známé slunéčko sedmitečné, jehož larvy se živí mšicemi a jsou proto 
oblíbené u zahrádkářů. Slunéčka jsou však nasazována v boji proti škůdcům 
i cíleně a v mnohem větší míře, což s sebou může přinášet i problémy (např. 
rychlé šíření invazního druhu Harmonia axyridis).

  Čeleď střevlíkovití (Carabidae) slouží jako modelová skupina k posouzení 
kvality přírodního prostředí. Je to také jedna z nejlépe prozkoumaných čeledí 
hmyzu. Kromě řady dravých druhů,  které svou kořist pronásledují na zemi, 
zahrnuje také mnoho těch, kteří dávají přednost rostlinné potravě. Pod ka-
meny, ale i na cestách, najdeme například kvapníky (Amara) nebo střevlíčka 
měděného (Poecilus cupreus). Mezi střevlíkovité patří také chránění krajníci 
(Calosoma), které najdeme obvykle na stromech při lovu motýlích housenek. 
Zástupci rodu střevlíků (Carabus) jsou aktivní převážně v noci. Živí se plži, 
červy a nejrůznějším hmyzem. Za zmínku stojí například střevlík hajní (Cara-
bus nemoralis), známý svými bronzovými krovkami s řadou malých důlků. 
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  Mnohem méně prozkoumaná je skupina brouků vázaných na vodní prost-
ředí. Některé druhy, např. potápníkovití (Dytiscidae), stráví celý životní cyklus 
pod vodou, jiné potřebují vodní prostředí jen v larválním stádiu (např. Scirti-
dae). V menších, pomalu tekoucích potocích, najdeme potápníka Agabus un-
dulatus, v údolí potoka Schwarzbach u Dippoldiswalde také druh Platambus 
maculatus.  Bohatou faunu brouků mají především vody s dostatkem vodních 
rostlin. 

  Na sušších loukách na jižních svazích a na klimaticky příznivých horských 
loukách (Geisingberg) se vyskytuje zajímavá majka Meloe rugosus. Její larvy 
se na jaře nechají odnést divokými včelami do jejich hnízda, kde se živí včelími 
vajíčky a zásobami. Všichni majkovití vylučují v nebezpečí jedovatou žlutou 
tekutinu, která se ve středověku používala jako afrodisiakum, zároveň však 
může způsobit smrtelnou otravu.

  Nosatcovití (Curculionidae) mají protáhlou hlavu s dlouhým nosem a mno-
ho z nich je vázáno na konkrétní rostliny.  Většinu druhů dokážeme spolehlivě 
určit jen pod mikroskopem. Na osluněných lískových listech najdeme červenou 
zobonosku lískovou s odsazenou černou hlavou. Na dalších listnáčích žijí něk- 
teré druhy rodů Phyllobius a Polydrusus. Lalokonosec černý (Otiorhynchus 
niger), kterého poznáme podle červených nohou, žije mimo jiné na smrcích. 
Poměrně často narazíme na vlhčích lesních cestách na pomalu lezoucího, 
téměř 2 cm velkého černého brouka – klikoroha skvrnitého, který patří k našim 
největším nosatcovitým. 

  Východní Krušnohoří představuje důležitý areál pro xylobiontní brouky –  
tedy takové, jejichž vývin se uskutečňuje ve dřevě stromů (živých i odumře-
lých), pod  kůrou i v dřevokazných houbách. Podle posledních průzkumů jich 
v našich horách žije na 450 druhů (Lorenz 2006), a to především ve smíšených 
lesích uvnitř chráněných oblastí. Ve vlhčích bukových lesích na severních strá-
ních řeky Weisseritz žijí ohrožené druhy jako zdobenec zelenavý (Gnorimus 
nobilis) a tesařík žlutoštítý (Corymbia scutellata), na jižních stráních, které 
jsou porostlé převážně duby, najdeme například roháčka Aesalus scarabae-
oides. K nejlépe prozkoumaným oblastem v celém východním Krušnohoří 
patří chráněné území “Weicholdswald” u Hirschsprungu. Ve zdejších, místy až 
pralesovitých bukových porostech bylo zjištěno 564 druhů brouků. Téměř ve 
všech lesnatých chráněných oblastech najdeme pod kůrou stromů kovaříky 
rodu Ampedus, nebo například lesáka rovného (Uleiota planata). Ve vlhkém, 

trouchnivějícím dřevu u paty starých a odumřelých stromů (především buků), 
můžeme často pozorovat roháčka bukového (Sinodendron cylindricum). 

  Na osluněných okrajích lesů, na lesních cestách a na náspech silnic najdeme  
na květech např. tesaříka ozbrojeného (Rutpela maculata), tesaříka červeno-
štítého (Acmaeops collaris),  tesaříka čtveropásého (Leptura quadrifasciata) 
a  tesaříka tesaříkovitého (Pachytodes cerambyciformis). Také další brouci 
navštěvují květy – velmi častý je druh Oedermera virescens a bradavičník  
Malachius bipustulatus. 

  V květnu a červnu můžeme na květech růžovitých keřů a bezu černého pozo- 
rovat chráněného zlatohlávka zlatého (Cetonia aurata). Jeho larvy žijí v trouch-
nivějícím dřevě starých, často ovocných stromů. Ve stejném prostředí žije také 
páchník samotářský (Osmoderma eremita), prioritní druh evropské směrnice 
„Flora-Fauna-Habitat“ s vysokým stupněm ochrany. 

  Další skupina brouků potřebuje ke svému životu houby. Některé druhy se jimi 
přímo živí, jiné na nich žijí a loví jiný hmyz. Především houbaři dobře znají larvy 
drabčíkovitých (Staphylinidae - např. Oxyporus rufus) nebo kovaříkovitých  
(Elateridae). Pýchavkovníka červcového (Endomychus coccineus), můžeme na-
jít pod bukovou kůrou, která je ovšem protkaná houbovými vlákny. 



288 Brouci 289

plošně rozšířený a většinou poměrně častý.
Zajímavosti: V nebezpečí vystřikuje pách-
noucí tekutinu až do vzdálenosti půl metru.

4  Mrchožrout černý     
Phosphuga atrata
Čeleď: mrchožroutovití (Silphidae)
Popis: Leskle černý brouk s nápadně dlou-
hou hlavou, kterou se odlišuje od podob-
ných druhů rodu Silpha, krovky s podélným 
žebrováním a s tečkami; 10–15 mm.
Fenologie: Od dubna do června, brouk 
přezimuje, najdeme ho pod kůrou a v 
tlejícím dřevě.
Prostředí: Brouk žije v lužních lesích, údo-
lích potoků apod., až do horských poloh; 
většinou pod kůrou nebo pod kameny; pod 
kůrou vytváří přezimující společenstva; živí 
se různými druhy plžů.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
rozšířený.

5  Mrchožrout rudoprsý     
Oiceoptoma thoracica 
Čeleď: mrchožroutovití (Silphidae)
Popis: Černý, zploštělý, zavalitý brouk se 
širokým, do oranžova zbarveným štítem a 
žebrovanými krovkami, černá tykadla, černé 
nohy; 10–16 mm.
Fenologie: duben–říjen
Prostředí: Listnaté lesy, cesty, houštiny, 
vzácně také zahrady. Živí se převážně 
mršinami savců, najdeme ho ale také na 
hadovce smrduté.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
rozšířený.

6  Cantharis pellucida 
Čeleď: páteříčkovití (Cantharidae)
Popis: Štíhlý brouk s černými krovkami a 
černou hlavou, štít, zadeček a nohy jsou 
červenožluté; možná záměna s jinými páte- 
říčkovitými (C. fusca, C. rustica); tento druh 
ale nemá černou skvrnu na štítu; 11–13 mm
Fenologie: Dospělec od poloviny května 
do července; larva přezimuje.
Prostředí: Okraje lesů, světliny, houštiny; 
rád sedá na květech keřů;  živí se pylem, ale 
také menším hmyzem. 
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
poměrně rozšířený.

1  Střevlík kožitý   
Carabus coriaceus
Čeleď: střevlíkovití (Carabidae)
Popis: 30–45 mm – náš největší střevlíkovi-
tý brouk; jasně černé zbarvení, krovky kožo-
vitě svraštělé, štít jemně svraštělý.
Fenologie: Od konce května do října, více-
letý brouk.
Prostředí: Listnaté a jehličnaté lesy, vzácně 
olšiny, kamenné snosy, horské louky, ale 
také zahrady; noční druh, živí se plži a čer- 
vy, vzácněji také zralým ovocem nebo mrši-
nami; larvy žijí v zemi.
Výskyt: Ve východních Krušných horách v 
nižších polohách poměrně častý; rozšířený 
až do  vyšších poloh, zde však již vzácný.
Zajímavosti: V nebezpečí vypouští pách-
noucí sekret; ve východních Krušných ho-
rách se vyskytuje 17 druhů střevlíků.

2  Střevlík svraštělý   
Carabus intricatustc                                                                                        
Čeleď: střevlíkovití (Carabidae)
Popis: Kovově tmavomodrý, lesklý, štíhlý 
střevlík s velmi dlouhýma černýma nohama, 
štít jemně svraštělý; nezaměnitelný;  
24–36 mm.
Fenologie: květen–srpen
Prostředí: Listnaté a smíšené lesy s dostat- 
kem mrtvého dřeva, především na teplej-
ších stanovištích; pod  odstávající kůrou 
může vylézt až do 2 metrů; často ve starých 
pařezech.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
častý v nižších polohách (např. chráněné 
území „Weisseritztalhänge“); je rozšířený až 
do vyšších poloh (Geisingberg), zde však 
vzácný.
Zajímavosti: Na podzim ho najdeme pod 
odstávající bukovou kůrou.

3  Střevlík zahradní  Carabus hortensis
Čeleď: střevlíkovití (Carabidae)
Popis: 24–30 mm velký střevlík s černými, 
podélně vrásčitými krovkami se zlatými 
tečkami; okraj krovek a štítu je kovově lesklý 
(fialový).
Fenologie: červenec - říjen
Prostředí: Relativně světlé smíšené lesy, 
zahrady, parky, polní remízky.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 

střevlíkovití / mrchožroutovití / páteříčkovití
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7  Páteříček žlutý  Rhagonycha fulva 
Čeleď: páteříčkovití (Cantharidae)
Popis: Zploštělý brouk s červenohnědým až 
žlutočerveným zbarvením hlavy, štítu a kro-
vek; na krovkách jsou neostré černé skvrny; 
nohy žlutočervené;
Fenologie: Dospělec: červen–srpen; larva 
přezimuje.
Prostředí: Louky, okraje cest, houštiny, také 
ruderální plochy a zahrady;  druh často naj-
deme na květech miříkovitých; larvy se živí 
malým hmyzem, červy a plži; ukrývají se v 
mechu a pod kameny.
Výskyt: V létě nejčastější druh z čeledi páte-
říčkovitých ve východních Krušných horách.
Zajímavosti: Ve východním Krušnohoří zná-
me sedm druhů páteříčků, z nichž některé 
jsou si téměř k nerozeznání podobné. 

8  Kovařík krvavý  
Ampedus sanguineus 
Čeleď: kovaříkovití (Elateridae)
Popis: Podlouhlé tělo, světle červené krov-
ky, černý štít a hlava, 12–17 mm.
Fenologie: Larvy se zakuklí v srpnu/září, 
přezimují v kukle; od dubna/května naj-
deme dospělce především na osluněných 
pařezech.
Prostředí: Druh se vyvíjí především v jeh-
ličnatých stromech (borovice, vzácněji také 
buk lesní).  Larvy žijí v borových a smrko-
vých pařezech, napadených houbami i 
jiným hmyzem. 
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
především v nižších a středních polohách 
(např. Tharandtský les a Trebnitzgrund).
Zajímavosti: Existuje více podobně zbar-
vených druhů, většinou však velmi vzác-
ných, které se vyskytují jen na velmi starých 
dubech a bucích. Kovaříkovití mají pruži-
nový aparát, tvořený výběžkem předohrudi, 
s jehož pomocí se dokážou dostat z polohy 
na zádech zpět na nohy. 

9  Pestrokrovečník mravenčí    
Thanasimus formicarius 
Čeleď: pestrokrovečníkovití (Cleridae)
Popis: Jen asi 10 mm velký, štíhlý brouk s 
dlouhýma nohama; krovky tmavě modré s 
červeným předním okrajem a dvěma bílými, 
příčnými vlnovkami; štít a celá spodní stra-

na do červena; hlava, tykadla a nohy černé.
Fenologie: duben–červenec
Prostředí: Jehličnaté lesy; dospělci i larvy 
se živí lýkožroutem;  brouk rychle běhá (po-
dobně jako lesní mravenci) po osluněných, 
čerstvě poražených nebo zlomených smrko-
vých a borovicových kmenech; v nebezpečí 
padá na zem, nebo se ukryje pod kůru. 
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
poměrně rozšířený.
Zajímavosti: Další velmi podobný, avšak o 
něco vzácnější druh, pestrokrovečník menší 
(Thanasimus femoralis), má tmavě zbarvené 
partie na spodní straně těla.

10 Mycetophagus fulvicollis 
Čeleď: Mycetophagidae
Popis: 4–5 mm velký brouk se čtyřmi svět-
lými skvrnami na ochlupených, tmavě mod-
rých krovkách; štít červený.
Fenologie: duben–červenec
Prostředí: Charakteristický druh přiroze-
ných bukových lesů; žije především na sil-
ných, osluněných bukových pařezech, které 
jsou prorostlé houbami.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
se vyskytuje v několika chráněných lesních 
komplexech se starými bukovými porosty.
Zajímavosti: Ve východních Krušných 
horách má patrně těžiště svého rozšíření.

11 Harmonia axyridis 
Čeleď: slunéčkovití (Coccinellidae)
Popis: 6–8 mm velké, zakulacené slunéčko; 
krovky červené s až 19 černými tečkami, 
nebo černé s 2 červenými tečkami – mezi 
těmito extrémy však najdeme celou řadu 
dalších barevných variant.
Fenologie: březen–listopad
Prostředí: Velmi rozšířené v lesích, křovi-
nách, zahradách, parcích, aj.
Výskyt: Původně pochází z Japonska a 
Číny; dnes se vyskytuje v celé Severní Ame-
rice a Evropě a dále se šíří. 
Zajímavosti: Tento nepůvodní druh slunéč-
ka sežere mnohem více mšic, než naše do-
mácí druhy a bývá proto nasazován napří-
klad ve sklenících; do Evropy přišel přibližně 
v roce 2000 přes Nizozemí a Belgii; v roce 
2006 se dostal až do východních Krušných 
hor (Klausnitzer 2007).

8
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12 a, b Červenáček ohnivý      
Pyrochroa coccinea 
Čeleď: červenáčkovití (Pyrochroidae)
Popis: 14–18 mm; krovky a štít cihlově čer- 
vené; hlava, štítek, nohy a tykadla černá;  
černé ochlupení;  podobný druh, červená-
ček pilorohý (Pyrochroa serraticornis), má  
červenou hlavu, o něco menší (1 cm) ohni-
váček hřebenorohý  (Schizotus pectinicor-
nis) je zbarvený tmavěji a na štítku má čer- 
nou skvrnu.
Fenologie: Od začátku května do konce 
června; larva a kukla přezimují.
Prostředí: Dospělce najdeme na padlých  
kmenech a pod kůrou v listnatých lesích,  
vzácněji také na listech a květech (ostruži-
ník, kerblík) na okrajích lesů; plochá, až 2 cm  
dlouhá larva je dravá – živí se hmyzem pod 
tlející kůrou padlých listnatých stromů; 
vývoj v dospělce trvá  2–3 roky.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
plošně rozšířený a poměrně častý až do  
700 m n.m.

13 Bolitophagus reticulatus
Čeleď: potemníkovití (Tenebrionidae)
Popis: Černý brouk se širokým, na stranách 
zubatým štítem, krovky jsou podélně rýho-
vané; tykadla mají 11 černých článků;  
6–7 mm.
Fenologie: květen–červenec
Prostředí: Charakteristický druh bukových 
lesů, vázaný především na troudnatec kopy- 
tovitý (Fomes fomentarius), v němž se vyví-
její larvy.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
dnes poměrně častý, najdeme jej téměř na  
každém větším exempláři troudnatce kopy-
tovitého, s nímž se také šíří.

14 Nosorožík kapucínek   
Oryctes nasicorni
Čeleď: vrubounovití (Scarabaeidae)
Popis: Velký, kaštanově hnědý, lesklý brouk 
s dozadu zahnutým rohem na hlavě (u sa- 
mičky mnohem menší); štít na bázi s 3 
hrbolky; nezaměnitelný; 25–45 mm
Fenologie: Od konce dubna do srpna; larva 
přezimuje.
Prostředí: Dubové lesy, zahrady, pařeniště, 
hromady pilin; larva je až 10 cm dlouhá, 

často na kompostu, v silech; asi po 4 letech 
se larva zakuklí do velkého kokonu, za 8 
týdnů se vylíhne dospělý brouk.
Výskyt: Ve východních Krušných horách jen 
v předhůří (např. Possendorf ).
Zajímavosti: Přirozený nepřítel: puštík 
obecný.

15 a, b Páchník hnědý   
Osmoderma eremita  
Čeleď: vrubounovití (Scarabaeidae)
Popis: Středně velký, černě lesklý brouk, s  
jednou podélnou rýhou na štítu; nezamě-
nitelný; 25–35 mm.
Fenologie: Dospělec: červen–konec srpna; 
larva přezimuje.
Prostředí: Rozptýlené ovocné sady, hřbito- 
vy, parky, aleje, lužní lesy, osamělé stromy  
v obcích, vrby; larva se vyvíjí v trouchnivě-
jícím dřevě starých (ale většinou ještě 
živých) listnatých stromů (dub, vrba, buk, 
jasan, ovocné stromy). Šedobílé larvy žijí 
několik let v tlejícím dřevě.
Výskyt: Druh nížin a pahorkatin; nejvyšší 
výskyt v cca 350 m n.m. (Sobrigau, Possen-
dorf ).

16 Zlatohlávek hladký      
Protaetia cuprea 
Čeleď: vrubounovití (Scarabaeidae)
Popis: Kovově zelený brouk s množstvím 
bílých teček a proužků na krovkách;  
15–25 mm.
Fenologie: Dospělec: od začátku května do 
července.
Prostředí: Okraje lesů, lesní cesty, také za- 
hrady; často na květech hlohů, růží, bodláků,  
bezu a tužebníku; larvy žijí v mraveništích.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
vzácný.
Zajímavosti: Krovky nechává při létání 
zavřené.

17 Zdobenec zelenavý     
Gnorimus nobilis  
Čeleď: vrubounovití (Scarabaeidae)
Popis: Kovově zelený, zavalitý brouk s malý- 
mi bílými skvrnami na krovkách; 14–18 mm.
Fenologie: Dospělec: od května do června.
Prostředí: Přirozené, staré bukové lesy s 
dostatkem mrtvého dřeva; často na bílých 

12 a

12 b
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květech; larva se vyvíjí v dutinách buků, kte-
ré jsou vyplněny trouchnivějícím dřevem.
Výskyt: Ve východních Krušných horách v 
bukových lesech nižších a středních poloh.

18 Roháček bukový     
Sinodendron cylindricum  
Čeleď: roháčovití (Lucanidae)
Popis: 11–16 mm dlouhé, válcovité tělo; 
leskle tmavohnědý s polokruhovým lemem 
na štítu; sameček má na hlavě až 5 mm 
dlouhý roh.
Fenologie: květen–červenec 
Prostředí: Přirozené listnaté lesy s dostat-
kem mrtvého dřeva; brouci pobíhají po sta- 
rých trouchnivějících pařezech; 2–3leté lar- 
vy se vyvíjejí ve vlhkém, trouchnivějícím 
dřevě u paty kmene stojících stromů.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
poměrně rozšířený.

19 Tesařík pižmový   Aromia moschata 
Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)
Popis: Štíhlý, kovově zelený, vzácněji mědě- 
né nebo fialové zbarvení; na krovkách 2–3  
vroubky, štít na straně s ostny; nezaměnitel-
ný; 15–35 mm.
Fenologie: Dospělec: od poloviny června 
do konce srpna.
Prostředí: Lužní lesy, příkopy, okraje lesů; 
často na květech, např. tužebníku; larva žije 
několik let, nejraději ve vrbách a topolech.
Výskyt: Ve východních Krušných horách v  
teplejších říčních údolích v nižších polohách. 

20 Tesařík ozbrojený     
Leptura maculata 
Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)
Popis: 14–20 mm, větší, štíhlý tesařík s čer- 
nou hlavou a štítem; krovky žluté s černými 
skvrnami a pruhy; nohy žluté, místy černé; 
tykadla žlutočerná; existuje řada podob-
ných druhů, např. tesařík čtveropásý (Lep-
tura quadrifasciata), které se navzájem liší 
tvarem štítu a barvou nohou a tykadel.
Fenologie: Dospělci: od června do srpna.
Prostředí: Okraje lesů a cest, lesní mýtiny; 
především na květech miříkovitých, udatny 
lesní,  ostružiny, aj.; vývoj ve vlhkém, houba-
mi protkaném dřevě listnatých stromů.

21 Tesařík černošpičký      
Stenurella melanura 
Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)
Popis: Štít, hlava, hruď a nohy černé, krovky  
červené (samička) nebo žlutohnědé (same-
ček), na konci a uprostřed černé; černé och- 
lupení; existuje řada podobných druhů, 
např. St. bifasciata s červeným zadečkem.
Fenologie: Dospělci: od začátku června do 
srpna.
Prostředí: Okraje lesů, lesní cesty, světliny, 
také louky a říční nivy; na květech; larva se 
vyvíjí v trouchnivějících větvích.
Zajímavosti: Výrazný pohlavní dimorfismus.

22 Tesařík fialový  Callidium violaceum 
Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)
Popis: Ploché, podlouhlé tělo; krovky, štít  
a hlava kovově modré, nohy a tykadla čer-
nomodrá.
Fenologie: Dospělci: květen–srpen.
Prostředí: Druh se vyvíjí v čerstvě poraže-
ném až suchém jehličnatém dřevě (s kůrou); 
dospělci se často líhnou v již zpracovaném 
palivovém dříví (smrk, borovice). 
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
plošně, od  nižších (Tharandtský les) až do 
vyšších poloh (Oelsen u Bad Gottleuba).

23 Kuloštítník beraní      
Clytus arietis 
Čeleď: tesaříkovití (Cerambycidae)
Popis: 7–14 mm, podlouhlé tělo, krovky 
černé s úzkými žlutými příčnými pruhy, čer- 
ný štít a hlava; nohy žluté; žlutá tykadla 
směrem ke špičce tmavší a silnější.
Fenologie: Dospělci: květen–červenec.
Prostředí: Vyvíjí se v dřevě listnatých stro- 
mů, především buku lesního; dospělce na- 
jdeme na čerstvě poražených kmenech a 
na květech. Jsou velmi aktivní za teplého 
počasí – běhají sem a tam po kmeni a při 
vyrušení odlétají.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
všude až do vyšších poloh (Hemmschuh u 
Rehefeldu).
Zajímavosti: Podobně zbarvený druh 
Clytus lama se vyvíjí jen ve smrcích; ve 
východních Krušných horách dosud nebyl 
prokázán.

vrubounovití / roháčovití / tesaříkovití
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24 Bázlivec černý  Galeruca tanaceti 
Čeleď: mandelinkovití (Chrysomelidae)
Popis: Černý brouk s tečkovaným štítem i 
krovkami; samičky mají před nakladením 
vajíček zvětšený zadeček, takže se podobají 
majkám; 7–10 mm.
Fenologie: Dospělci: od června do pozd-
ního podzimu (polovina listopadu).
Prostředí: Okraje lesů a cest, náspy apod.; 
typický druh polosuchých trávníků a jižně 
orientovaných horských luk. Samičky lezou 
na řebříček a na stébla trávy a kladou zde 
vajíčka.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
rozšířený až do nejvyšších poloh.
Zajímavosti: Při vyrušení ztuhne.

25 Platyrhinus resirostris 
Čeleď: větevníčkovití (Anthribidae)
Popis: 8–15 mm velký brouk s oválně vy- 
klenutým tělem, krovky a štít černé, s šedý- 
mi a bílými skvrnami; sosák je bíle ochlu-
pený, krátký, široký, zploštělý.
Fenologie: červen–srpen
Prostředí: Bukové lesy; dospělci sedají na 
osluněném bukovém dřevě, prorostlém 
houbami, které však má ještě zachovanou 
kůru.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
ojediněle, především v nižších polohách 
(např. chráněné území Weisseritztalhänge  
u Tharandtu).
Zajímavosti: Brouk je díky svému zbarvení 
výborně maskovaný a při vyrušení neutíká.

26 Zobonoska lísková  Apoderus coryli 
Čeleď: zobonoskovití (Attelabidae)
Popis: 6–8 mm velký, červený, zavalitý 
brouk s červeným štítem; černá hlava je 
poněkud odsazená od těla.
Fenologie: Od začátku května do července 
a později po vylíhnutí; brouk přezimuje.
Prostředí: Listy stromů a keřů svinuje do 
kornoutků, v nichž se pak vyvíjejí larvy. Dos- 
pělec se líhne na konci léta; potkáme ho na  
osluněných okrajích lesů, na lesních ces-
tách, často na kopytníku, vzácněji na bříze.
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
poměrně rozšířená.

27 Nosatec dubový  Curculio glandium 
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)
Popis: 10–12 mm velký brouk s až 8 mm 
dlouhým zahnutým sosákem; podobný je 
například nosatec lískový.
Fenologie: červen–červenec 
Prostředí: Teplejší listnaté lesy, houštiny 
a okraje lesů do středních horských poloh 
(společně s dubem).
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
častý na jižně orientovaných stráních v 
údolích potoků.

28 Klikoroh borový     
Hylobius abietis 
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)
Popis: 8–13 mm velký brouk s oválně vy- 
klenutým tělem, krovky a štít tmavohnědé 
s žlutými skvrnami a příčnými pruhy; silné, 
černé nohy; poměrně silný sosák.
Fenologie: Duben–červen, v teplých letech 
také na podzim.
Prostředí: Jehličnaté lesy, čerstvě zalesněné 
plochy s mladými smrky a borovicemi; lesní 
školky; larva se vyvíjí v půdě; brouk se živí 
kůrou a kambiem. Mladé, čerstvě vysázené 
jehličnany může zcela zahubit.  
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
plošně rozšířený.

29 Klikoroh skvrnitý     
Liparus germanus
Čeleď: nosatcovití (Curculionidae)
Popis: 12–16 mm velký brouk s oválně vy-
klenutým tělem, krovky a štít leskle černé se 
žlutými skvrnami, jejichž součástí jsou také 
jemné štětiny; silné černé nohy; poměrně 
silný sosák.
Fenologie: květen–červenec
Prostředí: Vysokostébelnaté louky, vlhké 
louky; přirozené břehy potoků; larva se 
vyvíjí na devětsilu a různých miříkovitých, 
např. na bolševníku. 
Výskyt: Ve východních Krušných horách 
ojediněle (např. Tharandt).
Zajímavosti: Brouk neumí létat a poměrně 
pomalu běhá po zemi nebo po rostlinách; 
na nohách má silné, dovnitř zahnuté ostny.

mandelinkovití / větevníčkovití / zobonoskovití / nosatcovití
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  V ážky patří mezi středně velký až velký hmyz, často jsou velmi zajímavě 
zbarvené, a jsou proto jedním z nejznámějších hmyzích řádů. Než je však 
budeme moci obdivovat jako nepřekonatelné letce, musí všechny druhy prožít 
několik měsíců, ale i let, jako larvy ve vodě. Mnoho z nich má přitom velmi spe-
cifické nároky na stanoviště. Po vylíhnutí zůstávají ve vodě tzv. svlečky (exuvie), 
podle nichž může odborník odhadnout druhové bohatství vážek i stav vody. 

  Naše vážky patří do dvou podřádů: motýlice (Zygoptera) a šídla (Anisopte-
ra). Motýlice mají  velmi štíhlý zadeček a čtyři křídla stejného typu, která jsou 
(s výjimkou šídlatek) v klidu  přiložená podél těla. Složené oči jsou postavené 
daleko od sebe. Mnohem robustnější šídla svá křídla v klidovém stavu naopak  
nepřikládají. Zadní křídla jsou na bázi rozšířená a mají větší plochu, než před-
ní. S výjimkou klínatek se jejich velké složené oči uprostřed hlavy navzájem 
dotýkají.

  Od jara do podzimu můžeme vážky pozorovat téměř při každé procházce 
po východních Krušných horách. Nejvíce jich spatříme v osluněných, přírodě 
blízkých vodách se zarostlým pobřežním pásem. Pro určení jednotlivých druhů  
je velmi užitečný malý dalekohled, protože odchyt chráněných druhů je možný  
jen se zvláštním povolením. Pro laika je v současné době asi nejlepší pomůc-
kou digitální fotoaparát, díky němuž může druh určit i dodatečně.

  Ve východních Krušných horách bylo dosud objeveno 48 druhů vážek. V knize 
„Libellenfauna Sachsens“ (Brockhaus & Fischer 2005, viz níže) je zmíněno pět 
nejčastějších druhů v oblasti: šidélko ruměnné, šidélko páskované, šidélko 
kroužkované, šídlo modré a šidélko větší.

  Od poloviny 90. let 20. století pozorujeme i v Krušných horách návrat vážek 
do vodních toků, spojený s výrazným zlepšením kvality vody. V povodí řek Frei-
berger Mulde, Weisseritz a Müglitz se znovu rozšířily motýlice lesklá, motýlice 
obecná, šidélko brvonohé a klínatka rohatá. Především na počátku léta na-
jdeme na osluněných úsecích těchto řek s dobře vyvinutými porosty lakušníku 
Baudotova oba zmíněné druhy motýlic. Charakteristickými druhy pramenišť a 
malých potoků jsou šidélko ruměnné a páskovec kroužkovaný. Na osluněných 
potocích s malým spádem žije vzácná vážka žlutoskvrnná.

  Ve východních Krušných horách najdeme mnoho malých rybníků. Pokud 
v nich intenzivně nehospodaří rybáři, může se zde vyvinout bohatá fauna 
vážek, včetně ohrožených druhů, jako jsou šidélko kopovité, šídlatka tmavá a 
vážka temnoskvrnná. Takové rybníčky, vhodné také pro mnoho jiných vodních 
organismů, jsou však bohužel často decimovány násadou zlatých karasů.

  Zvláštní ochranu si zaslouží  lesklice horská – druh ohrožený vyhynutím, který 
se vyskytuje na rašeliništích v nejvyšších polohách Krušných hor. Tento vzácný 
druh můžeme za slunečných letních dnů pozorovat i z dřevěných chodníčků 
na Georgenfeldském rašeliništi. 

  Zvláštní postavení mají důlní rybníky poblíž Freibergu, především pak chrá-
něná oblast „Velký Grosshartmannsdorfský rybník“. V důsledku využívání k 
rybářským účelům a častých poklesů hladiny jsou dnes na rybnících vyhovu-
jící podmínky jen pro několik druhů vážek, také proto jsou však tyto rybníky 
(první větší vodní plochy na sever od hřebene) velmi atraktivní pro invazní 
druhy z jihu. Víceméně pravidelně se zde vyskytuje vážka jarní, ale již vícekrát 
byli spatřeni také velmi vzácní hosté, jako šídlo tmavé a z afroasijských stepí 
pocházející šídlo hnědé.  
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3  Šidélko brvonohé    
Platycnemis pennipes
Popis: Jméno této vážky nás upozorňuje na 
rozšířená a dlouze obrvená stehna; sameček 
je světle modrý, samička krémová až naze-
lenalá; obě pohlaví mají navíc na hrudi a na 
zadečku černou kresbu.
Prostředí: Ve východních Krušných horách  
především na řekách, potocích a v příko-
pech, ale také na větších a chladnějších 
vodních plochách; k rozmnožování slouží 
vody s rozvinutou břežní nebo vodní vege-
tací; na rybnících najdeme toto šidélko pře-
devším u odtoků, kde je voda díky pohybu 
více okysličená. 
Výskyt dospělců: květen–září
Zajímavost: Jako všechny vážky, které dá- 
vají přednost tekoucím vodám, u nás šidél- 
ko brvonohé téměř vyhynulo a vrací se te-
prve se zlepšením kvality vody v 90. letech 
20.století. Dnes je opět velmi rozšířené 
především na Freiberger Mulde. 

4  Šidélko kopovité    
Coenagrion hastulatum
Popis: Sameček je světle modrý s černou 
kresbou na zadečku, která připomíná hrot 
kopí; samička (také s černou kresbou) je 
zbarvená do zelena.
Prostředí: Dává přednost živinami chudým 
a kyselým vodám s nepříliš hustou a vyso-
kou vegetací – většinou na rašeliništích, v 
čistých lesních rybníčcích a tůních; také na 
vodních plochách v opuštěných kameno-
lomech.
Výskyt dospělců: začátek května–srpen

Podobný druh: 
Velmi hojný je také na první pohled podob-
ný druh, šidélko páskované (Coenagri-
on puella). Modrý sameček má na druhém 
článku zadečku kresbu připomínající pod-
kovu;  samička se od ostatních druhů 
šidélek liší jen tvarem okraje předohrudi.

5  Šidélko kroužkované   
Enallagma cyathigerum
Popis: Sameček je jasně modře zbarvený, 
s výraznou černou kresbou na druhém 
článku zadečku (ve tvaru poháru); samička 
bývá většinou zbarvená do zelena, vzácněji 

   Motýlice – Zygoptera

1  Motýlice obecná  Calopteryx virgo
Popis: Poměrně velká vážka, která svými 
kovově zbarvenými křídly poněkud připo-
míná motýla. Tělo a křídla mají u samečka 
modré zbarvení; samička je méně nápadná, 
s hnědými křídly.
Prostředí: Výhradně v chladných vodních 
tocích; především na stinných úsecích poto-
ků a v horních tocích řek.
Výskyt dospělců: (konec dubna) květen –  
září

Podobný druh: 
Kromě motýlice obecné najdeme často také 
motýlici lesklou (Calopteryx splendens),  
jejíž sameček má kovově modrý proužek na  
křídlech. Druhy jsou si velmi podobné způ-
sobem života, motýlice lesklá však obývá 
spíše dolní toky s pomalejším proudem, 
vyšší teplotou vody a s dostatkem vodních 
rostlin. 

2  Šídlatka tmavá  Lestes dryas
Popis: Společným poznávacím znakem šíd-
latek je klidový stav s rozevřenými křídly, 
přičemž všechny ostatní motýlice křídla 
skládají; kovově zelené až bronzové základ-
ní zbarvení; sameček má svítivě modré ob-
ruče na hrudi a na zadečku; modré oči.
Prostředí: Ve východních Krušných horách 
charakteristický druh vod s bujnou vegetací 
a kolísavými stavy vody;  především na ma-
lých vodních plochách, které mohou v létě 
i vysychat; také na rybnících s širokým (a 
dočasně vysychajícím) pásem rákosin.
Výskyt dospělců: konec května–září

Podobný druh:  
Šídlatce tmavé je velmi podobná šídlatka 
páskovaná (Lestes sponsa). Rozdíl je pře-
devším v modrých obručích – druhý článek 
zadečku má u šídlatky páskované obruč ko- 
lem dokola, kdežto u šídlatky tmavé jen z  
poloviny. Šídlatka páskovaná je mnohem 
méně náročná ve výběru stanovišť a najde-
me ji ve velkém počtu téměř ve všech ryb-
nících a tůních východních Krušných hor 
(příležitostně také ve větších zahradních 
rybníčcích). 

Motýlice
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do modra; obě pohlaví se liší od příbuzných 
druhů jediným pruhem na stranách hrudi 
(ostatní druhy mají na stranách hrudi dva 
rovnoběžné pruhy).
Prostředí: Na stojatých, vzácněji také poma- 
lu tekoucích vodách, obvykle s dobře vyvi-
nutou vodní vegetací a alespoň jedním bře- 
hem porostlým rákosem nebo jinou břežní 
vegetací. 
Výskyt dospělců: květen–září
Zajímavosti:  Sameček je známý svými 
„hlídkovými lety“, při nichž přelétá několik 
centimetrů nad vodní hladinou. Rád přitom 
odpočívá na rostlinách, které ční z vody.

6  Šidélko větší  Ischnura elegans
Popis: Navzdory názvu spíše menší vážka 
(3 cm); sameček je modrý s černou kresbou; 
kromě modrého zbarvení na stranách hrudi 
je nápadná především modrá část osmého 
článku; ostatní články jsou černé; u samičky 
je osmý článek nahoře světlejší než ostatní; 
samička se vyskytuje ve více barevných va-
riacích (podle stáří do červena, hnědá nebo 
modrá, téměř jako sameček). Poznávacím 
znamením šidélka většího je černobílá kres- 
ba na křídlech (u všech ostatních šidélko-
vitých je jednobarevná).
Prostředí: Jeden z našich nejhojnějších 
druhů vážek; téměř na všech vodních plo- 
chách; osidluje také pomalu tekoucí potoky, 
příkopy a břehy řek – podmínkou je však 
přítomnost rákosí nebo jiné pobřežní vege-
tace k nakladení vajíček.
Výskyt dospělců: květen–září

Podobný druh:  
Velmi podobné, ale mnohem vzácnější je  
šidélko malé (Ischnura pumilio), které 
najdeme jako pionýrský druh na nově 
vzniklých vodních plochách.

7  Šidélko ruměnné    
Pyrrhosoma nymphula
Popis: Nezaměnitelný druh s převážně čer-
veným zbarvením; na hrudi a zadečku jsou 
u samečka a samičky rozdílně velké černé 
kresby; oči jsou také červené; nohy černé.
Prostředí: U nás jeden z nejhojnějších dru- 
hů; na stojatých i tekoucích vodách; naroz- 
díl od většiny motýlic se vyskytuje 

především na silně zastíněných vodách a  
najdeme ho i v nejmenších strouhách; osid- 
luje také prameniště potoků, kde bývá spo-
lečně s páskovcem kroužkovaným obvykle 
jedinou vážkou. 
Výskyt dospělců: duben–červenec (ve vyš- 
ších polohách až do září), na jaře jedna z 
prvních vážek

   Šídla – Anisoptera

8  Šídlo modré  Aeshna cyanea
Popis: Délka těla 7–8 cm; všichni zástupci 
rodu šídel mají na zadečku pravidelně  
uspořádané  světlejší a tmavší kresby – u sa- 
mečka šídla modrého jsou zadní články 
černomodré, přední černozeleně strakaté; 
samička je bez modrého zbarvení; charak-
teristické jsou navíc široké zelené pruhy 
na hrudi a dvě velké žluté skvrny na horní 
straně předohrudi.
Prostředí: U nás jeden z nejméně nároč-
ných a nejrozšířenějších druhů vážek; žije 
především na malých vodních plochách 
všech druhů, také na zastíněných lesních 
rybnících, na rašeliništích a na pomalu 
tekoucích úsecích vodních toků. 
Výskyt dospělců: (květen) červen–říjen 
(listopad)
Zajímavost: Sameček hlídkuje podél břehů,  
bez respektu před člověkem – často zůs-
tane „zvědavě“ stát ve vzduchu přímo před 
pozorovatelem. Mnoho lidí si toto chování 
mylně vykládá jako přípravu k útoku.

9  Šídlo sítinové  Aeshna juncea
Popis: Od šídla modrého se odlišuje mod-
ročerným zbarvením celého zadečku a 
hnědě zbarvenou hrudí se dvěma tenkými 
žlutými pruhy po obou stranách; skvrny na 
horní straně hrudi jsou kratší a užší.
Prostředí: Na rašeliništních vodách a na  
živinami chudých, většinou kyselých ryb-
nících, často také v kamenolomech; ve vý- 
chodních Krušných hor rozšířené, častěji je 
však potkáme jen ve vyšších polohách.
Výskyt dospělců: červen–září (říjen)

Motýlice / Šídla
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Další druhy: 
Ve východních Krušných horách se vysky-
tují ještě další druhy šídel. Hojné je šídlo 
pestré (Aeshna mixta), šídlo velké 
(Aeshna grandis) a šídlo královské 
(Anax imperator).

10 Klínatka rohatá   
Ophiogomphus cecilia
Popis: Klínatkovití (Gomphidae) se liší od  
všech ostatních šídel tím, že se jejich slože-
né oči navzájem nedotýkají; klínatka rohatá 
je středně velká, jako jediný u nás žijící druh 
z celé čeledi má převážně do zelena zbarve-
nou hruď; zadeček svrchu černý s řadou 
žlutých až nazelenalých skvrn.
Prostředí: Osidluje nejrůznější vodní toky, 
od malých písčitých potoků po velké řeky; 
larvy žijí 3–4 roky v půdních sedimentech; 
dospělci žijí po vylíhnutí v korunách lesních 
stromů, uprostřed léta je však můžeme najít 
také u vody.
Výskyt dospělců: konec května–září
Zajímavost: Klínatka rohatá přežila období 
silného znečištění našich vod na několika 
malých vodních tocích, např. Triebisch v 
Tharandtském lese, a od poloviny 90. let se 
ve středních polohách opět rozšiřuje podél 
řek a potoků. 

11 Páskovec kroužkovaný    
Cordulegaster boltonii
Popis: S celkovou délkou těla 80–85 mm  
největší vážka naší oblasti; obě pohlaví čer- 
ně a žlutě pruhovaná – na zadečku na   
4.–7. článku vždy jeden širší a jeden užší 
žlutý pruh; oči smaragdově zelené.
Prostředí: Na prameništích, potocích a v 
příkopech, především v lesních oblastech; 
ve východních Krušných horách poměrně 
vzácně.
Výskyt dospělců: (polovina května) 
červen–polovina srpna 

12 Lesklice měděná  Cordulia aenea
Popis: Délka těla 50–55 mm; kovově zelené 
zbarvení, s měděně zbarvenou hrudí a sví- 
tivě zelenenýma očima; sameček se liší od  
podobných druhů kyjovitě ztlustlým kon-
cem zadečku,  nejširší je mezi sedmým a 
osmým článkem.

Prostředí: Vody s rákosím a další vodní ve-
getací; dává přednost živinami chudším a 
lehce kyselým rybníkům v lesích, vyskytuje 
se také na rašeliništích a ve starých kame-
nolomech; chybí na intenzivně využívaných 
rybnících.
Výskyt dospělců: začátek května–srpen 
(září)

Podobný druh: 
Podobná, a v oblasti také hojná, je lesklice 
zelenavá (Somatochlora metallica), jejíž 
zadeček je od poloviny ztlustlý; oba druhy 
lze jen těžko rozlišit. 

13 Lesklice horská    
Somatochlora alpestris
Popis: Kovově zelené tělo, až do černa, 
kontrastuje se svítivě zelenýma očima.
Prostředí: Náročný a velmi vzácný druh; vy-
víjí se v rašelinných jezírcích na hřebenech 
Krušných hor.
Výskyt dospělců: červen–srpen (září)

14 Vážka čárkovaná    
Leucorrhinia dubia
Popis: Bíle zbarvené čelo; s celkovou dél-
kou 30–40 mm jedno z našich nejmenších 
šídel. Především sameček působí díky štíh- 
lému zadečku velmi drobně; nápadným 
poznávacím znamením je u samečka čer- 
vená, u samičky žlutá skvrna na jinak čer- 
ném zadečku; kresba na křídlech je u sa-
mečka černá.
Prostředí: Dává přednost vrchovištím a 
přechodovým rašeliništím, kyselým vodám, 
bohatým na rašeliník, rybníkům a jezírkům 
v kamenolomech; druh je konkurenčně 
slabý a větší množství ryb v rybníce vede 
obvykle k jeho vymizení.
Výskyt dospělců: květen–srpen (září)

Podobný druh: 
Velmi podobná je vzácnější vážka tem-
noskvrnná (Leucorrhinia rubicunda);  
sameček má červenou kresbu na křídlech; 
není tak silně vázaná na rašeliniště, potře-
buje však více tepla (chybí ve vyšších polo-
hách východních Krušných hor).

 Šídla
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15 Vážka čtyřskvrnná  
Libellula quadrimaculata
Popis: 40–50 mm velká, silně stavěná vážka 
s převážně hnědočernou kresbou; obě po-
hlaví jsou stejně zbarvená; dobré poznávací 
znamení představují hnědé skvrny na kříd-
lech, které druhu dávají jméno (4 skvrny na 
každém páru křídel).
Prostředí: Ve východních Krušných horách 
velmi hojný druh; žije především na stoja-
tých vodách s dostatkem vodní vegetace, 
vzácněji také v příkopech a pomalu tekou-
cích potocích;  vyskytuje se také na lehce 
kyselých vodách (rašeliniště) a na extenzivně 
využívaných, živinami chudých rybnících.
Výskyt dospělců: květen–srpen (září)

16 Vážka tmavá  Sympetrum danae
Popis: Dosahuje velikosti 29–34 mm; 
sameček je téměř celý černý; mladí jedinci a 
samičky mají světle žluté skvrny na zadečku 
a na stranách hrudi (později ztmavnou); nohy 
černé; křídla průzračná, u mladých jedinců a 
u samiček s oranžovým odstínem na bázi.
Prostředí: Dává přednost malým vodním 
plochám, bohatým na živiny, s rozmanitou 
vegetací a malým počtem ryb; malé rybní-
ky, mezotrofní rašeliniště, ale také extenziv-
ně využívané rybníky a pomaleji tekoucí 
vodní toky.
Výskyt dospělců: červen–říjen

Podobný druh:  
Velmi hojná vážka rudá (Sympetrum 
sanguineum) má také černé nohy, same-
ček tohoto druhu je však zbarvený do ruda. 

17 Vážka žlutavá   
Sympetrum fl aveolum
Popis: Obvykle lehce rozpoznatelná díky 
velkým žlutooranžovým skvrnám na kříd-
lech;  nepatrně větší než vážka tmavá; sa-
meček je převážně červeně zbarvený; sa-
mička hnědošedá; nohy černé se světlými 
vnějšími podélnými pruhy. 
Prostředí: Charakteristický druh ve vodách 
se silným kolísáním výšky hladiny a nízkou  
vegetací (tůně, příbřežní vegetace, částečně 
také na mokrých loukách a na mělčinách 
rybníků).  
Výskyt dospělců: červen–září

Podobný druh: 
Další hojnou červenou vážkou s pruhovaný-
ma nohama je o něco větší vážka obecná 
(Sympetrum vulgatum). Tento druh má 
však na bázi křídel jen velmi malé oranžové 
skvrny.

Doporučená literatura: 

Brockhaus, T. & Fischer, U. (Hrsg.) (2005):  
Libellenfauna Sachsens – 
Natur & Text Rangsdorf : 427 Seiten 
(ISBN 3-9810058-0-5) 

Hanel, L., Zelený, J. (2000): 
Vážky (Odonata) Výzkum a ochrana, 
ZO ČSOP Vlašim

Hanel, L. (1998): 
Ochrana vážek české republiky, 
Sborník ze semináře Krajina a voda, 
pořádaného 22.–24. 4. 1998 ve Veselí nad 
Moravou. str. 136-138. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR 
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Pstruh duhový  Oncorhynchus mykiss
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  V  odní toky východních Krušných hor patří bez výjimky k povodí Labe. 
Větší vodní toky pramení obvykle na hřebenech, odtékají severním směrem 
a překonávají přitom různé geologické formace a výškové rozdíly. Pokud se 
nacházejí v přirozeném stavu, mají charakteristickou strukturu. 

  S rostoucí vzdáleností od pramene se významně zmenšuje sklon, rychlost 
proudění a velikost substrátu. Na horních tocích je proud dravější a dno proto 
tvoří hrubší štěrk, s klesající rychlostí se pak substrát zjemňuje a řeka se více 
stáčí. 

  Tyto fyzikální podmínky vodních toků se odrážejí také v druhovém spektru 
zdejších ryb. Zatímco na horních tocích převládají druhy přizpůsobené rych-
lému proudění, v nižších úsecích žijí méně výkonní plavci.

  Rybáři dělí vodní toky na rybí pásma, která bývají pojmenována podle cha-
rakteristických druhů. Potoky a řeky východních Krušných hor patří z větší části 
do pásma pstruhového a lipanového. 

  Vodní toky východních Krušných hor byly od počátků osídlení využívány k 
rybolovu, například mlynáři měli často právo nad rybolovem na svém úseku 
potoka. Dnes se většina vodních toků nachází pod správou rybářského svazu. 
Zvláštní pozornost přitom rybáři věnují lososovitým rybám, některé úseky jsou 
proto vyhrazeny muškaření na pstruha potočního a lipana podhorního. Velká 
část toků slouží k odchovu pstruhů pro potřeby rybářů a odchytu pohlavně 
zralých ryb pro rybí násady.

  Velkou újmu životnímu prostředí ryb působí bohužel různá technická opat-
ření na potocích a řekách, ve velké míře právě ta, která přišla po záplavách  
v roce 2002.

  Ve východních Krušných horách nejsou žádné větší přírodní vodní plochy. 
Ty menší vznikají v údolních nivách díky přirozené dynamice vodních toků, 
například v údolí řeky Wilde Weißeritz po poslední povodni. Právě tady se 
podařilo alespoň část těchto cenných biotopů zachovat – také pro celou řadu 
živočichů a rostlin. 

  Převážná většina vodních ploch ve východním Krušnohoří vznikla jako 
důsledek lidské činnosti. První rybníky sloužily jako zásobárny vody pro 
mlýny a zároveň se začaly používat k chovu ryb; zakládání dalších rybníků s 
sebou přineslo hornictví. Malé hráze vznikaly také podél hospodářských cest 
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za dlouhými, úzkými lány typických krušnohorských vesnic. Chov ryb skýtal 
zdejším zemědělcům šanci vylepšit si své skromné příjmy. 

  Pozdější zastavění údolních niv vedlo v těchto oblastech ke zvýšenému 
nebezpečí záplav a jako pojistka se začaly stavět první přehradní nádrže. Síť 
přehrad je dnes doplněna řadou zadržovacích protipovodňových hrází, které 
se nechávají částečně napuštěné, a také slouží k chovu ryb. 

  Rybníky a zadržovací nádrže se vyznačují bohatstvím živin a značným otep- 
lením vody v letní polovině roku. Tyto podmínky vyhovují mnoha druhům 
kaprovitých ryb (cejn velký, plotice obecná, perlín ostrobřichý, hrouzek obecný, 
jelec tloušť a kapr obecný), které v takových vodních plochách převládají. 
Z dravých ryb zde obvykle žije štika obecná, candát obecný a sumec velký. 
Příležitostně se do rybníka nasazuje také úhoř – a zvyšuje tak jeho atraktivitu 
pro rybáře. Druhové spektrum doplňují okoun říční a ježdík obecný.

  Stoupající spotřeba vody v domácnostech i v průmyslu vedla nakonec 
k výstavbě nových přehrad, které mají kolem sebe ochranná pásma pro-
ti znečištění vody. Přehrady na pitnou vodu tak mají podobné podmínky 
jako například alpská jezera a najdeme v nich ryby přizpůsobené chladné 
vodě, chudé na živiny (lososovité ryby jako pstruh potoční, siven potoční a 
siven alpský, navíc ještě úhoř, štika obecná, jelec tloušť, okoun říční a plotice 
obecná). Kapři a líni naopak v těchto podmínkách najdou málo vhodných 
životních prostorů a vyskytují se jen v malých populacích.
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v Krušných horách, se vrátil do mnoha 
dřívějších stanovišť. 
Další informace: Žije společensky, živí se 
drobnými živočichy ze dna potoků a orga-
nismy z náletů, větší lipani loví i malé rybky. 
Tření probíhá od března do května. Samice 
ukládá na dno až 6000 jiker, které jsou pak 
přikryty štěrkem a pískem. 
Zajímavosti: Jako významný druh velmi 
podporován rybáři; v posledních letech 
mu dělají problémy kormoráni a volavky. 
Fotografie: Werner Fiedler

3  Vranka obecná  Cottus gobio
Popis: Až 15 cm; hnědá s tmavými skvrna-
mi; charakteristické vřetenovité tělo s po- 
měrně velkou hlavou a širokou tlamou; 
nemá plynový měchýř.
Výskyt: Čisté, dravé vodní toky bohaté na 
kyslík.
Další informace: Za soumraku opouští 
úkryt a vydává se hledat potravu (převážně 
vodní hmyz). Tře se od března do dubna. 
Samice přitom klade jikry pod kameny a 
samec je po celou dobu vývoje hlídá.
Zajímavosti: Protože se vranka živí také 
rybím potěrem, byla v minulosti rybáři pro- 
následována jako škodná. Průzkumy v při-
rozených tocích však prokázaly, že vranka 
může sdílet stejné vody v podobném počtu 
s pstruhem.  
Přítomnost vranky ukazuje na „nedotčené“,  
i v létě chladné vodní toky. Vranka je zahr- 
nuta do evropské směrnice Fauna-Flora-Ha-
bitat jako druh celoevropského významu.  
Zachování jejích populací je proto důleži-
tým cílem ochrany přírody v mnoha FFH-
oblastech („Täler von Wilder und Vereinigter 
Weißeritz“; „Müglitztal“ aj.).
Fotografie: Werner Fiedler

1  Pstruh obecný potoční   
Salmo trutta fario
Popis: Délka až přes 50 cm; díky tvar těla 
perfektně přizpůsobený dravě tekoucím 
vodám; tuková ploutvička mezi hřbetní a  
ocasní ploutví (znak lososovitých ryb); svět-
le hnědé tělo, nápadně černě a červeně 
skvrnité, červené skvrny mají kolem sebe 
bílé dvorce. 
Výskyt: Charakteristický druh pstruhového  
pásma; osidluje většinu vodních toků vý- 
chodních Krušných hor, které jsou čisté, 
chladné a bohaté na kyslík – přednost dává 
potokům s tůňkami, kořeny stromů a jinými 
vhodnými úkryty. 
Další informace: V době tření na konci 
podzimu podniká pstruh krátkou cestu pro- 
ti proudu – v té době můžeme i v malých 
potůčcích pozorovat poměrně velké pstru-
hy. Na místech s písčitým nebo štěrkovým 
dnem pak břichem vytloukají do dna jamky, 
samice do nich uloží jikry (až 3000), samec 
je oplodní a potom je oba přikryjí pískem. 
Larvy se líhnou na jaře.
Pstruzi se živí převážně hmyzími larvami 
a menšími rybami (i stejného druhu), ve 
stojatých vodách také zooplanktonem.
Zajímavosti: Jako ryba s výborným masem 
je v centru pozornosti rybářů. Se zlepšením 
kvality vody se v posledních letech vrátil na 
mnoho říčních úseků.  
Fotografie: Werner Fiedler

2  Lipan podhorní   
Thymallus thymallus
Popis: Až 50 cm; tělo po stranách zploštělé 
– umožňuje mu stát hodiny v proudu, aniž 
by se unavil; malá tlama, hlava se špičatým 
rypcem; malé, stříbrné šupiny v řádcích, s 
malými černými tečkami po stranách těla; 
malá tuková ploutvička na hřbetu mezi 
hřbetní a ocasní ploutví; hřbetní ploutev 
samců je velká, s červenými skvrnami.
Výskyt: Ve srovnání s pstruhem potočním 
obývá méně dravé toky, také však potřebuje 
čistou vodu s dostatkem kyslíku. Po lipanovi 
je pojmenované pásmo, které se nachází 
pod pstruhovým (mj. Gottleuba, Weiße-
ritz, Müglitz a Freiberger Mulde). Lipan je 
velmi citlivý na znečištění vody. Poté, co se 
zlepšila její kvalita (díky výstavbě čističek) 
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4  Mihule potoční  Lampetra planeri
Popis: Až 15 cm; hadovité tělo bez páro-
vých ploutví; v zadní části ploutevní lem; 
kruhová ústa a 8 žaberních štěrbin – spolu 
s okem tvoří řadu devíti „oček“ na boku 
(německy Neunauge – devítiočko).
Výskyt: Vzácný, náročný druh  čistých vod- 
ních toků; ve východním Krušnohoří v po-
vodí Rote a Wilde Weißeritz, také Freiberger 
Mulde. 
Další informace: Žije několik let v písku a 
bahně na dně řeky jako larva (minoha) a 
živí se organickými součástmi bahna. Po 
tomto několikaletém stádiu začíná na konci 
posledního léta přeměna v dospělce. Vyvíjí 
se přísavná ústa. Na podzim začínají mihule 
s cestou proti proudu, v květnu začíná doba 
tření. Po vytření mihule umírají.
Zajímavosti: K ochraně mihule bylo i ve 
východním Krušnohoří vyhlášeno několik 
chráněných oblastí NATURA 2000. 
Fotografie: Werner Fiedler

5  Mřenka mramorovaná   
Barbatula barbatula 
Popis: Až 15 cm; protáhlé, válcovité tělo; 
zbarvení nenápadné s tmavohnědým mra-
morováním, na břiše poněkud světlejší; šest 
vousků kolem úst.
Výskyt: Vodní toky se štěrkovým nebo pís- 
čitým dnem;  malé luční potůčky s mírným 
sklonem, střední a dolní úseky řek Gottleu-
ba, Seidewitz, Müglitz a Weißeritz; vyhýbá 
se rychlejším a chladnějším úsekům ve vyš- 
ších polohách Krušných hor; není příliš ná-
ročná na kvalitu vody.
Další informace: Živí se bezobratlými orga- 
nismy na dně potoků; tře se od března do 
června.
Fotografie: Werner Fiedler
    
6  Střevle potoční  Phoxinus phoxinus
Popis: Maximálně 14 cm; tělo protáhlé a 
válcovité; na hřbetě a na bocích tmavě oli- 
vově zelená, po stranách zlatý podélný pruh.
Výskyt: Jedna z mála kaprovitých ryb, která 
žije v pstruhovém a lipanovém pásmu. Ve 
východním Krušnohoří např. Gottleuba, 
Bobritzsch a Seidewitz. 
Další informace: Žije společensky v 
hejnech (v příhodných podmínkách vytváří 

masové populace); živí se vodním hmyzem 
i částmi rostlin; doba tření od května do 
června.

7  Hrouzek obecný  Gobio gobio
Popis: Až 20 cm; kaprovitá ryba; vřeteno-
vité, štíhlé tělo; tmavě hnědé zbarvení, po 
stranách  modrý pruh; šupiny vzhledem k 
velikosti těla poměrně velké; dva vousky v 
koutcích úst; společenská ryba, často tvoří 
malá hejna.
Výskyt: Vyhledává menší vodní toky s pís-
čitým nebo štěrkovým dnem; nenáročný 
na kvalitu vody, snáší teploty vody až přes 
20°C; v mnoha vodních tocích východních 
Krušných hor (mj. Weißeritz, Müglitz a 
Freiberger Mulde).
Další informace: Potravu tvoří převážně 
larvy vodního hmyzu; doba tření od května 
do června.

8  Jelec tloušť  Leuciscus cephalus
Popis: Až 40 cm; kaprovitá ryba; silné tělo 
s velkou hlavou; charakteristické síťování, 
poměrně velké šupiny; břicho a zadní plou- 
tev červené, ocasní a hřbetní ploutev tmavě 
šedá.
Výskyt: Parmové a cejnové pásmo vodních  
toků, ve vodních tocích východních Kruš-
ných hor tedy jen vzácně, v povodí přehrad 
v nižších polohách.
Další informace: Živí se nejprve drobnými 
živočichy a částmi rostlin, dospělá ryba však 
loví i menší rybky. Doba tření od dubna až 
do června.

9  Losos obecný  Salmo salar
Popis: Může dosáhnout délky až 1,30 m. 
Liší se od pstruha větší prsní ploutví a štíh-
lým tělem.
Výskyt: Losos u nás vyhynul, dnes se znovu 
vysazuje (2002, Müglitz).
Další informace: Rodí se ve sladkých vo-
dách, mládí tráví v moři a s pohlavní zralostí 
se vrací třít do rodných vod. 
Zajímavosti: Populace lososů zmizely kvůli  
znečištění vod a značnému zhoršení prů-
chodnosti vodních toků. V poslední době se 
opět zlepšila kvalita vody v našich řekách a 
začaly programy znovuvysazování lososů. 
Fotografie: Werner Fiedler
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10 Pstruh duhový 
Oncorhynchus mykiss
Popis: Až 70 cm; malé, nepravidelně roz-
místěné černé skvrny; uprostřed těla růžový 
podélný pruh; tuková ploutvička mezi 
hřbetní a ocasní ploutví.
Výskyt: Nepůvodní druh, v 19. století přive-
zený ze Severní Ameriky; žije také v lehce 
znečištěných vodách.
Další informace: Přirozené rozmnožování v 
našich vodách je stále sporné, pokud u nás 
najdeme pstruha duhového, jedná se jistě o 
umělou výsadbu.
Zajímavosti: Se zlepšením kvality vody 
došlo k zákazu vysazování do těch vodních 
toků, v kterých žije pstruh potoční a lipan 
podhorní, aby měly tyto domácí druhy lepší 
podmínky k životu.
Fotografie: Werner Fiedler

11 Siven americký   
Salvellinus fontinalis
Popis: Až 45 cm; připomíná pstruha potoč-
ního, po stranách má žluté a červené tečky 
na zelenohnědém podkladu, hřbet hnědý 
se zeleným mramorováním;  velká tlama 
dosahuje až za oči; tuková ploutvička mezi 
hřbetní a ocasní ploutví.
Výskyt: V 19. století dovezený ze Severní 
Ameriky; snáší velmi nízké hodnoty pH, pro-
to se vysazuje do kyselých vodních toků; 
rozmnožuje se bez lidské pomoci, ale přesto 
bez dalších opatření ve vodních tocích vý-
chodních Krušných hor sám nepřežije.
Další informace: Živí se larvami hmyzu a 
drobnými rybkami. 
Fotografie: Werner Fiedler

Doporučená literatura: 

Baruš, V. a kol. (1989): Červená kniha 
ohrožených a vzácných druhů rostlin 
a živočichů ČSSR, Díl 2. Kruhoústí, ryby, 
obojživelníci, plazi, savci. SZN, Praha

Baruš, V., Oliva, O. (1995):  
Mihulovci a ryby,  
1–2. Fauna ČR a SR. Academia, Praha

Čihař, J., Knotkovi, J. a L. (1993):  
Ryby sladkých vod. Aventinum, Praha

Füllner, G., Pfeifer, M., Zarske, A. (2005):  
Atlas der Fische Sachsens; Sächsische 
Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Dresden

Lusk, S., Baruš, V., Vostradovský, J. (1983): 
Ryby v našich vodách,  
Academia, Praha

Štěpánek, O. (1987):  
Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů, 
SPN, Praha.
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  O bojživelníci a plazi představují důležitý článek v ekosystému. Živí se hmy-
zem a měkkýši a sami slouží jako potrava hmyzu, rybám, savcům a ptákům. 

  Naši obojživelníci vedou „dvojí život“ mezi souší a vodou. První teplé a vlhké 
jarní noci využívají k cestě do rybníků, tůní nebo zátočin potoků vhodných pro 
tření. Jejich cesta však dnes bohužel velmi často končí na silnicích.

  Jestliže obojživelníky můžeme poměrně jednoduše vystopovat na místech, kde 
se rozmnožují, u plazů budeme potřebovat trochu štěstí. Nejlépe je najdeme za 
slunečného počasí, když se vyhřívají na kamenech – pokud nám zmizí v pod-
rostu, můžeme jejich polohu jen tušit podle šustění  v trávě.

  Předtím, než krajinu začal měnit člověk, vybírali si obojživelníci k rozmnožování 
zaplavované plochy v údolních nivách, slepá ramena potoků a bobří přehrady; 

Obojživelníci 
a plazi 

Text: Holger Lueg, Freiberg

Fotografi e: Werner Fiedler, Steff en Teufert, Stefan Höhnel, Jan Blau, 
                           Jens Weber, Thomas Lochschmidt
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tato místa však postupně zmizela s úpravou vodních toků. Náhradou se staly 
vesnické a důlní rybníky, kravská napajedla a jezírka v kamenolomech. Také 
pro plazy představovaly údolní nivy se svými štěrkovými náplavami a soused-
ními osluněnými stráněmi ideální prostředí; podobně jako rašeliniště a lesní 
vývraty. Některé druhy, například ještěrka obecná, se však do naší krajiny do-
staly až s otevřením lesů a vznikem kulturní krajiny. Dnes najdeme plazy na 
kamenných haldách a hřbítcích, na okrajích lesů, cest a křovin i na horských 
loukách, tedy všude tam, kde mají dostatek potravy, slunečního světla, a kde 
najdou vhodný úkryt. 

  Vhodné biotopy však ubývají s intenzifi kací zemědělství a lesnictví, s odvodňo-
váním, nebo s používáním pesticidů a umělých hnojiv. Proto je dnes více než 
80% krušnohorských plazů a obojživelníků na ústupu a někteří jsou dokonce 
na seznamu ohrožených druhů. 

Ještěrka živorodá  Zootoca vivipara

321
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uvolněné spermatofory. 100–200 několika-
milimetrových vajíček se vyvíjí samostatně 
v listech vodních rostlin. Většina larev 
opouští vodu do října a vrací se opět až k 
rozmnožování. Foto: Werner Fiedler

4  Čolek velký  Triturus cristatus
Popis: Náš největší čolek – až 17 cm; sameč-
ci mají na hřbetě rozeklaný hřeben; svrchní 
strana tmavě hnědá až černá, břicho žluté 
nebo světle oranžové s černými skvrnami. 
Výskyt: Nejvzácnější čolek východního 
Krušnohoří; do 500 m nad mořem; s při-
bývající výškou je odkázán na osluněné, na 
jih orientované vody.
Rozmnožování: březen–červen
Zajímavost: Protože larvy čolka velkého  
plavou volně ve vodě, jsou ještě více ohro- 
žené rybami, než larvy dalších druhů. Čolek 
velký se navíc příliš nevzdaluje od vody, tak-
že je závislý na husté síti malých vodních 
ploch.
Fotografie: Werner Fiedler

5  Ropucha obecná  Bufo bufo
Popis: Nenápadné hnědé zbarvení, brada-
vičnatá kůže; samice 13 cm, samci cca 8 cm.
Výskyt: Jeden z našich nejčastějších oboj-
živelníků, poměrně přizpůsobivá, larvám se 
ryby vyhýbají.
Rozmnožování: březen–duben
Zajímavosti: V prvních teplých dubnových 
dnech bývá u rybníků velmi rušno – velké 
samice ropuch se páří s malými samečky. 
Zvuky, které se při tom ozývají, vydávají 
samečci, kteří si již našli samičku a snaží 
se odehnat konkurenci zadníma nohama. 
Protože ropuchy putují do rybníků i na 
kilometry daleko, stávají se často oběťmi 
silničního provozu. 

6  Skokan hnědý  Rana temporaria
Popis: Až 10 cm; hnědý, často skvrnitý; 
hladká pokožka (narozdíl od ropuchy); 
vajíčka ve velkých shlucích.
Výskyt: Velmi rozšířený; nejvíce v nivách 
potoků a lesích s bohatou půdní vegetací; 
je však také ohrožen pesticidy a moderní 
zemědělskou technikou.
Rozmnožování: březen

1  Mlok skvrnitý   
Salamandra salamandra
Popis: Až 20 cm; světle žluté skvrny na 
leskle černém podkladu.
Výskyt: Mlok je v současné době na ústupu; 
aktuální výskyt se soustředí v nadmořských 
výškách do 500 m, v lesních prameništích.
Rozmnožování: Od března do května při-
cházejí samičky do pramenišť potoků, která 
musí být tak malá, aby v nich nebyly dravé 
ryby. Páření probíhá – narozdíl od všech 
našich ostatních obojživelníků – od března 
do září na zemi. Následujícího jara klade 
samička larvy (s již protrženými vaječnými 
obaly) do vody. 
Zajímavosti: Již v antice byl mlok skvrnitý 
spojován s pohromami a s ohněm. Mloci se 
v zajetí dožívají až 40 let.

2  Čolek horský  Triturus alpestris
Popis: Asi 10 cm velký, beze skvrn, s oran-
žovým až červeným břichem; svrchní strana 
tmavá, u samečků namodralá, s hřbetním 
pruhem.
Výskyt: Především v pahorkatinách a 
vrchovinách; ve východních Krušných 
horách rozšířený; rozmnožuje se v kalužích, 
příkopech, kolejích lesních cest; stabilní po- 
pulace se vyskytují i v malých zahradních  
rybníčcích, často společně s čolkem obec- 
ným; ve volné přírodě však vhodných vod- 
ních ploch ubývá – lesní příkopy jsou zaky- 
selené, vyježděné koleje mizí se zpevňová-
ním cest; proto je i tento častý druh východ-
ních Krušných hor na ústupu.
Rozmnožování: březen–červen
Fotografie: Werner Fiedler

3  Čolek obecný  Triturus vulgaris
Popis: Asi 10 cm velký, okrový až hnědý, 
břicho skvrnité, sameček má velké tmavé 
skvrny a během rozmnožování výrazný 
ploutevní lem.
Výskyt: Do 700 m poměrně hojný, s přibý-
vající nadmořskou výškou náročnější na  
oslunění vodních ploch, které využívá k 
rozmnožování.
Rozmnožování: březen–červen
Zajímavosti: Sameček při páření ohne ocá- 
sek dopředu a vlnovitě jím pohybuje. 
Samička ho následuje po dně a přijímá 
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Podobné druhy: 
Mnohem vzácnější jsou oba příbuzné a vel- 
mi podobné druhy skokanů. Skokan os-
tronosý (Rana arvalis) se ve východních 
Krušných horách vyskytuje jen na několika 
místech vlhkých luk a lesů s vysokou hladi-
nou podzemní vody. Teplomilný skokan 
štíhlý (Rana dalmatina) se do povodí La-
be dostává z oblasti Mulde-Lösshügelland.

  Plazi

7  Ještěrka živorodá  Zootoca vivipara 
Popis: Drobná, tmavěhnědá, 14–16 cm.
Výskyt: Osidluje osluněná lesní stanoviště –  
paseky, průseky; křoviny podél cest a raše-
liniště.
Rozmnožování: Rozmnožuje se vejcoživo-
rodě - oplozená vajíčka se vyvíjejí v těle sa- 
mice, která je klade ve chvíli, kdy mláďata 
opouštějí vaječný obal. 
Zajímavosti: Tmavě hnědé zbarvení jí po-
máhá optimálně využívat teplo, proto může 
žít i v chladnějších oblastech ve vyšších 
nadmořských výškách.

Podobný druh: 
Silnější ještěrka obecná (Lacerta agilis), 
dosahuje velikosti až 20 cm, samce pozná-
me podle zelených boků; vajíčka klade do 
vyhrabaných děr; ve východních Krušných 
horách běžně do 400 m na osluněných hal- 
dách, železničních náspech nebo v kame-
nolomech. 

8  Slepýš křehký  Anguis fragilis
Popis: Vzhledem k postupem evoluce 
zakrnělým končetinám působí slepýš jako 
had, ačkoli je spíše příbuzný ještěrkám. 
Délka obvykle 30 cm, někdy až 45 cm. Ne-
nápadně hnědé zbarvení, s tmavými pruhy.
Výskyt: V lesích, křovinatých stráních, na  
pasekách i na loukách; od nížin až do hor- 
ských poloh. Ve dne se ukrývají pod ka-
meny, pod listím, aj., večer vylézají ven. Po 
dešti hledají dešťovky a slimáky. 
Rozmnožování: Jako předchozí druh je 
„vejcoživorodý“. 

9  Užovka obojková  Natrix natrix
Popis: Hlava zřetelně oddělená od zbytku tě- 
la, žluté až oranžové půlměsícové skvrny vza- 
du na stranách hlavy; délka 1 m (max. 1,5 m).
Výskyt: Velký význam mají pro užovky pří-
rodě blízká údolí, nenarušená silnicemi. Zde 
nachází mozaiku suchých zimovišť, vlhkých 
stanovišť k obstarávání potravy a místa ke 
kladení vajec.
Zajímavosti: Hadi jsou dnes ve východním 
Krušnohoří vzácní, kromě toho jsou velmi 
citliví na vyrušení – proto se s nimi příliš 
často nepotkáme. Pokud zahlédneme hada, 
který plave ve vodě, jedná se v našich pod-
mínkách jistě o užovku obojkovou. 

10 Zmije obecná  Vipera berus
Popis: Délka až 65 cm, hlava zřetelně od-
dělená; štěrbinovité zorničky. Na hřbetě má 
tmavou klikatou čáru. 
Výskyt: Podobně jako ještěrka živorodá, s 
kterou se také společně vyskytuje, je zmije 
tzv. „vejcoživorodá“, proto může osidlovat 
i chladnější oblasti jako okraje rašelinišť a 
lesů ve vyšších polohách.  
Zajímavosti: S pomocí jedových zubů loví 
myši, ještěrky a žáby. Její jed je slabší než u 
jihoevropských hadů.

Podobný druh: 
Kvůli podobnému zbarvení se dá za zmiji 
lehce zaměnit nejedovatá užovka hladká 
(Coronella austriaca), která svým tělem 
dokáže zardousit ještěrku nebo slepýše.  
Má kulaté zorničky. 

Doporučená literatura:
Baruš, V. a kol. (1989): Červená kniha 
ohrožených a vzácných druhů rostlin 
a živočichů ČSSR, Díl 2. Kruhoústí, ryby, 
obojživelníci, plazi, savci. SZN, Praha

Baruš, V., Oliva, O. (1992): Obojživelníci, 
Fauna ČR a SR. Academia, Praha

Baruš, V., Oliva, O. (1992): Plazi,  
Fauna ČR a SR. Academia, Praha

Diesener, G., Reichholf, J. (1997): 
Obojživelníci a plazi, Ikar, Praha

Štěpánek, O. (1987): Kapesní atlas ryb, 
obojživelníků a plazů, SPN, Praha
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  Bohatá krajinná struktura východních Krušných hor poskytuje domov 
asi 130 druhům ptáků a výskyt některých z nich má dokonce celoevropský 
význam. Za zmínku stojí například chřástal polní, který obývá horské louky, ale 
také řídké lesy s mnoha světlinami, nebo tetřívek obecný, který u nás nachází 
jednu z největších oblastí rozšíření ve střední Evropě.

  Velkou hodnotu zdejšího území z hlediska ochrany ptáků dokreslují i další 
druhy, například ťuhýk šedý, bekasina otavní, čejka chocholatá a bělořit šedý, 
ale také bramborníček hnědý, ťuhýk obecný nebo linduška luční.

Ptáci 

Text: Mario Schindler, Klingenberg
Fotografi e: Uwe Knaust, Jürgen Steudtner, Jens Halbauer, Bernd Kafurke, 
                           Harald Lange, Jan Ševčík, Jiří Bohdal, Jan Jindra

326 327

Špačci  Sturnus vulgaris

  V říčních údolích se setkáme s ledňáčkem říčním a skorcem vodním; ve skal-
natých oblastech se vyskytuje naše největší sova, výr velký, nebo například 
čáp černý. V lesích uvidíme například včelojeda lesního, žlunu šedou, datla 
černého, sýce rousného a kulíška nejmenšího.

  Výhoda nejvyšších horských oblastí tkví v tom, že nejsou příliš hospodářsky 
využívané. Riziko však představují jakékoli nové zásahy do krajiny – především 
výstavba nových silnic a dálnic, které rozkouskují krajinu a rozdělí důležité bio-
topy. Velké problémy s sebou přinášejí také zimní sporty v tetřívčích oblastech, 
například v okolí Kahlebergu. I zemědělci a lesníci by měli dbát na to, aby ohro-
ženým druhům ptáků alespoň zachovali jejich přirozená útočiště. 
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Koroptev polní, byla dříve ve východním 
Krušnohoří také velmi rozšířená (především 
ve středních a nižších polohách), dnes je 
však vzácná.

  Kachnovití 

3  Labuť velká  Cygnus olor
Popis: Labuť dosahuje velikosti až 1,50 m 
a hmotnosti až 15 kg (jeden z nejtěžších 
létajících ptáků); oranžovočervený zobák s 
černým hrbolem; mláďata jsou šedohnědá.
Výskyt: Větší, ale mělké rybníky se zarost-
lými okraji; pravidelně hnízdí například na 
důlních rybnících jižně od Freibergu.
Hnízdění: Hnízdo staví na malých ostrův-
cích nebo mělčinách; hnízdí od března, 3 až 
10 vajec, mláďata se líhnou od konce dubna 
a již první den opouštějí hnízdo.
Přezimuje v oblasti, kde hnízdí (pokud zde 
nezamrzne voda).
Zajímavost: Během doby hnízdění mohou 
labutí samci velmi agresivně reagovat na 
vyrušení.

4  Kachna divoká  Anas platyrhynchos
Popis: Kačeři jsou pestře zbarvení, se zele-
nou hlavou a bílým proužkem kolem krku; 
od července do září mají však nenápadnější 
hnědé zbarvení velmi podobné kachnám;  
na rozdíl od nich však s jasně žlutým zobá-
kem.
Výskyt: Vodní plochy; častý a velmi přizpů-
sobivý druh, na některých místech je však 
přesto na ústupu.
Hnízdění: Hnízdo se 7 až 12 vejci bývá dob-
ře ukryté, někdy i dále od vody.
Stálý pták 
Zajímavost: Kachna domácí byla zřejmě 
vyšlechtěna z kachny divoké již před 3000 
lety v Číně.

5  Polák chocholačka  Aythya fuligula
Popis: Menší než kachna divoká; sameček 
je černobílý, zdaleka nápadný především 
díky bílým bokům (pod křídly); malá cho-
cholka, nápadně žluté oči.
Výskyt: Větší rybníky; polák se k nám dostal 
v 18. století, dnes se šíří také do horských 
oblastí.

   Tetřevovití

1  Tetřívek obecný  Tetrao tetrix
Popis: Velikost asi jako domácí slepice, sa- 
meček je větší než samička. Sameček má 
lesklé černé peří, lyrovitě zahnutá ocasní 
pera, bílé políčko v křídlech a bílé ocasní 
krovky; nad očima, především v období 
toku, červené výrůstky. Samička je zbarvená 
nenápadněji.
Výskyt: Lesy se světlinami, rašeliniště a  
vřesoviště; ve východním Krušnohoří také  
v rozmanité otevřené krajině s mnoha ka- 
mennými snosy a křovinami; pouze v úz- 
kém pruhu podél česko – německé hranice,  
s těžištěm rozšíření na české straně; potře-
buje rozlehlé plochy.
Hnízdění: Hnízdí na zemi, jednou ročně od  
poloviny května; na vejcích sedí jen samič-
ka, o mláďata se stará až do srpna/září; hníz- 
da jsou ohrožena vyrušením zvenčí, obhos-
podařováním okolních ploch, ale také dravý- 
mi zvířaty (především liška a divoké prase).
Stálý pták
Zajímavosti: Jeden z nejvzácnějších a nej-
více ohrožených ptačích druhů Krušných 
hor! Ohrožení spočívá v ubývání životního 
prostoru v důsledku hospodářského využí-
vání krajiny, vysoušení rašelinišť, výstavby 
silnic, aj. Vyrušení přinášejí také zimní spor-
ty: denní rytmus tetřívků se v zimě skládá 
výhradně z příjmu potravy a odpočinku –  
vyrušení běžkaři vede k energetickému de-
ficitu, který už pták nemusí být schopen vy-
rovnat. Populace ve východním Krušnohoří 
čítá kolem 100 jedinců, ale dále ubývá.

2  Křepelka polní  Coturnix coturnix
Popis: Nejmenší kurovitý pták v Krušných 
horách, velký asi jako kos; zemité zbarvení, 
dobré maskování.
Výskyt: Oraniště, okraje polí, meze, apod.
Hnízdění: Hnízdí na zemi, skrytě v husté ve-
getaci, 1 až 2x ročně (od května do srpna). 
Tažný pták (jako jediný z našich kuro-
vitých), přilétá obvykle na konci dubna.
Zajímavost: Křepelka potřebuje ke krmení 
mláďat kromě nejrůznějších semen také 
hmyz a pavouky, ti jsou však na obrovských 
scelených lánech stále vzácnější.
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Hnízdění: Hnízdo bývá dobře ukryté poblíž 
vodních ploch; na konci jara snáší samička 
8–10 vajec.
U důlních rybníků jižně od Freibergu hnízdí 
vzácně také polák velký.  Samci tohoto dru-
hu mají hnědou hlavu. Především během 
tahu zde můžeme sledovat také další 
druhy, například čírku obecnou  (samec ve 
„svatebním šatě“ má výrazné zelené pruhy 
na hlavě).

  Chřástalovití

6  Chřástal polní  Crex crex
Popis: Chřástal je velký asi jako drozd, s še- 
dou hlavou a šedým hrdlem, nahoře černě  
skvrnitý; velmi nápadné je za letu červeno-
hnědé krycí peří na křídlech; je výborně mas- 
kovaný na loukách a málokdy ho proto za- 
hlédneme; sameček připravený k páření volá  
v noci dlouhé hodiny své monotónní „krrep, 
krrep“, za dobrých podmínek je slyšet až na 
kilometr daleko (dobré poznávací znamení 
tohoto plachého a převážně nočního ptáka).
Výskyt: Vlhké louky s dlouhostébelnatou 
vegetací; ve východním Krušnohoří těžiště 
rozšíření evropského významu.
Hnízdění: Obvykle hnízdí dvakrát ročně, 
nejdříve od konce května do září; hnízdí 
na zemi, sameček se nepodílí na péči o 
potomstvo.
Tažný pták, přilétá nejdříve na konci dub-
na, obvykle však až o 4 týdny později.
Zajímavost: Silně ohrožený druh – téměř 
všechny plochy, které využívá k hnízdění, 
jsou dnes hospodářsky využívány.

7  Lyska černá  Fulica atra
Popis: Černé peří, bílý zobák a bílá lysinka 
na čele; široké plovací blány.
Výskyt: Mělké rybníky s rákosinami u bře-
hů; rozšířená v nižších polohách východních 
Krušných hor (např. jižně od Freibergu).
Hnízdění: Hnízdo obvykle při hladině v rá-
kosinách; snáší 5 až 10 vajec, mláďata jsou 
hned po vylíhnutí samostatná.
Přelétavý pták, v chladnějších zimách 
vyhledává ve velkých hejnech nezamrzlé 
vodní plochy.

Podobná, ale mnohem vzácnější je slípka 
zelenonohá – menší než lyska černá, s 
červeným zobákem a čelem.

  Volavkovití

8  Volavka popelavá  Ardea cinerea
Popis: Pták velikosti čápa; převážně šedé 
zbarvení, černý pruh přes oči, zobák žlutý až 
červenooranžový, létá s esovitě nataženým 
krkem.
Výskyt: V posledních asi 15 letech je volav- 
ka ve východním Krušnohoří všudypřítom-
ná – u všech vodních ploch a toků s dostat-
kem ryb, ale také na vlhkých loukách a po- 
lích (myši); hnízdiště mohou být více než 10 
km vzdálená od lovišť.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od března), 
staví nejprve malá hnízda, která v průběhu 
let neustále rozšiřuje.
Tažný pták, přezimuje obvykle ve Středo-
moří, někdy však táhne až do tropických 
oblastí Afriky.

  Čápovití

9  Čáp černý  Ciconia nigra
Popis: Velký jako čáp bílý; černé peří, bílé 
břicho a ocasní krovky; zobák a nohy sytě 
červené.
Výskyt: Velmi plachý pták, žije v lesích, vy- 
hledává říční údolí. V Krušných horách v po-
sledních desítkách let přibývá, stále je však 
poměrně vzácný.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně ve velkých 
hnízdech na silných větvích stromů. 2 až 4  
mláďata začínají být schopna letu od začát-
ku července do začátku srpna. Při vyrušení 
je hnízdo natrvalo opuštěno.
Tažný pták, přilétá obvykle na počátku 
března, odlétá koncem srpna, ojediněle 
však čeká až do listopadu.

Známější čáp bílý hnízdí ve východním 
Krušnohoří jen na několika málo místech.

7
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  Potápkovití

10 Potápka roháč  Podiceps cristatus
Popis: Na hlavě má charakteristické růžky; 
sameček a samička jsou si velmi podobní; 
dokáže se potopit až na jednu minutu.
Výskyt: Na větších rybnících a přehradách; 
ve východním Krušnohoří pravidelně hnízdí 
především na rybnících jižně od Freibergu.
Hnízdění: Působivé svatební tance; 
plovoucí hnízdo s 2 až 5 vejci, na nichž sedí 
sameček i samička; mláďata umějí ihned 
plavat.
Převážně tažný pták, přezimuje ve východ-
ním Sředomoří a v okolí Černého moře.

K čeledi potápkovitých patří také potápka 
černokrká (ve svatebním šatu černý krk s 
vějířky žlutooranžových per za očima) a   
potápka malá (o polovinu menší než  
potápka roháč, ve svatebním šatu s kašta-
nově hnědým krkem); oba občas hnízdí i ve 
východním Krušnohoří.

  Kulíkovití

11 Čejka chocholatá  Vanellus vanellus
Popis: Poznáme ji podle výrazného černé-
ho a bílého peří a chocholky na hlavě; při 
vyrušení obletuje vetřelce s naříkavými zvu- 
ky; rozpětí křídel cca 70 cm.
Výskyt: Dříve byla hojná na vlhkých lou-
kách a polích v nižších polohách, v posled-
ních desítkách let je však na ústupu.
Hnízdění: Mělké hnízdo se čtyřmi krope-
natými vejci (hnízdiště vybírá podle barvy 
vajec).
Tažný pták, vrací se v březnu.

Do řádu dlouhokřídlých patří také o polo-
vinu menší kulík říční (hnědý hřbet, bílá  
spodní strana, černý pruh na krku a černo-
bílý vzor na hlavě); žije u rybníků s holými 
břehy a šíří se i ve východním Krušnohoří. 

 

  Slukovití

12 a, b Bekasina otavní   
Gallinago gallinago
Popis: Pták velikosti drozda s velmi dlou-
hým, rovným zobákem; výborné maskování, 
černohnědý podklad se světlejšími okraji 
křídel, temeno se dvěma tmavými podélný-
mi pruhy, břicho bílé, ocas rezavě červený; 
sameček v době toku vydává zvláštní zvuk 
s pomocí roztažených ocasních per při 
střemhlavém letu.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří většinou 
jen na nepřístupných maloplošných rašeli-
ništích na hřebenech, kde může nerušeně 
tokat a hnízdit; vyhledává nízkou, nepříliš 
bujnou vegetaci.
Hnízdění: Ve východním Krušnohoří ob-
vykle hnízdí dvakrát ročně, na zemi, doba 
hnízdění od dubna do července.
Tažný pták, přilétá na počátku března, 
odlétá od září do listopadu.

13 Sluka lesní  Scolopax rusticola
Popis: Bahňák s typickým dlouhým, rov-
ným zobákem, větší než drozd; výborné 
maskování – hnědé zbarvení, podobné kůře 
stromů.
Výskyt: Okraje lesů a světliny, má ráda 
vlhkou půdu; ve východním Krušnohoří ve 
všech lesních oblastech.
Hnízdění: Hnízdí na zemi (1 až 2x ročně), 
obvykle od dubna, hnízdo je dobře ukryté 
(často mezi kořeny stromů).
Převážně tažný pták, přilétá obvykle od 
poloviny března; bývá však u nás pozorová-
na i v zimě.

  Rackovití

14 Racek chechtavý  Larus ridibundus
Popis: Bílé zbarvení s šedohnědou svrchní  
stranou křídel; v hnízdním šatě nezaměni-
telná hnědá maska na hlavě, v létě jen 
tmavší skvrna za okem; zobák a nohy 
červené; hlas zní jako lidský smích.
Výskyt: Jediný druh racka, který hnízdí ve 
východním Krušnohoří (na rybnících jižně 
od Freibergu); potravu hledá ve větších 
hejnech také na čerstvě zoraných polích. 

potápkovití / kulíkovití / slukovití / rackovití
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Hnízdění: Kolonie v blízkosti vodních ploch.
Převážně přelétavý pták, mnoho racků 
také přes naše území přelétá.

  Holubovití

15 Holub doupňák  Columba oenas
Popis: Peří převážně šedé, prsa růžovofi alo-
vá; může být velmi podobný holubu domá-
címu.
Výskyt: Nejčastěji ve starých (bukových) 
lesích s doupnými stromy (dutiny v bucích 
po datlech), také v ptačích budkách.
Hnízdění: Až třikrát do roka (po dvou mla-
dých).
Obvykle tažný pták, zimoviště v jihozápad-
ní Evropě.

16 Holub hřivnáč  Columba palumbus
Popis: Náš největší holub; bílé skvrny po 
stranách krku, ocas u kořene světle šedý a 
na konci s širokým, tmavě šedým pruhem.
Výskyt: Lesy všech druhů, parky, zahrady, 
stále více také v lidských sídlech. 
Hnízdění: 2–3x ročně v řídkých hnízdech 
na stromech; obvykle po dvou mladých.
Převážně tažný pták, přilétá zpravidla na 
počátku března, mírnější zimu může trávit 
v nižších polohách. 

17 Hrdlička divoká  Streptopelia turtur
Popis: Hrdlička je velká asi jen jako drozd; 
zbarvení se proměňuje od prsou na břicho 
(šedé-bělavé), na hřbetě je tmavě hnědé 
krycí peří; nápadný je černobílý pruh na 
krku a široký bílý pruh na jinak tmavém 
ocase.
Výskyt: Světlé lesy a větší remízky, předev-
ším v hřebenových polohách; v uzavřených 
lesních komplexech jen na velkých světli-
nách nebo na okrajích lesa.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od května); 
hnízdo staví z větévek v keřích nízko nad 
zemí, vejce jsou tak často viditelná ze země. 
Snáší obvykle dvě vejce.
Tažný pták, přilétá v poslední třetině dub-
na, odlétá od srpna až do konce září.

Od 50. let 20. století patří k hnízdícím ptá-
kům východních Krušných hor také 
hrdlička zahradní (světle šedé zbarvení 
s černým týlovým pruhem), která se vys-
kytuje především ve vsích s chovy zvířat. 
Do 80. let u nás rychle přibývala, dnes však 
opět ustupuje.

  Řád: dravci

18 Poštolka obecná  Falco tinnunculus
Popis: Častý, malý dravec; nahoře má reza-
vě červené skvrny, spodní strana je tmavě 
krémová s hnědými skvrnkami; samečci 
mají šedou svrchní část hlavy a ocas, který 
je zakončen širokým černým pruhem.
Výskyt: Hnízdí téměř výhradně v lidských 
sídlech, potravu hledá především na polích.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od dubna), 
často ve vysokých budovách; také ve star-
ších hnízdech na stromech; vlastní hnízdo 
si nestaví.
Stálý pták

19 a, b Káně lesní  Buteo buteo
Popis: Velmi široká křídla; mnoho barev-
ných variací – od téměř bílých přes hnědé 
nebo šedé až po téměř černé jedince (nej-
častěji však hnědá barva se světlým pru-
hem na prsou); široký ocas s 10 až 15 úzký-
mi pásky; křídla mají tmavý zadní okraj.
Výskyt: Nejčastější dravec východních 
Krušných hor; velmi přizpůsobivý, všude v 
otevřené krajině, zalétá až k okrajům lid-
ských sídel; na okrajích lesů, méně uvnitř 
uzavřených lesních komplexů.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně od konce 
března; staví mohutná hnízda na stro-
mech, která často používá mnoho let a 
každoročně je vylepšuje. V době hnízdění je 
vystýlá čerstvými jehličnatými větvičkami. 
Snáší 2–4 vejce.
Stálý pták
Zajímavost: Živí se převážně hraboši, ale 
také mršinami. 

15
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20 Včelojed lesní  Pernis aprivorus
Popis: Za letu se podobá jestřábovi; dlouhý 
ocas, zbarvení proměnlivé – od světlého po 
temně skvrnité; u kořene ocasu 1 až 2 široké 
pruhy, pak několik užších a poslední, širší, 
na konci ocasu.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří osidluje 
především bukové lesy; je rozšířený od nej- 
nižších oblastí až po hřebeny, ve vyšších po- 
lohách se vyskytuje pravidelněji.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (kvůli pozd-
nímu příletu – po polovině května). Hnízdo 
na postranních větvích stromů, daleko od 
kmene, proto se ve vegetačním období 
těžko hledá; obsazená hnízda se dají rozez-
nat podle přineseného zeleného listí. 
Tažný pták, přilétá od druhé květnové 
dekády.

21 Jestřáb lesní  Accipiter gentilis
Popis: Samička je velká asi jako káně, sa- 
mec nebývá větší než holub, přestože půso- 
bí poměrně mohutně; horní strana šedá, 
samička o něco více dohněda; spodní stra-
na bílá s tmavě hnědými příčnými proužky; 
jednoroční ptáci mají spodní stranu načer-
venalou a skvrnitou.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří ve všech 
větších jehličnatých nebo smíšených lesích; 
potřebuje velmi rozlehlý revír, proto je spíše 
vzácný.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od března),  
hnízda staví většinou vysoko na jehlična-
tých stromech, obsazená hnízda jsou vy- 
stlaná čerstvými větévkami.
Stálý pták
Zajímavost: Má pověst zloděje slepic, proto  
je velmi neoblíbený a přes celoroční ochra-
nu dodnes pronásledovaný.

22 Krahujec obecný  Accipiter nisus
Popis: Velmi podobný jestřábu, samec jes-
třába je přibližně stejně velký jako samice 
krahujce a jsou snadno zaměnitelní (jestřáb 
však působí mohutněji, má širší prsa a tišší 
let); horní strana šedá, spodní strana u sa- 
mice bělavá s hustým rezavým příčným 
pruhováním; u samce je celá spodní strana 
načervenalá.
Výskyt: Nejčastěji hnízdí v tyčkovině 
(smrky, borovice, modříny).

Hnízdění: Hnízdí jednou ročně; každý rok  
staví nová, malá hnízda; hnízdiště často  
snadno poznáme podle starých, opuště-
ných hnízd, mnoha vývržků nebo zbytků 
po malých ptácích; v hnízdě leží bílé peří 
pelichající samice. Až 6 mláďat vylétá na 
přelomu června a července.
Stálý pták

23 Luňák červený  Milvus milvus
Popis: Největší dravec východního Krušno- 
hoří; starší ptáci mají šedou hlavu, jinak pře- 
vážně červenohnědé peří, vidličnatě roz-
dvojený ocas a velmi dlouhá křídla. 
Výskyt: V různě členité otevřené krajině, 
převážně v nížinách, ve východním Krušno-
hoří téměř nehnízdí; objevuje se obvykle 
od června, výjimečně hnízdí na okrajích 
listnatých lesů nebo remízků. 
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od dubna) 
převážně ve starých listnatých stromech 
(má rád duby); hnízda nejprve malá, při ví-
celetém používání se zvětšují; často využívá 
opuštěná hnízda káňat; 2 až 4 mláďata 
vylétají od počátku července.
Převážně tažný pták, přilétá na konci 
února, odlétá až v polovině října, ojediněle 
u nás přezimuje.
Zajímavost: Růst populací v tradičních 
hnízdištích vedl na počátku 90. let k hledání 
nových hnízdišť ve východních Krušných 
horách; v současné době se však trend spíše 
obrací.

  Řád: sovy

24 Výr velký  Bubo bubo
Popis: S více než 60 cm naše největší sova; 
velká, kulatá hlava s výraznými pírky, která 
připomínají ouška, žlutooranžové oči.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří hnízdí 
téměř bez výjimky ve skalních dutinách v 
údolích řek, někdy také v kamenolomech; 
hnízdišti je velmi věrný; nesnáší vyrušení.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně v přiměřeně 
velkých dutinách, chráněných proti povětr- 
nostním vlivům; až čtyři mláďata (obvykle 
však jen jediné) vylétají na konci června. 
Zajímavost: Reprodukce druhu je u nás pro  
zachování populace nedostatečná, ta se  

dravci / sovy
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udržuje díky migraci z jiných oblastí. 
Příčinou nízké reprodukce je především 
nedostatek malých savců (ježci, mladí zajíci, 
potkani), kteří jsou nenahraditelní jako 
potrava pro mláďata.

25 Kalous ušatý  Asio otus
Popis: Malá, štíhlá sova s výraznými oušky 
(jsou nápadná také za letu); tělo s krátkými 
proužky působí jako kůra stromu – výborné 
maskování; oranžové oči. 
Výskyt: Přizpůsobivý druh, najdeme ho v 
lesích i v nejmenších remízcích v otevřené 
krajině, vzácněji také v lidských sídlech. 
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (obvykle od 
dubna) ve starých hnízdech vran, dravců, v 
čarověnících apod., často jsou vidět z hnízda 
vyčnívající ouška.
Stálý nebo přelétavý pták, v závislosti na 
potravní nabídce během zimy.
Zajímavost: Živí se převážně hraboši, popu-
lace kolísá v závislosti na velikosti populace 
hrabošů. 

26 Puštík obecný  Strix aluco
Popis: O něco větší a mohutnější než holub, 
kulatá hlava bez „oušek“, tmavé oči; dvě ba-
revné varianty: „kůrovitě“ šedohnědá nebo 
(vzácněji) červenohnědá; za letu rozpozná-
me příčně pruhované spodní strany křídel. 
Výskyt: Zdaleka nejčastější druh sov v Kruš-
ných horách; nenáročný na stanoviště – od 
velkých měst  až po rozlehlé lesní oblasti.
Hnízdění: Začíná obvykle velmi časně, je  
ale velmi flexibilní; hnízdí jednou ročně na  
všech možných místech – v dutinách stro-
mů, v budovách, ptačích budkách, starých 
hnízdech dravců i v komínech; mláďata 
vylétají od února do pozdního léta.
Stálý pták

27 Sýc rousný  Aegolius funereus
Popis: Malá sova o velikosti holuba s velkou  
kulatou hlavou; noční druh, proto ho za- 
hlédneme jen výjimečně; vedle hnědé, 
svrchní strany s bílými skvrnami je nápadná 
především kulatá hlava s žlutýma očima a 
světlou maskou, která je na stranách černě 
lemovaná.
Výskyt: Jehličnaté nebo smíšené lesy od 
vyšších po střední horské polohy; výskyt je 

vázán na dutiny datla černého (především v 
bucích), využívá však také velké ptačí budky 
s osmicentimetrovým otvorem. 
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (obvykle 
od dubna), mláďata vylétají v červnu; velká 
část potomstva však padne za oběť kunám, 
které pravidelně prohledávají dutiny.
Stálý pták
Zajímavost: Populace kolísají rok od roku v 
závislosti na povětrnostních podmínkách.

28 Kulíšek nejmenší  
Glaucidium passerinum
Popis: Nejmenší evropská sova; horní stra-
na hnědá, světle tečkovaná, spodní strana 
smetanová s hnědými proužky, hlava typic-
ky kulatá, při rozčilení hranatá a natažená; 
podle zvuku ho poznáme mnohem dříve, 
než ho skutečně spatříme, a to i ve dne. 
Výskyt: Dříve byl považován výhradně za 
obyvatele přirozených horských smrko-
vých lesů, v posledních 20 letech se však 
značně rozšířil a najdeme ho také v nížině 
(přibývání populací se však již zřejmě za- 
stavilo); žije pouze uvnitř lesů, okrajům se 
vyhýbá. 
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od dubna) 
v dutinách strakapoudů, mezi polovinou 
června a začátkem července vylétá až 7 
mláďat.
Stálý pták

29 Sova pálená  Tyto alba
Popis: Téměř výhradně noční druh nížin a 
pahorkatin; výrazná světlá, srdcovitá maska; 
spodní strana krémová a jemně tečkovaná, 
horní strana světlá, rezavá, s šedým a bílým 
mramorováním.
Výskyt: Hnízdí většinou v budovách (kos-
telní věže, stodoly, půdy); potravu hledá na 
polích nebo na loukách.
Hnízdění: Obvykle hnízdí dvakrát ročně, 
např. ve velkých budkách (0,8 m3). Pokud je 
málo potravy, stává se, že z hnízda dokáže 
vyletět jen nejstarší, nejsilnější mládě.
Stálý pták
Zajímavost: Kvůli opravám budov ubývá 
hnízdišť – důsledkem je další úbytek této, již 
tak poměrně vzácné, sovy. 
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  Ledňáčkovití

30 Ledňáček říční  Alcedo atthis
Popis: Pták známý jako „létající drahokam“, 
obývá nížiny; svrchní strana třpytivě modrá, 
spodní strana oranžová, hrdlo bílé, zobák 
samečků černý, u dospělých samiček ve-
spod na bázi červený.
Výskyt: Čisté vodní toky (s dostatkem ma-
lých ryb), až 400 m nad mořem; podmínkou 
rozšíření jsou svislé jílovité stěny, jaké vzni-
kají v březích, výjimečně však také vývraty. 
Hnízdění: Hnízdí třikrát až čtyřikrát ročně 
ve vlastních dírách, doba hnízdění – od 
března.
Stálý pták 
Zajímavost: K přežití potřebuje v zimě ne- 
zamrzající vodní toky, proto také došlo k 
dramatickému úbytku v tuhých zimách, 
jako byla například v sezóně 2005/2006.

  Datlovití

31 Datel černý  Dryocopus martius
Popis: Mohutný černý pták; sameček s čer- 
veným temenem, samička je červeně zbar-
vená jen na zadní straně hlavy, velmi silný, 
dlouhý zobák.
Výskyt: Potřebuje revír mezi 800 a 1000 ha  
lesa – proto se vyskytuje jen ve větších les-
ních komplexech.
Hnízdění: Vyhledává silné kmeny, ve vý- 
chodním Krušnohoří v první řadě buky, 
méně také borovice, břízy nebo smrky; du- 
tiny hloubí téměř vždy přímo pod nejspod-
nější silnou větví; hnízdí jednou ročně od 
dubna.
Stálý pták 
Zajímavost: Datel černý hloubí celoročně 
nové dutiny, ty starší však často využívá po  
několik let.  Volné dutiny využívá mnoho  
dalších ptáků (holub doupňák, sýc rousný, 
kavka, aj.), jejich mláďata jsou však ohro-
žena kunami. Sám dospělý datel je schopný 
se vetřelci ubránit.

32 Žluna šedá  Picus canus
Popis: Pták velikosti holuba, zelené zbar-
vení, hlava a krk jsou šedé, oční partie čer-
né, samec má červenou skvrnu na čele.

Výskyt: Ve východním Krušnohoří téměř 
výhradně v bukových lesích.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně ve vlastních 
dutinách (od dubna), ty jsou často velmi 
vysoko na stromě, vstup je příliš malý pro 
všechny další potenciální uživatele.
Stálý pták
Zajímavost: Živí se převážně mravenci.

33 Žluna zelená  Picus viridis
Popis: O něco větší než žluna šedá; jasně 
červené temeno, černé oční partie, horní 
strana zelená se žlutavým ocasem, spodní 
strana zelenobílá.
Výskyt: Členitá otevřená krajina s měkkými 
listnatými stromy, vlhčí oblasti, vyhýbá se 
vyšším polohám.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od dubna) 
ve vlastních dutinách, často ve vrbách nebo 
v topolech.
Stálý pták

34 Strakapoud velký   
Dendrocopus major
Popis: Hřbet černý s bílými skvrnami na 
lopatkách, hlava černá s červeným týlem, 
spodní strana  krémově bílá, spodní část 
břicha rezavě červená.
Výskyt: Nejčastější datlovitý pták východ-
ních Krušných hor; obývá lesy všech druhů, 
parky, zahrady, spatříme ho i v centrech 
měst; důležité jsou pro něj stromy s dostat-
kem hmyzu a takové, které se hodí k tvorbě 
dutin.
Hnízdění: Celoročně hloubí nové dutiny 
v měkkém dřevě, často v nemocných stro-
mech. Hnízdí jednou ročně (od dubna).
Stálý pták

35 Strakapoud malý   
Dendrocopus minor
Popis: Nejmenší datlovitý pták Krušných 
hor; sameček s červeným temenem, samič-
ka bez červeného zbarvení; černý hřbet se  
širokými bílými příčnými pruhy, spodní stra-
na bílá s černými podélnými pruhy.
Výskyt: Vyhledává otevřenou krajinu s 
pestrými listnatými porosty, často poblíž 
vody, hnízdiště ve východním Krušnohoří 
jsou velmi rozptýlená.
Hnízdění: Hnízdí v dutinách (často v ulo-
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mených kmenech měkkých dřevin), jednou 
ročně (od dubna).
Stálý pták

36 Krutihlav obecný  Jynix torquilla
Popis: Ve východním Krušnohoří vzácný 
druh, příbuzný s datlem; malý a štíhlý, peří 
připomíná kůru stromu.
Výskyt: Vyhýbá se hlubokým lesům; ve vý- 
chodním Krušnohoří především poblíž ka- 
menných snosů s dostatkem dutin a se sta-
rými jeřáby; v údolích ve starých rozptý-
lených sadech.
Hnízdění: Hnízdí jednou až dvakrát ročně 
v dutinách stromů nebo v budkách, doba 
hnízdění od května do července.
Tažný pták, do hnízdiště přilétá od polovi-
ny dubna.

  Kukačkovití

37 Kukačka obecná  Cuculus canorus
Popis: Dvě barevné varianty: horní strana 
buď šedá nebo červenohnědá, spodní stra-
na bělavá, tmavě  proužkovaná; ocas dlouhý 
a stupňovitý.
Výskyt: Dříve velmi hojný, v posledních le-
tech však na mnoha místech vymizelý druh, 
dnes častý jen na hřebenech východních 
Krušných hor; v pestré otevřené krajině s 
háji a křovinami; má ráda vlhčí oblasti.
Hnízdění: Hnízdní parazit, klade po 1 vejci 
do hnízd jiných ptáků ve chvíli, kdy je jejich 
vlastní snůška kompletní. Kukačka se vylíh-
ne po 10 dnech ještě před mláďaty hostitele 
a jejich vejce vyhodí z hnízda. 
Tažný pták, přilétá po polovině dubna.

  Rorýsovití

38 a, b Rorýs obecný  Apus apus
Popis: Pták podobný vlaštovce (nejsou však  
příbuzní); peří černohnědé s výjimkou bílé-
ho hrdla, velmi dlouhá, štíhlá křídla, za letu 
vypadá jako srpek měsíce.
Výskyt: Téměř výhradně v lidských sídlech, 
vzácně v polních remízcích a v dutinách 
stromů.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně v dutinách 

zdí, pod střechami a v jiných úkrytech ve  
vyšších budovách – k započetí letu potřebují 
především mláďata větší výšku – mají zakr-
nělé nohy a nemohou startovat ze země.
Tažný pták, přilétá obvykle kolem 1. května, 
odlétá již na počátku srpna.

   Podřád: zpěvní ptáci

39 Vlaštovka obecná  Hirundo rustica
Popis: Svrchní strana kovově lesklá, spodní 
strana bílá; čelo a hrdlo červenohnědé; ocas 
vidlicovitý.
Výskyt: V tradičních zemědělských oblas-
tech; vyhledává především stáje, v nichž za 
chladnějšího počasí najde dostatek hmyzu.
Hnízdění: Staví si v domech miskovitá hníz-
da z bláta a slámy; hnízdí dvakrát ročně, po- 
každé se čtyřmi až šesti mláďaty.
Tažný pták, před odletem v září se tvoří 
větší hejna; přílet koncem dubna.
Menší a méně nápadná je jiřička obecná, 
která vytváří kolonie hnízd na venkovních 
stěnách budov.
Zajímavost: Počet vlaštovek u nás v po-
sledních desetiletích značně klesl – příčinou 
je opouštění zemědělských chovů, sanace 
budov a také odstraňování blátivých ploch 
(bláto je při stavbě hnízda nenahraditelné).

  Ťuhýkovití

40 Ťuhýk obecný  Lanius collurio
Popis: Ťuhýk rád sedává na exponovaných 
špičkách stromů nebo keřů; sameček je ná- 
padně zbarvený s šedou hlavou, černým 
pruhem kolem očí, červenohnědým hřbe-
tem a bělavou spodní stranou; samička je 
nenápadnější, na svrchní straně hnědá.
Výskyt: Pestrá, otevřená krajina s řadami 
křovin, které obsahují široké a husté keře; 
také porosty jehličnanů.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od poloviny 
května), hnízda obvykle ve výšce 1 až 2 m  
v růžích, bezu nebo podobných keřích; 
obvykle mívá pět mláďat.
Tažný pták, přilétá obvykle na začátku 
května.
Zajímavost: Chycený hmyz nebo myši si 
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ťuhýci zavěšují na větve trnitých keřů jako 
zásoby potravy.

41 Ťuhýk šedý  Lanius excubitor
Popis: Rád sedává na exponovaných mís- 
tech, ale v době hnízdění je velmi nenápad-
ný a plachý; je velký asi jako drozd, převáž- 
ně šedý s černým pruhem kolem očí, čer- 
ným krycím peřím na křídlech a bílým 
břichem.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří jen v ra- 
šelinných oblastech na hřebenech a v 
imisemi poškozených lesích, které jsou v 
současné době velmi světlé a bohaté na 
vertikální i horizontální struktury, navíc 
obsahují dostatek mrtvého dřeva.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od konce 
dubna), hnízda jsou dobře skrytá ve vyso-
kých keřích nebo ve stromech.
Převážně tažný pták, na zimu odlétá do 
jižní Evropy.
Zajímavost: Stejně jako ťuhýk obecný si 
schovává kořist na větvích trnitých keřů.

  Skorcovití

42 Skorec vodní  Cinclus cinclus
Popis: Obývá okolí čistých, dravých hor- 
ských potoků; je velký jako špaček, kávově 
hnědý, s velkou bílou náprsenkou.
Výskyt: Široké potoky a říčky bohaté na 
kyslík, ve východních Krušných horách od 
hřebenů až po střední polohy; podmínkou 
rozšiřování je kromě dostatečné potravní 
nabídky (vodní hmyz) především hnízdiště 
chráněné před nepřáteli.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně ve velkém 
kulovitém hnízdě z mechu; dříve nejčastěji 
pod jezy nebo vodopády, dnes především 
pod mosty.
Stálý pták

  Krkavcovití

43 Straka obecná  Pica pica
Popis: Černobílý pták s lesklým peřím a 
bílým břichem, ocas dlouhý a stupňovitý.
Výskyt: Dříve především v otevřené krajině 
s velkým hnízdním revírem; dnes téměř 

výhradně v lidských sídlech, kde se může 
explozivně šířit i na ohraničeném prostoru. 
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně, hnízda (ob-
vykle zastřešená) staví vysoko v korunách 
stromů; vedle  vlastního hnízda staví ještě 
několik dalších, z kterých si samička vybírá. 
Tento přebytek pak často využívají poštolky 
a kalousi. 
Stálý pták

44 Ořešník kropenatý   
Nucifraga caryocatactes
Popis: Pták velký jako sojka; černohnědé 
zbarvení, hustě bíle kropenatý; jasně bílé 
spodní ocasní krovky a konec ocasu; za letu 
dobře rozpoznatelný podle kulatých konců 
křídel a krátkého ocasu.
Výskyt: Větší lesní oblasti, především mlad-
ší porosty smrku a modřínu, na počátku 
podzimu často hledá potravu v lidských 
sídlech; dlouho se vyskytoval jen ve vyšších 
polohách Krušných hor, dnes však také v 
předhůří.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně; námluvy 
mezi prosincem a koncem února (zatím ne- 
jsou dobře prozkoumané); hnízda jsou 
často dobře viditelná na kmenech 
jehličnanů, mláďata vylétají v květnu (v 
tomto období poznáme ořešníka podle va-
rovných zvuků, které vydávají starší jedinci, 
jinak je druh velmi plachý).
Stálý pták

45 Sojka obecná  Garrulus glandarius
Popis: Hlava a spodní strana žlutohnědá 
(načervenalá), křídla a ocas do černa; bílý 
kořen ocasu, výrazné poznávací znamení 
tvoří modročerně pruhované krycí peří na 
křídlech.
Výskyt: Lesy všech druhů a velikostí, parky; 
vzácněji v čistě jehličnatých lesích.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně; hnízda jsou  
velmi malá a mělká, většinou dobře ukrytá  
ve větších keřích  nebo na stromech; mláďa-
ta vylétají obvykle v červnu.
Přelétavý pták
Zajímavost: Žije v párech, jen na podzim v 
menších hejnech; na podzim buduje úkryty 
s žaludy a bukvicemi.
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46 Kavka obecná  Corvus monedula
Popis: Pták velikosti holuba, černé peří (s 
výjimkou šedého týlu); dobrým poznávacím 
znamením je  hlasitý křik.
Výskyt: Rozlehlé louky a pastviny, ve vý-
chodních Krušných horách téměř výhradně 
ve vyšších polohách.
Hnízdění: Hnízdí v dutinách datlů, velkých 
ptačích budkách nebo v budovách; jednou 
ročně (od konce března).
Přelétavý pták, u nás přezimují kavky ze 
severní Evropy.
Zajímavost: V době hnízdění v páru, jinak  
velmi společenský pták, často také v hej-
nech vran.

47 Vrána obecná  Corvus corone
Popis: Menší než krkavec; obvykle černé 
zbarvení, peří nahoře lesklé; ve východním 
Krušnohoří ale potkáme také křížence s vrá-
nou obecnou šedou (která se vyskytuje dále 
na východ) s částečně šedým peřím (někdy 
jen jednotlivá pírka, jindy celý povrch těla).
Výskyt: Přizpůsobivý druh – v otevřené 
krajině nebo na okrajích lesů, potravu hledá 
také na okrajích obcí; místy velmi hojná.
Hnízdění: 1x ročně (od dubna), staví velká 
hnízda v korunách (především) listnatých 
stromů.
Stálý pták

48 Krkavec velký  Corvus corax
Popis: Pták, veliký asi jako káně; lesklé 
černé peří; především za letu dobře patrný, 
zaokrouhlený ocas, mohutný zobák.
Výskyt: Rozmanité biotopy, otevřená kraji-
na i velké lesní oblasti.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně ve velkých 
hnízdech v korunách stromů, také na slou- 
pech vysokého napětí, apod.; doba hníz-
dění od února, mláďata vylétají na počátku 
května.
Stálý pták
Zajímavost: V posledních 30 letech se u 
nás znovu velmi rozšířil; ve východních 
Krušných horách nejčastěji na hřebenech.

  Špačkovití

49 Špaček obecný  Sturnus vulgaris
Popis: Peří na jaře a v létě černě lesklé, ve 
slunečním světle probleskuje zelená a fialo-
vá; krycí peří křídel je světle hnědě lemova-
né; zobák žlutý, na podzim do hněda.
Výskyt: Zahrady a parky s dostatkem dutin 
ve stromech, rozptýlené ovocné sady, okra-
je lesů a kamenné snosy.
Hnízdění: Hnízdí v dutinách, dvakrát až 
třikrát ročně (od března).
Ve východním Krušnohoří obvykle tažný 
pták, přilétá obvykle již na přelomu ledna 
a února.

  Drozdovití

50 Kos černý  Turdus merula
Popis: Sameček je černě zbarvený se žlu-
tým zobákem a žlutým kroužkem kolem očí, 
samička a mláďata mají hnědé zbarvení s 
hnědým zobákem.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří obývá 
téměř všechny typy stanovišť; žije ve měs-
tech, vesnicích, v otevřené krajině i v lesích 
všech druhů.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (obvykle od 
dubna, někdy však již v únoru), staví pevná, 
silnostěnná  hnízda obvykle nízko v keřích 
nebo na stromech, ale také například v hra-
nicích dříví.
Zajímavost: Vzácně se setkáme i s kosy s 
částečně bílým peřím.
Stálý pták

51 Drozd zpěvný  Turdus philomelos
Popis: Pták velikosti kosa, štíhlý; horní 
strana hnědá, spodní strana bílá s hustými 
hnědými skvrnkami.
Výskyt: Přizpůsobivý ve všech typech 
prostředí východních Krušných hor od hlu-
bokých jehličnatých lesů přes otevřenou 
krajinu až po lidská sídla.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna); 
pevná, stabilní hnízda (zevnitř vymazaná  
jílem); obvykle nízko nad zemí na jehlična-
tých stromech nebo na keřích.
Tažný pták, odlétá v říjnu až na počátku 
listopadu, vrací se obvykle ke konci února.
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Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna); 
hnízdo staví na zemi v křovinách; během 
hnízdění je velmi citlivý na vyrušení.
Stálý až přelétavý pták, v zimě často v hej-
nech poblíž vesnic (na hromadách hnoje, 
silech, apod.).

  Konipasovití

55 Konipas bílý  Motacilla alba
Popis: Štíhlý šedočerný pták s dlouhým 
ocasem; temeno hlavy a hrdlo s náprsenkou 
černé, zbytek hlavy bílý; v zimě má tento 
konipas bílé hrdlo a tmavý pruh na prsou; 
sameček má kontrastnější zbarvení než 
samička a mláďata.
Výskyt: Nenáročný pták, žije u vody, v lid-
ských sídlech, v lesích i v otevřené krajině.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od března), 
často v dutinách, také v budovách a jiných 
stavbách.
Převážně tažný pták, přilétá obvykle na 
počátku března; přezimuje však také v 
labském údolí.

56 Konipas horský  Motacilla cinerea
Popis: Podobný konipasu bílému, dospělí 
ptáci však mají žluté břicho, šedou hlavu a 
hřbet; velmi dlouhý ocas a bílý pruh přes 
oči; sameček má černé hrdlo, samička a 
mláďata bílé.
Výskyt: Vodní toky; u potoků východních 
Krušných hor je častější než konipas bílý.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně, hnízda 
staví pod mosty, ve výklencích mezi skalami 
nebo kořeny stromů.
Přelétavý až tažný pták. 

57 Linduška luční  Anthus pratensis
Popis: Pták velikosti vrabce, štíhlý, bez 
výrazných optických znaků, svrchu olivově 
hnědý, spodní strana bílá s černými proužky.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří charak-
teristický druh horských luk a extenzivních 
pastvin; v nížinách vzácnější.
Hnízdění: Hnízdí na zemi, dvakrát ročně 
(od dubna do června), hnízdo bývá dobře 
ukryté v trsech trávy.
Tažný pták, výjimečně také přezimující; 
zřídka přilétá před polovinou března.

52 Drozd brávník  Turdus viscivorus
Popis: Největší z našich drozdovitých ptáků, 
z dálky vypadá jako malý holub; je velmi 
podobný drozdu zpěvnému, horní strana o 
něco šedší, spodní strana hruběji skvrnitá; 
zpěv podobný kosímu.
Výskyt: Lesní pták, v jehličnatých lesích 
častěji než v listnatých; mimo dobu hníz-
dění také v otevřené krajině, často na keřích 
s bobulemi.
Hnízdění: Obvykle hnízdí jednou ročně, 
hnízda jsou často vysoko na stromech.
Převážně stálý pták, přezimuje stále častěji 
v naší oblasti, pokud odlétá, tráví zimu v 
jihozápadní Evropě.

53 Drozd kvíčala  Turdus pilaris
Popis: Rezavě zbarvená prsa s malými hně-
dými skvrnami, nápadné je šedé zbarvení 
temene hlavy, týlu a ocasu.
Výskyt: Vyhledává polní remízky, kromě 
toho jej potkáme také na okrajích lesů, v 
parcích nebo v zahradách.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna); 
typická pevná, velká hnízda staví obvykle v 
několikametrové výšce na stromech.
Zajímavost: Až do začátku 80. let 20. století 
hnízdil ve východních Krušných horách jen 
vzácně, od té doby přibývá a dnes se zde 
vyskytuje pravidelně.
Tažný pták, někdy ho však u nás můžeme 
spatřit i v zimě; v říjnu a v listopadu přes 
naše území přelétají velká hejna ze severo-
východu, která se po nějaký čas zdržují na 
kamenných snosech s dostatkem potravy 
(především různých bobulí).

  Strnadovití

54 Strnad obecný  Emberiza citrinella
Popis: Pták velikosti vrabce; sameček má 
jasně žlutou hlavu a hrdlo, dlouhý ocas; zby-
tek těla je žlutohnědě pruhovaný; samička 
a mláďata nejsou tak výrazně zbarvení do 
žluta.
Výskyt: Strnad je všudypřítomný na polích 
s keři a houštinami, také na okrajích lesů a 
na světlinách; jeden z nejčastějších ptačích 
druhů na kamenných snosech východních 
Krušných hor.
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Velmi podobná je  linduška lesní, která obý- 
vá okraje lesů, světliny a rozptýlené ovocné 
sady.

  Vrabcovití

58 Vrabec domácí   Passer domesticus
Popis: Samička a mláďata jsou šedohnědá, 
sameček je zbarvený výrazněji, s tmavě še- 
dým temenem hlavy, hrdlo a oblast mezi 
zobákem a očima do černa.
Výskyt: Velice častý druh (není však nejčas-
tějším druhem východních Krušných hor –  
tím je pěnkava obecná); žije převážně v lid- 
ských sídlech.
Hnízdění: Hnízdí 2x až 3x ročně (od března),  
staví velká, zastřešená, ale neuspořádaně 
vyhlížející hnízda ze stébel, papíru nebo 
hadrů; často pod střechami, ve výklencích 
zdí, na trámech.
Zajímavost: V poslední době mizí z ven-
kovských oblastí kvůli nedostatku potravy. 
Stálý pták

59 Vrabec polní  Passer montanus
Popis: Menší a nenápadnější než vrabec 
domácí; černé hrdlo, černá skvrna u ucha 
a kaštanově hnědé  temeno, spodní strana 
šedá, horní strana hnědá, krycí peří křídel 
se světlými špičkami; sameček je stejný jako 
samička.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří poblíž 
kamenných snosů se starými jeřáby, keři a 
houštinami; v lidských sídlech jen málo.
Hnízdění: Staví velká hnízda v dutinách 
stromů nebo v budkách, otevřená hnízdiště 
zastřešuje; hnízdí  2–3x ročně.
Zajímavost: V posledních třech desítkách  
let je na ústupu (dnes je u nás sotva polo-
vina dřívějších stavů) kvůli nedostatku 
potravy.
Stálý pták, v zimě ho častěji spatříme v 
lidských sídlech.

  Pěvuškovití

60 Pěvuška modrá  Prunella modularis
Popis: Nenápadný pták velikosti sýkory 
koňadry; hnědý, černě pruhovaný hřbet, 
šedá hlava a prsa.
Výskyt: Od nížin až do hor v lesích s dostat-
kem mlází a v houštinách.
Hnízdění: Hnízdo mívá pečlivě vystlané 
mechem, chlupy a peřím; staví ho v hustém 
křoví těsně nad zemí; hnízdí dvakrát ročně 
(po 3 až 5 mláďatech).
U nás tažný pták, přilétá v březnu.

  Skřivanovití

61 Skřivan polní  Alauda arvensis
Popis: Pták velikosti vrabce, šedohnědé 
peří, zadní okraj křídel a vnější strany ocasu 
bílé; sameček si označuje revír zpěvem –  
stoupá výš a výš na oblohu a během tře-
potavého letu neustále zpívá.
Výskyt: Zemědělské plochy všech druhů, 
louky, vřesoviště, nově zalesněné lesní plo-
chy; nejčastěji v obilných lánech. 
Hnízdění: Hnízdí na zemi, dvakrát do roka; 
hnízdo z trávy je dobře maskované a ukryté 
v malé prohlubni; tři až pět mláďat.
Tažný pták, přilétá bez ohledu na počasí 
už od počátku února; dnes se u nás někteří 
skřivani pokoušejí i přezimovat.

62 Cvrčilka zelená  Locustella naevia
Popis: Pták, aktivní převážně za soumraku a 
v noci; menší než vrabec, na svrchní straně 
zelenohnědý s tmavými proužky, spodní 
strana je bílá; zpěv je monotónní cvrčení, 
které často trvá dlouhé minuty. 
Výskyt: Vlhká otevřená krajina s mnoha 
křovinami a světlejší lesní oblasti; ve vý-
chodních Krušných horách pravidelně jen 
na hřebenech, jinak sporadicky.
Hnízdění: Hnízdí od května do července 
(1–2x), hnízdo je obvykle těsně nad zemí v 
hustém křoví.
Tažný pták, přilétá obvykle na konci dubna.

Velmi podobná, ale mnohem vzácnější 
je  cvrčilka říční, jejíž zpěv není tak mo-
notónní, jako u cvrčilky zelené; pravidelně 
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se vyskytuje jen ve vyšších polohách 
východních Krušných hor.

  Střízlíkovití

63 Střízlík obecný   
Troglodytes troglodytes
Popis: Trpaslík mezi zpěvnými ptáky, s krát- 
kým, zdviženým ocasem; celý hnědě zbar-
vený s malými světlými skvrnami; výrazný, 
hlasitý zpěv.
Výskyt: Často u potoků, ale také na mýti-
nách s hromadami klestí, na vývratech; rov- 
něž v lidských sídlech. 
Hnízdění: Hnízdí dvakrát, někdy také třikrát 
do roka (květen–září); staví si kulovité hníz-
do z trávy s postranním vchodem, vnitřek 
vystýlá nejprve mechem, později také chlu- 
py a peřím; pokud není při hnízdění vyru-
šen, mívá obvykle sedm mláďat.
Stálý pták

  Šoupálkovití

64 Šoupálek dlouhoprstý   
Certhia familiaris
Popis: Pták velký jako sýkora modřinka, 
shora dobře maskovaný (podobný kůře 
stromů), spodní strana je bílá, dlouhý zadní 
dráp, zahnutý zobák.
Výskyt: Častý v jehličnatých lesích všech 
poloh. 
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna), 
často za odchlíplou kůrou stromů.
Stálý pták

Velmi podobný je  šoupálek krátkoprstý.  
Liší se zpěvem, kromě toho obývá spíše 
listnaté lesy. 

  Brhlíkovití

65 Brhlík lesní  Sitta europaea
Popis: Jediný druh, který dokáže šplhat po  
stromech hlavou dolů; svrchní strana mod-
rošedá, spodní žlutohnědá, černá páska 
přes oči, boky u samečka kaštanově hnědé.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří na všech 

místech se starými listnatými porosty, také 
v parcích a zahradách.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od března) 
v dutinách, jejichž vstupní otvor zalepuje 
blátem; hnízdo se skládá z malých kousků 
kůry.
Stálý pták

  Sýkorovití

66 Sýkora uhelníček  Parus ater
Popis: V lesích nejčastější sýkora; s černou 
hlavou a bílými skvrnami za temenem a na 
lících.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří nejčas- 
těji ve smrkových lesích, ale také ve smíše-
ných horských lesích nebo v zahradách s 
jehličnany.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně, od dubna 
do června, v dutinách.
Stálý pták

67 Sýkora koňadra  Parus major
Popis: Největší sýkora; spodní strana žlutá 
s černým středním pruhem, u samečků 
širším; hlava černá s bílými lícními skvrnami, 
hřbet do zelena, letky a ocas jsou modrobí-
lé, s černými pruhy.
Výskyt: Lidská sídla se zahradami, v nichž 
nesmějí chybět stromy s dutinami nebo 
budkami, také všude v otevřené krajině ne- 
bo na okrajích lesů (uvnitř lesů převládá 
sýkora uhelníček).
Hnízdění: Hnízdí v dutinách, 2 až 3x ročně 
(od dubna), staví velká hnízda z mechu, 
peří a chlupů, která dutinu zcela vyplní. 
Vyhledává také ptačí budky.
Stálý pták, někdy zalétá na zimu do Itálie 
a Francie.

68 Sýkora modřinka  Parus caeruleus
Popis: O poznání menší než sýkora koňad- 
ra, které se však velmi podobá způsobem 
života a místy výskytu; velmi častý druh. 
Výskyt: Zahrady, parky, ale také (předev-
ším) listnaté lesy.
Hnízdění: Hnízdí v dutinách, dvakrát ročně 
(od počátku dubna).
Stálý pták, zčásti také tažný.
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69 Sýkora parukářka  Parus cristatus
Popis: černobílá chocholka, hlava po stra- 
nách bílá s tmavým pruhem kolem očí, kte- 
rý vede až na týl a o něco níže se vrací na 
hrdlo.
Výskyt: Pravidelně v jehličnatých lesích vý- 
chodních Krušných hor, obvykle vysoko v 
korunách stromů.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna) 
v dutinách; velká snůška často i v úzkých 
dutinách strakapouda velkého.
Stálý pták, v zimě tvoří hejna s dalšími 
sýkorami.

70 Sýkora babka  Parus palustris   
Popis: Nenápadná, šedohnědá sýkora s 
černým temenem hlavy, černou bradou 
a bílými lícemi, horní strana šedohnědá, 
spodní o něco světlejší.
Výskyt: Ve východním Krušnohoří je po-
měrně rozšířená (především v bukových 
lesích), jinak ale spíše vzácná.
Hnízdění: Hnízdí v dutinách datlů, ve 
ztrouchnivělých stromech a pařezech, mezi 
kořeny, apod., jednou ročně (od dubna).
Stálý pták

Velmi podobná je sýkora lužní (černé te-
meno hlavy přechází až do týla, hrdlo spíše 
bělavé); velmi přizpůsobivý druh, který vy-
hledává vlhčí oblasti. Na rozdíl od ostatních 
sýkor si hnízdní dutinu vytváří sama.

71 Mlynařík dlouhoocasý   
Aegithalos caudatus
Popis: Velmi společenský, nezaměnitelný 
druh; ve východním Krušnohoří s bílou hla- 
vou a širokým pruhem přes oči (v zimě se u  
nás objevují také mlynaříci s celobílou hla-
vou – ti pocházejí ze severu nebo z výcho-
du); dlouhý ocas tvoří více než polovinu 
celkové délky těla.
Výskyt: Vlhké listnaté lesy s bohatým pod- 
rostem, rašeliniště, velmi často také na vod-
ních plochách.
Hnízdění: Hnízdí jednou až dvakrát ročně, 
hnízdo velké, kulovité, obvykle dobře ukry-
té v hustých větvích poblíž kmenu.
Ve střední Evropě stálý pták, na zimu k nám  
přilétá také ze severní a východní Evropy.

  Lejskovití

72 Lejsek černohlavý   
Ficedula hypoleuca
Popis: Dospělí ptáci ve východním Krušno-
hoří mají obvykle hnědošedý hřbet a velkou 
bílou skvrnu na křídlech; exempláře s tmavě 
černým zbarvením pocházejí obvykle z ci-
zích populací a přes východní Krušné hory 
jen přelétají; spodní strana je špinavě bílá. 
Výskyt: Lesy všech druhů, parky a zahrady s 
mnoha ptačími budkami. 
Hnízdění: Hnízdí v dutinách, jednou až 
dvakrát ročně (od dubna), kromě dutin stra-
kapoudů využívá také ptačí budky.
Tažný pták, vrací se během druhé poloviny 
dubna.

Nenápadnější je lejsek šedý (svrchu še- 
dohnědý, velké tmavé oči;  rád sedává na 
vyvýšených místech, odkud vzlétá na lov 
hmyzu), ve světlých listnatých a smíšených 
lesích nebo parcích, v polních remízech, i v 
zahradách.
Lejsek malý se naopak svou velikostí a 
oranžovočerveným hrdlem podobá spíše 
července. Ve východních Krušných horách 
se vyskytuje poměrně vzácně ve starých bu-
kových lesích s příměsí jednotlivých smrků 
a vyvinutým keřovým patrem.  

73 Červenka obecná   
Erithacus rubecula
Popis: Malý pták; oranžovočervené hrdlo 
a náprsenka, svrchní strana hnědá, hlava s 
velkýma tmavýma očima.
Výskyt: Lesy všech druhů s bohatým mlá-
zím, remízky a kamenné snosy, vyhledává 
vlhčí oblasti, např. v blízkosti potoků.
Hnízdění: hnízdí dvakrát až třikrát ročně, 
staví miskovitá hnízda v polodutinách, 
vývratech, mezi kořeny stromů, apod. 
Stálý pták, může se přesouvat do oblastí s 
lepším přísunem potravy. 

74 Bramborníček hnědý   
Saxicola rubetra
Popis: Svrchní strana je světle hnědá s tma- 
vě hnědými pruhy, prsa světle červenohně-
dá, sameček má bílý pruh přes oči, bílou 
bradu a velmi krátký ocas.
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Výskyt: Charakteristický druh vysokosté-
belnatých vlhkých horských luk východního 
Krušnohoří.
Hnízdění: Hnízdí na zemi, jednou až dva-
krát ročně, doba hnízdění od května do čer- 
vence, poté hnízdní revír opouští.
Tažný pták, přilétá v poslední třetině 
dubna.

75 Rehek domácí 
Phoenicurus ochruros 
Popis: Sameček je převážně černošedý, s  
velkými bílými skvrnami na křídlech a na 
ocase; ocas je rezavě červený; samička tma-
vě šedohnědá.
Výskyt: V době hnízdění téměř výhradně v 
lidských sídlech, na podzim především na 
okrajích obcí.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od března), 
na střešních trámech, v dutinách zdí, i růz-
ných polodutinách.
Tažný pták, přilétá obvykle na počátku 
března.

76 Rehek zahradní   
Phoenicurus phoenicurus
Popis: Sameček má černou hlavu a hrdlo, 
břišní strana a ocas jsou rezavě červené, 
hřbet šedý a křídla černá; samička je nená-
padnější – hnědá se světlejší spodní stranou 
a rezavým ocasem.
Výskyt: Obývá lidská sídla se starými stro-
my, parky, zahrady; listnaté i smíšené lesy; 
vzácnější a plašší než rehek domácí.
Hnízdění: Hnízdí v dutinách a výklencích, 
dvakrát ročně (od května do července).
Tažný pták, přilétá obvykle v poslední 
třetině dubna, odlétá v srpnu až v září.

  Králíčkovití

77 Králíček ohnivý  Regulus ignicapillus
Popis: Spolu s blízkým příbuzným králíč- 
kem obecným nejmenší z ptačích druhů vý- 
chodních Krušných hor; svrchní strana je  
žlutozelená, u samečka se žlutým, u samičky 
s více oranžovočerveným temenem hlavy; 
spodní strana je bílošedá; králíček ohnivý 
má černý proužek přes oči, který u  králíčka 
obecného chybí.

Výskyt:  Jehličnaté a smíšené lesy, zahrady 
s okrasnými jehličnany; velmi častý druh; 
ve východním Krušnohoří hnízdí mnohem 
častěji než králíček obecný, v nižších polo-
hách se poměr vyrovnává.
Hnízdění: Malé, silnostěnné, miskovité 
hnízdo na jehličnanech, obvykle dobře 
ukryté, často velmi vysoko; hnízdí dvakrát 
do roka (od dubna do června).
Tažný pták, přilétá podle počasí, obvykle na  
konci března; (králíček obecný je stálý pták).

  Pěnicovití

78 Pěnice černohlavá   
Sylvia atricapilla
Popis: Jeden z nejhojnějsích ptačích druhů 
ve východním Krušnohoří; velikost asi jako  
vrabec, ale štíhlejší; šedohnědé peří; same- 
ček má černé, samička kávově hnědé teme- 
no.
Výskyt: Jehličnaté i listnaté lesy, vyhledává  
smrkové houštiny; také ve starých porostech.
Hnízdění začíná bezprostředně po příletu 
v polovině dubna; obvykle hnízdí dvakrát 
ročně; hnízdo (obvykle s pěti mláďaty) je  
velmi dobře ukryté nízko na keřích nebo 
mladých jehličnatých stromech.
Tažný pták

79 Pěnice slavíková  Sylvia borin
Popis: Bez nápadných poznávacích znaků, 
zárověň velmi plachá; svrchní strana olivo-
vá, hrdlo po stranách světle šedé, málo vý- 
razný kroužek kolem očí; jednotvárný zpěv 
trvá často i několik minut.
Výskyt: Vysoké křoviny, pobřežní houštiny, 
vlhké lesy s dostatkem mlází, vzácně v zah- 
radách.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od polovi-
ny května), hnízda nízko nad zemí v hustém 
křoví; obvykle pět mláďat.
Tažný pták, přilétá v první třetině května.

80 a, b Pěnice hnědokřídlá   
Sylvia communis
Popis: O něco výrazněji zbarvená než pě- 
nice slavíková – šedohnědé temeno, brada 
a líce bílé, spodní strana hnědobílá, krycí 
peří křídel se sytě hnědým lemováním 

lejskovití / králíčkovití / pěnicovití
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(nápadným především za letu).
Výskyt: Často v pestré krajině s kamennými 
snosy, nebo liniovými křovinami s trnitými 
keři, které se hustě rozrůstají až k zemi a  
jsou prorostlé např. kopřivami nebo malina-
mi.
Hnízdění: Hnízdí jednou až dvakrát ročně 
(od května), hnízda v keřích nízko nad zemí.
Tažný pták, přilétá od konce dubna.

81 Pěnice pokřovní  Sylvia curruca
Popis: Podobná pěnici hnědokřídlé; hlava 
šedohnědá, líce černavé, hrdlo bílé, peří na 
hřbetě hnědošedé.
Výskyt: Otevřená krajina s hustými křovina-
mi, často také v zahradách a na okrajích lesů.
Hnízdění: Obvykle hnízdí dvakrát ročně, 
hnízda podobně jako u dalších pěnic nízko 
nad zemí v hustém křoví. 
Tažný pták, přilétá obvykle krátce po pěnici 
černohlavé v polovině dubna.

V posledních letech přinesly průzkumy ve 
vyšších polohách východních Krušných hor  
také mnoho důkazů o pobytu pěnice 
vlašské, přestože je tento druh poměrně 
teplomilný.

82 Rákosník zpěvný   
Acrocephalus palustris
Popis: Štíhlý, celý olivově hnědý, spodní 
strana světlejší než horní.
Výskyt: Obývá především ruderální plochy 
s lebedou, pelyňkem a kopřivami na okra-
jích lidských sídel a v otevřené krajině.
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od května), 
hnízda bývají dobře ukrytá ve spleti kopřiv.
Tažný pták, přilétá poměrně pozdě – obvyk-
le kolem 10. května.

83 Budníček menší    
Phylloscopus collybita
Popis: Štíhlý pták velikosti sýkory se zelen- 
kavým zbarvením; budníček menší je zbar-
ven více do olivově hnědé, velmi podobný 
budníček větší spíše do žlutozelena; výraz-
ný zpěv (cilp – calp).
Výskyt: Okraje lesů a světlé lesy, často také 
v zahradách nebo na kamenných snosech.
Hnízdění: Hnízdí na zemi, dvakrát ročně; 
hnízdo je velmi dobře ukryté pod trsy trávy. 

Tažný pták, přilétá podle počasí během 
března, obvykle v jeho poslední třetině.

84 Budníček lesní   
Phylloscopus sibilatrix
Popis: O něco větší než budníček menší; 
hrdlo a prsa citrónově žlutá, spodní strana 
bílá; ocas se žlutou skvrnou (nápadnou pře- 
devším za letu); zpěv připomíná hlasité 
sykání.
Výskyt: Bukové i smíšené lesy.
Hnízdění: Častěji jen jednou, někdy však 
také dvakrát do roka; hnízdí na zemi, hnízda 
jsou dobře maskovaná pod kapradím.
Tažný pták, přilétá na konci dubna, odlétá 
velmi časně – v červenci.

  Pěnkavovití

85 Zvonek zelený  Carduelis chloris
Popis: Pták velký asi jako vrabec, celý zele- 
ně zbarvený, žlutá políčka na křídlech (ná- 
padná především za letu) a žlutý kořen 
ocasu.
Výskyt: Všude v otevřené krajině se stromy 
a keři, v zahradách, na okrajích lesů; často 
také na kamenných snosech východních 
Krušných hor.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát až třikrát ročně 
(od dubna), staví řídká hnízda v keřích nebo 
na stromech.
Stálý pták

86 Zvonohlík zahradní  Serinus serinus
Popis: Malý pták; peří je u samečka žluto-
zeleně pruhované; samička je o něco méně 
nápadná, spíše do šeda.
Výskyt: Žije převážně v lidských sídlech, 
v parcích nebo na hřbitovech; ve střední 
Evropě teprve od poloviny 20. století.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna 
do července), staví malá hnízda z chlupů, 
peří a částí rostlin v keřích nebo na stro-
mech.
Tažný pták, přilétá obvykle v poslední 
třetině května.
Zajímavost: K příbuzným zvonohlíka patří 
velmi podobný kanár, kterého lidé chovají 
pro jeho zpěv.

pěnicovití / pěnkavovití
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87 Čížek lesní  Carduelis spinus
Popis: Jeden z nejmenších ptačích druhů 
ve východním Krušnohoří; sameček je žlu- 
tozelený s černým temenem a černou 
skvrnou na bradě, samička šedší a celá pru- 
hovaná; křídla černá se širokým žlutým 
lemem.
Výskyt: Smrkové lesy od horských poloh 
po nížiny; hojný především na hřebenech, v 
zimě v hejnech v korunách olší.
Hnízdění: Staví velmi malá miskovitá hníz-
da vysoko ve smrcích – v nejvzdálenějších 
větvích; hnízdí dvakrát ročně (od dubna).
Přelétavý pták, ze severovýchodu Evropy k 
nám v říjnu přilétá přezimovat.

88 Čečetka zimní  Carduelis flammea
Popis: Velmi společenský, malý druh; černá 
skvrna na bradě a červené temeno; nahoře 
šedohnědě pruhovaná, křídla tmavá  s bí-
lým lemem, sameček má červená prsa.
Výskyt: Jeden z nejčastějších druhů na 
krušnohorském hřebenu; žije v pestré otev-
řené krajině i uvnitř jehličnatých lesů (zde je  
ale vzácnější), má ráda rašelinné lesy s bří-
zami, nevyhýbá se ani lidským sídlům.
Hnízdění: Obvykle hnízdí dvakrát ročně; 
staví malá miskovitá hnízda v křoví a na 
stromech.
Přelétavý pták, v některých letech u nás  
přezimuje mnoho jedinců ze severní Evropy.

89 Konopka obecná   
Carduelis cannabina
Popis: Sameček má červená prsa a temeno,  
zbytek hlavy je šedý, hřbet hnědě pruhova- 
ný, spodní strana světlejší; samička je nená-
padněji zbarvená s šedohnědými pruhy.
Výskyt: Otevřená krajina s keři, často na  
okrajích obcí, v zahradách s okrasnými 
jehličnany.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna), 
staví malá miskovitá hnízda nízko nad zemí 
v živých plotech a keřích.
Stálý pták, zalétá však do poměrně velké 
vzdálenosti.

90 Stehlík obecný  Carduelis carduelis
Popis: Pestře zbarvený malý pták; dospělí 
jedinci mají černo-bílo-červenou hlavu, hně- 
dý hřbet a žlutý pruh na černých letkách.
Výskyt: Žije velmi společensky v otevřené 
krajině všech druhů, na okrajích obcí nebo 
v zahradách.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát ročně (od dubna); 
staví velmi malá miskovitá hnízda; převážně 
na listnatých stromech.
Obvykle stálý pták, ale v malých hejnech 
zalétá do velkých vzdáleností.

91 Pěnkava obecná  Fringilla caelebs
Popis: Nejčastější ptačí druh ve východním 
Krušnohoří; velký asi jako vrabec; sameček 
s rezavými lícemi, temeno a týl modrošedé, 
hřbet a prsa rezavě červené, krycí peří křídel 
šedé; samička a mláďata jsou bledší.
Prostředí: Biotopy všech druhů: lesy, lidská 
sídla, zahrady i otevřená krajina.
Hnízdění: Hnízdí dvakrát až třikrát ročně 
(od března), staví miskovitá hnízda na stro-
mech, obvykle několik metrů nad zemí.
U nás téměř výhradně tažný pták.

Od podzimu až do jara se u nás někdy 
zdržují velká hejna pěnkavy jíkavce. Jedná 
se o ptáky, kteří přilétají ze severu. Pěnkava 
jíkavec vypadá podobně jako pěnkava 
obecná, nápadná je – především za letu –  
bílá spodní část břicha.

92 Křivka obecná  Loxia curvirostra
Popis: Sameček je cihlově červený, samička 
olivově zelená se žlutavým ocasem; silný 
zobák má překřížené špičky.
Výskyt: Typický druh smrkových lesů, od  
hřebenů Krušných hor až po pravděpodob-
nou hranici rozšíření na severu, v nížinách 
často chybí. 
Hnízdění: Proměnlivá doba hnízdění v zá-
vislosti na zralosti šišek (jediný zpěvný pták, 
který vyvádí mláďata také uprostřed zimy), 
hnízdí jednou až dvakrát do roka; hnízda 
jsou obvykle velmi vysoko na smrcích.
Stálý pták, v zimě často přelétá po okolí v 
malých hejnech.

pěnkavovití 
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93 Hýl obecný  Pyrrhula pyrrhula
Popis: Velmi nápadně zbarvený pták: černé  
temeno, modrošedý hřbet, černá křídla s bí-
lými okraji;  hrdlo, prsa a břicho u samečka 
jasně červené, u samičky bledě růžové.
Výskyt: V době hnízdění jej najdeme v jeh-
ličnatých a smíšených lesích, na hřbitovech, 
ve smrkových houštinách; v zimě také v 
lidských sídlech. 
Hnízdění: Jednou až dvakrát ročně (od dub- 
na), obvykle několik metrů nad zemí; hnízda 
jsou dobře ukrytá v mladých jehličnanech.
Stálý pták

94 Hýl rudý  Carpodacus erythrinus
Popis: Dospělý sameček má karmínově čer-
venou hlavu a krk, roční sameček a samička 
jsou šedozelení; typický pěnkavovitý pták 
se silným zobákem, jímž dokáže louskat se- 
mena.
Výskyt: Říční nivy a vlhké oblasti s porosty 
vrb a olší; původně se vyskytoval spíše na 
východ od Krušných hor, zde se usazuje až 
od počátku 80. let 20. století. 
Hnízdění: Hnízdí jednou ročně (od konce 
května), hnízdo je dobře ukryté v hustém 
křoví při zemi.  
Zajímavost: Osidlování východních Kruš-
ných hor probíhalo ve vlnách od jihu, dnes 
však hýl rudý opět ustupuje.
Tažný pták, přezimuje v jižní Asii.

95 Dlask tlustozobý   
Coccothraustes coccothraustes
Popis: Častý, velký, nápadně zbarvený pěn- 
kavovitý pták, který se zdržuje téměř vý- 
hradně v korunách stromů, a není proto  
snadné ho zahlédnout; velmi silný zobák,  
sameček je pestře zbarvený s červenooran-
žovou hlavou, šedým týlem a černým oko-
lím očí; krycí peří křídel je bílé a oranžové; 
samička je zbarvená méně nápadně.
Výskyt: Především listnaté a smíšené lesy, 
parky a zahrady s keři.
Hnízdění: Hnízdí jednou až dvakrát ročně, 
málokdy před koncem dubna, velké hnízdo 
staví několik metrů vysoko na keřích nebo 
mladých stromech. 
Stálý pták
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  Téměř vyhynulý je u nás sysel evropský, již dříve zmizeli z naší krajiny medvědi, 
vlci a divoké kočky.  Bobrům, vydrám a rysům se po dočasném vyhynutí daří 
do východních Krušných hor vracet. 

  Další druhy se v oblasti vyskytují jen ojediněle: vedle jmenovaného bobra, 
vydry a rysa jsou to například netopýr pobřežní, nutrie, psík mývalovitý, mýval 
severní, norek americký nebo jelenec běloocasý, z nichž mnozí se k nám dostali 
teprve v nedávné době. Další druhy už jsou u nás zabydlené déle: králík divoký, 
ondatra pižmová, daněk evropský, muflon.

  Přímý vliv lidí na populace savců se ve východních Krušných horách proje-
voval především pronásledováním velkých šelem, a naopak, hájením jelenů. 
Kvůli úbytku lesů, lesní pastvě užitkových zvířat a vyčerpání zásob dřeva 
postupně zanikaly životní prostory pro medvědy, vlky a rysy. Ještě v 17. století 

řád reprodukce v 
oblasti

občasný 
výskyt

vyhynulé/
vymizelé

hmyzožravci 9 - -

letouni 14 4 -

zajíci 2 - -

hlodavci 17 2 2

šelmy 8 4 3

sudokopytníci 5 2 -

celkem: 55 8 5

počet druhů

  Zastoupení savců se mění v závislosti na změnách krajiny a jejího využí-
vání, a také díky přímým lidským zásahům. V současné době je ve východním 
Krušnohoří prokázán výskyt 63 druhů, z nichž 55 se zde určitě, nebo velmi 
pravděpodobně rozmnožuje.

  Některé druhy se u nás blíží hranici svého rozšíření: rejsec černý, bělozubka 
bělobřichá, bělozubka tmavá, vrápenec malý, netopýr pobřežní, netopýr sever-
ní, sysel obecný, myšice temnopásá, rys ostrovid.

Tabulka: počty druhů savců ve východních Krušných horách

je v oblasti doložena jejich reprodukce, ale už o sto let později, v polovině  
18. století, byly tyto druhy vyhubeny. Z pozdější doby máme zmínky jen o 
jednotlivých, odjinud zatoulaných zvířatech. 

  Mezitím se však mění pohled společnosti na tyto druhy a je proto velká šance, 
že se vlk a rys do východních Krušných hor zase vrátí. 

  Jelenům se naopak díky loveckým zájmům vrchnosti nebývale dařilo –  
například za vlády kurfiřta Johanna Georga I. jich v oblasti žilo 47 239 (Zim-
mermann 1934). Dnes jsou však také jeleni ohroženi rozdrobením lesních 
oblastí v důsledku ochrany mladých porostů ve školkách.

  Z dalších zajímavostí stojí za zmínku především:

• výskyt 3 druhů bělozubek (bělozubka tmavá – východní hranice areálu; 
bělozubka bělobřichá – východní hranice rozšíření; bělozubka šedá – západní 
hranice rozšíření)

• na jih od Pirny se nachází těžiště rozšíření vrápence malého

• u Rehefeldu – Zaunhausu se v bývalém vápencovém dole nachází největší 
známé zimoviště netopýrů v Sasku; přezimuje zde více než 1000 netopýrů osmi 
druhů (Zöphel et al. 2001, Frank 2004)

• netopýr velkouchý má u nás pravděpodobně jedno z těžišť rozšíření

• zvlášť hřebenové oblasti tvoří významný spojovací článek mezi areály 
prostorově náročných druhů – nabízí se tak například možnost rozšíření rysa 
(Schadt et al. 2000).  
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Další druh: 
podobný, ale menší (délka těla až 6 cm) 
rejsek malý (Sorex minutus) s delším a  
silnějším ocasem v poměru k délce těla;  
rejsek obecný vytlačuje rejska malého z 
vlhčích oblastí

4  Bělozubka bělobřichá   
Crocidura leucodon 
Popis: délka těla až 8 cm, tlama zašpičatělá, 
hřbet tmavě šedohnědý, ostrá hranice mezi 
barvou hřbetu a šedobílým břichem; ocas s 
odstávajícími chlupy; špičky zubů bílé
Výskyt: otevřená, prosluněná krajina (např. 
pole, zahrady); v zimě často v budovách; 
téměř v celé oblasti až do vyšších poloh; 
vyskytla se i nad 800 m n.m. 
Zajímavosti: buduje si hnízdo z trávy v 
hustém podrostu; až 4 vrhy ročně s 2 až 6 
mláďaty 

Podobné druhy: 
v nižších polohách žijí dva podobné, pře- 
vážně šedohnědě zbarvené druhy: stejně 
velká bělozubka tmavá (Crocidura 
russula) a  menší bělozubka šedá (Cro-
cidura suaveolens)

5  Rejsec vodní  Neomys fodiens 
Popis: délka těla až 9 cm, tlama zašpičatělá, 
hřbet černohnědý a v ostrém kontrastu k 
světlému břichu; ocas krátce ochlupený, 
na spodu ocasu a na zadních tlapkách řada 
dlouhých brv (usnadňují plavání)
Výskyt: břehy potoků, vodních příkopů 
a rybníků; výskyt v nižších polohách; z 
vyšších poloh mizí kvůli okyselování vody 
(nedostatek potravy); nejvýš nad 600 m 
n.m. (Holzhau)
Zajímavosti: podzemní nora s přístupem 
do vody; až dva vrhy ročně s 4 až 11 mlá-
ďaty; potravu hledá převážně pod vodou 
(např. bezobratlé, malé ryby)

Další druh: 
v oblasti vzácně také  podobný, ale menší 
rejsec černý (Neomys anomalus), méně 
vázaný na vodu (např. na vlhkých loukách, 
také v zahradách a budovách)

  Hmyzožravci  –  
  Insectivora

1  Ježek západní  Erinaceus europaeus 
Popis: délka těla 20–30 cm, nezaměnitelný 
díky bodlinám na  hřbetě (cca. 6 000); srst  
na břiše šedá až tmavohnědá, na prsou 
tmavší
Výskyt: lesní lemy, často v blízkosti lid- 
ských sídel (např. v zahradách); v oblasti  
rovnoměrně rozšířený, především v nad-
mořské výšce pod 500 m
Zajímavosti: jeden, někdy až dva vrhy roč- 
ně s 4 až 5 mláďaty (nejprve s bílými bodli-
nami); tmavý,válcovitý trus; zimní spánek s 
přestávkami od října/listopadu až do dubna

Další druh: 
na jih od východního Krušnohoří se vys-
kytuje také ježek východní (Erinaceus 
concolor)

2  Krtek obecný  Talpa europaea 
Popis: válcovité tělo s délkou až 15 cm, 
krátký ocas; černá, krátká srst; přední nohy 
lopatkovitě rozšířené
Výskyt: v celé oblasti až po hřebeny, pře- 
devším v listnatých lesích, na loukách a 
pastvinách, vzácně na polích, vyhýbá se 
vlhkým oblastem
Zajímavosti: pravidelně prolézá podzem-
ní systém chodeb a hledá potravu (např. 
žížaly, hmyzí larvy); nové „krtince“ jen při 
nedostatku potravy a osidlování nových 
ploch; ročně jeden vrh mláďat v květnu/
červnu

3  Rejsek obecný  Sorex araneus 
Popis: délka těla až 8 cm, tlama zašpičatělá, 
hřbet černohnědý, pozvolna přechází v še-
dobílé břicho; ocas kratší než tělo, dokola 
krátce ochlupený; špičky zubů červené
Výskyt: nejčastější rejsek, vyskytuje se v ce- 
lé oblasti; v otevřené krajině a v lesích; nej-
více ve vlhkých listnatých lesích
Zajímavosti: osidluje opuštěné myší nory 
nebo vlastní chodby, 2–4 vrhy ročně

1
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  Letouni – Chiroptera

6 a, b Vrápenec malý    
Rhinolophus hipposideros
Popis: rozpětí křídel 20 cm, délka těla 5 cm; 
na nose blanité výrůstky, výborně vyvinutá 
echolokace; v klidové poloze visí hlavou do-
lů, křídelní blány ovinuté kolem těla; samice 
se shromažďují v jeskyních, kde společně 
rodí (ročně jedno mládě) 
Výskyt: půdy a sklepy; přezimuje na mís-
tech chráněných před mrazem, především  
v bývalých důlních štolách; loví v lesích a u  
vody v okruhu 4 km od úkrytu; těžiště roz-
šíření v údolí Müglitz a Seidewitz
Zajímavosti: na ústupu především kvůli in- 
sekticidům, které se používají na ochranu 
stromů a  hospodářských plodin; od polovi-
ny 80. let opět přibývá; největší kolonie ve 
východním Krušnohoří čítá 350 samiček

7  Netopýr vodní    
Myotis daubentonii 
Popis: středně velký netopýr s rozpětím 
křídel 26 cm a délkou těla 5 cm; hnědá srst 
na hřbetě se liší od světlejší na břiše; ušní 
výběžek do poloviny boltce; ročně se rodí 
jedno mládě
Výskyt: v létě v dutinách stromů (od 
strakapoudů); samečci také na chladnějších 
místech, např. v puklinách zdí; zimní spánek 
na vlhkých místech, chráněných před mra-
zem; ve východním Krušnohoří ve starých 
štolách; samičky rodí mláďata především ve 
vodnatých nížinách (rybníky v Horní Lužici)
Zajímavosti: loví hmyz v nízkém letu nad 
vodou; největší zimoviště v bývalém vápen-
covém dole u Rehefeldu-Zaunhausu s cca. 
500 netopýry

Podobný druh:  
netopýr pobřežní  (Myotis dasycneme) 
– velmi podobný, ale větší (rozpětí křídel 
27 cm a délka těla 6,5 cm); ve východním 
Krušnohoří velmi vzácný; v létě u rybníků 
v nížinách; u nás ojediněle ve štolách, kde 
také někdy přezimuje

8  Netopýr řasnatý  Myotis nattereri 
Popis: podobný netopýru vodnímu; rozpětí 
křídel 26 cm a délka těla 5 cm; hnědá srst 
na hřbetě kontrastuje s bílým břichem; uši 
delší než u netopýra vodního; ocasní blána 
na kraji porostlá tenkými brvami
Výskyt: letní úkryt v dutinách stromů a pta- 
čích budkách, také v budovách; ve východ-
ním Krušnohoří jen málo stanovišť (mj. v  
budkách ve freiberském městském leso-
parku)
Zajímavosti: v létě častěji mění úkryty; loví 
také v husté vegetaci; v bývalém lomu u 
Rehefeldu asi 100 přezimujících netopýrů 
řasnatých; na zimoviště putují několik desí-
tek kilometrů v říjnu/listopadu

9  Netopýr Brandtův  Myotis brandtii 
Popis: malý netopýr s rozpětím křídel cca. 
21 cm a délkou těla 5 cm; srst na hřbetě 
hnědá, na břiše světle šedá
Výskyt: ve východním Krušnohoří poměrně 
vzácný druh; vyhledává lesní oblasti a vod- 
ní plochy; v létě hledá úkryty v lese a v bu- 
dovách; největší zimoviště v bývalém vá-
pencovém dole Rehefeld (cca. 150 kusů)
Zajímavosti: samci se dlouho zdržují v zi-
movištích (září až polovina května) a mohou 
se dožít až 23 let; na jaře odlétají na severní 
okraj hor, ojediněle však až do Berlína

Podobný druh: 
velmi podobný netopýr vousatý (Myotis 
mystacinus); o něco menší, avšak těžko 
rozlišitelný; největší zimoviště u Rehefeldu 
(asi 100 kusů)

10 Netopýr velkouchý    
Myotis bechsteinii 
Popis: srst na hřbetě hnědá, břicho téměř 
bílé; středně velký druh s rozpětím křídel  
27 cm a délkou těla 5 cm
Výskyt: je vázaný na strukturované lesy; 
u nás velmi vzácný; letní úkryt v dutinách 
stromů a ptačích budkách; akční rádius 1 až 
2 km; častější výskyt v údolí  Wilde Weisse-
ritz, také v jedné ze štol freiberského revíru
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11 Netopýr velký  Myotis myotis 
Popis: největší domácí druh s rozpětím kří- 
del 40 cm a délkou těla až 8 cm; srst na 
hřbetě hnědá, břicho šedobílé
Výskyt: v létě na půdách (obvykle větší 
budovy jako kostely, zámky, školy); v oblasti 
3 kolonie na jižním okraji Krušných hor; v 
zimě podzemní úkryty, jeskyně, štoly
Zajímavosti: loví převážně v listnatých le- 
sích; až v 70. letech rychlý ústup (pravděpo-
dobně v souvislosti s rozšířením insekticidu  
DDT); v současné době se populace zotavu-
jí; k přezimování přilétá také ze severozá-
padních Čech

12 Netopýr rezavý  Nyctalus noctula 
Popis: náš druhý největší druh s rozpětím 
křídel 35 cm a délkou těla téměř 8 cm; srst  
na hřbetě rezavě hnědá, břicho světle hně-
dé; uši trojúhelníkovité
Výskyt: obývá úkryty v dutinách stromů a  
loví v obvykle v lese, nebo nad vodou; v ob- 
lasti poměrně vzácný; pravděpodobně jen  
několik stanovišť v  nižších a středních po- 
lohách; ve vyšších polohách (> 450 m n.m.) 
jen přelétá; zimoviště také ve skalních puk-
linách nebo  na stavbách (nedávno např. v 
drážďanské Frauenkirche)
Zajímavosti: mezi letním úkrytem a zimo-
vištěm může cestovat i stovky kilometrů

13 Netopýr severní  Eptesicus nilssonii 
Popis: středně velký, rozpětí křídel cca. 
27 cm a délka těla 6 cm; srst na hřbetě 
tmavohnědá až černá; masité, široké ušní 
boltce
Výskyt: žije v lidských sídlech v polohách 
nad 400 m; úkryty v hřebenech střech, také 
v komínech; loví krouživým letem, např. u  
pouličních lamp; výskyt také v nižších po- 
lohách  (v údolí Labe a na jižním okraji Kruš-
ných hor); zimoviště v opuštěných štolách a 
(častěji) ve štěrbinách budov
Zajímavosti: jako jediný netopýr se roz- 
množuje také za polárním kruhem; charak-
teristický druh  lidských sídel ve  východním  
Krušnohoří, žije však velmi skrytě a byl pro-
to velmi pozdě objeven (1884 u Tharandtu, 
potom až r. 1966 letní kolonie v české části 
hor)

14 Netopýr večerní  Eptesicus serotinus 
Popis: větší příbuzný netopýra severního, 
rozpětí křídel 36 cm a délka těla 7 cm; srst 
na hřbetě hnědá, břicho žlutohnědé
Výskyt: obvykle v nadmořské výšce kolem  
400 m n.m., jednotlivě ale pozorován až na  
hřebenech; úkryty v úzkých puklinách; ty- 
pický letní úkryt na střechách pod hřebe-
novými taškami; loví v lidských sídlech po-
malým, přímým letem asi ve výšce střech; 
přezimuje ve skalních puklinách v nižších 
polohách na okraji oblasti, výjimečně také 
nad 600 m n.m. v opuštěné štole u Mikulova

15 Netopýr pestrý  Vespertilio murinus 
Popis: středně velký, kontrastně zbarvený, 
s černohnědou srstí na hřbetě a bílým 
břichem; rozpětí křídel cca. 30 cm, délka 
těla až 5 cm
Výskyt: vzácný druh; ve východním Kruš-
nohoří první prokázaný výskyt v Naundor-
fu/Freibergu (nesamostatné mládě); v Ober-
pöbelu u Schmiedebergu přes 70 netopýrů 
v samčí kolonii za dřevěným obložením 
obytného domu; v létě a v zimě osidluje 
štěrbiny na budovách a ve skalách

16 Netopýr hvízdavý    
Pipistrellus pipistrellus 
Popis: jeden ze dvou našich nejmenších 
netopýrů s rozpětím křídel 20 cm a délkou  
těla 4 cm; srst na hřbetě hnědá až tmavo- 
hnědá, břicho šedohnědé
Výskyt: ve štěrbinách na budovách; znám-
kou přítomnosti je přilepený trus a kapky 
moči v blízkosti vchodu, ten může být jen 
velmi úzký; výskyt v celém východním Kruš- 
nohoří až do výšky téměř 600 m n.m.; něko-
lik kolonií s více než 100 netopýry; samice 
rodí ročně obvykle 2 mláďata

Podobný druh: 
netopýr nejmenší (Pipistrellus pyg-
maeus) nejmenší domácí netopýr, obývá 
především lesnaté a vodnaté oblasti; 
výskyt ve východním Krušnohoří ještě není 
dostatečně prozkoumán; dvě neověřené 
zmínky z Röthenbachu a Weicholdswaldu
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17 Netopýr parkový   
Pipistrellus nathusii 
Popis: malý netopýr s rozpětím křídel 24 cm 
a délkou těla 5 cm; srst na hřbetě v létě čer-
venohnědá, na podzim tmavohnědá
Výskyt: úkryty v lese; ve východním Kruš-
nohoří až ve středních polohách
Zajímavosti: mezi letním a zinmím stano-
vištěm putuje přes 1 000 km 

18 Netopýr ušatý  Plecotus auritus 
Popis: středně velký druh s velkýma ušima; 
srst na hřbetě ve stáří hnědá (u mláďat še-
dá), břicho světlé
Výskyt: vyskytuje se až po hřebeny, obvyk-
le v lesích, obývá ale také lidská sídla; dobrý 
letec;  letní úkryt v lese (např. v dutinách 
stromů, ptačích budkách) nebo v budo-
vách; pravidelně přezimuje v podzemních 
úkrytech (štoly, sklepy), často jednotlivě
Zajímavosti: uši jen za letu směřují dopře-
du, jinak jsou ohnuté dozadu; počet jedinců 
v kolonii bývá často podhodnocen, protože 
se jich řada ukrývá v puklinách

Podobný druh: 
teplomilný netopýr dlouhouchý (Pleco-
tus austriacus) vázaný na lidská sídla; ve 
východním Krušnohoří vzácný; na saské 
straně až do 400 m nadmořské výšky, na 
jižním svahu  Krušných hor až 500 m n.m.; 
letní úkryt na půdách; přezimuje obvykle ve 
sklepích nebo důlních štolách

19 Netopýr černý   
Barbastella barbastellus 
Popis: středně velký druh (rozpětí křídel 
27 cm, délka těla 5 cm); celý téměř do černa 
zbarvený
Výskyt: obývá lesnaté oblasti; úkryty obvyk-
le ve štěrbinách za odstávající kůrou 
odumřelých stromů; kromě toho také ve 
štěrbinách na budovách; ve východním 
Krušnohoří  obvykle pod 400 m n.m., výjim-
kou je výskyt ve Weicholdswaldu u Hirsch-
sprungu (610 m n.m.); na jižním svahu  
Krušných hor především zimoviště

  Zajíci – Lagomorpha

20 Zajíc polní  Lepus europaeus 
Popis: délka těla 60 cm; srst žlutohnědá až 
hnědošedá; narozdíl od králíka: dlouhé uši 
s černou špičkou; ocas při běhu stažený; 
především ve sněhu snadno rozpoznatelné 
stopy 
Výskyt: v celé oblasti až po hřebeny; vyhle-
dává otevřená prostranství; na polích je na 
ústupu
Zajímavosti: 3 až 4 vrhy ročně s 1–4 mlá-
ďaty; žijí většinou samotářsky 

Podobný druh: 
ve středověku zdomácnělý králík divoký 
(Oryctolagus cuniculus) žije jen v nižších 
nadmořských výškách; v současné době 
kvůli nákaze myxomatózou rychle mizí; uši 
kratší s hnědou špičkou; žije společensky

  Hlodavci – Rodentia

21 Veverka obecná  Sciurus vulgaris 
Popis: délka těla 20 cm; oranžovočervená a 
hnědočerná forma; břicho bílé; huňatý ocas; 
uši s dlouhými štětičkami
Výskyt: v lesích v celé oblasti až po hřebe-
ny; především ve větších lesích, také v 
parcích
Zajímavosti: je aktivní ve dne; kulovitá 
hnízda vysoko na stromech; 1–2 vrhy ročně 
s 2 až 4 mláďaty; v zimě nespí, za špatného 
počasí však zůstává několik dní v hnízdě; 
typické požerky na šiškách a lískových 
oříšcích

22 Sysel obecný  Spermophilus citellus 
Popis: veliký asi jako veverka, oči vysoko 
na hlavě; délka těla 20 cm; písková srst s 
nevýraznými světlými skvrnami; krátký, 
chlupatý ocas
Výskyt: dříve na  hřebenech  východního 
Krušnohoří (Oelsen – Lauenstein – Geising – 
Krásný Les), pronásledovaný jako škůdce, 
koncem 60. let vymizel; na polích, suchých 
loukách; aktuálně se ještě vyskytuje v sever-
ních Čechách, dnes je chráněný
Zajímavosti: aktivní ve dne; pisklavé varov-
né zvuky; žije v koloniích; vyhrabává hlubo-
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ké nory; jeden vrh ročně s 3 až 7 mláďaty; 
zimní spánek (říjen/listopad–březen)

23 Plch velký  Glis glis 
Popis: délka těla 17 cm; připomíná menší 
veverku; šedá srst se světlým břichem; oči 
tmavě  lemované; huňatý ocas
Výskyt: smíšené lesy v nižších polohách, 
především doubravy a bučiny, také v ovoc- 
ných sadech; přechodně i v budovách po- 
blíž lesa; nejčastěji na východním okraji hor, 
až do 550 m n.m. (zámek Lauenstein)
Zajímavosti: noční živočich, žije na stro-
mech; hnízda v dutinách stromů, ptačí bud- 
ky; jeden vrh ročně, obvykle se 3 až 6 
mláďaty (závisí na potravní nabídce); zimní 
spánek v podzemních dírách (říjen–květen);  
typické požerky na žaludech a lísko-vých 
oříšcích

24 Plšík lískový   
Muscardinus avellanarius 
Popis: délka těla 8 cm; podobný myši, ale  
s chlupatým, dlouhým ocasem; oranžovo-
červená srst; světlé břicho; oči poměrně 
velké
Výskyt: smíšené a jehličnaté lesy, téměř v 
celé oblasti; ve vyšších nadmořských výš-
kách častěji
Zajímavosti: noční živočich, žije na stro-
mech; hnízda v dutinách stromů, ptačí bud- 
ky nebo volně v podrostu nebo v houšti-
nách; nory nehloubí; jeden (až 2) vrh(y) roč-
ně, obvykle s 3 až 4 mláďaty; zimní spánek 
(říjen/listopad–duben); typické požerky na 
lískových oříšcích

25 Norník rudý   
Clethrionomys glareolus 
Popis: délka těla 10 cm; srst na hřbetě čer-
venohnědá, po stranách šedohnědá, břicho 
bělavé; cca. 4 cm dlouhý, chlupatý ocas; uši 
obvykle skryté v srsti
Výskyt: podrost listnatých a smíšených le-
sů; houštiny a křoviny; vyhýbá se otevřené 
krajině; výskyt až po hřebeny
Zajímavosti: dobře šplhá; staví podzemní 
hnízda; 2 až 3 vrhy ročně s 3 až 5 mláďaty

26 Ondatra pižmová   
Ondatra zibethicus 
Popis: délka těla až 40 cm; červenohnědá 
srst s světlým břichem; dlouhý, ocas po 
stranách zploštělý
Výskyt: vodní živočich; osidluje zarostlé 
břehy; výskyt až po hřebeny
Zajímavosti: dobře plave a potápí se; po- 
četné podzemní nory na březích; zimní 
úkryty z ostřic a rákosí; pochází ze Severní 
Ameriky; ve 20. letech 20. století osidluje 
východní Krušnohoří
 
Další druhy: dalším vodním živočichem 
je nutrie říční (Myocastor coypus), pů-
vodně u nás chovaná pro kožešinu (stejně 
jako ondatra; pochází z Jižní Ameriky); 
bobr evropský (Castor fiber) je náš 
největší hlodavec, téměř vyhubený už ve 
středověku, dnes se ale po Labi dostává 
zpět; zploštělý, šupinatý ocas

27 Hryzec vodní  Arvicola terrestris 
Popis: délka těla 18 cm; tmavě hnědá srst  
se světlým břichem; cca. 8 cm dlouhý, krátce  
chlupatý ocas; uši obvykle skryté v srsti
Výskyt: louky, pole, zahrady, lesní paseky; 
podzemní způsob života; ale také na bře-
zích potoků, dobře plave a potápí se
Zajímavosti: hloubí podzemní nory; roz-
větvený systém chodeb, obvykle nehlu-
boko pod zemí;  ve vlhkých oblastech také 
nadzemní hnízda; 3 až 5 vrhů ročně s 4 až 6 
mláďaty; škodí kořenům rostlin

28 Hraboš polní  Microtus arvalis 
Popis: délka těla 10 cm; srst žlutošedá, bři-
cho bělavé; uši obvykle skryté v srsti; 3 cm 
dlouhý, krátce chlupatý ocas
Výskyt: v celé oblasti až po hřebeny; pře- 
devším v kulturní krajině (pole, louky, past-
viny), také na pasekách
Zajímavosti: podzemní nory; systém cho- 
deb, v zimě chodby pod sněhem; 2 až 4 (5)  
vrhy ročně s 5 až 7 mláďaty; sklony k pře- 
množování; obvyklá potrava dravců a sov

Další druh: 
maloplošně se v oblasti vyskytuje také  
hrabošík podzemní (Microtus subter-
raneus)

Hlodavci
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29 Hraboš mokřadní  Microtus agrestis 
Popis: délka těla 11 cm; srst tmavohnědá, 
břicho bělavé; uši obvykle skryté v srsti; 3 
cm dlouhý, krátce chlupatý ocas
Výskyt: v celé oblasti, ale ve vyšších poloh 
častěji; ve vlhké, hustě porostlé krajině, na 
lesních pasekách a travnatých světlinách
Zajímavosti: nehluboké podzemní nory, 
cestičky skryté v trávě; 2 až 4 vrhy ročně s 
4 až 6 mláďaty; škody na mladých lesních 
porostech

30 Myšice lesní  Apodemus flavicollis 
Popis: délka těla 11 cm; srst na hřbetě hně- 
dá, boky světlejší, bílé břicho (barevně ost- 
ře ohraničené); na hrdle výrazná rezavá 
skvrna; knoflíkovité oči; dlouhý, neochlu-
pený ocas
Výskyt: lesy a křoviny; v celé oblasti až po 
hřebeny; často v bukových a smrkových 
lesích bez podrostu
Zajímavosti: nory pod kořeny a pařezy; 3 
vrhy ročně obvykle s 5 až 6 mláďaty; dobře 
šplhá

Podobný druh: 
v celé oblasti žije také  o něco menší 
myšice křovinná (Apodemus sylvati-
cus), více v otevřené krajině, v zimě také v 
budovách

31 Myšice temnopásá   
Apodemus agrarius 
Popis: délka těla 10 cm; srst na hřbetě žlu-
tohnědá, nápadný černý podélný pruh na 
hřbetě; šedobílé břicho; dlouhý, neochlupe-
ný ocas
Výskyt: lesní lemy, křoviny, také poblíž vod- 
ních toků; v celé oblasti, ojediněle až po 
hřebeny; častěji ve středních a nižších nad- 
mořských výškách; také na polích; v sever-
ních Čechách jižní hranice rozšíření
Zajímavosti: podzemní nory (využívá také 
nory jiných hlodavců); 3 vrhy ročně s 5 až 
6 mláďaty; téměř nešplhá; v zimě často v 
silech a stodolách

32 Myš domácí  Mus musculus 
Popis: délka těla 9 cm; srst na hřbetě še-
dohnědá; zřetelně oddělené bílé břicho; 
typický zápach; cca. 7 cm dlouhý, neochlu-
pený ocas
Výskyt: v létě obvykle v blízkosti lidských 
sídel, v zimě převážně v budovách, spíše ve 
středních a nižších polohách; nejvýš 750 m 
n.m. (kamenný hřbítek u Fürstenau)
Zajímavosti: dobře šplhá a skáče

33 Myška drobná  Micromys minutus 
Popis: nejmenší evropský hlodavec, délka 
těla 6–7 cm; srst na hřbetě červenohnědá; 
břicho bílé; dlouhý, neochlupený ocas
Výskyt: luční úhory, travnaté lemy, také na 
lesních světlinách; výskyt v celé oblasti až 
po hřebeny; v zimě také ve stodolách
Zajímavosti: šplhá na stébla; staví kulovitá 
hnízda s postranním vchodem; 2 až 3 vrhy 
ročně se 2 až 8 mláďaty

34 Potkan  Rattus norvegicus 
Popis: délka těla 25 cm; srst na hřbetě hně-
došedá; břicho šedobílé; dlouhý, neochlu-
pený ocas, obvykle kratší než délka těla; 
dlouhé, chlupaté uši 
Výskyt: v lidských sídlech v nižších a střed-
ních nadmořských výškách (až 500 m n.m.); 
ve stájích, v kanalizaci, ve sklepích
Zajímavosti: v Evropě od začátku 18. století 
(pochází z Asie); dobře plave a potápí se; 
podzemní nory; až 5 vrhů ročně s 4 až 9 
mláďaty

Podobný druh: 
krysa obecná (Rattus rattus), dříve vel- 
mi hojná, dnes se u nás vyskytuje jen výji-
mečně; delší ocas, uši i srst; dobře šplhá
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  Šelmy – Carnivoria

35 Psík mývalovitý   
Nyctereutes procyonoides 
Popis: středně velká, krátkonohá psovitá 
šelma; délka těla cca. 70 cm; šedohnědá, 
černě skvrnitá srst a podobně zbarvený 
huňatý ocas
Výskyt: dostává se k nám postupně z vý-
chodu; jednotlivý výskyt v celé oblasti až po 
hřebeny (700 m n.m.); vlhké lesy, říční nivy
Zajímavosti: pochází z východní Asie (asi 
od roku 1930 byl chován v západním Rusku 
pro kožešinu), první zmínky v oblasti z kon- 
ce  80. let; hloubí podzemní nory, nebo vy-
užívá opuštěné nory jezevců a lišek; ročně 
jeden vrh s 5 až 8 mláďaty

Další druh: 
dalším přistěhovalcem je severoamerický 
mýval severní (Procyon lotor) s černě 
a šedě proužkovaným ocasem a výraznou 
obličejovou maskou; dodnes jen výjimečný 
výskyt (od roku 1968)

36 Liška obecná  Vulpes vulpes 
Popis: štíhlá, dlouhonohá psovitá šelma; 
délka těla cca. 70 cm; srst červenooranžová, 
břicho bílé; uši, tlama a nohy černé; dlouhý 
huňatý ocas s bílou špičkou
Výskyt: v celé oblasti až po hřebeny – od 
lesů až po okrajové oblasti lidských sídel
Zajímavosti: podzemní nora; ročně jeden 
vrh s 3 až 8 mláďaty

37 Kuna lesní  Martes martes 
Popis: štíhlé tělo; délka těla až 50 cm; hně-
dá až tmavě hnědá srst, huňatý ocas; žlutá 
skvrna na prsou
Výskyt: obývá lesy; v celé oblasti až po hře- 
beny; především ve větších lesích s vhodný-
mi úkryty
Zajímavosti: velmi dobře šplhá a skáče; 
obývá velké dutiny stromů, také větší ptačí 
hnízda; ročně jeden vrh s 3 až 5 mláďaty

38 Kuna skalní  Martes foina 
Popis: štíhlé tělo; délka těla cca. 50 cm; 
šedohnědá srst, huňatý ocas; bílá skvrna na 
prsou, často vidličnatě rozdvojená
Výskyt: lidská sídla, zahrady, pole; také 

(listnaté) lesy; v celé oblasti až po hřebeny
Zajímavosti: dobře šplhá; ročně jeden vrh, 
obvykle se 3 mláďaty

39 Lasice hranostaj  Mustela erminea 
Popis: štíhlé tělo; délka těla 25 cm; hnědá 
srst, ostrá hranice mezi horní částí a bílým 
břichem, chlupatý ocas s černou špičkou; 
zimní srst bílá s černou špičkou ocasu
Výskyt: okraje sídel, rozmanitá zemědělská 
krajina, také na březích vodních toků
Zajímavosti: hnízdo v zemi, nebo v nad-
zemních úkrytech; ročně jeden vrh se 4 až 9 
mláďaty; loví především malé savce

Podobný druh: 
menší lasice kolčava (Mustela nivalis); 
černá špička ocasu chybí; loví malé savce

40 Tchoř tmavý  Mustela putorius 
Popis: délka těla cca. 40 cm; tmavě hnědá 
srst s bíložlutou podsadou, huňatý ocas; 
typická maska na hlavě s bílými skvrnami
Výskyt: les a pole v blízkosti lidských sídel, 
také u vody; v celé oblasti až nad 500 m n.m.
Zajímavosti: dobře plave a potápí se; vy- 
hrabává si podzemní nory, používá také 
nory jezevců, především v zimě ho najdeme 
také v budovách; ročně jeden vrh, obvykle 
se 3 až 7 mláďaty; ústup s intenzifikací 
zemědělství

Další druhy: 
v  ČR se vyskytuje tchoř stepní (Mustela 
eversmanii), velmi podobný, srst převážně 
žlutohnědá, na jih od východních Krušných 
hor ojediněle také norek americký 
(Mustela vison), nepůvodní druh, který  
se u nás do volné přírody dostal z kožešino-
vých farem

41 Jezevec lesní  Meles meles 
Popis: silné tělo; délka těla cca. 80 cm; 
šedožlutá srst na hřbetě a poměrně krátký, 
huňatý ocas; černá spodní strana a nohy; 
bílá hlava s tmavými podélnými pruhy přes 
oči a uši; především na předních nohách 
mohutné drápy
Výskyt: lesní oblasti, především smíšené 
lesy; také v rozmanité otevřené krajině s 
houštinami; v celé oblasti až po hřebeny
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Zajímavosti: podzemní nory jsou někdy 
užívány po generace; obvykle ve svazích; 
ročně jeden vrh s 1 - 4 mláďaty; nepravý 
zimní spánek; nezaměnitelná stopa s 
dlouhými drápy

42 Vydra říční  Lutra lutra 
Popis: dlouhé , štíhlé tělo; délka těla cca. 
70 cm; dlouhý, špičatý, u kořene silný ocas; 
velmi hustá, hnědá srst; krk a břicho světlé; 
plovací blány mezi prsty; výborně plave a 
potápí se 
Výskyt: břehy neregulovaných vodních 
toků; především ve východní části oblasti  
až po hřebeny
Zajímavosti: podzemní nory na březích s 
přístupem do vody; ročně jeden vrh s 1–4 
mláďaty; v posledních desítkách let u nás 
téměř vyhubena

43 Rys ostrovid  Lynx lynx 
Popis: dlouhonohá, silná kočkovitá šelma;  
délka těla až 1,20 m; krátký ocas se zakula- 
ceným, černým koncem; uši s dlouhými ště- 
tičkami; prodloužené chlupy na tvářích;  
zbarvení žlutohnědé až světle červenohně-
dé; tmavé skvrny
Výskyt: ojedinělé výskyty v lesních oblas-
tech, především ve východní části východ-
ního Krušnohoří
Zajímavosti: nadzemní úkryty; ročně jeden 
vrh s 2 až 3 mláďaty; velmi dobrý sluch a 
zrak

  Sudokopytníci –  
  Artiodactyla

43 Prase divoké  Sus scrofa 
Popis: silné, po stranách zploštělé tělo; dél- 
ka těla až 1,70 m; velká, protažená hlava;  
srst černošedá; samec s nahoru vyčnívající-
mi kly; mláďata podélně pruhovaná
Výskyt: lesy s houštinami a vlhčími místy; 
také na polích (např. kukuřičných); v celé 
oblasti až po hřebeny
Zajímavosti: samice a mláďata žijí ve sku-
pinách; ročně jeden vrh se 4 až 7 mláďaty

44 Jelen lesní (evropský)   
Cervus elaphus 
Popis: délka těla až 2 m; srst v létě červe-
nohnědá, v zimě šedohnědá; krátký ocas; 
samec s tmavší hřívou na krku a parohy; 
mláďata s bílými skvrnami
Výskyt: větší lesní oblasti s dostatkem 
světlin, až po hřebeny 
Zajímavosti: žije ve skupinách; ročně jeden 
vrh s jedním (vzácně až 2) mláďaty; říje v 
září/říjnu; působí velké škody okusem

Další druhy: 
daněk evropský (Cervus dama) menší; 
delší ocas s černou svrchní stranou; parohy 
lopatovitě rozšířené; velmi vzácně se v 
severních Čechách vyskytuje také jelenec 
běloocasý (Odocoileus virginianus)

45 Srnec obecný  
Capreolus capreolus 
Popis: délka těla cca. 1 m; srst v létě rezavě 
hnědá, v zimě šedohnědá; čelo bělavé; sa-
mec má asi 30 cm dlouhé parůžky; mláďata 
s bíle skvrnitou srstí
Výskyt: především les, také louky a pole; v 
celé oblasti až po hřebeny
Zajímavosti: ročně jeden vrh s 1–2 mláďa- 
ty; kvůli menšímu objemu žaludku vyhle-
dává energeticky výhodnější potravu (pu-
peny, bobule); v zimě snížená aktivita
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46 Mufflon  Ovis ammon 
Popis: délka těla cca. 1 m; samec nahoře 
červenohnědý se světlou „sedlovou“ skvr-
nou, čelo a tlama bílé; samci mají zahnuté 
rohy, samice světle hnědá a bezrohá, nebo s 
krátkými, nezahnutými růžky
Výskyt: světlé listnaté a smíšené lesy 
nižších poloh
Zajímavosti: původ na Korsice a v Sardinii, 
k nám poprvé dovezen do obory na Hlubo-
ké v 50. letech 19. století; žije ve skupinách 
s proměnlivým složením; ročně jeden vrh 
obvykle s jedním mládětem
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východních Krušných hor.

Dietmar Klaus je členem Entomofau-

nistické společnosti, kde se zabývá 

rovnokřídlým hmyzem.

Uwe Knaust poskytl do naší knihy 

mnoho skvělých fotografií ptáků.

Nils Kochan vyrůstal v Drážďanech, ale 

každý víkend trávil v Krušných horách. 

V roce 1993 se i s rodinou odstěhoval 

do Frauensteinu, kde v současné době 

provozuje farmu s 20 ovcemi a zároveň 

pracuje jako softwarový vývojář na 

volné noze.

www.kochan.net

Jan Kotěra pracuje od roku 2003 jako 

vedoucí Střediska ekologické výchovy 

Šťovík v Teplicích a zároveň studuje 

pedagogiku na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy. Kromě práce v eko-

logické výchově se věnuje překladům 

  Na vzniku tohoto svazku se podíleli:

Spoluautoři
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z němčiny a angličtiny. S Grüne Liga 

spolupracoval již na projektu „Výr Ulli 

poznává východní Krušnohoří“. 

www.stovik.cz

Gernot Kunz vyrůstal v Guatemale a 

dnes žije v Rakousku. Je diplomantem 

Zoologického institutu na univerzitě 

ve Štýrském Hradci, věnuje se entomo-

logii a fotografování přírody. Jeho nej- 

větším zájmem jsou křísi Kostariky a 

střední Evropy.

www.gernot.kunzweb.net

Thomas Lochschmidt vystudoval 

zahradní architekturu. Věnuje se péči 

o stromy a o krajinu a od roku 2001 je 

aktivním členem Grüne Liga Osterz-

gebirge.

Dr. Jörg Lorenz studoval v Tharandtu, 

kde také žije. Zpracovává plány ochra-

ny přírody, managementu FFH-oblastí 

a mapuje biotopy. Jeho největší zájem 

však směřuje k broukům.

Holger Lueg studoval péči o krajinu a 

pracuje v saském Zemském úřadu pro 

životní prostředí a geologii na referátu 

„Péče o krajinu, druhová ochrana“. 

Dr. Frank Müller se narodil v Glashütte  

a vyrůstal v Schlottwitz. Po studiích  

biologie v Halle/S. začal v roce 1992 

pracovat jako vědecký pracovník v In- 

stitutu pro botaniku Technické univer- 

zity v Drážďanech. Tématem jeho dip- 

lomové práce byla vegetace kamen-

ných snosů ve východním Krušnohoří.

Marko Olias studoval krajinné inže- 

nýrství a ochranu přírody a je zamě-

stnán jako vědecký pracovník v Insti-

tutu ochrany přírody ve Freibergu. Ze 

všech druhů rostlin a živočichů jsou 

jeho největší zálibou evropské vážky. 

e-mail:  

nsi-freiberg@naturschutzinstitut.de

Ing. Čestmír Ondráček pracuje od  

roku 1984 v Oblastním muzeu v Cho-

mutově. Jeho specializací je floristický 

a fytogeografický průzkum Krušných 

hor a Podkrušnohorské pánve a ochra-

na přírody. Je členem České botanické 

společnosti (od roku 1984) a od roku 

2000 předsedou její severočeské 

pobočky.

Gerold Pöhler vyrostl v Oberfrauen-

dorfu. Po studiu elektroniky a elektro-

techniky v Drážďanech se vrátil do 

Krušných hor – do Colmnitzu u Tha-

randtského lesa. Od poloviny sedmde-

sátých let se angažuje v dobrovolné 

ochraně přírody v povodí Wilde Weiße-

ritz a zároveň přírodu fotografuje.

Friedheim Richter je od roku 1990 

členem Společnosti německých foto-

grafů zvířat a od roku 2003 předsedou 

spolku „Naturfotografen e. V.“ v Dráž-

ďanech. V ochraně přírody pracuje řa- 

du let jako dobrovolník, například při 

ochraně labských bobrů.  

e-mail: friedheimrichter@web.de 

Holm Riebe vyrostl na okraji Saského 

Švýcarska a mnoho let se zabývá jeho 

přírodou. Pracuje na správě národního 

parku a svůj volný čas věnuje mimo 

jiné fotografování rostlin a živočichů.

Mario Schindler z Klingenbergu pra-

cuje ve spolku „Förderverein für die 

Natur des Osterzgebirges“ a je členem 

ornitologického spolku Weißeritzského 

okresu.

Dipl.-Biol. Katrin Schniebs je kustod-

kou Státních přírodovědných sbírek v  

Drážďanech pro oddělení měkýšů, re- 

daktorkou odborného časopisu „Mol-

lusca“ a také vede mapování měkkýšů 

v Sasku. http://globiz.sachsen.de/snsd/

rundgang03.htm

www.mollusca-journal.de

Dr. Andreas Scholz žije v Horní Lužici 

a od mládí se zabývá hmyzem. Po les- 

nickém studiu v Tharandtu pracuje ja- 

ko krajinný inženýr na volné noze, při- 

čemž velkou část jeho práce zabírá ta- 

ké průzkum světa hmyzu. Proto se také 

neustále pohybuje po přírodě východ-

ních Krušných hor. 

e-mail: scholz.singwitz@t-online.de

Jürgen Steudtner, hudebník z Lipska, 

patří k největším znalcům ptáků v Sas- 

ku a do této knihy přispěl mnoha foto-

grafiemi.

Steffen Teufert se od začátku 70.let 

věnuje herpetologii a fotografování 

přírody. Po studiu ochrany životního 

prostředí v Drážďanech pracoval na 

volné noze v ochraně přírody, a také 

jako člen představenstva odborné her-

petologické a ichtyofaunistické komise 

„Feldherpetologie und Ichthyofaunis-

tik“. Krušné hory ho fascinují především 

v zimě.  

e-mail: steffen.teufert@web.de 

Dr. Detlef Tolke se od svých biologic- 

kých studií zabývá bezobratlými živo-

čichy a především pavouky. Fascino- 

ván zajímavým způsobem života pa- 

vouků, provedl průzkum mnoha ob-

lastí, především saských rašelinišť. Při 

exkurzích, přednáškách a kurzech si 

dokáže posluchače získat svým bez-

mezným zápalem.

e-mail: Detlef.Tolke@t-online.de 

Sabine Walter je bioložka a zajímá se 

především o hmyz. Sbírá údaje o kří-

sech  – v Krušných horách, Vogtlandu, 

ale i v dalších saských regionech.

Jens Weber vyrostl v oblasti podél to- 

ku řeky Müglitz, kde dodnes žije. Po 

studiu lesnictví v Tharandtu pracuje 
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od roku 1991 pro Grüne Liga Osterz-

gebirge. Kniha „Přírodou východního 

Krušnohoří“ je jeho původní nápad a  

on sám je také autorem velké části 

textů. Jens Weber pořádá také příro-

dovědné přednášky a exkurze. 

www.osterzgebirge-natur.de

Reinhild Weichelt z Reichenau zastala 

v projektu velkou část úřednické práce 

s dotačními prostředky, velkou měrou 

se podílela na koordinaci projektu a 

zároveň na korekturách textů. 

Olaf Wolfram je fotograf a grafik. Od  

mládí ho přitahovala fauna i flóra vý- 

chodních Krušných hor. Zabývá se pře- 

devším makrofotografií hmyzu a pa-

vouků.

www.digimakro.de

Christian Wosch vyrostl v Dippoldis-

walde. V roce 1989 ukončil studium ze- 

mědělství v Lipsku. Dnes pracuje ve 

správě ochrany přírody. Dávný koníček 

– akvaristika – ho přivedl k zájmu o 

vodní faunu.

Christian Zänker se věnuje ochraně 

přírody. Těžiště jeho práce spočívá v 

mapování biotopů v Sasku a zpraco-

vání plánů managementu FFH-oblastí. 

Kromě toho se zapojuje do projektů 

„Zelené školy bez hranic“ v Zethau.

Dr. Ulrich Zöphel je referentem pro  

ochranu živočišných druhů na Zems-

kém úřadu pro životní prostředí a geo- 

logii. Po studiu biologie v Halle/Saale  

ho exkurze po Krušných horách přived-

ly k mapování výskytu ptáků a savců a 

především ke studiu netopýrů.   

e-mail: uzoephel@arcor.de

Český rejstřík

  Český rejstřík 

babočka admirál, Vanessa atalanta  270 
babočka bodláková, Vanessa cardui   272 
babočka kopřivová, Aglais urticae  270
babočka osiková, Nymphalis antiopa  272
babočka paví oko, Inachis io  270
babočkovití  270
bahnička mokřadní, Eleocharis palustris  96
baňatka obecná, Brachythecium rutabulum  54
barborka obecná, Barbarea vulgaris  174
barvínek menší, Vinca minor  118
bařička bahenní, Triglochin palustre  114
bázlivec černý, Galeruca tanaceti  296
bažanka vytrvalá, Mercurialis perennis  182
bedla červenající, Lepiota rhacodes  18
bedla vysoká, Macrolepiota procera  20
bedrník obecný, Pimpinella saxifraga  202
bedrník větší, Pimpinella major  202
bekasina otavní, Gallinago gallinago  332
bělásek ovocný, Aporia crataegi  268
bělásek řepkový, Pieris napi  268
bělásek řepový, Pieris rapae  268
bělásek řeřichový, Anthocharis cardamines  268
běláskovití  268
bělochoroš modravý, Spongiporus caesius  28
bělokřídlec luční, Siona lineata  278
bělozubka bělobřichá, Crocidura leucodon  368
bělozubka šedá, Crocidura suaveolens  368
bělozubka tmavá, Crocidura russula  368
bez černý, Sambucus nigra  92
bez hroznatý, Sambucus racemosa  92
bezkolenec modrý, Molinia caerulea  100
bezvláska vlnkatá, Atrichum undulatum  52
běžník hřebenitý, Xysticus cristatus  224
bika bělavá, Luzula luzuloides  94
bika chlupatá, Luzula pilosa  96
bika ladní, Luzula campestris  94
bika mnohokvětá, Luzula multiflora  94
bika sudetská, Luzula sudetica  94
blatouch bahenní, Caltha palustris  168
bledule jarní, Leucojum vernum  208  
bobr evropský, Castor fiber  376
bodlák kadeřavý, Carduus crispus  148
bojínek luční, Phleum pratense  100
bolehlav plamatý, Conium maculatum  202
bolševník obecný, Heracleum sphondylium  202
bolševník velkolepý,  
  Heracleum mantegazzianum  204
borovice blatka,  
  Pinus mugo subsp. Rotundata  68
borovice kleč, Pinus mugo  68
borovice lesní, Pinus sylvestris  68

borovice pokroucená, Pinus contorta  68
borovice rašelinná, Pinus x pseudopumilio  68
borovice vejmutovka, Pinus strobus  68
bradáček vejčitý, Listera ovata  184
bramborníček hnědý, Saxicola rubetra  354
brhlík lesní, Sitta europaea  352
brhlíkovití  352
brslen evropský, Euonymus europaeus  86
bršlice kozí noha, Aegopodium podagraria  200
brusinka, Vaccinium vitis-idaea  194
brusnice borůvka, Vaccinium myrtillus  184
břečťan popínavý, Hedera helix  90
březovník obecný, Piptoporus betulinus  30
bříza bělokorá, Betula pendula  72
bříza karpatská, Betula carpatica  72
bříza pýřitá, Betula pubescens  72
budníček lesní, Phylloscopus sibilatrix  358
budníček menší, Phylloscopus collybita  358
budníček větší  358
buk lesní, Fagus sylvatica  72
bukovinec osladičovitý,  
  Phegopteris connectilis  62
bukovník kapraďovitý,  
  Gymnocarpium dryopteris  62

cedivka podkorní, Amaurobius fenestralis  224 
cibulovka narcisová, Merodon equestris  236
cvrček lesní, Nemobius sylvestris  260
cvrčilka říční  350
cvrčilka zelená, Locustella naevia  350
čáp bílý  330
čáp černý, Ciconia nigra  330
čápovití  330
čarovník alpský, Circaea alpina  198
čarovník pařížský, Circaea lutetiana  198
čarovník prostřední, Circaea intermedia  198
čečetka zimní, Carduelis flammea  360
čechratka podvinutá, Paxillus involutus  16  
čejka chocholatá, Vanellus vanellus  332
černohlávek obecný, Prunella vulgaris  124
černokřídlec smuteční, Odezia atrata  278
černýš hajní, Melampyrum nemorosum  176
černýš lesní, Melampyrum sylvaticum  176
černýš luční, Melampyrum pratense  176
červenáček ohnivý, Pyrochroa coccinea  292
červenáček pilorohý, Pyrochroa serraticornis  292
červenka obecná, Erithacus rubecula  354
česnáček lékařský, Alliaria petiolata  192
česnek medvědí, Allium ursinum  206
česnek planý, Allium oleraceum  150
česnek šerý horský,  
  Allium senescens subsp. montanum  150
česnek viničný, Allium vineale  150
čilimník černající, Cytisus nigricans  168
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čírka obecná  330
čirůvka fialová, Lepista nuda  20
čistec bahenní, Stachys palustris  146
čížek lesní, Carduelis spinus  360
čmelák polní, Bombus pascuorum  248
čolek horský, Triturus alpestris  322
čolek obecný, Triturus vulgaris  322
čolek velký, Triturus cristatus  322

daněk evropský, Cervus dama  382
datel černý, Dryocopus martius  340
datlovití  340
děhel lékařský, Angelica archangelica  202
děhel lesní, Angelica sylvestris  202
děrkavka poduškovitá, Grimmia pulvinata  52
devětsil bílý, Petasites albus  204
devětsil lékařský, Petasites hybridus  152
divizna černá, Verbascum nigrum  174
divizna malokvětá, Verbascum thapsus  174
divizna velkokvětá, Verbascum densiflorum  174
dlask tlustozobý,  
  Coccothraustes coccothraustes  362
dlouhososka velká, Bombylius major  232
dlouhososkovití, Bombyliidae  232
dlouhozobka svízelová,  
  Macroglossum stellatarum  278
douglaska tisolistá, Pseudotsuga menziesii  70
dravci  334 
drobní motýli  280
drobnovýtruska hnědavá, Acarospora fuscata  44
drobnovýtruska rezavá, Acarospora sinopica  44
drobnovýtruska rumištní,  
  Acarospora nitrophila  44
drobnovýtruska smaragdová,  
  Acarospora smaragdula  44
drozd brávník, Turdus viscivorus  348
drozd kvíčala, Turdus pilaris  348
drozd zpěvný, Turdus philomelos  346
drozdovití  346
dub červený, Quercus rubra  80
dub letní, Quercus robur  78
dub zimní, Quercus petraea  80
dutohlávka červcová, Cladonia coccifera  38
dutohlávka pohárkatá, Cladonia pyxidata  38
dutohlávka rozsochatá, Cladonia furcata  38
dvojzubec černoplodý, Bidens frondosa  112
dvojzubec trojdílný, Bidens tripartita  112
dvouhrotec chvostnatý, Dicranum scoparium  50
dvouhroteček různotvárný,  
  Dicranella heteromalla  50
dymnivka bobovitá, Corydalis intermedia  132
dymnivka dutá, Corydalis cava  130
dymnivka žlutá, Corydalis lutea  132

habr obecný, Carpinus betulus  72
hadí mord nízký, Scorzonera humilis  162
hadinec obecný, Echium vulgare  122
hadovka smrdutá, Phallus impudicus  30
hasivka orličí, Pteridium aquilinum  62
hbitěnka polokřídlá, Phasia hemiptera  238
helmovka žlutobílá, Mycena flavoalba  22
heřmánek pravý, Matricaria recutita  204
heřmánek terčovitý, Matricaria discoidea  204
heřmánkovec nevonný,  
  Tripleurospermum perforatum  204
hlemýžď zahradní, Helix pomatia  216
hlíva ústřičná, Pleurotus ostreatus  24
hlodavci, Rodentia  374
hloh jednosemenný, Crataegus monogyna  90
hloh obecný, Crataegus laevigata  88
hluchavka nachová, Lamium purpureum  146
hluchavka objímavá, Lamium amplexicaule  146
hluchavka skvrnitá, Lamium maculatum  146
hmyzožravci, Insectivora  368
hnojník inkoustový, Coprinus atramentarius  20
hnojník obecný, Coprinus comatus  20
hnojník třptivý, Coprinus micaceus  20
holub doupňák, Columba oenas  334
holub hřivnáč, Columba palumbus  334
holubinka hlínožlutá, Russula ochroleuca  24
holubovití  334
hořčice rolní, Sinapis arvensis  174
houby břichatkovité  26
houby hřibovité  14
houby chorošovité  28
houby lupenité  16
hraboš mokřadní, Microtus agrestis  378
hraboš polní, Microtus arvalis  376
hrabošík podzemní, Microtus subterraneus  376
hrachor horský, Lathyrus linifolius  146
hrachor jarní, Lathyrus vernus  134
hrachor lesní, Lathyrus sylvestris  134
hrachor luční, Lathyrus pratensis  166
hrachor širolistý, Lathyrus latifolius  134
hrdlička divoká, Streptopelia turtur  334
hrdlička zahradní  334
hrouzek obecný, Gobio gobio  316
hruštička menší, Pyrola minor  142
hryzec vodní, Arvicola terrestris  376
hřib dubový, Boletus aestivalis  14
hřib dutonohý, Boletinus cavipes  16
hřib kovář, Boletus erythropus  16
hřib kříšť, Boletus calopus  16
hřib smrkový, Boletus edulis  14
hřib žlutomasý, Xerocomus chrysenteron  16
huseník lysý, Arabis glabra  180
hvězdoš jarní, Callitriche palustris agg.  116
hvězdovka trojitá, Geastrum triplex  30

hvozdík kartouzek  134
hvozdík kropenatý, Dianthus deltoides  134
hvozdík křovištní, Dianthus seguieri  134
hvozdík svazčitý  134
hýl obecný, Pyrrhula pyrrhula  362
hýl rudý, Carpodacus erythrinus  362

chrastavec rolní, Knautia arvensis  128
chrpa čekánek, Centaurea scabiosa  136
chrpa horská, Centaurea montana  136
chrpa luční, Centaurea jacea  136
chrpa modrá (polní), Centaurea cyanus  122
chrpa parukářka, Centaurea elatior  136
chřapáč jamkatý, Helvella lacunosa  32
chřástal polní, Crex crex  330
chřástalovití  330
chundelka metlice, Apera spica-venti  102
jabloň lesní, Malus sylvestris  76
jahodník obecný, Fragaria vesca  196
jahodník truskavec, Fragaria moschata  196
jalovec obecný, Juniperus communis  70
janovec metlatý, Cytisus scoparius  166
jantarka obecná, Succinea putris  214
jarmanka větší, Astrantia major  136
jasan pensylvánský, Fraxinus pennsylvanica  82
jasan ztepilý, Fraxinus excelsior  82
játrovky, Hepaticae  48
javor klen, Acer pseudoplatanus  80
javor mléč, Acer platanoides  80
jedle bělokorá, Abies alba  66
jehlice plazivá, Ononis repens  146
jehličnaté dřeviny  66
jelec tloušť, Leuciscus cephalus  316
jelen lesní (evropský), Cervus elaphus  382
jelenec běloocasý, Odocoileus virginianus  382
jeřáb břek, Sorbus torminalis  82
jeřáb muk, Sorbus aria  82
jeřáb prostřední, Sorbus intermedia   82
jeřáb ptačí, Sorbus aucuparia  82
jestřáb lesní, Accipiter gentilis  336
jestřábník hladký, Hieracium laevigatum  164
jestřábník chlupáček, Hieracium pilosella  164
jestřábník Lachenalův, Hieracium lachenalii  164
jestřábník oranžový, Hieracium aurantiacum  154
jestřábník savojský, Hieracium sabaudum  164
jestřábník zední, Hieracium murorum  164
ještěrka obecná, Lacerta agilis  324
ještěrka živorodá, Zootoca vivipara  324
jetel kaštanový, Trifolium spadiceum  166
jetel ladní, Trifolium campestre  166
jetel luční, Trifolium pratense  148
jetel plazivý, Trifolium repens  198
jetel pochybný, Trifolium dubium  166
jetel prostřední, Trifolium medium  148

jetel zlatý, Trifolium aureum  166
jetel zvrhlý, Trifolium hybridum  198
jetelovka hnědá, Euclidia glyphica  280
jezevec lesní, Meles meles  380
ježek východní, Erinaceus concolor  368
ježek západní, Erinaceus europaeus  368
jílek vytrvalý, Lolium perenne  98
jilm habrolistý, Ulmus minor  74
jilm horský, Ulmus glabra  74
jilm vaz, Ulmus laevis  74
jirnice modrá, Polemonium caeruleum  118
jírovec maďal, Aesculus hippocastanum  80
jírovec pleťový, Aesculus x carnea  80
jiřička obecná  342
jitrocel kopinatý, Plantago lanceolata  182
jitrocel větší, Plantago major  182
jízlivky, Eumenes sp.  242

kachna divoká, Anas platyrhynchos  328
kachnovití  328 
kakost bahenní, Geranium palustre  126
kakost hnědočervený, Geranium phaeum  126
kakost lesní, Geranium sylvaticum  126
kakost luční, Geranium pratense  126
kakost maličký, Geranium pusillum  140
kakost smrdutý, Geranium robertianum  142
kalina obecná, Viburnum opulus  88
kalous ušatý, Asio otus  338
káně lesní, Buteo buteo  334
kapraď osténkatá, Dryopteris carthusiana  62
kapraď rozložená, Dryopteris dilatata  62
kapraď samec, Dryopteris filix-mas  62
karbinec evropský, Lycopus europaeus  114
kavka obecná, Corvus monedula  346
kejklířka skvrnitá, Mimulus guttatus  172
kerblík lesní, Anthriscus sylvestris  202
kerblík třebule, Anthriscus cerefolium  202
keře  84
keříčkovité lišejníky  38
klanočepka obecná, Schistidium apocarpum  52
klikoroh borový, Hylobius abietis  296
klikoroh skvrnitý, Liparus germanus  296
klikva žoravina, Vaccinium oxycoccos  194
klínatka rohatá, Ophiogomphus cecilia  306
klouzek obecný, Suillus luteus  14
klouzek sličný, Suillus grevillei  16
kobylka hnědá, Decticus verrucivorus  260
kobylka obecná, Pholidoptera griseoaptera  260
kobylka zelená, Tettigonia viridissima  260
kobylka zpěvavá, Tettigonia cantans  260
kobylky  260
kohoutek luční, Silene flos-cuculi  134
kokořík mnohokvětý,  
  Polygonatum multiflorum  206
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kokořík přeslenitý,  
  Polygonatum verticillatum  206
kokořík vonný, Polygonatum odoratum  206
kokrhel menší, Rhinanthus minor  156
kokrhel větší, Rhinanthus angustifolius  158
kolenec rolní, Spergula arvensis  190
komonice bílá, Melilotus alba  196
komonice lékařská, Melilotus officinalis  196
konipas bílý, Motacilla alba  348
konipas horský, Motacilla cinerea  348
konipasovití  348
konopice dvouklaná, Galeopsis bifida  152
konopice polní, Galeopsis tetrahit  152
konopice pýřitá, Galeopsis pubescens  152
konopice sličná, Galeopsis speciosa  176
konopka obecná, Carduelis cannabina  360
kontryhel ledvinitý, Alchemilla reniformis  186
kontryhel lysý, Alchemilla glabra  186
kontryhel obecný, Alchemilla vulgaris  184
kontryhel ostrolaločný, Alchemilla vulgaris  186
kontryhel pastvinný, Alchemilla monticola  186
kontryhel půlkulovitý, Alchemilla subglobosa  186
kontryhel sivý, Alchemilla glaucescens  186
kontryhel třpytivý, Alchemilla micans  186
kontryhel vroubkovaný,  
  Alchemilla subcrenata  186
kontryhel žlutozelený,  
  Alchemilla xanthochlora  186
kopretina bílá, Leucanthemum vulgare  206
kopretina řimbaba, Tanacetum parthenium  160
koprník štětinolistý, Meum athamanticum  200
kopřiva dvoudomá, Urtica dioica  180
kopytník evropský, Asarum europaeum  156
koroptev polní  328
korovité lišejníky  42
korýši, Crustacea  228
kořenovec načervenalý, Rhizopogon roseolus  26
kos černý, Turdus merula  346
kosatec žlutý, Iris pseudacorus  114
kostival lékařský, Symphytum officinale  150
kostrbatec zelený, Rhytidiadelphus squarrosus  54
kostřava červená, Festuca rubra  104
kostřava lesní, Festuca altissima  108
kostřava luční, Festuca pratensis  102
kostřava obrovská, Festuca gigante  104
kostřava ovčí, Festuca ovina  104
kostřava vláskovitá, Festuca filiformis  104
kotrč kadeřavý, Sparassis crispa  30
kovařík krvavý, Ampedus sanguineus  290
kozák březový, Leccinum scabrum  14
kozí brada luční, Tragopogon pratensis  162
kozlíček polníček, Valerianella locusta  120
kozlík dvoudomý, Valeriana dioica  188
kozlík lékařský, Valeriana officinalis  138

krabilice chlupatá, Chaerophyllum hirsutum  200
krabilice mámivá, Chaerophyllum temulum  200
krabilice zápašná,  
  Chaerophyllum aromaticum  200
krabilice zlatoplodá, Chaerophyllum aureum  200
krahujec obecný, Accipiter nisus  336
králíček obecný  356
králíček ohnivý, Regulus ignicapillus  356
králíčkovití  356
králík divoký, Oryctolagus cuniculus  374
krásnice citrónová, Caloplaca citrina  42
krásnorůžek lepkavý, Calocera viscosa  30
krkavcovití  344
krkavec velký, Corvus corax  346
kropenatec brusnicový, Itame brunneata  280
kroucenec zední, Tortula muralis  52
krtek obecný, Talpa europaea  368
kručinka barvířská, Genista tinctoria  166
kručinka německá, Genista germanica  166
krušina olšová, Frangula alnus  86
kruštík širolistý, Epipactis helleborine  182
kruštík tmavočervený, Epipactis atrorubens  154
krutihlav obecný, Jynx torquilla  342
krysa obecná, Rattus rattus  378
křehkýš vodní, Myosoton aquaticum  190
křehutka různolistá, Lophocolea heterophylla  48
křemenáč březový, Leccinum versipelle  14
křemenáč osikový, Leccinum aurantiacum  14
křepelka polní, Coturnix coturnix  328
křídlatka japonská, Fallopia japonica  192
křídlatka sachalinská, Fallopia sachalinensis  192
křísek obecný, Euscelis incisus  256
křivatec luční, Gagea pratensis  168
křivatec žlutý, Gagea lutea  168
křivka obecná, Loxia curvirostra  360
křižák čtyřskvrnný, Araneus quadratus  222
kukačka obecná, Cuculus canorus  342
kukačkovití   342
kuklice červenonohá, Tachina fera  238
kuklicovití, Tachinidae  238
kuklík městský, Geum urbanum  170
kuklík potoční, Geum rivale  154
kulík říční  332
kulíkovití  332
kulíšek nejmenší, Glaucidium passerinum  338
kuloštítník beraní, Clytus arietis  294
kuna lesní, Martes martes  380
kuna skalní, Martes foina  380
kutilka písečná, Ammophila sabulosa  244
kutilkovití  244
kyčelnice cibulkonosná, Cardamine bulbifera  132
kyčelnice devítilistá, Dentaria enneaphyllos  166
kyhanka sivolistá, Andromeda polifolia  86
kyjanka pleťová, Clavaria incarnata  30

kyjovečka hnědavá, Clavulinopsis helvola  30
kýlnatka hajní, Scapania nemorea  50
kýlnatka zavlažovaná, Scapania irrigua  50
kýlnatka zvlněná, Scapania undulata  50
kyprej vrbice (kyprej obecný),  
  Lythrum salicaria  142

labuť velká, Cygnus olor  328
lakovka obecná, Laccaria laccata  20
lakušník štítnatý, Ranunculus peltatus  112
lakušník vodní, Ranunculus aquatilis  112
lasice hranostaj, Mustela erminea  380
lasice kolčava, Mustela nivalis  380
lebeda rozkladitá, Atriplex patula  184
ledňáček říční, Alcedo atthis  340
ledňáčkovití  340
lejsek černohlavý, Ficedula hypoleuca  354
lejsek malý  354
lejsek šedý  354
lejskovití  354
len počistivý, Linum catharticum  198
len setý, Linum usitatissimum  198
lesklice horská, Somatochlora alpestris  306
lesklice měděná, Cordulia aenea  306
lesklice zelenavá, Somatochlora metallica  306
lesklokorka ploská, Ganoderma lipsiense  30
letouni, Chiroptera  370
lilek potměchuť, Solanum dulcamara  128
lilie cibulkonosná, Lilium bulbiferum  154
lilie zlatohlávek, Lilium martagon  136
linduška lesní  350
linduška luční, Anthus pratensis  348
lípa srdčitá, Tilia cordata  76
lípa velkolistá, Tilia platyphyllos  76
lipan podhorní, Thymallus thymallus  314
lipnice hajní, Poa nemoralis  110
lipnice luční, Poa pratensis  106
lipnice namodralá, Poa humilis  106
lipnice obecná, Poa trivialis  106
lipnice roční, Poa annua  106
lipnice širokolistá, Poa chaixii  106
lipnice úzkolistá, Poa angustifolia  106
líska obecná, Corylus avellana  84
líska turecká, Corylus colurna  84
listnaté stromy  72
lišajovití  278
liška obecná, Vulpes vulpes  380
lnice květel, Linaria vulgaris  172
lomikámen zrnatý, Saxifraga granulata  196
losos obecný, Salmo salar  316
luňák červený, Milvus milvus  336
lupenité lišejníky  38
lýkovec jedovatý, Daphne mezereum  84
lyska černá, Fulica atra  330

máchelka podzimní, Leontodon autumnalis  162
máchelka srstnatá, Leontodon hispidus  162
mák pochybný, Papaver dubium  152
mák vlčí, Papaver rhoes  150
maloočka smaragdová, Micrommata virescens  224
mapovník nápadný, Rhizocarpon distinctum  42
mapovník Oederův, Rhizocarpon oederi  42
mapovník stolový, Rhizocarpon obscuratum  42
mapovník zeměpisný,  
  Rhizocarpon geographicum  42
máta dlouholistá, Mentha longifolia  130
máta huňatá, Mentha x rotundifolia  130
máta peprná, Mentha x piperita  130
máta rolní, Mentha arvensis  130
mateřídouška vejčitá, Thymus pulegioides  138
medyněk měkký, Holcus mollis  102
medyněk vlnatý, Holcus lanatus  102
mechy, Bryopsida  50
merlík bílý, Chenopodium album  184
merlík všedobr, Chenopodium bonus-henricus  184
měsíčnice roční  132
měsíčnice vytrvalá, Lunaria rediviva  132
meta temnostní, Meta menardi  222
metlice trsnatá, Deschampsia cespitosa  108
metlička křivolaká, Deschampsia flexuosa  110
mihule potoční, Lampetra planeri  316
misnička zední, Lecanora muralis  42
mléč drsný, Sonchus asper  78
mléč rolní, Sonchus arvensis  176
mléč zelinný, Sonchus oleraceus  178
mléčivec alpský, Cicerbita alpina  128
mlok skvrnitý, Salamandra salamandra  322
mlynařík dlouhoocasý, Aegithalos caudatus  354
modrásek bahenní, Maculinea nausithous  276
modrásek jehlicový, Polyommatus icarus  276
modrásek nejmenší, Cupido minimus  276
modráskovití  274
modřín japonský, Larix kaempferi  70
modřín opadavý, Larix decidua  70
mochna anglická, Potentilla anglica  172
mochna bahenní, Potentilla palustris  154
mochna husí, Potentilla anserina  172
mochna jarní, Potentilla tabernaemontani  172
mochna nátržník, Potentilla erecta  170
mochna plazivá, Potentilla reptans  172
mochna stříbrná, Potentilla argentea  172
mokrýš střídavolistý,  
  Chrysosplenium alternifolium  180
mokrýš vstřícnolistý,  
  Chrysosplenium oppositifolium  180
mokřatka žlutočerná, Evacanthus interruptus  254
motýlice  302
motýlice lesklá, Calopteryx splendens  302
motýlice obecná, Calopteryx virgo  302
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mravencovití  242
mravenec obrovský,  
  Camponotus herculeanus  242
mrchožrout černý, Phosphuga atrata  288
mrchožrout rudoprsý, Oiceoptoma thoracica  288
mrkev obecná, Daucus carota  204
mrkev obecná setá, Daucus sativus  204
mřenka mramorovaná, Barbatula barbatula  316
mřížkovec kuželovitý, Conocephalum conicum  48
muflon, Ovis musimon  384
muchomůrka citrónová, Amanita citrina  18
muchomůrka červená, Amanita muscaria  16
muchomůrka růžovka – masák,  
  Amanita rubescens  18
muchomůrka šedivka, Amanita excelsa  18
můrovití  280
myš domácí, Mus musculus  378
myšice křovinná, Apodemus sylvaticus  378
myšice lesní, Apodemus flavicollis  378
myšice temnopásá, Apodemus agrarius  378
myška drobná, Micromys minutus  378
mýval severní, Procyon lotor  380

náprstník červený, Digitalis purpurea  144
náprstník velkokvětý, Digitalis grandiflora  144
netopýr Brandtův, Myotis brandtii  370
netopýr černý, Barbastella barbastellus  374
netopýr dlouhouchý, Plecotus austriacus  374
netopýr hvízdavý, Pipistrellus pipistrellus  372
netopýr nejmenší, Pipistrellus pygmaeus  372
netopýr parkový, Pipistrellus nathusii  374
netopýr pestrý, Vespertilio murinus  372
netopýr pobřežní, Myotis dasycneme  370
netopýr rezavý, Nyctalus noctula  372
netopýr řasnatý, Myotis nattereri  370
netopýr severní, Eptesicus nilssonii  372
netopýr ušatý, Plecotus auritus  374
netopýr večerní, Eptesicus serotinus  372
netopýr velkouchý, Myotis bechsteinii  370
netopýr velký, Myotis myotis  372
netopýr vodní, Myotis daubentonii  370
netopýr vousatý, Myotis mystacinus  370
netýkavka malokvětá, Impatiens parviflora  172
netýkavka nedůtklivá, Impatiens noli-tangere  172
netýkavka žláznatá, Impatiens glandulifera  136
nitroplodka žlutozelená,  
  Dermatocarpon luridum  40
norek americký, Mustela vison  380
norník rudý, Clethrionomys glareolus  376
nosatec dubový, Curculio glandium  296
nosorožík kapucínek, Oryctes nasicorni  292
nutrie říční, Myocastor coypus  376

očnatka červenohnědá, Sicus ferrugineus  236
očnatkovití, Conopidae  236
ohniváček celíkový, Lycaena virgaurea  276
ohniváček černokřídlý, Lycaena phlaeas  274
ohniváček hřebenorohý,  
  Schizotus pectinicornis  292
okáč bojínkový, Melanargia galathea  270
okáč černohnědý, Erebia ligea  274
okáč luční, Maniola jurtina  274
okáč poháňkový, Coenonympha pamphilus  274
okáč prosíčkový, Aphantopus hyperantus  274
okřehek menší, Lemna minor  112
olše lepkavá, Alnus glutinosa  72
olše šedá, Alnus incana  74
olše zelená, Alnus viridis  74
oměj pestrý, Aconitum variegatum  126
oměj šalamounek, Aconitum napellus  126
oměj zahradní, Aconitum x cammarum  126
ondatra pižmová, Ondatra zibethicus  376
opeňka měnlivá, Kuehneromyces mutabilis  24
opletník plotní, Calystegia sepium  200
orobinec širokolistý, Typha latifolia  116
orobinec úzkolistý, Typha angustifolia  116
orsej jarní, Ficaria verna  168
ořešník kropenatý, Nucifraga caryocatactes  344
osladič obecný, Polypodium vulgare  62
ostatní houby  30
ostník pavoukožravý, Ero furcata  222
ostruhovník, Dicranotropis divergens  252
ostružiník křovištní, Rubus fruticosus agg.  92
ostružiník maliník, Rubus idaeus  92
ostřice  94
ostřice, Carex  96
ostřice blešní, Carex pulicaris  98
ostřice Buekova, Carex buekii  98
ostřice Hartmanova, Carex hartmanii  98
ostřice chabá, Carex flacca  98
ostřice ježatá, Carex echinata  96
ostřice kulkonosná, Carex pilulifera  98
ostřice měchýřkatá, Carex vesicaria  98
ostřice obecná, Carex nigra  98
ostřice prosová, Carex panicea  98
ostřice rusá, Carex flava  98
ostřice řídkoklasá, Carex remota  96
ostřice skloněná, Carex demissa  98
ostřice štíhlá, Carex acuta  98
ostřice trsnatá, Carex cespitosa  98
ostřice třeslicovitá, Carex brizoides  96
ostřice zobánkatá, Carex rostrata  98
otakárek fenyklový, Papilio machaon  268
otakárkovití  268
otrus ošedivělý, Lepraria incana  44
ouško zaječí, Otidea leporina  32
outkovka pestrá, Trametes versicolor  28

ovsík vyvýšený, Arrhenatherum elatius  106
ovsíř pýřitý, Avenula pubescens  106

pačmelák cizopasný, Psithyrus rupestris  248
páchník hnědý, Osmoderma eremita  292
papratka samičí, Athyrium filix-femina  62
páskovec kroužkovaný,  
  Cordulegaster boltonii  306
páskovka hajní, Cepaea nemoralis  212
páskovka keřová, Cepaea hortensis  212
páteříček žlutý, Rhagonycha fulva  290
pečárka ovčí, Agaricus arvensis  18
pelonoska hluchavková,  
  Anthophora plumipes  244
pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris  156
pelyněk pravý, Artemisia absinthum  156
pěnice černohlavá, Sylvia atricapilla  356
pěnice hnědokřídlá, Sylvia communis  356
pěnice pokřovní, Sylvia curruca  358
pěnice slavíková, Sylvia borin  356
pěnice vlašská  358
pěnicovití  356
penízek modravý, Thlaspi caerulescens  194
penízek rolní, Thlaspi arvense  194
penízovka sametonohá, Flammulina velutipes  22
pěnkava jíkavec  360
pěnkava obecná, Fringilla caelebs  360
pěnkavovití  358
perleťovec dvanáctitečný, Boloria selene  272
perleťovec menší, Issoria lathonia  272
perleťovec nejmenší, Boloria dia  272
perleťovec stříbropásek, Argynnis paphia  272
pérnatec horský, Lastrea limbosperma  62
pérovník pštrosí, Matteuccia struthiopteris  62
pestrokrovečník menší,  
  Thanasimus femoralis  290
pestrokrovečník mravenčí,  
  Thanasimus formicarius  290
pestřec obecný, Scleroderma citrinum  26
pestřenka dvojpásá, Chrysotoxum bicinctum  234
pestřenka hrušňová, Scaeva pyrastri  234
pestřenka kovová, Eristalinus aeneus  236
pestřenka pastvinná, Rhingia campestris  234
pestřenka prosvítavá, Volucella pellucens  236
pestřenka pruhovaná, Episyrphus balteatus  232
pestřenka psaná, Sphaerophoria scripta  234
pestřenka smrtihlavka, Myathropa florea  236
pestřenkovití, Syrphidae  232
pěvuška modrá, Prunella modularis  350
pěvuškovití  350
pcháč bahenní, Cirsium palustre  144
pcháč bezlodyžný, Cirsium acaule  146
pcháč obecný, Cirsium vulgare  146
pcháč oset, Cirsium arvense  144

pcháč různolistý, Cirsium heterophyllum  144
pcháč zelinný, Cirsium oleraceum  146
píďalkovití  278
pidikřísek, Eupteryx heydenii  254
pilatkovití  242
pitulník žlutý, Lamium galeobdolon  158
pižmovka mošusová, Adoxa moschatellina  184
plachetnatka keřová, Linyphia triangularis  226
plamatka lesní, Arianta arbustorum  212
plavuň vidlačka, Lycopodium clavatum  60
plavuník alpínský, Diphasiastrum alpinum  60
plavuník zploštělý,  
  Diphasiastrum complanatum  60
plazi  324
plch velký, Glis glis  376
plicník lékařský, Pulmonaria officinalis  124
plicník tmavý, Pulmonaria obscura  124
ploník chluponosný, Polytrichum piliferum  50
ploník jalovcový, Polytrichum juniperinum  50
ploník obecný, Polytrichum commune  50
ploník ztenčený, Polytrichum formosum  50
plšík lískový, Muscardinus avellanarius  376
plzák španělský, Arion lusitanicus  214
pobřežnice obecná, Pellia epiphylla  48
podběl lékařský, Tussilago farfara  160
poháňka hřebenitá, Cynosurus cristatus  100
polák chocholačka, Aythya fuligula  328
polák velký   330
pomněnka bahenní, Myosotis palustris  120
pomněnka drobnokvětá, Myosotis stricta  120
pomněnka lesní, Myosotis sylvatica  120
pomněnka rolní, Myosotis arvensis  120
popenec obecný, Glechoma hederacea  124
porostnice mnohotvárná,  
  Marchantia polymorpha  48
poštolka obecná, Falco tinnunculus  334
pošvatka šafránová, Amanita crocea  18
potápka černokrká  332
potápka malá  332
potápka roháč, Podiceps cristatus  332
potápkovití  332
potkan, Rattus norvegicus  378
pramenička obecná, Fontinalis antipyretica  52
pramenička šupinatá, Fontinalis squamosa  54
prase divoké, Sus scrofa  382
prasetník kořenatý, Hypochaeris radicata  160
prášivka černající, Bovista nigrescens  26
prha chlumní (Arnika), Arnica montana  162
protěž bažinná, Gnaphalium uliginosum  160
protěž lesní, Gnaphalium sylvaticum  160
provazovka bradavkatá, Usnea filipendula  38
prstenovka, Macropsis fuscula  252
prstnatec bezový, Dactylorhiza sambucina  150
prstnatec májový, Dactylorhiza majalis  148
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prstnatec plamatý, Dactylorhiza maculata  136
prutník stříbřitý, Bryum argenteum  52
prvosenka jarní, Primula veris  176
prvosenka vyšší, Primula elatior  176
pryskyřník hlíznatý, Ranunculus bulbosus  170
pryskyřník kosmatý, Ranunculus lanuginosus  170
pryskyřník plamének, Ranunculus flammula  170
pryskyřník platanolistý,  
  Ranunculus platanifolia  188
pryskyřník plazivý, Ranunculus repens  170
pryskyřník prudký, Ranunculus acris  170
pryskyřník zlatožlutý, Ranunculus auricomus  170
pryšec chvojka, Euphorbia cyparissias  182
pryšec kolovratec, Euphorbia helioscopia  180
pryšec obecný, Euphorbia esula  182
pryšec okrouhlý, Euphorbia peplus  180
pryšec sladký, Euphorbia dulcis  180
přástevník chrastavcový, Diacrisia sannio  278
přástevník kostivalový,  
  Euplagia quadripunctaria  278
přástevníkovití  278
předivka šedá, Yponomeuta sedella  280
přeslička bahenní, Equisetum palustre  60
přeslička lesní, Equisetum sylvaticum  60
přeslička poříční, Equisetum fluviatile  62
přeslička rolní, Equisetum arvense  60
psárka luční, Alopecurus pratensis  100
psík mývalovitý, Nyctereutes procyonoides  380
psineček obecný, Agrostis capillaris  104
psineček psí, Agrostis canina  104
psineček výběžkatý, Agrostis stolonifera  104
pstroček dvoulistý, Maianthemum bifolium  206
pstruh duhový, Oncorhynchus mykiss  318
pstruh obecný potoční, Salmo trutta fario  314
pšeníčko rozkladité, Milium effusum  108
ptačinec hajní, Stellaria nemorum  188
ptačinec mokřadní, Stellaria alsine  190
ptačinec prostřední, Stellaria media  190
ptačinec trávovitý, Stellaria graminea  190
ptačinec velkokvětý, Stellaria holostea  190
puchýřka útlá, Coleanthus subtilis  100
puchýřník křehký, Cystopteris fragilis  62
pukléřka sivá, Platismatia glauca  40
punčoškář zemní, Coelotes terrestris  224
pupalka dvouletá, Oenothera biennis  172
pupkovka srstnatá, Umbilicaria hirsuta  40
puštík obecný, Strix aluco  338
pýchavka bradavičnatá, Lycoperdon perlatum  26
pýchavka hruškovitá, Lycoperdon pyriforme  26
pýchavka obrovská, Langermannia gigantea  26
pýr plazivý, Elymus repens  98

racek chechtavý, Larus ridibundus  332
rackovití  332 
rak řiční, Astacus astacus  228
rákosník zpěvný, Acrocephalus palustris  358
rašeliník křivolistý, Sphagnum fallax  50
rašeliníky, Sphagnidae  50
rdesno blešník, Persicaria lapathifolia  138
rdesno červivec, Persicaria maculosa  138
rdesno hadí kořen, Bistorta major  138
rdesno obojživelné, Persicaria amphibia  140
rdesno peprník, Persicaria hydropiper  140
rdest alpský, Potamogeton alpinus  112
rdest kadeřavý, Potamogeton crispus  112
rdest vzplývavý, Potamogeton natans  112
rehek domácí, Phoenicurus ochruros  356
rehek zahradní, Phoenicurus phoenicurus  356
rejsec černý, Neomys anomalus  368
rejsec vodní, Neomys fodiens  368
rejsek malý, Sorex minutus  368
rejsek obecný, Sorex araneus  368
rmen rolní, Anthemis arvensis  206
roháček bukový, Sinodendron cylindricum  294
rohozec trojlaločný, Bazzania trilobata  48
rohozub nachový, Ceratodon purpureus  52
rojovník bahenní, Ledum palustre  88
rokyt cypřišovitý, Hypnum cupressiforme  54
ropucha obecná, Bufo bufo  322
rorýs obecný, Apus apus  342
rorýsovití  342
rosnatka okrouhlolistá, Drosera rotundifolia  196
rozchodník nachový, Sedum telephium  148
rozchodník ostrý, Sedum acre  178 
rozchodník šestiřadý, Sedum sexangulare  178
rozrazil břečťanolistý, Veronica hederifolia  118
rozrazil horský, Veronica montana  120
rozrazil lékařský, Veronica officinalis  118
rozrazil perský, Veronica persica  118
rozrazil potoční, Veronica beccabunga  114
rozrazil rezekvítek, Veronica chamaedrys  120
rozrazil štítkovitý, Veronica scutellata  120
rožec obecný, Cerastium holosteoides  190
rožec plstnatý  190
rožec rolní, Cerastium arvense  190
rukev bažinná, Rorippa palustris  176
růže podhorská  90
růže svraskalá, Rosa rugosa  90
růže šípková, Rosa canina  90
růžoprutník růžovitý, Rhodobryum roseum  52
rybíz alpský, Ribes alpinum  90
rybíz červený, Ribes rubrum  90
rys ostrovid, Lynx lynx  382
ryzec černohlávek, Lactarius lignyotus  24
ryzec dubový, Lactarius quietus  24
ryzec kravský, Lactarius torminosus  24

ryzec pravý, Lactarius deliciosus  24
řasnatka lesní, Macrogastra plicatula  214
řebříček bertrám, Achillea ptarmica  204
řebříček obecný, Achillea millefolium  204
řeřišnice hořká, Cardamine amara  192
řeřišnice křivolaká, Cardamine flexuosa  192
řeřišnice luční, Cardamine pratensis  192
řeřišnice srstnatá, Cardamine hirsuta  192
řeřišničník Hallerův, Cardaminopsis halleri  192
řeřišničník písečný, Cardaminopsis arenosa  194

samorostlík klasnatý, Actaea spicata  188
saranče  262
saranče hnědá, Chorthippus brunneus  262
saranče měnlivá, Chorthippus biguttulus  262
saranče obecná, Chorthippus parallelus  262
saranče tlustá, Stethophyma grossum  262
saranče zelená, Omocestus viridulus  262
sasanka hajní, Anemone nemorosa  188
sasanka pryskyřníkovitá,  
  Anemone ranunculoides  188
sedmikvítek evropský, Trientalis europaea  194
silenka dvoudomá, Silene dioica  152
silenka nadmutá, Silene vulgaris  190
silenka nicí, Silene nutans  192
silenka širolistá, Silene latifolia  192
sírovec žlutooranžový, Laetiporus sulphureus  28
sítina cibulkatá, Juncus bulbosus  94
sítina klubkatá, Juncus conglomeratus  94
sítina kostrbatá, Juncus squarrosus  94
sítina niťovitá, Juncus filiformis  94
sítina ostrokvětá, Juncus acutiflorus  94
sítina rozkladitá, Juncus effusus  94
sítina tenká, Juncus tenuis  94
sítina žabí, Juncus bufonius  94
sítiny  94
siven americký, Salvelinus fontinalis  318
skokan hnědý, Rana temporaria  322
skokan ostronosý, Rana arvalis  324
skokan štíhlý, Rana dalmatina  324
skorcovití  344
skorec vodní, Cinclus cinclus  344
skřipina lesní, Scirpus sylvaticus  96
skřivan polní, Alauda arvensis  350
skřivanovití  350
slepýš křehký, Anguis fragilis  324
sléz lesní, Malva sylvestris  142
sléz pižmový, Malva moschata  140
sléz přehlížený, Malva neglecta  140
sléz velkokvětý, Malva alcea  142
sleziník červený, Asplenium trichomanes  62
sleziník routička, Asplenium ruta-muraria  62
slíďák hajní, Pardosa lugubris  222
slimáčník táhlý, Semilimax semilimax  214

slimák popelavý, Limax cinereoniger  212
slimák žlutý, Malacolimax tenellus  212
slípka zelenonohá  330
slivoň švestka, Prunus domestica  88
sluka lesní, Scolopax rusticola  332
slukovití  332
smetanka lékařská, Taraxacum officinale  162
smilka tuhá, Nardus stricta  98
smolnička obecná, Silene viscaria  152
smrk Pančičův, Picea omorika  66
smrk pichlavý, Picea pungens  68
smrk ztepilý, Picea abies  66
smrž špičatý, Morchella conica  32
snědek chocholičnatý,  
  Ornithogalum umbellatum  206
sojka obecná, Garrulus glandarius  344
soumračník rezavý, Ochlodes venata  276
soumračníkovití  276
sova pálená, Tyto alba  338
sovy  336
srha laločnatá, Dactylis glomerata  102
srnec obecný, Capreolus capreolus  382
srstka angrešt, Ribis uva-crispa  90
sršeň obecná, Vespa crabro  242
sršňovití  242
starček Fuchsův, Senecio ovatus  158
starček lepkavý, Senecio viscosus  158
starček obecný, Senecio vulgaris  158
starček potoční, Tephroseris crispa  158
starček přímětník, Senecio jacobaea  158
stehlík obecný, Carduelis carduelis  360
straka obecná, Pica pica  344
strakapoud malý, Dendrocopus minor  340
strakapoud velký, Dendrocopus major  340
strmělka mlženka, Lepista nebularis  20
strnad obecný, Emberiza citrinella  348
strnadovití  348
strupka lasturnatá, Hypocenomyce scalaris  42
střemcha obecná, Prunus padus  78
střemcha pozdní, Prunus serotina  78
střevle potoční, Phoxinus phoxinus  316
střevlík kožitý, Carabus coriaceus  288
střevlík svraštělý, Carabus intricatus  288
střevlík zahradní, Carabus hortensis  288
střízlík obecný, Troglodytes troglodytes  352
střízlíkovití  352
sudokopytníci, Artiodactyla  382
suchohřib hnědý, Xerocomus badius  14
suchopýr pochvatý, Eriophorum vaginatum  96
suchopýr širolistý, Eriophorum latifolium  96
suchopýr úzkolistý, Eriophorum angustifolium  96
sveřep bezbranný, Bromus inermis  104
sveřep jalový, Bromus sterilis  104
sveřep měkký, Bromus hordeaceus  104
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vrána obecná, Corvus corone  346
vrána obecná šedá  346
vraní oko čtyřlisté, Paris quadrifolia  180
vranka obecná, Cottus gobio  314
vrápenec malý, Rhinolophus hipposideros  370
vrásenka okrouhlá, Discus rotundatus  214
vrásenka pomezní, Discus ruderatus  214
vratič obecný, Tanacetum vulgare  160
vrba bílá, Salix alba  76
vrba jíva, Salix caprea  74
vrba křehká, Salix fragilis  74
vrba lýkovcová, Salix daphnoides  76
vrba načervenalá, Salix x rubens  76
vrba nachová, Salix purpurea  84
vrba pětimužná, Salix pentandra  76
vrba plazivá, Salix repens  84
vrba popelavá, Salix cinerea  84
vrba ušatá, Salix aurita  84
vrbina hajní, Lysimachia nemorum  178
vrbina obecná, Lysimachia vulgaris  174
vrbina penízková, Lysimachia nummularia  178
vrbina tečkovaná, Lysimachia punctata  174
vrbovka bahenní, Epilobium palustre  140
vrbovka čtyřhranná, Epilobium tetragonum  140
vrbovka horská, Epilobium montanum  140
vrbovka chlumní, Epilobium collinum  140
vrbovka chlupatá, Epilobium hirsutum  144
vrbovka růžová, Epilobium roseum  140
vrbovka úzkolistá, Epilobium angustifolium  142
vrbovka žláznatá, Epilobium ciliatum  140
vřes obecný, Calluna vulgaris  134
vstavač kukačka, Orchis morio  150
vstavač mužský, Orchis mascula  148
vstavač osmahlý, Orchis ustulata  150
všedobr horský, Peucedanum ostruthium  202
všivec lesní, Pedicularis sylvatica  138
vydra říční, Lutra lutra  382
výr velký, Bubo bubo  336
výtrusné rostliny  60

zajíc polní,Lepus europaeus  374
zajíci, Lagomorpha  374
záraza hřebíčková,  
  Orobanche caryophyllacea  132
zavíječ zahradní, Eurrhypara hortulata  280
závitka mnohokořenná, Spirodela polyrhiza  112
zběhovec lesní, Ajuga genevensis  124
zběhovec plazivý, Ajuga reptans  122
zblochan vzplývavý, Glyceria fluitans  108
zdobenec zelenavý, Gnorimus nobilis  292 
zdrojovka hladkosemenná, Montia fontana  114
zednice  246
zejkovec hluchavkový,  
  Pseudopanthera macularia  280

tučnice obecná, Pinguicula vulgaris  130
ťuhýk obecný, Lanius collurio  342
ťuhýk šedý, Lanius excubitor  344
ťuhýkovití  342
tužebník jilmový, Filipendula ulmaria  196

udatna lesní, Aruncus dioicus  194
upolín evropský, Trollius europaeus  168
úrazník položený, Sagina procumbens  190  
útlenka kopinatá, Eupelix cuspidata  254
uzlatka  244 
užovka hladká, Coronella austriaca  324
užovka obojková, Natrix natrix  324

václavka smrková, Armillaria ostoyae  22
vážka čárkovaná, Leucorrhinia dubia  306
vážka čtyřskvrnná, Libellula quadrimaculata  308
vážka obecná, Sympetrum vulgatum  308
vážka rudá, Sympetrum sanguineum  308
vážka temnoskvrnná, Leucorrhinia rubicunda  306
vážka tmavá, Sympetrum danae  308
vážka žlutavá, Sympetrum flaveolum  308
včelojed lesní, Pernis aprivorus  336
včelovití  244
večernice vonná, Hesperis matronalis  132
vějířovec obrovský, Meripilus giganteus  28
věsenka nachová, Prenanthes purpurea  144
veverka obecná, Sciurus vulgaris  374
vikev plotní, Vicia sepium  128
vikev ptačí, Vicia cracca   128
vikev setá, Vicia sativa  128
violka bahenní, Viola palustris  130
violka lesní, Viola reichenbachiana  118
violka psí, Viola canina  118
violka Rivinova, Viola riviniana  118
violka rolní, Viola arvensis  130
violka trojbarevná, Viola tricolor  130
violka vonná, Viola odorata  118
vítod douškolistý, Polygala serpyllifolia  122
vítod obecný, Polygala vulgaris  122
vlaštovičník větší, Chelidonium majus  178
vlaštovka obecná, Hirundo rustica  342
vlčí bob mnoholistý, Lupinus polyphyllus  122
vlochyně bahenní, Vaccinium uliginosum  184
vodní rostliny  112
volavka popelavá, Ardea cinerea  330
volavkovití  330
vosík skvrnitý, Polistes dominulus  242
voskovečka zápašná,  
  Camarophyllopsis foetens  22
voskovka lišková, Hygrocybe lepida  22
vrabcovití  350
vrabec domácí, Passer domesticus  350
vrabec polní, Passer montanus  350

šťavnatka (voskovka) veselá, Hygrocybe laeta  22
štírovník bažinný, Lotus uliginosus  164
štírovník růžkatý, Lotus corniculatus  164
šťovík dlouholistý, Rumex longifolius  156
šťovík kyselý, Rumex acetosa  152
šťovík menší, Rumex acetosella  152
šťovík tupolistý, Rumex obtusifolius  156
šťovík vodní, Rumex aquaticus  156
šurpek tenkožeberný, Orthotrichum affine  52

terčovka bublinatá, Hypogymnia physodes  38
terčovka skalní, Parmelia saxatilis  38
terčovník šedý, Physcia caesia  40
terčovník zední, Xanthoria parietina  40
tesařík černošpičký, Stenurella melanura  294
tesařík čtveropásý, Leptura quadrifasciata  294
tesařík fialový, Callidium violaceum  294
tesařík ozbrojený, Leptura maculata  294
tesařík pižmový, Aromia moschata  294
tetlucha kozí pysk, Aethusa cynapium  202
tetřevovití  328
tetřívek obecný, Tetrao tetrix  328
tchoř stepní, Mustela eversmanii  380
tchoř tmavý, Mustela putorius  380
tiplice obrovská, Tipula maxima  232
tiplice tmavá, Tanyptera atrata  232
tiplicovití, Tipulidae  232
tis červený, Taxus baccata  66
tolice dětelová, Medicago lupulina  166
tomka vonná, Anthoxanthum odoratum  100
topol osika, Populus tremula  74
trávy  94
trhutka obecná, Riccia sorocarpa  48
trhutka plovoucí, Riccia fluitans  48
trhutka sivá, Riccia glauca  48
trnka obecná, Prunus spinosa  88
trnovník akát, Robinia pseudoacacia  82
trojlaločka pyskatá, Helicodonta obvoluta  212
trojštět žlutavý, Trisetum flavescens  106
trojzubec poléhavý, Danthonia decumbens  102
troudnatec kopytovitý, Fomes fomentarius  28
troudnatec pásovaný, Fomitopis pinicola  28
truskavec ptačí, Polygonum aviculare  182
třepenitka svazčitá, Hypholoma fasciculare  22
třeslice prostřední, Briza media  102
třešeň ptačí, Prunus avium  78
třezalka skvrnitá, Hypericum maculatum  158
třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum  158
třtina choupkatá, Calamagrostis villosa  110
třtina křovištní, Calamagrostis epigeios  108
třtina nachová,  
  Calamagrostis phragmitoides  108
třtina rákosovitá, Calamagrostis arundinacea  110
třtina šedavá, Calamagrostis carundinacea  108

sveřep vzpřímený, Bromus erectus  104
světlík lékařský, Euphrasia officinalis  200
svíčníček žloutkavý, Canderlariella vitellina  42
svízel bahenní, Galium palustre  188
svízel hercynský, Galium saxatile  186
svízel povázka, Galium mollugo  186
svízel přítula, Galium aparine  186
svízel slatinný (močálový),  
  Galium uliginosum  188
svízel syřišťový, Galium verum  186
svízel vonný (mařinka vonná),  
  Galium odoratum  186
svízelka chlupatá, Cruciata laevipes  178
svlačec rolní, Convolvulus arvensis  198
sýc rousný, Aegolius funereus  338
sýkora babka, Parus palustris  354
sýkora koňadra, Parus major  352
sýkora lužní  354
sýkora modřinka, Parus caeruleus  352
sýkora parukářka, Parus cristatus  354
sýkora uhelníček, Parus ater  352
sýkorovití  352
sysel obecný, Spermophilus citellus  374
šelmy, Carnivora  380
šidélko brvonohé, Platycnemis pennipes  302
šidélko kopovité, Coenagrion hastulatum  302
šidélko kroužkované,  
  Enallagma cyathigerum  302
šidélko malé, Ischnura pumilio  304
šidélko páskované, Coenagrion puella  302
šidélko ruměnné, Pyrrhosoma nymphula  304
šidélko větší, Ischnura elegans  304
šídla  304
šídlatka páskovaná, Lestes sponsa  302
šídlatka tmavá, Lestes dryas  302
šídlo královské, Anax imperator  306
šídlo modré, Aeshna cyanea  304
šídlo pestré, Aeshna mixta  306
šídlo sítinové, Aeshna juncea  304
šídlo velké, Aeshna grandis  306
šišák vroubkovaný, Scutellaria galericulata  124
škarda bahenní, Crepis paludosa  164
škarda dvouletá, Crepis biennis  164
škarda měkká, Crepis mollis  164
škarda vláskovitá, Crepis capillaris  164
škeble říční, Anodonta anatina  216
šoupálek dlouhoprstý, Certhia familiaris  352
šoupálek krátkoprstý  352
šoupálkovití  352
špaček obecný, Sturnus vulgaris  346
špačkovití  346
šťavel kyselý, Oxalis acetosella  198
šťavel růžkatý, Oxalis corniculata  198
šťavel tuhý, Oxalis stricta  198
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Alisma plantago-aquatica, žabník jitrocelový  114 
Alliaria petiolata, česnáček lékařský  192  
Allium oleraceum, česnek planý  150  
Allium senescens subsp. montanum,    
  česnek šerý horský  150  
Allium ursinum, česnek medvědí  206  
Allium vineale, česnek viničný  150   
Alnus glutinosa, olše lepkavá  72   
Alnus incana, olše šedá  74   
Alnus viridis , olše zelená  74  
Alopecurus pratensis, psárka luční  100  
Amanita citrina, muchomůrka citrónová  18 
Amanita crocea, pošvatka šafránová  18  
Amanita excelsa, muchomůrka šedivka  18  
Amanita muscaria, muchomůrka červená  16  
Amanita rubescens,  
  muchomůrka růžovka – masák  18 
Amaurobius fenestralis, cedivka podkorní  224 
Ammophila sabulosa, kutilka písečná  244 
Ampedus sanguineus, kovařík krvavý  290 
Anas platyrhynchos, kachna divoká  328 
Anax imperator, šídlo královské  306  
Andrena haemorrhoa  244
Andromeda polifolia, kyhanka sivolistá  86  
Anemone nemorosa, sasanka hajní  188  
Anemone ranunculoides,  
  sasanka pryskyřníkovitá  188  
Angelica archangelica, děhel lékařský  202  
Angelica sylvestris, děhel lesní  202   
Anguis fragilis, slepýš křehký  324   
Anodonta anatina, škeble říční  216  
Anthemis arvensis, rmen rolní  206   
Anthidium manicatum  246
Anthidium strigatum  246
Anthocharis cardamines, bělásek řeřichový  268 
Anthophora plumipes,  
  pelonoska hluchavková  244   
Anthoxanthum odoratum, tomka vonná  100  
Anthriscus cerefolium, kerblík třebule  202  
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní  202  
Anthus pratensis, linduška luční  348 
Apera spica-venti, chundelka metlice  102 
Aphantopus hyperantus, okáč prosíčkový  274 
Apodemus agrarius, myšice temnopásá  378  
Apodemus flavicollis, myšice lesní  378  
Apodemus sylvaticus, myšice křovinná  378 
Apoderus coryli, zobonoska lísková  296  
Aporia crataegi, bělásek ovocný  268  
Apus apus, rorýs obecný  342  
Arabis glabra, huseník lysý  180   
Araneus quadratus, křižák čtyřskvrnný  222  
Ardea cinerea, volavka popelavá  330 
Argynnis paphia, perleťovec stříbropásek  272 
Arianta arbustorum, plamatka lesní  212  

  Latinský rejstřík

Abies alba, jedle bělokorá  66  
Acarospora fuscata, drobnovýtruska hnědavá  44 
Acarospora nitrophila,  
  drobnovýtruska rumištní  44  
Acarospora sinopica, drobnovýtruska rezavá  44 
Acarospora smaragdula,  
  drobnovýtruska smaragdová  44  
Accipiter gentilis, jestřáb lesní  336  
Accipiter nisus, krahujec obecný  336 
Acer platanoides, javor mléč  80  
Acer pseudoplatanus, javor klen  80  
Aconitum napellus, oměj šalamounek  126 
Aconitum variegatum, oměj pestrý  126 
Aconitum x cammarum, oměj zahradní  126  
Acrocephalus palustris, rákosník zpěvný  358  
Actaea spicata, samorostlík klasnatý  188  
Adoxa moschatellina, pižmovka mošusová  184 
Aegithalos caudatus, mlynařík dlouhoocasý  354 
Aegolius funereus, sýc rousný  338  
Aegopodium podagraria, bršlice kozí noha  200 
Aesculus hippocastanum, jírovec maďal  80 
Aesculus x carnea, jírovec pleťový  80  
Aeshna cyanea, šídlo modré  304   
Aeshna grandis, šídlo velké  306   
Aeshna juncea, šídlo sítinové  304   
Aeshna mixta, šídlo pestré  306  
Aethusa cynapium, tetlucha kozí pysk  202  
Agallia brachyptera  254
Agaricus arvensis, pečárka ovčí  18  
Aglais urticae, babočka kopřivová  270  
Agrostis canina, psineček psí  104 
Agrostis capillaris, psineček obecný  104 
Agrostis stolonifera, psineček výběžkatý  104 
Achillea millefolium, řebříček obecný  204 
Achillea ptarmica, řebříček bertrám  204 
Ajuga genevensis, zběhovec lesní  124  
Ajuga reptans, zběhovec plazivý  122  
Alauda arvensis, skřivan polní  350   
Alcedo atthis, ledňáček říční  340  
Alchemilla glabra, kontryhel lysý  186  
Alchemilla glaucescens, kontryhel sivý  186  
Alchemilla micans, kontryhel třpytivý  186 
Alchemilla monticola, kontryhel pastvinný  186 
Alchemilla reniformis, kontryhel ledvinitý  186 
Alchemilla subcrenata,  
  kontryhel vroubkovaný  186   
Alchemilla subglobosa, kontryhel půlkulovitý  186 
Alchemilla vulgaris, kontryhel ostrolaločný  186 
Alchemilla vulgaris, kontryhel obecný  184 
Alchemilla xanthochlora,  
  kontryhel žlutozelený  186  

zevar vzpřímený, Sparganium erectum  114
zimolez černý, Lonicera nigra  86
zlatobýl kanadský, Solidago canadensis  160
zlatobýl obecný, Solidago virgaurea  158
zlatobýl obrovský, Solidago gigantea  160
zlatohlávek hladký, Protaetia cuprea  292
zmije obecná, Vipera berus  324
zobonoska lísková, Apoderus coryli  296
zpěvní ptáci  342
zvonečník černý, Phyteuma nigrum  128
zvonečník hlavatý, Phyteuma orbiculare  128
zvonečník klasnatý, Phyteuma spicatum  178
zvonek broskvolistý, Campanula persicifolia  126
zvonek kopřivolistý, Campanula trachelium  124
zvonek okrouhlolistý,  
  Campanula rotundifolia  124
zvonek rozkladitý, Campanula patula  126
zvonek řepkovitý, Campanula rapunculoides  124
zvonek širokolistý, Campanula latifolia  124
zvonek zelený, Carduelis chloris  358
zvonohlík zahradní, Serinus serinus  358
žabník jitrocelový, Alisma plantago-aquatica  114
žebrovice různolistá, Blechnum spicant  62
žilnatka, Cixius cunicularius  252
žindava evropská, Sanicula europaea  136
žluna šedá, Picus canus  340
žluna zelená, Picus viridis  340
žluťásek čičorečkový, Colias hyale  270
žluťásek řešetlákový, Gonepteryx rhamni  270
žluťucha orlíčkolistá,  
  Thalictrum aquilegiifolium  132
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Coenagrion puella, šidélko páskované  302  
Coenonympha pamphilus, okáč poháňkový  274 
Coleanthus subtilis, puchýřka útlá  100 
Colias hyale , žluťásek čičorečkový  270 
Columba oenas, holub doupňák  334  
Columba palumbus, holub hřivnáč  334  
Conium maculatum, bolehlav plamatý  202  
Conocephalum conicum, mřížkovec kuželovitý  48 
Conopidae, očnatkovití  236   
Conops flavipes  236
Convolvulus arvensis, svlačec rolní  198  
Coprinus atramentarius, hnojník inkoustový  20 
Coprinus comatus, hnojník obecný  20 
Coprinus micaceus, hnojník třptivý  20  
Cordulegaster boltonii,  
  páskovec kroužkovaný  306  
Cordulia aenea, lesklice měděná  306  
Coronella austriaca, užovka hladká  324  
Corvus corax, krkavec velký  346   
Corvus corone, vrána obecná  346   
Corvus monedula, kavka obecná  346  
Corydalis cava, dymnivka dutá  130  
Corydalis intermedia, dymnivka bobovitá  132 
Corydalis lutea, dymnivka žlutá  132  
Corylus avellana, líska obecná  84   
Corylus colurna, líska turecká  84   
Cottus gobio, vranka obecná  314   
Coturnix coturnix, křepelka polní  328  
Crataegus laevigata, hloh obecný  88  
Crataegus monogyna, hloh jednosemenný  90  
Crepis biennis, škarda dvouletá  164 
Crepis capillaris, škarda vláskovitá  164  
Crepis mollis, škarda měkká  164   
Crepis paludosa, škarda bahenní  164  
Crex crex, chřástal polní  330   
Criomorphus albomarginatus  252
Crocidura leucodon, bělozubka bělobřichá  368 
Crocidura russula, bělozubka tmavá  368  
Crocidura suaveolens, bělozubka šedá  368 
Cruciata laevipes, svízelka chlupatá  178  
Crustacea, korýši  228  
Cuculus canorus, kukačka obecná  342 
Cupido minimus, modrásek nejmenší  276 
Curculio glandium, nosatec dubový  296  
Cygnus olor , labuť velká  328 
Cynosurus cristatus, poháňka hřebenitá  100  
Cystopteris fragilis, puchýřník křehký  62 
Cytisus nigricans, čilimník černající  168 
Cytisus scoparius, janovec metlatý  166  
  
Dactylis glomerata, srha laločnatá  102  
Dactylorhiza maculata, prstnatec plamatý  136 
Dactylorhiza majalis, prstnatec májový  148  
Dactylorhiza sambucina, prstnatec bezový  150 

Carex cespitosa, ostřice trsnatá  98   
Carex demissa, ostřice skloněná  98   
Carex echinata, ostřice ježatá  96   
Carex flacca, ostřice chabá  98   
Carex flava, ostřice rusá  98 
Carex hartmanii, ostřice Hartmanova  98 
Carex nigra, ostřice obecná  98   
Carex panicea, ostřice prosová  98  
Carex pilulifera, ostřice kulkonosná  98  
Carex pulicaris, ostřice blešní  98   
Carex remota, ostřice řídkoklasá  96  
Carex rostrata, ostřice zobánkatá  98  
Carex vesicaria, ostřice měchýřkatá  98  
Carnivora, šelmy  380  
Carpinus betulus, habr obecný  72   
Carpodacus erythrinus, hýl rudý  362  
Castor fiber, bobr evropský  376   
Centaurea cyanus, chrpa modrá (polní)  122  
Centaurea elatior, chrpa parukářka  136  
Centaurea jacea, chrpa luční  136   
Centaurea montana, chrpa horská  136  
Centaurea scabiosa, chrpa čekánek  136  
Cepaea hortensis, páskovka keřová  212  
Cepaea nemoralis, páskovka hajní  212  
Cerastium arvense, rožec rolní  190   
Cerastium holosteoides, rožec obecný  190  
Ceratodon purpureus, rohozub nachový  52  
Certhia familiaris, šoupálek dlouhoprstý  352 
Cervus dama, daněk evropský  382  
Cervus elaphus, jelen lesní (evropský)  382  
Cicerbita alpina, mléčivec alpský  128  
Ciconia nigra, čáp černý  330   
Cinclus cinclus, skorec vodní  344   
Circaea alpina, čarovník alpský  198  
Circaea intermedia, čarovník prostřední  198 
Circaea lutetiana, čarovník pařížský  198  
Cirsium acaule, pcháč bezlodyžný  146  
Cirsium arvense, pcháč oset  144   
Cirsium heterophyllum, pcháč různolistý  144 
Cirsium oleraceum, pcháč zelinný  146  
Cirsium palustre, pcháč bahenní  144  
Cirsium vulgare, pcháč obecný  146  
Cixius cunicularius, žilnatka  252   
Cladonia coccifera, dutohlávka červcová  38  
Cladonia furcata, dutohlávka rozsochatá  38  
Cladonia pyxidata, dutohlávka pohárkatá  38 
Clavaria incarnata, kyjanka pleťová  30  
Clavulinopsis helvola, kyjovečka hnědavá  30  
Clethrionomys glareolus, norník rudý  376  
Clytus arietis, kuloštítník beraní  294  
Coccothraustes coccothraustes,  
  dlask tlustozobý  362  
Coelotes terrestris, punčoškář zemní  224  
Coenagrion hastulatum, šidélko kopovité  302  

Bufo bufo, ropucha obecná  322   
Buteo buteo, káně lesní  334 

Calamagrostis arundinacea,  
  třtina rákosovitá  110   
Calamagrostis carundinacea, třtina šedavá  108 
Calamagrostis epigeios, třtina křovištní  108 
Calamagrostis phragmitoides, třtina nachová  108 
Calamagrostis villosa, třtina choupkatá  110  
Callidium violaceum, tesařík fialový  294  
Callitriche palustris agg., hvězdoš jarní  116  
Calluna vulgaris, vřes obecný  134   
Calocera viscosa, krásnorůžek lepkavý  30 
Caloplaca citrina, krásnice citrónová  42 
Calopteryx splendens, motýlice lesklá  302 
Calopteryx virgo, motýlice obecná  302 
Caltha palustris, blatouch bahenní  168 
Calystegia sepium, opletník plotní  200  
Camarophyllopsis foetens,  
  voskovečka zápašná  22  
Campanula latifolia, zvonek širokolistý  124 
Campanula patula, zvonek rozkladitý  126  
Campanula persicifolia, zvonek broskvolistý  126 
Campanula rapunculoides, zvonek řepkovitý  124 
Campanula rotundifolia,  
  zvonek okrouhlolistý  124  
Campanula trachelium, zvonek kopřivolistý  124 
Camponotus herculeanus,  
mravenec obrovský  242   
Canderlariella aurella  42
Canderlariella vitellina, svíčníček žloutkavý  42  
Canderlariella xanthostigma  42
Cantharis pellucida  288
Capreolus capreolus, srnec obecný  382  
Carabus coriaceus, střevlík kožitý  288  
Carabus hortensis, střevlík zahradní  288  
Carabus intricatus, střevlík svraštělý  288 
Cardamine amara, řeřišnice hořká  192 
Cardamine bulbifera, kyčelnice cibulkonosná  132 
Cardamine flexuosa, řeřišnice křivolaká  192 
Cardamine hirsuta, řeřišnice srstnatá  192 
Cardamine pratensis, řeřišnice luční  192  
Cardaminopsis arenosa, řeřišničník písečný  194 
Cardaminopsis halleri, řeřišničník Hallerův  192 
Carduelis cannabina, konopka obecná  360  
Carduelis carduelis, stehlík obecný  360  
Carduelis flammea, čečetka zimní  360 
Carduelis chloris, zvonek zelený  358  
Carduelis spinus, čížek lesní  360   
Carduus crispus, bodlák kadeřavý  148  
Carex, ostřice  96  
Carex acuta , ostřice štíhlá  98   
Carex brizoides, ostřice třeslicovitá  96  
Carex buekii, ostřice Buekova  98   

Arion lusitanicus, plzák španělský  214 
Armillaria ostoyae, václavka smrková  22  
Arnica montana, prha chlumní (Arnika)  162  
Aromia moschata, tesařík pižmový  294  
Arrhenatherum elatius, ovsík vyvýšený  106 
Artemisia absinthum, pelyněk pravý  156  
Artemisia vulgaris, pelyněk černobýl  156  
Artiodactyla, sudokopytníci  382   
Aruncus dioicus, udatna lesní  194   
Arvicola terrestris, hryzec vodní  376  
Asarum europaeum, kopytník evropský  156  
Asio otus, kalous ušatý  338   
Asplenium ruta-muraria, sleziník routička  62  
Asplenium trichomanes, sleziník červený  62  
Astacus astacus, rak řiční  228   
Astrantia major, jarmanka větší  136  
Athyrium filix-femina, papratka samičí  62 
Atrichum undulatum, bezvláska vlnkatá  52  
Atriplex patula, lebeda rozkladitá  184  
Avenula pubescens, ovsíř pýřitý  106  
Aythya fuligula, polák chocholačka  328  
    
Barbarea vulgaris, barborka obecná  174  
Barbastella barbastellus, netopýr černý  374  
Barbatula barbatula, mřenka mramorovaná  316 
Bazzania trilobata, rohozec trojlaločný  48  
Betula carpatica, bříza karpatská  72  
Betula pendula, bříza bělokorá  72   
Betula pubescens, bříza pýřitá  72   
Bidens frondosa, dvojzubec černoplodý  112 
Bidens tripartita, dvojzubec trojdílný  112  
Bistorta major, rdesno hadí kořen  138  
Blechnum spicant, žebrovice různolistá  62 
Boletinus cavipes, hřib dutonohý  16  
Boletus aestivalis, hřib dubový  14   
Boletus calopus, hřib kříšť  16   
Boletus edulis, hřib smrkový  14   
Boletus erythropus, hřib kovář  16   
Bolitophagus reticulatus  292
Boloria dia, perleťovec nejmenší  272  
Boloria selene, perleťovec dvanáctitečný  272  
Bombus pascuorum, čmelák polní  248  
Bombyliidae, dlouhososkovití  232   
Bombylius major, dlouhososka velká  232  
Bovista nigrescens, prášivka černající  26  
Brachythecium rutabulum, baňatka obecná  54  
Briza media , třeslice prostřední  102  
Bromus erectus, sveřep vzpřímený  104  
Bromus hordeaceus, sveřep měkký  104  
Bromus inermis, sveřep bezbranný  104  
Bromus sterilis, sveřep jalový  104   
Bryopsida, mechy  50  
Bryum argenteum, prutník stříbřitý  52  
Bubo bubo, výr velký  336   
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Danthonia decumbens, trojzubec poléhavý  102 
Daphne mezereum, lýkovec jedovatý  84  
Dasysyrphus tricinctus  234
Daucus carota, mrkev obecná  204  
Daucus sativus, mrkev obecná setá  204  
Decticus verrucivorus, kobylka hnědá  260 
Dendrocopus major, strakapoud velký  340  
Dendrocopus minor, strakapoud malý  340 
Dentaria enneaphyllos, kyčelnice devítilistá  166 
Dermatocarpon luridum,  
  nitroplodka žlutozelená  40  
Deschampsia cespitosa, metlice trsnatá  108  
Deschampsia flexuosa, metlička křivolaká  110 
Diacrisia sannio, přástevník chrastavcový  278 
Dianthus deltoides, hvozdík kropenatý  134 
Dianthus seguieri, hvozdík křovištní  134 
Dicranella heteromalla, 
  dvouhroteček různotvárný  50  
Dicranotropis divergens, ostruhovník  252  
Dicranum scoparium, dvouhrotec chvostnatý  50 
Digitalis grandiflora, náprstník velkokvětý  144 
Digitalis purpurea, náprstník červený  144  
Diphasiastrum alpinum, plavuník alpínský  60 
Diphasiastrum complanatum,  
  plavuník zploštělý  60   
Discus rotundatus, vrásenka okrouhlá  214  
Discus ruderatus, vrásenka pomezní  214 
Drosera rotundifolia, rosnatka okrouhlolistá  196 
Dryocopus martius, datel černý  340  
Dryopteris carthusiana, kapraď osténkatá  62 
Dryopteris dilatata, kapraď rozložená  62  
Dryopteris filix-mas, kapraď samec  62 

Echium vulgare, hadinec obecný  122  
Eleocharis palustris, bahnička mokřadní  96  
Elymus repens, pýr plazivý  98   
Emberiza citrinella, strnad obecný  348 
Enallagma cyathigerum, šidélko kroužkované  302 
Epilobium angustifolium, vrbovka úzkolistá  142 
Epilobium ciliatum, vrbovka žláznatá  140  
Epilobium collinum, vrbovka chlumní  140 
Epilobium hirsutum, vrbovka chlupatá  144 
Epilobium montanum, vrbovka horská  140 
Epilobium palustre, vrbovka bahenní  140  
Epilobium roseum, vrbovka růžová  140 
Epilobium tetragonum, vrbovka čtyřhranná  140 
Epipactis atrorubens, kruštík tmavočervený  154 
Epipactis helleborine, kruštík širolistý  182 
Episyrphus balteatus, pestřenka pruhovaná  232 
Eptesicus nilssonii, netopýr severní  372  
Eptesicus serotinus, netopýr večerní  372 
Equisetum arvense, přeslička rolní  60  
Equisetum fluviatile, přeslička poříční  62  
Equisetum palustre, přeslička bahenní  60 

Equisetum sylvaticum, přeslička lesní  60  
Erebia ligea, okáč černohnědý  274   
Erinaceus concolor, ježek východní  368  
Erinaceus europaeus, ježek západní  368 
Eriophorum angustifolium, suchopýr úzkolistý  96 
Eriophorum latifolium, suchopýr širolistý  96  
Eriophorum vaginatum, suchopýr pochvatý  96  
Eristalinus aeneus, pestřenka kovová  236 
Erithacus rubecula, červenka obecná  354  
Ero furcata, ostník pavoukožravý  222 
Euclidia glyphica, jetelovka hnědá  280  
Eumenes sp., jízlivky  242 
Euonymus europaeus, brslen evropský  86 
Eupelix cuspidata, útlenka kopinatá  254  
Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka  182  
Euphorbia dulcis, pryšec sladký  180  
Euphorbia esula, pryšec obecný  182  
Euphorbia helioscopia, pryšec kolovratec  180  
Euphorbia peplus, pryšec okrouhlý  180 
Euphrasia officinalis, světlík lékařský  200  
Euplagia quadripunctaria,  
  přástevník kostivalový  278  
Eupteryx heydenii, pidikřísek  254  
Eurrhypara hortulata, zavíječ zahradní  280 
Euscelis incisus, křísek obecný  256   
Euthystira brachyptera  262
Evacanthus interruptus, mokřatka žlutočerná  254 
Evarcha falcata, skákavka obecná  226

Fagus sylvatica, buk lesní  72  
Falco tinnunculus, poštolka obecná  334  
Fallopia japonica, křídlatka japonská  192  
Fallopia sachalinensis, křídlatka sachalinská  192 
Festuca altissima, kostřava lesní  108  
Festuca filiformis, kostřava vláskovitá  104  
Festuca gigante, kostřava obrovská  104  
Festuca ovina, kostřava ovčí  104   
Festuca pratensis, kostřava luční  102  
Festuca rubra, kostřava červená  104  
Ficaria verna, orsej jarní  168   
Ficedula hypoleuca, lejsek černohlavý  354  
Filipendula ulmaria, tužebník jilmový  196  
Flammulina velutipes, penízovka sametonohá  22 
Fomes fomentarius, troudnatec kopytovitý  28  
Fomitopis pinicola, troudnatec pásovaný  28  
Fontinalis antipyretica, pramenička obecná  52  
Fontinalis squamosa, pramenička šupinatá  54  
Fragaria moschata, jahodník truskavec  196  
Fragaria vesca, jahodník obecný  196  
Frangula alnus, krušina olšová  86   
Fraxinus excelsior, jasan ztepilý  82   
Fraxinus pennsylvanica, jasan pensylvánský  82  
Fringilla caelebs, pěnkava obecná  360  
Fulica atra, lyska černá  330   

Gagea lutea, křivatec žlutý  168   
Gagea pratensis, křivatec luční  168   
Galeopsis bifida, konopice dvouklaná  152  
Galeopsis pubescens, konopice pýřitá  152  
Galeopsis speciosa, konopice sličná  176  
Galeopsis tetrahit, konopice polní  152  
Galeruca tanaceti, bázlivec černý  296  
Galium aparine, svízel přítula  186   
Galium mollugo, svízel povázka  186  
Galium odoratum,  
  svízel vonný (mařinka vonná)  186  
Galium palustre, svízel bahenní  188  
Galium saxatile, svízel hercynský  186  
Galium uliginosum,  
  svízel slatinný (močálový)  188   
Galium verum, svízel syřišťový  186   
Gallinago gallinago, bekasina otavní  332  
Ganoderma lipsiense, lesklokorka ploská  30  
Garrulus glandarius, sojka obecná  344  
Geastrum triplex, hvězdovka trojitá  30  
Genista germanica, kručinka německá  166  
Genista tinctoria, kručinka barvířská  166  
Geranium palustre, kakost bahenní  126  
Geranium phaeum, kakost hnědočervený  126  
Geranium pratense, kakost luční  126  
Geranium pusillum, kakost maličký  140  
Geranium robertianum, kakost smrdutý  142  
Geranium sylvaticum, kakost lesní  126  
Geum rivale , kuklík potoční  154   
Geum urbanum, kuklík městský  170  
Glaucidium passerinum, kulíšek nejmenší  338  
Glechoma hederacea, popenec obecný  124  
Glis glis, plch velký  376   
Glyceria fluitans, zblochan vzplývavý  108  
Gnaphalium sylvaticum, protěž lesní  160  
Gnaphalium uliginosum, protěž bažinná  160  
Gnorimus nobilis, zdobenec zelenavý  292   
Gobio gobio, hrouzek obecný  316   
Gonepteryx rhamni, žluťásek řešetlákový  270 
Grimmia pulvinata, děrkavka poduškovitá  52  
Gymnocarpium dryopteris,  
  bukovník kapraďovitý  62 

Harmonia axyridis  290
Hedera helix, břečťan popínavý  90   
Helicodonta obvoluta, trojlaločka pyskatá  212  
Helix pomatia, hlemýžď zahradní  216  
Helvella lacunosa, chřapáč jamkatý  32  
Hepaticae, játrovky  48   
Heracleum mantegazzianum,  
  bolševník velkolepý  204  
Heracleum sphondylium, bolševník obecný  202 
Heriades truncorum  246
Hesium domino  254

Hesperis matronalis, večernice vonná  132 
Hieracium aurantiacum, jestřábník oranžový  154 
Hieracium laevigatum, jestřábník hladký  164  
Hieracium lachenalii, jestřábník Lachenalův  164 
Hieracium murorum, jestřábník zední  164  
Hieracium pilosella, jestřábník chlupáček  164  
Hieracium sabaudum, jestřábník savojský  164  
Hirundo rustica, vlaštovka obecná  342  
Holcus lanatus, medyněk vlnatý  102  
Holcus mollis, medyněk měkký  102  
Hygrocybe laeta, šťavnatka (voskovka) veselá  22 
Hygrocybe lepida, voskovka lišková  22  
Hylobius abietis, klikoroh borový  296  
Hypericum maculatum, třezalka skvrnitá  158  
Hypericum perforatum, třezalka tečkovaná  158 
Hypholoma fasciculare, třepenitka svazčitá  22  
Hypnum cupressiforme, rokyt cypřišovitý  54  
Hypocenomyce scalaris, strupka lasturnatá  42  
Hypogymnia physodes, terčovka bublinatá  38  
Hypochaeris radicata, prasetník kořenatý  160  
  
Chaerophyllum aromaticum,  
  krabilice zápašná  200   
Chaerophyllum aureum, krabilice zlatoplodá  200 
Chaerophyllum hirsutum, krabilice chlupatá  200 
Chaerophyllum temulum, krabilice mámivá  200 
Chelidonium majus, vlaštovičník větší  178  
Chenopodium album, merlík bílý  184 
Chenopodium bonus-henricus,  
  merlík všedobr  184   
Chiroptera, letouni  370  
Chorthippus albomarginatus  262
Chorthippus biguttulus, saranče měnlivá  262  
Chorthippus brunneus, saranče hnědá  262  
Chorthippus dorsatus  262
Chorthippus parallelus, saranče obecná  262  
Chrysochraon dispar  262
Chrysosplenium alternifolium,  
  mokrýš střídavolistý  180   
Chrysosplenium oppositifolium,  
  mokrýš vstřícnolistý  180 
Chrysotoxum bicinctum, pestřenka dvojpásá  234 
Chrysothrix chlorina  44

Impatiens glandulifera, netýkavka žláznatá  136 
Impatiens noli-tangere,  
  netýkavka nedůtklivá  172  
Impatiens parviflora, netýkavka malokvětá  172 
Inachis io, babočka paví oko  270   
Insectivora, hmyzožravci  368   
Iris pseudacorus, kosatec žlutý  114   
Ischnura elegans, šidélko větší  304   
Ischnura pumilio, šidélko malé  304   
Isophya kraussii  260
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Issoria lathonia, perleťovec menší  272  
Itame brunneata, kropenatec brusnicový  280 

Juncus acutiflorus, sítina ostrokvětá  94  
Juncus bufonius, sítina žabí  94   
Juncus bulbosus, sítina cibulkatá  94  
Juncus conglomeratus, sítina klubkatá  94  
Juncus effusus, sítina rozkladitá  94   
Juncus filiformis, sítina niťovitá  94   
Juncus squarrosus, sítina kostrbatá  94  
Juncus tenuis, sítina tenká  94   
Juniperus communis, jalovec obecný  70  
Jynx torquilla, krutihlav obecný  342  
  
Kellisia vittipennis  252
Knautia arvensis, chrastavec rolní  128  
Kuehneromyces mutabilis, opeňka měnlivá  24  
 
Laccaria laccata, lakovka obecná  20  
Lacerta agilis, ještěrka obecná  324   
Lactarius deliciosus, ryzec pravý  24  
Lactarius lignyotus, ryzec černohlávek  24  
Lactarius quietus, ryzec dubový  24   
Lactarius torminosus, ryzec kravský  24  
Laetiporus sulphureus, sírovec žlutooranžový  28 
Lagomorpha, zajíci  374  
Lamium amplexicaule, hluchavka objímavá  146 
Lamium galeobdolon, pitulník žlutý  158  
Lamium maculatum, hluchavka skvrnitá  146  
Lamium purpureum, hluchavka nachová  146  
Lampetra planeri, mihule potoční  316  
Langermannia gigantea, pýchavka obrovská  26 
Lanius collurio, ťuhýk obecný  342   
Lanius excubitor, ťuhýk šedý  344   
Larix decidua, modřín opadavý  70   
Larix kaempferi, modřín japonský  70  
Larus ridibundus, racek chechtavý  332  
Lastrea limbosperma, pérnatec horský  62 
Lathyrus latifolius, hrachor širolistý  134  
Lathyrus linifolius, hrachor horský  146  
Lathyrus pratensis, hrachor luční  166  
Lathyrus sylvestris, hrachor lesní  134  
Lathyrus vernus, hrachor jarní  134   
Lecanora muralis, misnička zední  42  
Leccinum aurantiacum, křemenáč osikový  14  
Leccinum scabrum, kozák březový  14  
Leccinum versipelle, křemenáč březový  14  
Ledum palustre, rojovník bahenní  88  
Leiobunum limbatum  226
Lemna minor, okřehek menší  112   
Leontodon autumnalis, máchelka podzimní  162 
Leontodon hispidus, máchelka srstnatá  162  
Lepiota rhacodes, bedla červenající  18  
Lepista nebularis, strmělka mlženka  20  

Lepista nuda, čirůvka fialová  20   
Lepraria incana, otrus ošedivělý  44   
Leptura maculata, tesařík ozbrojený  294  
Leptura quadrifasciata, tesařík čtveropásý  294  
Lepus europaeus, zajíc polní  374   
Lepyronia coleoptrata  252
Lestes dryas , šídlatka tmavá  302   
Lestes sponsa, šídlatka páskovaná  302  
Lestica clypeata  244
Leucanthemum vulgare, kopretina bílá  206  
Leuciscus cephalus, jelec tloušť  316  
Leucojum vernum, bledule jarní  208  
Leucorrhinia dubia, vážka čárkovaná  306  
Leucorrhinia rubicunda,  
  vážka temnoskvrnná  306   
Libellula quadrimaculata, vážka čtyřskvrnná  308 
Lilium bulbiferum, lilie cibulkonosná  154  
Lilium martagon, lilie zlatohlávek  136  
Limax cinereoniger, slimák popelavý  212  
Linaria vulgaris, lnice květel  172   
Linum catharticum, len počistivý  198  
Linum usitatissimum, len setý  198   
Linyphia triangularis, plachetnatka keřová  226 
Liparus germanus, klikoroh skvrnitý  296  
Listera ovata, bradáček vejčitý  184   
Locustella naevia, cvrčilka zelená  350  
Lolium perenne, jílek vytrvalý  98   
Lonicera nigra, zimolez černý  86   
Lophocolea heterophylla, křehutka různolistá  48 
Lotus corniculatus, štírovník růžkatý  164  
Lotus uliginosus, štírovník bažinný  164  
Loxia curvirostra, křivka obecná  360  
Lunaria rediviva, měsíčnice vytrvalá  132  
Lupinus polyphyllus, vlčí bob mnoholistý  122  
Lutra lutra, vydra říční  382  
Luzula campestris, bika ladní  94   
Luzula luzuloides, bika bělavá  94   
Luzula multiflora, bika mnohokvětá  94  
Luzula pilosa, bika chlupatá  96   
Luzula sudetica, bika sudetská  94   
Lycaena phlaeas, ohniváček černokřídlý  274  
Lycaena virgaurea, ohniváček celíkový  276  
Lycoperdon perlatum, pýchavka bradavičnatá  26 
Lycoperdon pyriforme, pýchavka hruškovitá  26 
Lycopodium clavatum, plavuň vidlačka  60  
Lycopus europaeus, karbinec evropský  114  
Lynx lynx, rys ostrovid  382   
Lysimachia nemorum, vrbina hajní  178  
Lysimachia nummularia, vrbina penízková  178  
Lysimachia punctata, vrbina tečkovaná  174  
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná  174  
Lythrum salicaria,  
  kyprej vrbice (kyprej obecný)  142

Macrogastra plicatula, řasnatka lesní  214  
Macroglossum stellatarum,  
  dlouhozobka svízelová  278  
Macrolepiota procera, bedla vysoká  20  
Macropis fulvipes  246
Macropsis fuscula, prstenovka  252   
Maculinea nausithous, modrásek bahenní  276  
Maianthemum bifolium, pstroček dvoulistý  206 
Malacolimax tenellus, slimák žlutý  212  
Malus sylvestris, jabloň lesní  76   
Malva alcea, sléz velkokvětý  142   
Malva moschata, sléz pižmový  140  
Malva neglecta, sléz přehlížený  140  
Malva sylvestris, sléz lesní  142   
Maniola jurtina, okáč luční  274   
Marchantia polymorpha,  
  porostnice mnohotvárná  48  
Martes foina, kuna skalní  380   
Martes martes, kuna lesní  380   
Matricaria discoidea, heřmánek terčovitý  204  
Matricaria recutita, heřmánek pravý  204  
Matteuccia struthiopteris, pérovník pštrosí  62  
Medicago lupulina, tolice dětelová  166  
Melampyrum nemorosum, černýš hajní  176  
Melampyrum pratense, černýš luční  176  
Melampyrum sylvaticum, černýš lesní  176  
Melanargia galathea, okáč bojínkový  270  
Melanostoma mellinum   234
Meles meles, jezevec lesní  380   
Melilotus alba, komonice bílá  196   
Melilotus officinalis, komonice lékařská  196  
Meliscaeva cinctella  232
Mellinus arvensis  244
Mellita haemorrhoidalis   244
Mentha arvensis, máta rolní  130   
Mentha longifolia, máta dlouholistá  130  
Mentha x piperita, máta peprná  130  
Mentha x rotundifolia, máta huňatá  130  
Mercurialis perennis, bažanka vytrvalá  182  
Meripilus giganteus, vějířovec obrovský  28  
Merodon equestris, cibulovka narcisová  236  
Meta menardi, meta temnostní  222  
Metrioptera brachyptera  260
Metrioptera roeselii  260
Meum athamanticum, koprník štětinolistý  200 
Micrommata virescens,  
  maloočka smaragdová  224  
Micromys minutus, myška drobná  378  
Microtus agrestis, hraboš mokřadní  378  
Microtus arvalis, hraboš polní  376   
Microtus subterraneus, hrabošík podzemní  376 
Milium effusum, pšeníčko rozkladité  108  
Milvus milvus, luňák červený  336   
Mimulus guttatus, kejklířka skvrnitá  172  

Molinia caerulea, bezkolenec modrý  100  
Montia fontana, zdrojovka hladkosemenná  114 
Morchella conica, smrž špičatý  32   
Motacilla alba, konipas bílý  348  
Motacilla cinerea, konipas horský  348  
Mus musculus, myš domácí  378   
Muscardinus avellanarius, plšík lískový  376  
Mustela erminea, lasice hranostaj  380  
Mustela eversmanii, tchoř stepní  380  
Mustela nivalis, lasice kolčava  380   
Mustela putorius, tchoř tmavý  380  
Mustela vison, norek americký  380   
Myathropa florea, pestřenka smrtihlavka  236  
Mycena flavoalba, helmovka žlutobílá  22  
Mycetophagus fulvicollis  290
Myocastor coypus, nutrie říční  376   
Myosotis arvensis, pomněnka rolní  120  
Myosotis palustris, pomněnka bahenní  120  
Myosotis stricta, pomněnka drobnokvětá  120  
Myosotis sylvatica, pomněnka lesní  120  
Myosoton aquaticum, křehkýš vodní  190  
Myotis bechsteinii, netopýr velkouchý  370  
Myotis brandtii, netopýr Brandtův  370  
Myotis dasycneme, netopýr pobřežní  370  
Myotis daubentonii, netopýr vodní  370  
Myotis myotis, netopýr velký  372   
Myotis mystacinus, netopýr vousatý  370  
Myotis nattereri, netopýr řasnatý  370  
   
Nardus stricta, smilka tuhá  98   
Natrix natrix, užovka obojková  324  
Nemobius sylvestris, cvrček lesní  260  
Neomys anomalus, rejsec černý  368  
Neomys fodiens, rejsec vodní  368   
Nomada succincta  246
Notus flavipennis  254
Nucifraga caryocatactes, ořešník kropenatý  344 
Nyctalus noctula, netopýr rezavý  372  
Nyctereutes procyonoides, psík mývalovitý  380 
Nymphalis antiopa, babočka osiková  272  
  
Odezia atrata, černokřídlec smuteční  278  
Odocoileus virginianus, jelenec běloocasý  382  
Oenothera biennis, pupalka dvouletá  172  
Ochlodes venata, soumračník rezavý  276 
Oiceoptoma thoracica, mrchožrout rudoprsý  288 
Omocestus viridulus, saranče zelená  262  
Oncorhynchus mykiss, pstruh duhový  318  
Ondatra zibethicus, ondatra pižmová  376  
Ononis repens, jehlice plazivá  146   
Ophiogomphus cecilia, klínatka rohatá  306  
Orchis mascula, vstavač mužský  148  
Orchis morio, vstavač kukačka  150   
Orchis ustulata, vstavač osmahlý  150  

Latinský rejstřík



410 411

Ornithogalum umbellatum,  
  snědek chocholičnatý  206 
Orobanche caryophyllacea,  
  záraza hřebíčková  132  
Orthotrichum affine, šurpek tenkožeberný  52  
Oryctes nasicorni, nosorožík kapucínek  292  
Oryctolagus cuniculus, králík divoký  374  
Osmoderma eremita, páchník hnědý  292  
Otidea leporina, ouško zaječí  32   
Ovis musimon, muflon  384   
Oxalis acetosella, šťavel kyselý  198   
Oxalis corniculata, šťavel růžkatý  198  
Oxalis stricta, šťavel tuhý  198  

Papaver dubium, mák pochybný  152  
Papaver rhoes, mák vlčí  150   
Papilio machaon, otakárek fenyklový  268  
Pardosa lugubris, slíďák hajní  222   
Paris quadrifolia, vraní oko čtyřlisté  180  
Parmelia saxatilis, terčovka skalní  38  
Parus ater, sýkora uhelníček  352   
Parus caeruleus, sýkora modřinka  352  
Parus cristatus, sýkora parukářka  354  
Parus major, sýkora koňadra  352   
Parus palustris, sýkora babka  354   
Passer domesticus, vrabec domácí  350  
Passer montanus, vrabec polní  350  
Paxillus involutus, čechratka podvinutá  16  
Pedicularis sylvatica, všivec lesní  138  
Pellia epiphylla, pobřežnice obecná  48  
Pernis aprivorus, včelojed lesní  336  
Persicaria amphibia, rdesno obojživelné  140  
Persicaria hydropiper, rdesno peprník  140  
Persicaria lapathifolia, rdesno blešník  138  
Persicaria maculosa, rdesno červivec  138  
Petasites albus, devětsil bílý  204   
Petasites hybridus, devětsil lékařský  152  
Peucedanum ostruthium, všedobr horský  202  
Phallus impudicus, hadovka smrdutá  30  
Phasia hemiptera, hbitěnka polokřídlá  238  
Phegopteris connectilis,  
  bukovinec osladičovitý  62  
Phleum pratense, bojínek luční  100  
Phoenicurus ochruros, rehek domácí  356  
Phoenicurus phoenicurus, rehek zahradní  356  
Pholidoptera griseoaptera, kobylka obecná  260 
Phosphuga atrata, mrchožrout černý  288  
Phoxinus phoxinus, střevle potoční  316  
Phylloscopus collybita, budníček menší  358  
Phylloscopus sibilatrix, budníček lesní  358  
Physcia caesia, terčovník šedý  40   
Phyteuma nigrum, zvonečník černý  128  
Phyteuma orbiculare, zvonečník hlavatý  128  
Phyteuma spicatum, zvonečník klasnatý  178  

Pica pica, straka obecná  344   
Picea abies, smrk ztepilý  66   
Picea omorika, smrk Pančičův  66   
Picea pungens, smrk pichlavý  68   
Picus canus, žluna šedá  340   
Picus viridis, žluna zelená  340   
Pieris napi, bělásek řepkový  268   
Pieris rapae, bělásek řepový  268   
Pimpinella major, bedrník větší  202  
Pimpinella saxifraga, bedrník obecný  202  
Pinguicula vulgaris, tučnice obecná  130  
Pinus contorta, borovice pokroucená  68  
Pinus mugo, borovice kleč  68   
Pinus mugo subsp. Rotundata, borovice blatka  68 
Pinus strobus, borovice vejmutovka  68 
Pinus sylvestris, borovice lesní  68   
Pinus x pseudopumilio, borovice rašelinná  68  
Pipistrellus nathusii, netopýr parkový  374  
Pipistrellus pipistrellus, netopýr hvízdavý  372  
Pipistrellus pygmaeus, netopýr nejmenší  372  
Piptoporus betulinus, březovník obecný  30  
Planaphrodes bifasciata  254
Planaphrodes nigrita  254
Plantago lanceolata, jitrocel kopinatý  182  
Plantago major, jitrocel větší  182   
Platismatia glauca, pukléřka sivá  40  
Platycnemis pennipes, šidélko brvonohé  302  
Platyrhinus resirostris  296   
Plecotus auritus, netopýr ušatý  374  
Plecotus austriacus, netopýr dlouhouchý  374  
Pleurotus ostreatus, hlíva ústřičná  24  
Poa angustifolia, lipnice úzkolistá  106  
Poa annua, lipnice roční  106   
Poa humilis, lipnice namodralá  106  
Poa chaixii, lipnice širokolistá  106   
Poa nemoralis, lipnice hajní  110   
Poa pratensis, lipnice luční  106   
Poa trivialis, lipnice obecná  106   
Podiceps cristatus, potápka roháč  332  
Polemonium caeruleum, jirnice modrá  118 
Polistes dominulus, vosík skvrnitý  242  
  
Polygala serpyllifolia, vítod douškolistý  122  
Polygala vulgaris, vítod obecný  122  
Polygonatum multiflorum,  
  kokořík mnohokvětý  206  
Polygonatum odoratum, kokořík vonný  206 
Polygonatum verticillatum,  
  kokořík přeslenitý  206  
Polygonum aviculare, truskavec ptačí  182  
Polyommatus icarus, modrásek jehlicový  276  
Polypodium vulgare, osladič obecný  62  
Polytrichum commune, ploník obecný  50  
Polytrichum formosum, ploník ztenčený  50  

Polytrichum juniperinum, ploník jalovcový  50  
Polytrichum piliferum, ploník chluponosný  50  
Populus tremula, topol osika  74   
Potamogeton alpinus, rdest alpský  112  
Potamogeton crispus, rdest kadeřavý  112  
Potamogeton natans, rdest vzplývavý  112  
Potentilla anglica, mochna anglická  172  
Potentilla anserina, mochna husí  172  
Potentilla argentea, mochna stříbrná  172  
Potentilla erecta, mochna nátržník  170  
Potentilla palustris, mochna bahenní  154  
Potentilla reptans, mochna plazivá  172  
Potentilla tabernaemontani, mochna jarní  172  
Prenanthes purpurea, věsenka nachová  144  
Primula elatior, prvosenka vyšší  176  
Primula veris, prvosenka jarní  176   
Procyon lotor, mýval severní  380   
Protaetia cuprea, zlatohlávek hladký  292  
Prunella modularis, pěvuška modrá  350  
Prunella vulgaris, černohlávek obecný  124  
Prunus avium, třešeň ptačí  78   
Prunus domestica, slivoň švestka  88  
Prunus padus, střemcha obecná  78  
Prunus serotina, střemcha pozdní  78  
Prunus spinosa, trnka obecná  88   
Pseudopanthera macularia,  
  zejkovec hluchavkový  280  
Pseudotsuga menziesii, douglaska tisolistá  70  
Psilolechia lucida  44
Psithyrus rupestris, pačmelák cizopasný  248  
Pteridium aquilinum, hasivka orličí  62  
Pulmonaria obscura, plicník tmavý  124  
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský  124 
Pyrochroa coccinea, červenáček ohnivý  292 
Pyrochroa serraticornis, červenáček pilorohý  292 
Pyrola minor, hruštička menší  142   
Pyrrhosoma nymphula, šidélko ruměnné  304  
Pyrrhula pyrrhula, hýl obecný  362 

Quercus petraea, dub zimní  80   
Quercus robur, dub letní  78   
Quercus rubra, dub červený  80 

Rana arvalis, skokan ostronosý  324  
Rana dalmatina, skokan štíhlý  324   
Rana temporaria, skokan hnědý  322  
Ranunculus acris, pryskyřník prudký  170  
Ranunculus aquatilis, lakušník vodní  112  
Ranunculus auricomus,  
  pryskyřník zlatožlutý  170   
Ranunculus bulbosus, pryskyřník hlíznatý  170 
Ranunculus flammula, pryskyřník plamének  170 
Ranunculus lanuginosus, pryskyřník kosmatý  170 
Ranunculus peltatus, lakušník štítnatý  112  

Ranunculus platanifolia,  
  pryskyřník platanolistý  188  
Ranunculus repens, pryskyřník plazivý  170  
Rattus norvegicus, potkan  378   
Rattus rattus, krysa obecná  378   
Regulus ignicapillus, králíček ohnivý  356  
Rhagonycha fulva, páteříček žlutý  290  
Rhinanthus angustifolius, kokrhel větší  158  
Rhinanthus minor, kokrhel menší  156  
Rhingia campestris, pestřenka pastvinná  234  
Rhinolophus hipposideros, vrápenec malý  370  
Rhizocarpon distinctum, mapovník nápadný  42 
Rhizocarpon geographicum,  
  mapovník zeměpisný  42   
Rhizocarpon lecanorinum  42
Rhizocarpon obscuratum, mapovník stolový  42 
Rhizocarpon oederi, mapovník Oederův  42  
Rhizocarpon ridescens  42
Rhizopogon roseolus, kořenovec načervenalý  26 
Rhodobryum roseum, růžoprutník růžovitý  52  
Rhytidiadelphus loreus  54
Rhytidiadelphus squarrosus, kostrbatec zelený  54 
Rhytidiadelphus triquetrus  54
Ribes alpinum, rybíz alpský  90   
Ribes rubrum, rybíz červený  90   
Ribis uva-crispa, srstka angrešt  90   
Riccia fluitans, trhutka plovoucí  48   
Riccia glauca, trhutka sivá  48   
Riccia sorocarpa, trhutka obecná  48  
Robinia pseudoacacia, trnovník akát  82  
Rodentia, hlodavci  374   
Rorippa palustris, rukev bažinná  176  
Rosa canina, růže šípková  90   
Rosa rugosa, růže svraskalá  90   
Rubus fruticosus agg., ostružiník křovištní  92  
Rubus idaeus, ostružiník maliník  92  
Rumex acetosa, šťovík kyselý  152   
Rumex acetosella, šťovík menší  152  
Rumex aquaticus, šťovík vodní  156  
Rumex longifolius, šťovík dlouholistý  156  
Rumex obtusifolius, šťovík tupolistý  156  
Russula ochroleuca, holubinka hlínožlutá  24 

Sagina procumbens, úrazník položený  190    
Salamandra salamandra, mlok skvrnitý  322  
Salix alba, vrba bílá  76   
Salix aurita, vrba ušatá  84   
Salix caprea, vrba jíva  74   
Salix cinerea, vrba popelavá  84   
Salix daphnoides, vrba lýkovcová  76  
Salix fragilis , vrba křehká  74   
Salix pentandra, vrba pětimužná  76  
Salix purpurea, vrba nachová  84   
Salix repens , vrba plazivá  84   
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Salix x rubens, vrba načervenalá  76  
Salmo salar , losos obecný  316   
Salmo trutta fario, pstruh obecný potoční  314  
Salvelinus fontinalis, siven americký  318  
Sambucus nigra, bez černý  92   
Sambucus racemosa, bez hroznatý  92  
Sanicula europaea, žindava evropská  136  
Saxicola rubetra, bramborníček hnědý  354  
Saxifraga granulata, lomikámen zrnatý  196  
Scaeva pyrastri, pestřenka hrušňová  234  
Scapania irrigua, kýlnatka zavlažovaná  50  
Scapania nemorea, kýlnatka hajní  50  
Scapania undulata, kýlnatka zvlněná  50  
Scirpus sylvaticus, skřipina lesní  96   
Sciurus vulgaris, veverka obecná  374  
Scleroderma citrinum, pestřec obecný  26  
Scolopax rusticola, sluka lesní  332   
Scorzonera humilis, hadí mord nízký  162  
Scutellaria galericulata, šišák vroubkovaný  124 
Sedum acre, rozchodník ostrý  178    
Sedum sexangulare, rozchodník šestiřadý  178  
Sedum telephium, rozchodník nachový  148  
Semilimax semilimax, slimáčník táhlý  214  
Senecio jacobaea, starček přímětník  158  
Senecio ovatus, starček Fuchsův  158  
Senecio viscosus, starček lepkavý  158  
Senecio vulgaris, starček obecný  158  
Serinus serinus, zvonohlík zahradní  358  
Schistidium apocarpum, klanočepka obecná  52 
Schizotus pectinicornis,  
  ohniváček hřebenorohý  292  
Sicus ferrugineus, očnatka červenohnědá  236  
Silene dioica, silenka dvoudomá  152  
Silene flos-cuculi, kohoutek luční  134  
Silene latifolia, silenka širolistá  192   
Silene nutans, silenka nicí  192   
Silene viscaria, smolnička obecná  152  
Silene vulgaris, silenka nadmutá  190  
Sinapis arvensis, hořčice rolní  174   
Sinodendron cylindricum, roháček bukový  294  
Siona lineata, bělokřídlec luční  278  
Sitta europaea, brhlík lesní  352   
Solanum dulcamara, lilek potměchuť  128  
Solidago canadensis, zlatobýl kanadský  160  
Solidago gigantea, zlatobýl obrovský  160  
Solidago virgaurea, zlatobýl obecný  158  
Somatochlora alpestris, lesklice horská  306  
Somatochlora metallica, lesklice zelenavá  306  
Sonchus arvensis, mléč rolní  176   
Sonchus asper1, mléč drsný  78   
Sonchus oleraceus, mléč zelinný  178  
Sorbus aria, jeřáb muk  82   
Sorbus aucuparia, jeřáb ptačí  82   
Sorbus intermedia, jeřáb prostřední  82  

Sorbus torminalis, jeřáb břek  82   
Sorex araneus, rejsek obecný  368   
Sorex minutus, rejsek malý  368   
Sparassis crispa, kotrč kadeřavý  30   
Sparganium erectum, zevar vzpřímený  114  
Spergula arvensis, kolenec rolní  190  
Spermophilus citellus, sysel obecný  374  
Sphaerophoria scripta, pestřenka psaná  234  
Sphagnidae, rašeliníky  50   
Sphagnum fallax, rašeliník křivolistý  50  
Spirodela polyrhiza, závitka mnohokořenná  112 
Spongiporus caesius, bělochoroš modravý  28  
Stachys palustris, čistec bahenní  146  
Stellaria alsine, ptačinec mokřadní  190 
Stellaria graminea, ptačinec trávovitý  190  
Stellaria holostea, ptačinec velkokvětý  190  
Stellaria media, ptačinec prostřední  190  
Stellaria nemorum, ptačinec hajní  188  
Stenurella melanura, tesařík černošpičký  294  
Stethophyma grossum, saranče tlustá  262  
Streptopelia turtur, hrdlička divoká  334  
Strix aluco, puštík obecný  338   
Sturnus vulgaris, špaček obecný  346  
Succinea putris, jantarka obecná  214  
Suillus grevillei, klouzek sličný  16   
Suillus luteus, klouzek obecný  14   
Sus scrofa, prase divoké  382   
Sylvia atricapilla, pěnice černohlavá  356  
Sylvia borin, pěnice slavíková  356   
Sylvia communis, pěnice hnědokřídlá  356  
Sylvia curruca, pěnice pokřovní  358  
Sympetrum danae, vážka tmavá  308  
Sympetrum flaveolum, vážka žlutavá  308  
Sympetrum sanguineum, vážka rudá  308  
Sympetrum vulgatum, vážka obecná  308  
Symphytum officinale, kostival lékařský  150  
Syrphidae, pestřenkovití  232 

Tachina fera, kuklice červenonohá  238  
Tachinidae, kuklicovití  238   
Talpa europaea, krtek obecný  368   
Tanacetum parthenium, kopretina řimbaba  160 
Tanacetum vulgare, vratič obecný  160  
Tanyptera atrata, tiplice tmavá  232  
Taraxacum officinale, smetanka lékařská  162  
Taxus baccata, tis červený  66   
Tenthredo vespa  242
Tephroseris crispa, starček potoční  158  
Tetrao tetrix , tetřívek obecný  328   
Tettigonia cantans, kobylka zpěvavá  260  
Tettigonia viridissima, kobylka zelená  260  
Thalictrum aquilegiifolium,  
  žluťucha orlíčkolistá  132   
Thanasimus femoralis, pestrokrovečník menší  290 

Thanasimus formicarius,  
  pestrokrovečník mravenčí  290  
Thlaspi arvense, penízek rolní  194   
Thlaspi caerulescens, penízek modravý  194  
Thymallus thymallus, lipan podhorní  314 
Thymus pulegioides, mateřídouška vejčitá  138  
Tilia cordata, lípa srdčitá  76 
Tilia platyphyllos, lípa velkolistá  76  
Tipula maxima, tiplice obrovská  232  
Tipulidae, tiplicovití  232   
Tolmerus cingulatus  232
Tortula muralis, kroucenec zední  52  
Tragopogon pratensis, kozí brada luční  162  
Trametes versicolor, outkovka pestrá  28  
Trientalis europaea, sedmikvítek evropský  194  
Trifolium aureum, jetel zlatý  166   
Trifolium campestre, jetel ladní  166   
Trifolium dubium, jetel pochybný  166  
Trifolium hybridum, jetel zvrhlý  198  
Trifolium medium, jetel prostřední  148  
Trifolium pratense, jetel luční  148   
Trifolium repens, jetel plazivý  198   
Trifolium spadiceum, jetel kaštanový  166  
Triglochin palustre, bařička bahenní  114 
Tripleurospermum perforatum,  
  heřmánkovec nevonný  204 
Trisetum flavescens, trojštět žlutavý  106  
Triturus alpestris, čolek horský  322   
Triturus cristatus, čolek velký  322   
Triturus vulgaris, čolek obecný  322   
Troglodytes troglodytes, střízlík obecný  352  
Trollius europaeus, upolín evropský  168  
Turdus merula, kos černý  346  
Turdus philomelos, drozd zpěvný  346  
Turdus pilaris, drozd kvíčala  348   
Turdus viscivorus, drozd brávník  348  
Tussilago farfara, podběl lékařský  160  
Typha angustifolia, orobinec úzkolistý  116  
Typha latifolia, orobinec širokolistý  116  
  
Tyto alba, sova pálená  338

Ulmus glabra, jilm horský  74   
Ulmus laevis, jilm vaz  74   
Ulmus minor, jilm habrolistý  74   
Umbilicaria hirsuta, pupkovka srstnatá  40  
Umbilicaria polyphylla  40
Urtica dioica, kopřiva dvoudomá  180  
Usnea filipendula, provazovka bradavkatá  38  

Vaccinium myrtillus, brusnice borůvka  184 
Vaccinium oxycoccos, klikva žoravina  194  
Vaccinium uliginosum, vlochyně bahenní  184  
Vaccinium vitis-idaea, brusinka  194 

Valeriana dioica, kozlík dvoudomý  188  
Valeriana officinalis, kozlík lékařský  138  
Valerianella locusta, kozlíček polníček  120 
Vanellus vanellus, čejka chocholatá  332  
Vanessa atalanta, babočka admirál  270  
Vanessa cardui, babočka bodláková  272  
Verbascum densiflorum, divizna velkokvětá  174 
Verbascum nigrum, divizna černá  174 
Verbascum thapsus, divizna malokvětá  174  
Verdanus abdominalis  256
Veronica beccabunga, rozrazil potoční  114  
Veronica hederifolia, rozrazil břečťanolistý  118  
Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek  120  
Veronica montana, rozrazil horský  120  
Veronica officinalis, rozrazil lékařský  118  
Veronica persica, rozrazil perský  118  
Veronica scutellata, rozrazil štítkovitý  120  
Vespa crabro, sršeň obecná  242   
Vespertilio murinus, netopýr pestrý  372  
Viburnum opulus, kalina obecná  88  
Vicia cracca, vikev ptačí  128   
Vicia sativa, vikev setá  128   
Vicia sepium, vikev plotní  128   
Vinca minor, barvínek menší  118   
Viola arvensis, violka rolní  130   
Viola canina, violka psí  118   
Viola odorata, violka vonná  118   
Viola palustris, violka bahenní  130   
Viola reichenbachiana, violka lesní  118  
Viola riviniana, violka Rivinova  118  
Viola tricolor, violka trojbarevná  130  
Vipera berus, zmije obecná  324   
Volucella pellucens, pestřenka prosvítavá  236  
Vulpes vulpes, liška obecná  380   

Xanthoria calcicola  40
Xanthoria candelaria  40
Xanthoria parietina, terčovník zední  40  
  
Xanthoria polycarpa  40
Xerocomus badius, suchohřib hnědý  14  
Xerocomus chrysenteron, hřib žlutomasý  16  
Xysticus cristatus, běžník hřebenitý  224  
  
Yponomeuta sedella, předivka šedá  280  
  
Zootoca vivipara, ještěrka živorodá  324  
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  2004–2006:  Těžká technika mění nevídaným tempem ráz krajiny na 

východním okraji Krušných hor. Staví se dálnice D8/A17. 

V cestě jí bohužel stojí také chráněné ptačí území evropského významu, 

podél horního toku říčky Gottleuba, se zdokumentovaným výřím 

hnízdištěm. Jedním z těch, kteří zde přišli o svůj domov, tedy mohlo být 

i výří mládě. 

Členové sdružení Grüne Liga Osterzgebirge pojmenovali fi ktivního 

výra Ulli a připravili pro něj namáhavou cestu za poznáním východního 

Krušnohoří. Malý výr se tak virtuálně, na obrazovce vašeho počítače, sez-

námí s třinácti zajímavými místy a jejich obyvateli. Starostlivou samičku 

tetřívka vyruší při sezení na vejcích, čmelák ho provede po geising-

berských loukách, statný jelen vysvětlí, proč v okolí Loučné umírají lesy. 

CD je postaveno jako interaktivní počítačová hra. Ke každému stanovišti 

patří krátký animovaný fi lm, tip jak pomáhat přírodě, návod na ruko-

dělnou aktivitu (např. výrobu ptačí budky), jednoduchá hra, popis pro-

cházky po okolí a slovníček pojmů. Na každém z třinácti zastavení čeká 

děti jeden úkol, k jeho vyřešení je však potřeba vstát od počítače a vy-

razit do přírody – právě na konkrétní stanoviště! V botanické zahradě 

Schellerhau, na Vitišce, v Oseckém klášteře i na dalších místech čekají 

informační tabule a za splněný úkol také razítko do pasu.

Ulli však během své dlouhé cesty dospěl a v chráněném údolí řeky 

Weißeritz potkal Ullu – krásnou výří samičku. Po východním Krušnohoří 

tak dnes létají tři nová výří mláďata. Jejich příběhy vycházejí na druhém 

disku.                        

    Výr Ulli poznává východní Krušnohoří

Kompletní balíček (dvě CD, tištěná publikace, desková hra, herní 
pas na razítka) je k dostání v Ekocentru Šťovík v Teplicích.

Výr Ulli

www.ulliuhu.de
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