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Co je to les, jak ho vnímáme, co o 
něm víme?

• „prales“ – kontinuita, minimální přímé zásahy 
• „přírodě blízký les“ přirozená skladba dřevin
• Kulturní les, často monokultura

• Stromy – jedinci nebo součást celku?
• „Komunikace“ mezi jednotlivými stromy prostřednictvím ektomykorhizních hub –

les vnímám jako ektomykorhizní systém. 
• Pro růst jsou primární
1 absorpční kořeny „protažené“ vnějšími vlákny mykorhizních hub.
2 asimilační orgány, jehličí a listí

Šetření zdravotního stavu lesa, stromu… nejen lesnická fytopatologie…
Nutné znalosti pedologie, půdní profil, typ humusu, fyzikální a chemické vlastnosti, 

přítomnost toxických složek (pH, toxické kovy a jejich dynamika, organické
polutanty), včetně imisní situace, lokální inverzní stavy



Ekologické funkční skupiny hub, 
makromycetů

• Mykorhizní – biotrofní, vzácně se saprofytními schopností (ve stanovištích 
se surovým humusem – mor), ekto, arbuskulírní, erikoidní

• Saprofytní – rozkladači odumřelé hmoty z prímární produkce, enzymatické
systémy – typy rozkladu dřeva, lze vylišit lignikolní LIG, vázané na CWD 
(coarse woody debris), dle průměru odumřelého dřeva…



• Lignikolní druhy, celkem 181 taxonů
• Plechý a Trojmezná, dlouhodobý průzkum TP, 32 (2 TP) 160 taxonů (15 

TP)
• Macecha, Orientační mykologický IP: 29 druhů
• Klínovec, orientační mykologický IP: 39 druhů



Co ovlivňuje výskyt hub
• Klima – srážky, teploty, délka vegetační sezóny
• Geologické poměry a úživnost hornin
• Expozice svahů, svažitost.
• Historie a kontinuita lesa, tlející dřevo.
• Meliorační zásahy (odvodnění, vápnění, dozerové úpravy, výsadba 

exotických dřevin, letecké postřiky proti obaleči modřínovému)
• Míra imisního zatížení (plyny, toxické kovy, organické polutanty, dusíkaté

látky).



Churáňov, 1122 m n.m.

Klima



Fichtelberg, 1021 m n.m.





Šumava - Trojmezná hornatina od Třístoličníku k Plechému
Výseč z geologické mapy 1:50 000. Převládají hlubinné vyvřeliny typu granit středně
až hrubě zrnitý (13) nebo jemně zrnitý (9), podél potoků, z kvartérních útvarů se 
vyskytují na svazích a v údolích toků hlinito- a jílovito- kamenité svahoviny. V 
sedlech na hřebeni jsou malá ložiska rašeliny (Trojmezí, Rakouská louka).





Krušné hory - masiv Klínovce (1244 m n.m.)  a Macechy (1131 m n.m.). Výseč
geologické mapy Převládají metamorfované horniny,  svor (41, 45, 47) ortorula (37,38), 
amfibolit (50), eklogit (56), sedimenty kvartéru - rašeliny (3). 



Porostní mapa EVL Klínovec



EVL Klínovec 

rašeliníková smrčina, podsadba 
smrku, místy přirozené
zmlazení

Smrčina s Calamagrostis
villosa, podsadba smrku, místy 
křovitá borovice. 



EVL Klínovec  přirozená obnova



EVL Klínovec 
1112-1226 m n. m.
Metamorfované horniny; kvarcit; 
kvarcitický svor s přechody do 
kvarcitu; svor a pararula svorového 
vzhledu
J, JV, JZ
Smrkové porosty ve vrcholových 
částech hospodařené, stejnověké, 
mírně svažité, podmáčené. 
Calamagrostis villosa a Sphagnum
spp. Dřevo k zetlení v podélných 
hromadách.

EVL Macecha
1020 až 1113  m n. m.
Metamorfované horniny, slatina, rašelina,
hnilokal; eklogit; granitový porfyr; ortorula
J, JV, JZ
Smrkové porosty ve vrcholových částech 
hospodařené, stejnověké, mírně svažité, 
podmáčené. Calamagrostis villosa a 
Sphagnum spp. Dřevo k zetlení chybí.

Plechý a NPR Trojmezná
1200 - 1300 m n. m.
Hlubinné vyvřeliny, granit středně až hrubě
zrnitý,  s muskovitem a biotitem. Mrazové
sruby.  
Masiv sousední Smrčiny s jemně zrnitým 
granitem. V údolích potoků spíš písčité
skeletovité sedimenty. V sedlech rašelinní
ložiska.
I. zóna
S, SV
Smrkové porosty ve vrcholových částech  
s Calamagrostis villosa. Ve svazích 
převážně severní expozice jsou 
papratkové smrčiny, Athyrium
distentifolium. Na Plechém navazují
bukosmrkové a smrkobukové porosty 7 
LVS. Na Trojmezné navazuje zanedbaná
kulturní smrčině, přeštíhlená.
Hospodářské zásahy minimální na 
Trojmezné, na transektu Plechého porost 
narušný těžbou.
V Trojmezné vzácně asanované klády 
oloupané, (staré). Dřevo k zetlení dle 
přirozených poměrů. Dříve vývraty,  a 
padlé podúrovňové stromy, nyní mnoho 
padlých kůrovcových souší.



Výsadby dřevin  v rašelinných 
loukách
V celém prostoru, zejména po 
melioracích, se rozšířil náletově
smrk ztepilý, v některých místech 
byl i vysázen. Ve snaze o další
zalesňování byly nedávno do 
rašelinných luk a pramenišť
vysázeny křovité borovice (kleč, 
blatka?, nyní 1. věková kategorie, 

Plastový odpad v rašelinných loukách 
EVL
Výsadby borovic byly při výsadbě
opatřeny plastovou individuální ochranou 
(bílé „plastové návleky“). Ta již pozbyla 
svou funkci a zůstala v území na 
rozvolněných hromadách a postupně
zarůstá vegetací.

EVL Macecha

Macecha



Klínovec

Vlivem imisního poškození došlo 
k selektivnímu  odumření smrku, 
pahýly vykáceny, dřevo v hromadách 
po spádnici. Podsadba spektrem 
jehličnanů, hlavně smrky, semenáče, 
řízkovance, též keřová borovice

LVS 8 podmáčená horská smrčina, 
Sphagno-Piceetum

Zřejmě nižší LVS, kulturní smrčina 
s Avenella flexuosa



Výsadba křovité borovice v pozadí a minerálně sycené prameniště s rašeliníkem, 
Sphagnum sp., kde roste: suchopýr širokolistý, Eriophorum latifolium; starček potoční, 
Senecio rivulare.





Agrocybe elatella, Polnička bažinná. Saprotrofní houba rostoucí zejména na 
přelomu jara a léta na vlhkých, rašelinných a slatinných loukách. V Červeném
seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).



Clavulinopsis helvolla, kyjovečka nahnědlá

Hygrocybe laeta, voskovka veselá



Lactarius olivinus, ryzec olivový
Mykorhizní druh se smrkem, boreomontánní výskyt v Evropě. Zde jde o první nález v ČR. Druh je 
vázaný na minerálně bohatší prameniště. 
Druh může být zcela jednoznačně ohrožen narušením biotopu, který je vázán na horské prameniště
s vyšším podílem minerálních látek. Stejně, jako všem ektomykorhizním houbám mu může škodit 
přísun dusíkatých látek z hnojení lučních porostů, ale i z kumulace výskytu jelení zvěře, anebo 
divokých prasat.



Antrodiella citrinella, outkovka citronová, CR LIG (vazba na troudnatec páskovaný) 



Botryobasidium intertextum, NT, LIG

Globulicium hiemale, CR, LG



Phellinus nigrolimitatus, 
ohňovec ohraničený, NT



Hericium flagellum, korálovec jedlový, NT



Hymenochaete fuliginosa, kožovka chladnomilná, EN



Chrysomphalina chrysophylla, 
kalichovka zlatolupenná, EN, LIG

Kuehneromyces lignicola, 
opeňka jarní, DD, LIG



Leptoporus mollis, bělochoroš fialovějící, VU, LIG



Lentinellus castoreus, houžovec bobří, VU, LIG



Oligoporus undosus, bělochoroš zvlněný, VU



Skeletocutis stellae, pórnatka Stelina, 
CR, LIG

Veluticeps abietina, pevník smrkový



Tricholomopsis decora, šafránka zdobná


