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1
1.1

ÚVOD

Odůvodnění provedení mykologického průzkumu

Česká republika se svým vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004 mj. zavázala k tvorbě soustavy NATURA
2000 na svém území. Lokality zařazené na tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit (EVL,
aktuálně celkem 1 075 lokalit dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb. o stanovení seznamu evropsky
významných lokalit) je třeba chránit také na národní úrovni, nebude-li jejich ochrana zajištěna jinak.
Nejcennější území by tak měla být vyhlášena jako zvláště chráněná území (dle §45a, zákona
č. 114/1992 Sb., v aktuálním znění).
V současné době jsou proto v nedostatečně zmapovaných územích uvedených v národním seznamu EVL
prováděny inventarizační průzkumy jednotlivých biologických skupin, na základě jejichž výsledků budou
vymezena a vyhlášena nová maloplošná zvláště chráněná území.
Území Doupovských hor o celkové rozloze 12 584,7 ha je zařazeno na národní seznam EVL pod kódem
CZ0424125, není však chráněno na národní úrovni. Krajský úřad Ústeckého kraje, na jehož území se EVL
Doupovské hory mj. také nachází, proto provádí postupné kroky k vymezení nejcennějších lokalit, jež
následně plánuje vyhlásit v kategorii přírodní rezervace (PR) či přírodní památka (PP).
Předkládaný mykologický průzkum je tedy jen jedním z několika dalších biologických průzkumů
realizovaných na území EVL Doupovské hory. Z výsledků těchto průzkumů pak budou v této EVL
vymezena a vyhlášena předmětná maloplošná zvláště chráněná území.

1.2

Stručná historie lokalit

Doupovské hory představují geomorfologický celek na jihu Krušnohorské soustavy převážně na pravém
břehu řeky Ohře. Vznikly vulkanickou činností v období třetihor, jsou tedy tvořeny vyvřelými horninami
(lávou a tufem). Tyto hory mají podobu ploché hornatiny kruhovitého půdorysu, jež je doplněna typickými
vulkanickými jevy jako jsou lávové proudy, kaldery, apod.
Historie osídlení Doupovských hor sahá až do mladší doby kamenné (cca. 5,5–4 tis. let př. n.l.). V průběhu
staletí oblast zůstávala relativně jen málo dotčena lidskou činností (minimální osídlení, omezené možnosti
zemědělství, žádná průmyslová činnost).
V roce 1953 byl na celém území Doupovských hor vymezen Vojenský újezd Hradiště, v jehož důsledku
bylo vysídleno a demolováno několik vesnic a oblast byla veřejnosti a jiným než vojenským účelům
zapovězena. Od roku 2005 probíhá postupné zpřístupňování některých okrajových míst veřejnosti.
Celková rozloha vojenského újezdu byla zmenšena, na většině plochy však zůstává stále zachován.
Doupovské hory vynikají svou přírodní zachovalostí. Vzhledem k jejich vojenskému využití však tyto nejsou
vymezeny jako zvláště chráněné území (uvažuje se o vyhlášení území národním parkem či chráněnou
krajinnou oblastí). Nicméně Doupovské hory jako celek jsou zařazeny do soustavy NATURA 2000, a to
jako ptačí oblast (od roku 2004) i jako EVL (od roku 2005), a to jako EVL Hradiště (území vojenského
újezdu), EVL Doupovské hory (nejcennější vnější části pohoří).

1.3

Historie mykologického studia lokalit

Předmětné území EVL Doupovské hory nebylo v minulosti systematicky mykologicky prozkoumáno.

1.4

Cíle práce

Předložená závěrečná zpráva shrnuje výsledky orientačního mykologického průzkumu realizovaného
v průběhu roku 2013 na čtyřech vymezených lokalitách v rámci EVL Doupovské hory. Předmětný průzkum
byl zaměřen na zjištění kvalitativní a kvantitativní charakteristiky druhů hub na vytipovaných lokalitách a
tím stanovení jejich významnosti z hlediska mykologie pro potřeby ochrany životního prostředí.
Pro dosažení stanoveného zadání byly stanoveny 4 základní cíle práce:
•
•
•
•

zrealizovat orientační inventarizační mykologický průzkum zadaných lokalit,
provést rešerši literárních dat a nálezových údajů,
navrhnout lokality vhodné k vyhlášení za zvláště chráněné v kategorii přírodní památka či přírodní
rezervace včetně návrhu jejich hranic,
uvést vhodná managementová opatření v rámci navrhovaných zvláště chráněných území.
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2
2.1

MATERIÁL A METODIKA

Základní údaje o průzkumu

Orientační mykologický průzkum 4 vymezených lokalit (viz kap. 2.2) byl realizován v průběhu roku 2013.
Detailní soupis dat návštěv jednotlivých lokalit je uveden v Tab. 1.
Tab. 1

Data návštěv jednotlivých lokalit (rok 2013)

Lokalita

Data návštěv

Lokalita

Data návštěv

Mikulovický vrch

27.6., 30.7., 24.8., 13.9., 15.10.

Chlum u Radonic

29.6., 14.8., 30.8, 30.9., 25.10.

Lipová

28.6., 31.7., 20.8., 7.9., 23.10.

Houština

29.6., 15.8, 3.9., 3.10., 29.10.

2.2

Vymezení zájmových území

Zadavatelem průzkumu (KÚ Ústeckého kraje) byly stanoveny čtyři lokality na území EVL Doupovské hory
k provedení orientačního mykologického průzkumu:
•
•
•
•

Mikulovický vrch (k.ú. Pastviny, 773255), souřadnice centroidu: 50,3811 N, 13,2355 E;
Lipová (k.ú. Mikulovice u Vernéřova, 694355), souřadnice centroidu: 50,3460 N, 13,2316 E;
Chlum u Radonic (k.ú. Radonice u Kadaně, 738280), souřadnice centroidu: 50,2799 N, 13,2981 E;
Houština (k. ú. Sedlec u Radonic, 782475), souřadnice centroidu: 50,2584 N, 13,2432 E.

Orientační výměra řešených lokalit je uvedena v Tab. 2.
Tab. 2

Orientační výměra řešených lokalit
původní výměra
[ha]

řešená výměra
[ha]

Mikulovický
vrch

49,20

49,76

Lipová

38,06

50,71

Lokalita

původní výměra
[ha]

řešená výměra
[ha]

Chlum u
Radonic

50,22

53,68

Houština

111,06

218,71

Lokalita

Bližší představu o situaci, rozmístění, tvaru a velikosti zájmových lokalit podávají následující mapky Obr. 1 ̶
Obr. 5.

Obr. 1

Houština

Lipová

Mikulovický vrch

Chlum u Radonic

S

Orientační vzájemná pozice zájmových území
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Obr. 2

Původní územní vymezení lokality Mikulovický vrch

Obr. 4

Původní územní vymezení lokality Chlum u Radonic

Číslo dokumentu: C1457-13-0/Z01
Vydání: 01

Obr. 3

Obr. 5

Původní územní vymezení lokality Lipová

Původní územní vymezení lokality Houština
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2.3
2.3.1

Charakter území
Mikulovický vrch

Klima
Mikulovický vrch se dle členění E. Quitta (1975) nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 11 těsně při
hranici s mírně teplou oblastí MT 7. Jejich bližší charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 3.
Tab. 3

Klimatické charakteristiky mírně teplých oblastí MT 7 a MT 11

Charakteristika

MT 7

MT 11

Charakteristika

MT 7

MT 11

Počet letních dnů

30 – 40

40 – 50

Průměrná teplota v říjnu

7–8

7–8

Počet dnů s prům. teplotou ≤ 10°

140 – 160

140 – 160

Prům. počet dnů se srážkami ≤ 1mm

100 – 120

90 – 100

Počet mrazových dnů

110 – 130

110 – 130

Srážkový úhrn ve veget. období

400 – 450

350 – 400

Počet ledových dnů

40 – 50

30 – 40

Srážkový úhrn v zimním období

250 – 300

200 – 250

Prům. teplota v lednu

-2 – -3

-2 – -3

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 – 80

50 – 60

Prům. teplota v červenci

16 – 17

17 – 18

Počet dnů zatažených

120 – 150

120 – 150

6–7

7–8

40 – 50

40 – 50

Prům. teplota v dubnu

Počet dnů jasných

Pro mírně teplou oblast MT 11 je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období
s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Mírně teplá oblast MT 7 se vyznačuje normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkými
přechodnými obdobími s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá,
suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Geologie
Dle geologických map (1:25 000, 1:50 000) dostupných na mapovém portálu České geologické služby jsou
základní horninou zájmového území vulkanické aglomeráty a explozivní brekcie (tufy) z tektonicky
aktivního období třetihor. V západní části se objevuje enkláva nefelinického analcimitu taktéž z období
třetihor a jižní část je tvořena muskoviticko-biotitickou pararulou.
Geomorfologie
Zájmová lokalita se rozprostírá na kopci Špičák (407 m n.m.) se strmými až velmi strmými svahy (15° ̶ 35°)
na JZ. Širší území je charakteristické výrazně zvlněným terénem s průměrnou nadmořskou výškou
pohybující se v rozmezí cca 300 – 400 m.
Z hlediska geomorfologického členění sledované území náleží do Krušnohorské
Podkrušnohorské podsoustavy, celku Doupovské hory a okrsku Rohozecká vrchovina.

soustavy,

Pedologie
Dle půdní mapy (1:50 000) dostupné na mapovém portálu České geologické služby (ČGS) a pedologické
mapy (1:1 000 000) dostupné veřejnosti jako tzv. WMS (Webová Mapová Služba) taktéž z portálu ČGS
na většině území převažují hnědé hlinité eutrofní půdy (kambizem eutrofní), na západním okraji
přecházející v hnědé hlinité surové půdy (kambizem arenická).
Fytogeografické poměry
Z hlediska fytogeografického členění lze lokalitu zařadit do oblasti Termofytikum, obvodu České
termofytikum a okresu Doupovská pahorkatina.
Dle biogeografického členění lokalita spadá do hercynské podprovincie, Doupovského bioregionu a
biochory -3II Izolované vrchy na bazických neovulkanitech v suché oblasti 3. v.s.
Vegetační stupně: kolinní až submontánní.
Vegetační poměry
Za přirozených podmínek by se zde potenciálně vyskytovaly černýšové dubohabřiny svazu Melampyro
nemorosi-Carpinetum (hercynské dubohabřiny, L3.1), popř. bazifilní teplomilné doubravy svazu Quercion
Číslo dokumentu: C1457-13-0/Z01
Vydání: 01
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petraeae (Acidofilní teplomilné doubravy, L6.5). Tyto se na mnoha místech (J a Z svahy, okolí vrcholu)
zachovaly v relativně vysoké kvalitě s významným zastoupením habru obecného (Carpinus betulus) a
zásobou mrtvého dřeva (pralesovitý charakter). Jižní strmý okraj je budován skalkami s rozvolněnou
doubravou a lemovými společenstvy (Suché bylinné lemy, T4.1).
V Doupovském bioregionu se uplatňuje řada exklávních prvků kontinentálního charakteru mezi nimiž lze
za nejvýznamnější považovat kavyl Smirnovův (Stipa smirnovii), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa),
koniklec otevřený (Pulsatilla patens), šanta panonská (Nepeta pannonica) a pcháč bělavý (Cirsium
eriophorum). Z dalších teplomilných druhů se zde vyskytují např. husečník chudokvětý (Fourraea alpina),
hrachor různolistý )Lathyrus heterophyllus), divizna knotovkovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp.
Moenchii), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), zvonečník černý ((Phyteuma nigrum) či
krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) (Culek M., ed., 1996).

2.3.2

Lipová

Klima
Lokalita Lipová se dle členění E. Quitta (1975) nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 7 v blízkosti
hranic mírně teplou oblasti MT 3. Bližší charakteristiky uvedených klimatických oblastí přibližuje Tab. 4.
Tab. 4

Klimatické charakteristiky mírně teplých oblastí MT 3 a MT 7

Charakteristika

MT 3

MT 7

Charakteristika

MT 3

MT 7

Počet letních dnů

20 – 30

30 – 40

Průměrná teplota v říjnu

6–7

7–8

Počet dnů s prům. teplotou ≤ 10°

120 – 140

140 – 160

Prům. počet dnů se srážkami ≤ 1mm

110 – 120

100 – 120

Počet mrazových dnů

130 – 160

110 – 130

Srážkový úhrn ve veget. období

350 – 450

400 – 450

Počet ledových dnů

40 – 50

40 – 50

Srážkový úhrn v zimním období

250 – 300

250 – 300

Prům. teplota v lednu

-3 – -4

-2 – -3

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 – 100

60 – 80

Prům. teplota v červenci

16 – 17

16 – 17

Počet dnů zatažených

120 – 150

120 – 150

6–7

6–7

40 – 50

40 – 50

Prům. teplota v dubnu

Počet dnů jasných

Mírně teplá oblast MT 7 se vyznačuje normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkými
přechodnými obdobími s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá,
suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Pro mírně teplou oblast MT 3 je charakteristické krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché
léto, normální až dlouhá přechodná období s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně
dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Geologie
Dle geologických map (1:25 000, 1:50 000) dostupných na mapovém portálu České geologické služby jsou
základní horninou zájmového území vulkanické aglomeráty a explozivní brekcie (tefrif analcimický a
sklovitý tefrif, tzv. augitit) z tektonicky aktivního období třetihor.
Geomorfologie
Zájmová lokalita se rozprostírá na kopci Lipová (549 m n.m.) Jehličenské hornatiny se strmými až velmi
strmými svahy (15° ̶ 35°). Území je charakteristické výrazně zvlněným terénem s průměrnou nadmořskou
výškou pohybující se v rozmezí cca 500 – 600 m.
Z hlediska geomorfologického členění sledované území náleží do Krušnohorské
Podkrušnohorské podsoustavy, celku Doupovské hory a okrsku Jehličenská hornatina.

soustavy,

Pedologie
Dle půdní mapy (1:50 000) dostupné na mapovém portálu České geologické služby (ČGS) a pedologické
mapy (1:1 000 000) dostupné veřejnosti jako tzv. WMS (Webová Mapová Služba) taktéž z portálu ČGS
celé území pokrývají eutrofní hlinité hnědé půdy (kambizem eutrofní), doprovázené kambizemí rankerovou
eutrofní.
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Fytogeografické poměry
Z hlediska fytogeografického členění lze lokalitu zařadit do oblasti Termofytikum, obvodu České
termofytikum a okresu Doupovská pahorkatina.
Dle biogeografického členění lokalita spadá do hercynské podprovincie, Doupovského bioregionu a
biochory -3VI Vrchoviny na bazických neovulkanitech v suché oblasti 3. v.s.
Vegetační stupně: kolinní až submontánní.
Vegetační poměry
Potenciální vegetaci této oblasti lze ve vrcholových partiích zařadit mezi květnaté bučiny (L5.1). V nižší
nadmořské výšce by se pak přirozeně vyskytovaly bazifilní teplomilné doubravy svazu Quercion petraeae
(Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy, L6.4), popř. černýšové dubohabřiny svazu Melampyro
nemorosi-Carpinetum (Hercynské dubohabřiny, L3.1). Tyto se na mnoha místech (J, Z a V svahy)
zachovaly, dubohabřiny však v podobě bez habru (Carpinus betulus). Severní svahy hostí jedlodoubravu
s vitální populací jedle bělokoré (Abies alba). V území lze dále zaznamenat acidofilní doubravu a cenná
teplomilná lemová společenstva a křovin (kosené louky).
V Doupovském bioregionu se uplatňuje řada exklávních prvků kontinentálního charakteru mezi nimiž lze
za nejvýznamnější považovat kavyl Smirnovův (Stipa smirnovii), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa),
koniklec otevřený (Pulsatilla patens), šanta panonská (Nepeta pannonica) a pcháč bělavý (Cirsium
eriophorum). Z dalších teplomilných druhů se zde vyskytují např. husečník chudokvětý (Fourraea alpina),
hrachor různolistý )Lathyrus heterophyllus), divizna knotovkovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp.
Moenchii), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), zvonečník černý ((Phyteuma nigrum) či
krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) (Culek M., ed., 1996).

2.3.3

Chlum u Radonic

Klima
Lokalita Chlum se dle členění E. Quitta (1975) nachází na rozhraní dvou mírně teplých klimatických
oblastí, a to MT 4 a MT 11. Bližší charakteristiky uvedených klimatických oblastí přibližuje Tab. 5.
Tab. 5

Klimatické charakteristiky mírně teplých oblastí MT 4 a MT 11

Charakteristika

MT 4

MT 11

Charakteristika

MT 4

MT 11

Počet letních dnů

20 – 30

40 – 50

Průměrná teplota v říjnu

6–7

7–8

Počet dnů s prům. teplotou ≤ 10°

140 – 160

140 – 160

Prům. počet dnů se srážkami ≤ 1mm

110 – 120

90 – 100

Počet mrazových dnů

110 – 130

110 – 130

Srážkový úhrn ve veget. období

350 – 450

350 – 400

Počet ledových dnů

40 – 50

30 – 40

Srážkový úhrn v zimním období

250 – 300

200 – 250

Prům. teplota v lednu

-3 – -4

-2 – -3

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 – 80

50 – 60

Prům. teplota v červenci

16 – 17

17 – 18

Počet dnů zatažených

150 – 160

120 – 150

6–7

7–8

40 – 50

40 – 50

Prům. teplota v dubnu

Počet dnů jasných

Mírně teplá oblast MT 4 se vyznačuje krátkým, mírným, suchým až mírně suchým létem, krátkými
přechodnými obdobími s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Pro mírně teplou oblast MT 11 je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období
s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Geologie
Dle geologických map (1:25 000, 1:50 000) dostupných na mapovém portálu České geologické služby jsou
základní horninou zájmového území vulkanické aglomeráty a úlomkové laviny (tufy, tefrif analcimický)
z tektonicky aktivního období třetihor., v severní části se také uplatňuje čedič.
Geomorfologie
Zájmová lokalita se rozprostírá na kopci Chlum (449 m n.m.) Doupovské pahorkatiny se silně ukloněnými
až strmými svahy. Území je charakteristické zvlněným terénem s průměrnou nadmořskou výškou
pohybující se v rozmezí cca 300 – 500 m.
Číslo dokumentu: C1457-13-0/Z01
Vydání: 01
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Z hlediska geomorfologického členění sledované území náleží do Krušnohorské
Podkrušnohorské podsoustavy, celku Doupovské hory a okrsku Rohozecká vrchovina.

soustavy,

Pedologie
Dle půdní mapy (1:50 000) dostupné na mapovém portálu České geologické služby (ČGS) a pedologické
mapy (1:1 000 000) dostupné veřejnosti jako tzv. WMS (Webová Mapová Služba) taktéž z portálu ČGS
celé území pokrývají eutrofní hlinité hnědé půdy (kambizem eutrofní), doplněné kambizemí rankerovou.
Na východě lokality se pak uplatňuje pararendzina kambická.
Fytogeografické poměry
Z hlediska fytogeografického členění lze lokalitu zařadit do oblasti Termofytikum, obvodu České
termofytikum a okresu Doupovská pahorkatina.
Dle biogeografického členění lokalita spadá do hercynské podprovincie, Doupovského bioregionu a
biochory -3BI Erodované plošiny na bazických neovulkanitech 3. v.s.
Vegetační stupně: kolinní až submontánní.
Vegetační poměry
Potenciální vegetací této oblasti jsou černýšové dubohabřiny svazu Melampyro nemorosi-Carpinetum,
popř. teplomilné bazifilní doubravy svazu Quercion petraeae. Tyto však byly v první polovině 20. století
vykáceny a území bylo využíváno jako pastviny či louky. V 60. letech minulého století pak zde byl vysazen
les nový, převážně s nepřirozenou dřevinnou skladbou (modřín, Larix decidua, lípa, Tilia sp.). Místy byly
provedeny výsadby dubu (Quercus sp.), jejichž potenciálem je vyvinout se v kvalitní bazifilní doubravy.
Teplomilné trávníky (Mezofilní ovsíkové louky, T1.1, Skalní vegetace s kostřavou sivou, T3.1, Širokolisté
suché trávníky, T3.4,) a křoviny doznívají na jižním svahu a jsou významně degradovány pokročilou
sukcesí.
V Doupovském bioregionu se uplatňuje řada exklávních prvků kontinentálního charakteru mezi nimiž lze
za nejvýznamnější považovat kavyl Smirnovův (Stipa smirnovii), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa),
koniklec otevřený (Pulsatilla patens), šanta panonská (Nepeta pannonica) a pcháč bělavý (Cirsium
eriophorum). Z dalších teplomilných druhů se zde vyskytují např. husečník chudokvětý (Fourraea alpina),
hrachor různolistý )Lathyrus heterophyllus), divizna knotovkovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp.
Moenchii), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), zvonečník černý ((Phyteuma nigrum) či
krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) (Culek M., ed., 1996).

2.3.4

Houština

Klima
Lokalita Houština se dle členění E. Quitta (1975) nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 3 v blízkosti
hranic mírně teplou oblasti MT 4. Bližší charakteristiky uvedených klimatických oblastí přibližuje Tab. 6.
Tab. 6

Klimatické charakteristiky mírně teplých oblastí MT 3 a MT 7

Charakteristika

MT 3

MT 4

Charakteristika

MT 3

MT 4

Počet letních dnů

20 – 30

20 – 30

Průměrná teplota v říjnu

6–7

6–7

Počet dnů s prům. teplotou ≤ 10°

120 – 140

140 – 160

Prům. počet dnů se srážkami ≤ 1mm

110 – 120

110 – 120

Počet mrazových dnů

130 – 160

110 – 130

Srážkový úhrn ve veget. období

350 – 450

350 – 450

Počet ledových dnů

40 – 50

40 – 50

Srážkový úhrn v zimním období

250 – 300

250 – 300

Prům. teplota v lednu

-3 – -4

-3 – -4

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 – 100

60 – 80

Prům. teplota v červenci

16 – 17

16 – 17

Počet dnů zatažených

120 – 150

150 – 160

6–7

6–7

40 – 50

40 – 50

Prům. teplota v dubnu

Počet dnů jasných

Pro mírně teplou oblast MT 3 je charakteristické krátké, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché
léto, normální až dlouhá přechodná období s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně
dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Mírně teplá oblast MT 4 se vyznačuje krátkým, mírným, suchým až mírně suchým létem, krátkými
přechodnými obdobími s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Číslo dokumentu: C1457-13-0/Z01
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Geologie
Dle geologických map (1:25 000, 1:50 000) dostupných na mapovém portálu České geologické služby je
podloží lokality Houština tvořeno taktéž terciérními vulkanickými horninami, zejména bazaltem a
olivinickým bazaltem (tzv. pikrobazalt).
Geomorfologie
Zájmová lokalita se nachází na jednom z vrcholů (528 m n.m.) Doupovské pahorkatiny. Území je tedy
charakteristické zvlněným terénem s průměrnou nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí cca 500 –
600 m.
Z hlediska geomorfologického členění sledované území náleží do Krušnohorské
Podkrušnohorské podsoustavy, celku Doupovské hory a okrsku Rohozecká vrchovina.

soustavy,

Pedologie
Dle půdní mapy (1:50 000) dostupné na mapovém portálu České geologické služby (ČGS) a pedologické
mapy (1:1 000 000) dostupné veřejnosti jako tzv. WMS (Webová Mapová Služba) taktéž z portálu ČGS
celé území pokrývají eutrofní hlinité hnědé půdy (kambizem eutrofní), doprovázené kambizemí
rankerovou.
Fytogeografické poměry
Z hlediska fytogeografického členění lze lokalitu zařadit do oblasti Termofytikum, obvodu České
termofytikum a okresu Doupovská pahorkatina.
Dle biogeografického členění lokalita spadá do hercynské podprovincie, Doupovského bioregionu a
biochory -3BI Erodované plošiny na bazických neovulkanitech 3. v.s.
Vegetační stupně: kolinní až submontánní.
Vegetační poměry
Potenciální vegetací této oblasti jsou ve vrcholových partiích květnaté bučiny (L5.1 Květnaté bučiny) svazů
Tilio cordatae-Fagetum, Festuco-Fagetum, Violo reichenbachianae-Fagetum či Dentario enneaphylliFagetum, níže pak teplomilné bazifilní doubravy svazu Quercion petraeae, které se zde v poměrně kvalitní
podobě dochovaly dodnes (častá přítomnost mrtvé dřevní hmoty, Středoevropské bazifilní teplomilné
doubravy, L6.4), popř. černýšová dubohabřina svazu Melampyro nemorosi-Carpinetum. Na méně
exponovaných a konkávních stanovištích tyto přechází v dubohabřinu (Hercynské dubohabřiny, L3.1),
avšak bez habru (Carpinus betulus). Původní porosty jsou značně znehodnoceny monokulturními
výsadbami jehličnanů, zejména modřínu opadavého (Larix decidua) a výjimkou nejsou ani paseky.
V severní části je patrná značná eutrofizace území s rozsáhlými porosty kopřiv (Urtica sp.) a bezu černého
(Sambucus nigra).
V Doupovském bioregionu se uplatňuje řada exklávních prvků kontinentálního charakteru mezi nimiž lze
za nejvýznamnější považovat kavyl Smirnovův (Stipa smirnovii), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa),
koniklec otevřený (Pulsatilla patens), šanta panonská (Nepeta pannonica) a pcháč bělavý (Cirsium
eriophorum). Z dalších teplomilných druhů se zde vyskytují např. husečník chudokvětý (Fourraea alpina),
hrachor různolistý )Lathyrus heterophyllus), divizna knotovkovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp.
Moenchii), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), zvonečník černý ((Phyteuma nigrum) či
krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) (Culek M., ed., 1996).

2.3.5

Geografický a vegetační popis jednotlivých segmentů

Každé z řešených území bylo dále pracovně rozděleno do dílčích segmentů. Vytyčené segmenty v zásadě
pokrývají původně zadané území, v případě lokalit Houština a Lipová byl však průzkum rozšířen
o navazující hodnotné porosty. Slovní popis segmentů jednotlivých lokalit je uveden v Tab. 7–Tab. 10,
jejich zákres do ortofotomap je pak uveden v Příloze 2 na Obr. 1–4.
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Tab. 7

Popis segmentů lokality Mikulovický vrch

Segment

Popis

A

vrcholová partie, suťovitá dubohabřina

B

exponované J a Z svahy, acidofilní a bazifilní teplomilné doubravy a křoviny

C

méně exponované J a V svahy, dubohabřiny, často pozměněné

D

S svah, dubohabřiny a monokultury jehličnanů

E

olšina při Hradišťském potoce

Tab. 8

Popis segmentů lokality Lipová

Segment

Popis

A

acidofilní doubrava nad pravým přítokem Donínského potoka

B

suťovitý svah nad Donínským potokem, ve vrcholové partii zalesněná pole, dubohabřina, suťový les

C

mezofilní trávníky, teplomilná lemová společenstva

D

dubohabřiny na méně exponovaných SZ svazích Lipové a v údolí Donínského p.

E

bazifilní doubravy na J a Z svazích Lipové

F

dubohabřiny a doubravy na méně exponovaných SV svazích Lipové

G

olšo-jasanový luh podél Donínského potoka

H

jedlová doubrava na S svahu Lipové

Tab. 9

Popis segmentů lokality Chlum u Radonic:

Segment

Popis

A

zarůstající křovinatá stráň s J expozicí, část výsadby lípy

B

kulturní les, převažují výsadby jehličnanů (modřín, borovice)

C

kulturní les, převažují výsadby listnáčů (dub, habr, lípa)

D

silně ruderalizované mezofilní trávníky při S hranici území

Tab. 10 Popis segmentů lokality Houština:
Segment

2.4

Popis

A

S svahy Houštiny, suťový les, bučina, převážně však monokultury jehličnanů

B

JV svah Houštiny, bazifilní teplomilné doubravy, maloplošně dubohabřiny, teplomilná lemová
společenstva, monokultury jehličnanů

C

JZ a Z svah olšiny, bazifilní a acidofilní teplomilné doubravy, maloplošně suťové lesy, bučiny,
monokultury jehličnanů

D

niva potoka Dubá I, olšo-jasanový luh

Metodika průzkumu

Inventarizační průzkum byl zpracován na základě metodiky Antonína a kol. (2012) v rozsahu orientačního
(základního) průzkumu. Vzhledem k pozdnímu zadání práce (červen 2013) však nebylo možné realizovat
průzkum v plném rozsahu a oproti doporučené metodice bylo možné uskutečnit pouze pět návštěv (časně
letní až pozdně podzimní aspekt). Návštěvy byly plánovány s ohledem na zachycení jednotlivých
fenologických aspektů s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám a s tím souvisejícím stavem
výskytu hub.
Sběr dat probíhal na základě výskytu plodnic. U jednotlivých druhů byla v rámci každé návštěvy
hodnocena abundance na čtyřstupňové semikvantitativní škále (velmi vzácně, vzácně, roztroušeně,
hojně). U vzácných a ochranářsky významných druhů byly na místě pořízeny GPS souřadnice nálezu,
bylo-li to možné (u některých druhů určených až dodatečně podle herbářového materiálu byla pozice
dodatečně určena z ortofotomapy) a vhodné (u druhů s větším počtem mikrolokalit nebylo možné
zaznamenat všechny). Vybrané druhy byly fotograficky zdokumentovány (viz Příloha 3). V terénu byl
zaznamenán substrát, základní charakteristiky vegetace a prchavé znaky na plodnicích, podrobnější popis
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byl učiněn po návratu. Dokladový materiál masitých plodnic hub byl usušen v elektrické sušárně.
Kornatcovité a chorošovité houby byly sušeny při pokojové teplotě. Sběry jsou uloženy v polyetylénových
sáčcích opatřených zipem, jsou označeny datem a číslem nálezu. U každého nálezu je vyznačen substrát,
na kterém se plodnice vyskytovaly, a je přiložen popis spolu s odkazem na fotografii. Tato evidence
odpovídá 1. stupni (tzv. muzejní).

2.5

Sledované skupiny hub

Orientační průzkum byl zaměřen na výskyt plodnic makromycetů, tj. “velkých hub”, s plodnicemi viditelnými
pouhým okem. Pozornost byla věnována houbám rostoucím na zemi, v opadu, na rostlinných zbytcích,
v mechu, na dřevě, trusu apod. Nebyly sledovány skupiny hub, které vyžadují speciální metodiku
a do běžných mykologických průzkumů nebývají obvykle zahrnovány: mikromycety, lichenizované houby
(s výjimkou bazidiolišejníků tvořících nápadné makroskopické plodnice) a houby podzemní. Zvláštní
pozornost byla věnována druhům vzácným a jinak ochranářsky významným, jež jsou uvedeny ve vyhlášce
MŽP č. 395/1992 Sb. (vč. návrhů k novelizaci) a v Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR (Holec et
Beran, 2006).
Pro další hodnocení byly druhy hub rozděleny do základních ekologických kategorií:
•
•
•
•
•

ektomykorhizní (žijící v symbióze s kořeny dřevin);
lignikolní (rozkládající dřevo);
terestrické saprotrofní (terestrické houby rozkládající opad, rostlinné zbytky či drobné větvičky, pro
zjednodušení jsou zde zařazeny i houby muscikolní, tj. rostoucí na živých i mrtvých rostlinkách
mechu);
mykoparazitické (parazitující na jiných houbách);
lichenizované (žijící v symbióze s řasami a sinicemi, zde pouze bazidiomycety tvořící nápadné
plodnice).

Mykorhizní status byl houbám přiřazen na základě přehledového článku Tedersoo et al. (2010).

2.6

Určovací literatura, zdroj mapových podkladů

Zde uvádíme seznam použité určovací literatury (uvedeny jsou pouze monografie):
Antonín V., Noordeloos ME. 2004. Monograph of the Genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia,
Gamundia, Myxophalia, Resinomycea, Rickenella and Xeromphalina, IHW Verlag, Bertechgaden,
279 pp.
Antonín V., Noordeloos ME. 2010. A monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe., IHW
Verlag, Bertechgaden, 479 pp.
Bas C., Kuyper TW., Noordeloos ME., Vellinga EC. 1995. Tricholomataceae (2), Flora Agaricina
Neerlandica Vol. 3., CRC Press, 183 pp.
Berniccihia A. 2005. Polyporaceae s. l., Fungi Europaei 10., Edizioni Candusso, Alassio, 807 pp.
Berniccihia A., Gorjón SP. 2010. Corticiacae s.l., Fungi Europaei 12, Ed. Candusso, Alassio, 1008 pp.
Boertmann D. 1996. The genus Hygrocybe. Fungi of Northern Europe. Kobenhaven, Dennmark. Vol. 1.
184 pp.
Breitenbach J., Kranzlin F. 1984–2005. Fungi of Switzerland. Vol. 1 – 6. Verlag Mykologia, Lucerne.
Candusso M. 1997. Hygrophorus s. l., Fungi Europaei 6, Libreria Basso, 784 pp.
Consiglio G., Setti L. 2008. Il Genere Crepidotus in Europa., AMB, Trento, 344 pp.
Hansen L., Knudsen H. (eds.). 1997. Heterobasidioid,
Basidiomycetes, Nordic Macromycetes Vol. 3., 444 pp.

Aphyllophoroid

and

Gasteromycetoid

Hansen L., Knudsen H. (eds.). 2000. Ascomycetes, Nordic Macromycetes Vol. 1., 309 pp.
Hausknecht A. 2009. Conocybe Fayod. and Pholiotina Fayod. Fungi Europaei 11., Ed. Candusso, Alassio,
968 pp.
Heilmann-Calusen J., Verbeken A., Vesterholt J. 2000. The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe.
Vol. 1. Kobenhaven, Dennmark, 287 pp.
Holec J. 2001. The genus Pholiota in central and western Europa., Libri Botanici Vol. 20., IHW-Verlag.,
Bertechgaden, 220 pp.
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Jüllich W. 1984. Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In: Gams H., ed.: Kleine Kryptogamenflora.
Bd.II b/1. G. Fischer Verlag, Jena.
Knudsen H., Vesterholt J. (eds.). 2012. Funga Nordica, Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. 2nd
edition., Nordsvamp., Copenhagen. 1085 pp.
Ludwig E. 2001–2013. Pilzkompendium., Bd. 1-3, IHW-Verlag
Malysheva VF. 2010. Rare and interesting species of heterobasidiomycetes from Russia. Fungi Non
Delineati LIII, Edizioni Candusso, 92 pp.
Medardi G. 2006. Atlante fotgrafico degfli Ascomyceti d'Italia., A.M.B Centro Studi Mycologici, Vicenza,
454 pp.
Montecchi A., Sarasini M. 2000. Fungi Ipogei d'Europa, A.M.B Centro Studi Mycologici, Vicenza, 714 pp.
Moser M. 1983. Röhrlinge und Blätterpilze. In: Gams H., ed.: Kleine Kryptogamenflora. Bd.II b/2. G.
Fischer Verlag, Jena.
Noordeloos ME. 1992. Entoloma s.l., Fungi Europaei 5., Ed. Candusso, Alassio, 760 pp.
Noordeloos ME. 2011. Strophariaceae s. l., Fungi Europaei 13, Ed. Candusso, Alassio, 648 pp.
Orton PD. 1984. Pluteaceae: Pluteus and Volvariella, British Fungus Flora vol. 4., Royal Botanic Garden,
Edinburgh, 99 pp.
Robich G. 2003. Mycena d'Europa., AMB, Trento, 728 pp.
Ryvarden L., Gilbertson RL. 1993–1994. European polypores. Part 1 and 2. Fungiflora, Oslo.
Sarasini M. 2005. Gasteromiceti Epigei., AMB, Trento, 406 pp.
Sarnari M. 2005-2007. Monografia illustrata del genere Russula in Europa. Fondazione Centro Studi
Micologici Dell´ A.M.B. – Vicenza, Italy. Tomo 1, 2. 1567 pp.
Stangl J. 1989. Die Gattung Inocybe in Bayern. Hoppea, Regensburg.
Šutara J., Mikšík M., Janda V. 2009. Hřibovité houby., Academia, Praha, 294 pp.
Vesterholt J. 2002. Contribution to the knowledge of species of Entoloma subgenus Leptonia. Fungi Non
Delineati XXI, Edizioni Candusso, Alassio, 64 pp.
Vesterholt J. 2005. The genus Hebeloma. Fungi of Northern Europe. Vol. 3. Narayana press, Gylling,
Denmark.

Použitá nomenklatura odpovídá Index fungorum (http://www.indexfungorum.org).
Jako zdroj mapových podkladů byl použit Mapový server AOPK (http://mapy.nature.cz/) a České
informační agentury životního prostředí (www.cenia.cz). Mapové podklady byly zpracovány v programu
JanMap (http://janitor.cenia.cz/).

2.7

Místo uložení dokladového materiálu

Sběry jsou dočasně uloženy v pracovním herbáři zpracovatelky průzkumu L. Zíbarové, je však
připravováno jejich uložení v herbáři Jihočeského muzea (herb. CB).

2.8

Spolupracovníci, specialisté

Na terénním sběru dat a determinaci se podílela Anna Lepšová CSc. Část nelupenatých sběrů byla
revidována Mgr. J. Koutem, PhD. Rozsáhlejší spolupráce se specialisty nebyla pro omezený časový
rozsah prací navázána.
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3
3.1

VÝSLEDKY

Přehled nalezených druhů

Za sezónu 2013 bylo celkem nalezeno a determinováno 578 taxonů makromycetů. Počet taxonů
na jednotlivé lokalitě kolísal mezi 267 a 281 (Tab. 11, Obr. 6). Úplný seznam nalezených druhů rozdělený
dle lokalit je uveden v Příloze 1 (Tab. 1–4).
Největší počet taxonů se vyznačuje lignikolním (dřevorozkladným) způsobem výživy (43,8 %), počet
mykorhizních (29,2 %) a terestrických saprotrofních (26,1 %) druhů je poměrně vyrovnaný. Z ostatních
trofických skupin byly nalezeny jen druhy mykoparazitické (celkem 5 druhů).
Tab. 11 Počet taxonů na lokalitách rozdělený podle trofických skupin
Lokalita
Trofická skupina
Mikulovický vrch

Lipová

Chlum u Radonic

Houština

Mykorhizní

76

81

78

72

Lignikolní

129

137

117

162

Saprotrofní

68

63

70

46

Ostatní

4

1

2

1

Celkem

277

282

267

281

Pozn. L – lignikolní, M – mykorhizní, O – ostatní, S – saprotrofní

Obr. 6

Přehled počtu taxonů nalezených na jednotlivých lokalitách s vyznačením trofických skupin

Dále uvádíme grafy (Obr. 7 ̶ Obr. 10) přehledně znázorňující počet druhů lignikolních hub na jednotlivých
dřevinách nalezených na zkoumaných lokalitách.
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Pozn. Červeně je vyznačen podíl druhů uvedených v Červeném seznamu (Holec et Beran, 2006).

Obr. 7

Počet druhů lignikolních hub na jednotlivých dřevinách na lokalitě Mikulovický vrch
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Pozn. Červeně je vyznačen podíl druhů uvedených v Červeném seznamu (Holec et Beran, 2006).

Obr. 8

Počet druhů lignikolních hub na jednotlivých dřevinách na lokalitě Lipová
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Pozn. Červeně je vyznačen podíl druhů uvedených v Červeném seznamu (Holec et Beran, 2006).

Obr. 9

Počet druhů lignikolních hub na jednotlivých dřevinách na lokalitě Chlum u Radonic
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Pozn. Červeně je vyznačen podíl druhů uvedených v Červeném seznamu (Holec et Beran, 2006).

Obr. 10 Počet druhů lignikolních hub na jednotlivých dřevinách na lokalitě Houština

3.2

Přehled nalezených ochranářsky významných druhů

Ze zvláště chráněných druhů podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., v aktuálním znění, byl nalezen druh
jediný, a to silně ohrožená mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea).
Druhů uvedených na Červeném seznamu pro Českou republiku (Holec et Beran, 2006) bylo celkem na
všech lokalitách nalezeno 30. Tyto druhy shrnuje Tab. 12.
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Tab. 12 Přehled nalezených druhů uvedených na Červeném seznamu České republiky
Druh

ČS

Tr.

Arrhenia retiruga
(mecháček síťnatý)

?
EX

S

VU

L

Aureoboletus gentilis
(hřib pružný)

VU

M

Biscogniauxia repanda
(káčovka jeřábová)

EN

L

VU

M

Conferticium insidiosum aff.
(koroveček ztloustlý)

DD

L

Flammulaster muricatus
(kržatka ostnitá)

EN

L

CR

M

Hemileccinum impolitum
(hřib plavý)

NT

M

Leccinum crocipodium
(kozák dubový)

VU

Lentinellus castoreus
(houžovec bobří)

Ascotremella faginea
(mozkovka rosolovitá)

Boletus aereus
(hřib bronzový)

Helvella costifera
(chřapáč rýhonohý)

Lycoperdon atropurpureum
(pýchavka hnědopurpurová)
Melanophyllum
haematospermum

M

L

Ch

H

1

1
1
1

ČS

Tr.

Pluteus
phlebophorus
(štítovka síťnatá)

EN

L

1

EN

L

1

Pluteus umbrosus
(štítovka stinná)

VU

L

Ramariopsis subtilis
(kyjovečka útlá)

?
EX

S

NT

M

3

Russula luteotacta
(holubinka citlivá)

NT

M

2

Russula maculata
(holubinka skvrnitá)

VU

M

VU

M

Pluteus podospileus
(štítovka vločkatá)

Russula carpini

1

(holubinka habrová)
1
1

M

L

Ch

H

1
1

2

3

1
1

Russula persicina
+

(holubinka
broskvová)
2

Sarcodontia crocea
(hrotnatka zápašná)

NT

L

M

2

Sistotrema confluens
(rozděrka splývavá)

VU

M

VU

L

1

Skeletocutis
alutacea
(kostrovka kožovitá)

CR

L

DD

S

NT

S

NT

S

VU

M

Typhula erythropus
(paluška rudonohá)

DD

S

Vuilleminia cystidiata
(větvovka
teplomilná)

CR

L

4

2

Tephrocybe rancida

1

(líha páchnoucí)
1

(bedla krvavá)

Tricholoma
psammopus

1

1
1

1

1

2

1

(čirůvka modřínová)

Mutinus caninus
(psivka obecná)

NT

S

Oligoporus placenta
(bělochoroš placentový)

EN

L

Celkový počet druhů

Druh

1

1

1

+

+

1

2

9

9

8

13

Pozn. ČS – stupeň ohrožení dle Červeného seznamu (CR – kriticky ohrožený, DD – chybí údaje, EN – ohrožený, EX – nezvěstný, NT
– téměř hrožený, VU – zranitelný); Tr. – trofie; M – Mikulovický vrch, L – Lipová, H – Houština, Ch – Chlum u Radonic) s uvedenou
trofickou skupinou (L – lignikolní, M – mykorhizní, S – saprotrofní) a počtem mikrolokalit (+ označuje větší počet než 4)

Z dalších vzácných druhů lze jmenovat např. Antrodiella onychoides, Clitopilus scyphoides f. reductus,
Collybia racemosa, Cortinarius diasemospermus var. leptospermus, Daedaleopsis tricolor, Geoglossum
fallax, Helvella lactea, Helvella latispora, Helvella stevensii, Lactarius aquizonatus, Leucoagaricus
sericatellus f. sericifer, Pluteus mammifer, Russula acrifolia, Russula cuprea, Russula farinipes, Russula
medullata Tricholoma pessundatum, Vararia ochroleuca. Druhy Hypomyces porphyreus a Ceriporia
griseoviolascens nebyly patrně doposud z ČR publikovány. Sběr 1626 představuje pravděpodobně
doposud nepopsaný druh rodu Hebeloma.
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Fotografická dokumentace významných sběrů je Přílohou 3. Lokalizace významných druhů je uvedena
v Příloze 1 (Tab. 6–9) a vizualizována v Příloze 2 (Obr. 5–8).

3.3

Přehled nálezů dokumentovaných formou herbářových položek

Úplný seznam herbářových položek vč. ekologických charakteristik je uveden v Příloze 1 (Tab. 6).
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4
4.1

DISKUSE

Aktuální diverzita hub

Celková diverzita hub byla na lokalitách v roce 2013 silně ovlivněna nepříznivým klimatickým průběhem
sezony. V období od počátku července do poloviny srpna byl růst hub silně utlumen pro nedostatek
srážek. Intenzivnější růst hub byl pozorován jen v krátkém období na konci srpna a v první polovině září.
Poté nastalo opět sušší období s velmi časným příchodem mrazů počátkem října, kdy se růst hub, i přes
příznivé podmínky ve zbytku měsíce, již prakticky neobnovil. Tomu odpovídá i druhové složení, kdy mezi
mykorhizními houbami dominují druhy pozdně letního aspektu (Russula spp., Lactarius spp., hřibovité
houby), jen v omezené míře pak jsou zastoupeny druhy typické pro podzimní aspekt a jejich výskyt lze
pouze předpokládat (Cortinarius subg. Phlegmacium, Trichloma spp.). Mykorhizní houby často
fruktifikovaly jen na chráněných mikrolokalitách, terénních depresích apod. Lignikolní druhy jsou obecně
méně ovlivněny klimatickými výkyvy (dřevo má vyšší retenční schopnost pro vodu, dlouhověké plodnice
u některých druhů) , a proto v seznamu druhů dominují v míře, která by byla za běžných okolností běžná
spíše pro přirozené pralesovité porosty. Prakticky chybí významné luční druhy (Geoglosssum spp.,
Hygrocybe spp., Entoloma subg. Leptonia), sezona 2013 pro ně byla obzvláště slabá (J. Gaisler pers.
comm.).
Fruktifikace hub je kromě klimatických faktorů ovlivněna i fyziologickým nastavením houbových organismů,
o některých druzích je známo, že i přes jinak příznivé podmínky tvoří plodnice jen v některých letech.
Vzhledem k pozdnímu zadání prací se nepodařilo zaznamenat druhy časně jarního a (u většiny lokalit)
i pozdně jarního aspektu. V tomto je jistou výjimkou lokalita Chlum u Radonic, kde se podařilo zaznamenat
více druhů končícího jarního aspektu, zvl. vřeckovýtrusých hub (Helvella spp.), z nichž část nebyla pro
značné stáří již spolehlivě identifikovatelná (např. Helvella solitaria aff.). Vzhledem k charakteru ostatních
zpracovávaných lokalit lze předpokládat, že i na nich by další průzkum odhalil v této skupině vysokou
diverzitu.
Z výše uvedených důvodů může předkládaná zpráva přinést jen velice rámcovou a orientační
informaci o výskytu hub na dotčených lokalitách, zcela jistě ji nelze považovat za vyčerpávající
seznam.
Vazba lignikolních druhů na druhy dřevin (viz Obr. 7 ̶ Obr. 10, str. 16 ̶ 17) v zásadě odpovídá druhovému
složení porostů, s tím, že podíl jehličnanů je obecně potlačen (dřevo jehličnanů je všeobecně druhově
chudší). Zastoupení ochranářsky významných druhů však tento trend nekopíruje. V kolonce „ostatní'' jsou
zastoupeny především různé růžovité dřeviny (Crataegus, Malus, Cerasus, Prunus spinosa, Prunus
domestica, Prunus padus, Rosa), které jsou zde významné jako hostitelé některých vzácných druhů např.
Vuilleminia cystidiata (Crataegus, Rosa, Prunus spinosa), Sarcodontia crocea (Malus) či Daedaleopsis
confragosa (Cerasus).
Mikulovický vrch
Pro Mikulovický vrch je typické vysoké zastoupení habru (Carpinus betulus), což se ukazuje
i na zastoupení lignikolních druhů (Obr. 7, str. 16). Právě dubohabřiny jsou na této lokalitě vyvinuty
z ostatních území nejlépe a v suťovité vrcholové partii mají již zčásti pralesovitý charakter s nemalou
zásobou padlého dřeva a asociovaných dřevorozkladných hub (segment A). Na dně kaňonu Ohře
vystupují kyselé ortoruly, na nichž jsou vyvinutá teplomilná společenstva acidofilních křovinatých lemů a
doubrav. Tyto jsou však poměrně druhově chudé s poměrně banální skladbou. Druhově bohatší jsou
mykocenózy bazifilních teplomilných doubrav na terciárních vyvřelinách.
Lipová
Lipová je jedinou lokalitou, kde je významněji zastoupena jedle (Abies alba, severní svah kopce Lipová,
segment H), bohužel bez výskytu významnějších druhů hub na ni vázaných (viz Obr. 8, str. 17). Dobře jsou
vyvinuty bazifilní teplomilné doubravy, které na méně exponovaných svazích přecházejí v dubohabřiny
(bez habru). Společenstva hub jsou zde druhově poměrně bohatá, avšak nedosahují takové kvality jako na
Houštině či Mikulovickém vrchu. Naopak druhově chudé jsou mykocenózy acidofilní doubravy nad
bezejmenným pravým přítokem Donínského potoka (segment A). Nejcennější a nejbohatší se zde jeví
teplomilné křovinné lemy a zalesněné meze (víceméně odpovídá segmentu C).
Chlum u Radonic
Lokalita Chlum u Radonic je ze všech čtyř zpracovávaných území zjevně nejodchylnější. Patrně je to
zapříčiněno odlišnou historií využití území oproti zbývajícím lokalitám, kde je patrná kontinuita lesa
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minimálně od druhého vojenského mapování. Naproti tomu ještě z leteckých snímků z padesátých let
minulého století je zřejmé, že Chlum byl z velké části odlesněn a využíván jako pastviny či louky. Tomu
odpovídá i složení mykorhizních druhů hub, které je v některých aspektech (např. zastoupení druhů
vázaných na minerální půdy) až nápadně podobné zalesněným plochám Sokolovských výsypek (Zíbarová
et Lepšová, 2013), což nejspíš souvisí s nedostatečně vyvinutým půdním profilem. Lze předpokládat, že
v následujících desetiletích ještě dojde k dramatickým změnám v druhovém složení. Nicméně
přinejmenším část výsadby dubů má perspektivu vývoje k celkem hodnotným bazifilním doubravám.
Naopak výsadby jehličnanů, zvláště modřínu (Larix decidua), jsou zde z hlediska mykologie prakticky
bezcenné (viz Obr. 9, str. 17).
Houština
Na lokalitě Houština jsou jako jediné významněji zastoupeny bučiny, místy s přechodem k suťovým lesům.
Bohužel velká část jejich rozlohy byla převedena na monokultury jehličnanů a většina zbývající rozlohy je
silně degradovaná, čemuž odpovídá i poměrně chudé společenstvo hub skládající se převážně z běžných
druhů. Naopak nejlépe ze všech lokalit jsou zde vyvinuta společenstva hub bazifilních teplomilných
doubrav (viz Obr. 10, str. 17), lokálně i s nezanedbatelnou přítomností dřevní hmoty, čemuž odpovídá
i přítomnost některých, pro dané stanoviště typických dřevorozkladných druhů, které nebyly zaznamenány
na ostatních lokalitách (Xylobolus frustulatus, Inonotus dryadeus, Gymnopus fusipes).

4.2

Ochranářsky významné druhy

Největší skupinu z ochranářsky významných druhů představují druhy vázané na teplomilné doubravy
a dubohabřiny. U mykorhizních druhů k tomu ještě zpravidla přistupuje vazba na bázemi bohatší
a úživnější půdy. Do této skupiny patří teplomilné holubinky (Russula luteotacta, R. carpini, R. maculata, R.
persicina) a hřibovité houby (Aureoboletus gentilis, Boletus aereus, Leccnium crocipodium, Hemileccinum
impolitum) a nejspíše také druh Helvella costifera, který však na lokalitě, zdá se, preferuje mladé výsadby
lípy (Tilia sp.). Druh Russula carpini je striktně vázaný na habr (Carpinus betulus), Leccinum crocipodium
na dub (Quercus sp.), ostatní druhy zřejmě nejsou vyhraněné. Je však třeba uvést, že chybí druhy
vysloveně vápnitých půd (např. Boletus satanas, Amanita echinocephala). Z dřevokazných hub je
jednoznačně pro biotop charakteristická Vuilleminia cystidiata, rostoucí na mrtvých větvích růžovitých
dřevin (zde poměrně hojně na hlohu (Crataegus sp.), vz. růže, trnka). S vysokou pravděpodobností se
jedná spíše o přehlížený druh (o čemž svědčí i kumulace nálezů uváděných v červeném seznamu v okolí
Prahy a Brna, tj. dvou největších mykologických pracovišť), v rámci průzkumu byl nalezen na všech
sledovaných lokalitách. Z teplomilných doubrav je uváděn i často opomíjený druh Lycoperdon
atropurpureum. Patrně do této skupiny patří i saprotrofní Tephrocybe rancida, nehojný druh humózních
listnatých lesů.
Další skupinu tvoří „pralesní“ druhy, tj. druhy vázané na lesy s přirozenou strukturou a dostatkem mrtvé
dřevní hmoty, typicky spíše středních až vyšších poloh. Tyto druhy byly nalezeny pouze na lokalitě
Houština (3 druhy) a Mikulovický vrch (1 druh). Jedná se o Flammulaster muricatus, Pluteus phlebophorus,
Pluteus umbrosus, Ascotremella faginea a Lentinellus castoreus. První čtyři druhy jsou vázané na dřevo
listnáčů, poslední druh roste na jehličnanech (zde smrk, Picea abies). Nálezy F. muricatus a
P. phlebophorus na lokalitě Houština jsou však poměrně netypické. V obou případech se jednalo o dřevo
malého průměru (< 5cm), u prvního druhu šlo navíc o břízu (Betula pendula). Je možné, že druhy jsou
na tomto území syceny z jiné lokality s bohatším zastoupením tlející dřevní hmoty.
Další druhy se jen obtížně dají svou ekologií zařadit do nějaké širší skupiny.
Arrhenia retiruga je muscikolní druh rostoucí na bokoplodých meších, častěji na bazičtějších půdách.
Ačkoli je v Červeném seznamu uváděna jako nezvěstná, nejedná se o příliš vzácný druh, častý je
synantropní výskyt na meších porůstajících různé betonové povrchy.
Biscogniauxia repanda roste na dřevě jeřábů, takřka výhradně jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), často se
uvádí jako druh vyšších poloh, avšak roste i v teplejších partiích Českého středohoří.
Mutinus caninus je ustupující druh humózních listnatých lesů. Na obdobných stanovištích lze nalézt
i nehojné Melanophyllum haematospermum.
Ramariopsis subtilis je vzácný druh rostoucí v mechatých listnatých lesích. Zde (Chlum) nalezen
ve výsadbě modřínů (Larix decidua) s vtroušeným javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Druh je udáván
v Červeném seznamu jako nezvěstný, od doby vydání však byly nalezeny jeho nové lokality.
Sarcodontia crocea je silně ustupující druh vázaný na staré jedince jabloní (Malus sp.), vz. dalších
ovocných stromů, jedná se o druh starých sadů, alejí apod. Uváděné ekologii odpovídá i nález na Chlumu,
roste zde na jedné z jabloní, jako pozůstatku dřívějších sadů.
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Sistotrema confluens je choroš s poměrně netypickou ekologií, neboť nejčastěji tvoří mykorhizu s topolem
osika (Populus tremula), což také potvrdily nálezy na lokalitách Chlum a Lipová. V porostech náletových
dřevin na úživnějších půdách není zcela vzácný. Druh roste např. na Sokolovských výsypkách (Zíbarová et
Lepšová, 2013) či odkališti u Chomutova (Lepšová, pers. comm.).
Typhula erythropus roste na tlejících listech listnatých dřevin, typicky olše (Alnus sp.). Přehlížený druh,
který chybí v málokteré olšině. Zde (Chlum) poměrně netypicky na řapících listů javoru klenu.
Tricholoma psammopus je druh vázaný na jehličnany, obvykle modříny (Larix decidua). Na lokalitě
Mikulovický vrch se nejspíše jedná o zavlečený druh. Na pařezu modřínu (Houština), jako nepůvodní
dřevině, byl nalezen i Oligoporus placenta, značně ojediněle se vyskytující druh, typický spíše pro smrk
(Picea abies).
O ekologii a rozšíření lignikoních druhů Skeletocutis alutacea a Conferticium indisiosum jsou v literatuře
jen sporadické a neurčité zmínky. Jedná se o všeobecně vzácné druhy i v celoevropském kontextu.

4.3

Srovnání současného stavu s literárními údaji, resp. obdobnými lokalitami

Oblast východních Doupovských hor je všeobecně mykologicky velmi špatně prozkoumána, na čemž se
kromě jisté odlehlosti oblasti podílí i přítomnost vojenského výcvikového prostoru na většině rozlohy
území. Jedinými soubornějšími zprávami tak zůstává zpráva o mykologické exkurzi severočeské pobočky
České botanické společnosti do území nacházejícího se S od Brodců (Biber et Skála, 1988) a tedy
v těsném sousedství lokality Lipová. Překryv významnějších druhů se současnou prací je však malý
(Stereum rameale, Tricholoma sejunctum, Xerocomus porosporus). Uvedená zpráva naopak uvádí řadu
dalších druhů, jejichž výskyt je i na sledovaných lokalitách pravděpodobný např. Russula aurea, Xerula
pudens či alespoň možný např. Hohenbuehleia grisea, Pluteus thomsonii.
Druhým zdrojem informací o mykologii oblasti je závěrečná zpráva z inventarizačního průzkumu NPR
Úhošť (Roth, 2011). Zpráva je však zpracována neodborně (podle seznamu literatury autor používal k
určování pouze běžně dostupné atlasy!) a obsahuje pouhou necelou stovku poměrně běžných druhů,
jediným společným ochranářsky významným druhem je Lentinellus castoreus.
Je zřejmé, že na základě dostupných prací se lokální význam zkoumaných území stanovuje jen velice
obtížně. Nabízí se srovnání s Českým Středohořím s obdobnou geologickou stavbou a charakterem
vegetace. Oproti Doupovským horám je dostupných mykologických zdrojů o tomto území nepoměrně více.
Podrobná syntéza údajů z Českého Středohoří je sice již mimo rozsah této práce, ale všeobecně z vlastní
zkušenosti mohu konstatovat, že se mi lokality v Doupovských horách jeví oproti obdobným biotopům
v Českém Středohoří poněkud druhově ochuzené. Důvodem je nejspíše výskyt teplomilných doubrav na
samém okraji svého areálu. Srovnání je ovšem pro jedinou zaznamenanou a navíc srážkami chudou
sezonu 2013 velice obtížné, další výzkum je proto žádoucí.
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5
5.1

ZÁVĚR

Stručné zhodnocení diverzity

V průběhu průzkumu byl, i přes mimořádně nepříznivé podmínky v r. 2013, nalezen jeden zvláště
chráněný druh (Ascotremella faginea), třicet druhů uvedených v Červeném seznamu hub České republiky
(Holec et Beran, 2006) a nezanedbatelný počet dalších vzácných taxonů, z nichž některé nebyly doposud
v ČR dokumentovány (viz též kapitola 4.2, str. 21).

5.2

Návrh k řešení územní ochrany

Ze zkoumaných lokalit se na základě dat získaných v sezoně 2013 jeví jako nejhodnotnější lokalita
Houština. Tuto jednoznačně doporučuji k vyhlášení MZCHÚ (grafické znázornění území navrženého
k ochraně je v příloze 2 na Obr. 11). Teplomilné druhy jsou v tomto případě doplněny některými druhy
pralesovitých porostů a tvoří tak cenný soubor mykocenóz v polopřirozeném biotopu a charakter lokality
nasvědčuje, že výskyt dalších významných druhů je vysoce pravděpodobný.
Taktéž lokality Lipová a Mikulovický vrch lze považovat, alespoň v regionálním měřítku, za poměrně
hodnotné a lze je doporučit příslušnému orgánu ochrany přírody k vyhlášení územní ochrany. V obou
případech byl nalezen poměrně značný počet vzácných druhů a vzhledem k poměrně zachovaným
biotopům je také zde značný potenciál pro nález dalších (grafické znázornění hranic MZCHÚ viz Obr. 9 a
10, příloha 2).
Lokalitu Chlum u Radonic k vyhlášení nedoporučuji, především pro špatnou perspektivu velké části druhů
zde vázaných na určitá sukcesní stadia (Helvella costifera, Sistotrema confluens, Lactarius aquizonatus) či
předcházející využití území (Sarcodontia crocea).

Podrobný soupis segmentů jednotlivých zkoumaných lokalit navržených k vyhlášení jako MZCHÚ je
uveden v Tab. 13.
Tab. 13 Hodnotné dílčí segmenty jednotlivých lokalit doporučené k vyhlášení MZCHÚ
Lokalita

segmenty navržené k vyhlášení

Mikulovický vrch

A, B, C, E

Lipová

A, B, C, D, E, F, H

Chlum u Radonic

-

Houština

B, C

5.3

Managementová opatření

Lesní hospodaření
Navrhovaná managementová opatření zahrnují obzvláště úpravy v lesním hospodaření. K tomu, aby
dřevokazné houby na lokalitě byly schopné dlouhodobě vytrvat, je nutné, aby v porostu byla přítomna
dřevní hmota ve všech stadiích rozkladu a o různém průměru, včetně velkých kmenů. Na druhou stranu
z hlediska hub mykorhizních je významné zachovat dřevinou skladbu s převažujícími ektomykorhizními
dřevinami, jako je dub (Quercus sp.), habr (Carpinus betulus), borovice (Pinus sp.), na méně
exponovaných místech pak lípa (Tilia sp.), buk (Fagus sp.), jedle (Abies alba), a naopak omezit expanzi
neektomykorhizních dřevin, jako jasan (Fraxinus sp.), javor babyka (Acer campestre) a invazních druhů,
akát (Robinia pseudacacia), dub červený (Quercus rubra). Proto navrhuji zřízení bezzásahového území
v zachovalé vrcholové části lokalit Houština a Mikulovický vrch (grafické vymezení viz příloha 2, Obr. 9,
11). Na zbytku území navrhuji v přírodě blízkých porostech citlivé lesnické hospodaření ideálně výběrovou
či kotlíkovou těžbu, v nejhorším scénáři alespoň maximální omezení rozlohy pasek. Při rozvržení těžby je
nutné dbát na to, aby v každém čase byly porosty na lokalitě v rozrůzněných věkových kategoriích. Část
stromů ponechat jako výstavky, část dřevní hmoty ponechat na místě k přirozenému rozkladu. Při
zalesňování využívat maximálně přirozené obnovy, dbát o druhově rozrůzněné porosty, zcela se vyvarovat
výsadby nevhodných (smrk, Picea abies) a nepůvodních (modřín, Larix decidua, douglaska tisolistá,
Pseudotsuga menziesii, borovice černá, Pinus nigra) jehličnanů a listnáčů (javor klen, Acer
pseudoplatanus, jasan, Fraxinus sp.). Při probírkách odstraňovat především expandující jasan
(Fraxinus sp.), část dřeva z probírek ponechat na místě. Na vhodných stanovištích (Lipová, Mikulovický
Číslo dokumentu: C1457-13-0/Z01
Vydání: 01

23

Mykologický průzkum vybraných lokalit v rámci EVL Doupovské hory
Závěrečná zpráva

vrch) dosazovat jedli (Abies alba). Nepůvodní porosty směrovat výchovnými zásahy k přírodě bližšímu
složení.
Zemědělství
Vliv zemědělství není na převážně lesních lokalitách významný.
Sukcesní změny
Kromě výše uvedené expanze jasanu a javoru babyky sukcesní změny ohrožují i nelesní a lemová
společenstva (zejm. Lipová, Mikulovický vrch). Vzhledem k malé rozloze biotopů a jejich druhové chudosti
(z hlediska hub) na zkoumaném území se nejedná o příliš akutní problém, nejpalčivější je na Mikulovickém
vrchu, kde na skalkách živelně expanduje akát. Nicméně, pokud bude některé z území vyhlášeno jako
MZCHÚ bylo by vhodné zajistit pravidelnou seč a občasnou prořezávku expandujících křovin, ovšem
s přihlédnutím k tomu, aby byl zachován substrát pro Vuilleminia cystidiata (zejm. hloh).
Vodní režim
Zásahy do vodního režimu nepovažuji za relevantní.
Turismus
Turismus nemá na lokality zásadní vliv. Příležitostný sběr hub nepůsobí vážnější škody (Egli et al., 2006).
Osvěta
V případě vyhlášení lokality Mikulovický vrch navrhuji umístění informační tabule informující o výskytu
vzácnějších méně běžných hřibovitých hub, jež bude zvyšovat povědomí veřejnosti o významu ochrany
hub a zároveň ji bude nabádat před nadbytečným sběrem.
Výzkum
V případě vyhlášení území za MZCHÚ by bylo žádoucí opakovat inventarizační průzkumy z oborou
mykologie v desetileté periodě v dostatečném předstihu před zpracováním plánu péče. Rozsah
zadávaných průzkumů závisí na finančních prostředcích příslušného OOP, avšak v případě lokality
Houština by byl vhodný inventarizační průzkum v plném rozsahu (Antonín et al., 2012).

5.4

Návrh ploch k dlouhodobému monitoringu

Plochy k dlouhodobému monitoringu nenavrhuji.
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