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Třetím rokem je mou milou povinností předložit veřejnosti úvod ke sborníku 
odborných prací žáků a studentů zapojených ve vzdělávacím a bada-
telském programu TALNET, který je realizován pod záštitou Národního in-
stitutu pro další vzdělávání. 

I tímto - třetím - ročníkem se nadaní žáci připravovali na roli „vedoucích“ 
badatelských projektů, které sami navrhli a připravili, prakticky po celý 
rok. Čerpali ze zkušeností svých starších kolegů, odborných pracovníků  
i psychologů a připravili expedici KRUŠNÉ HORY 2016.

Příprava celého pedagogicko-badatelského projektu začala už v on-
line kurzech Nad vědou v dějinách, kde se žáci na pozadí vývoje vědy 
seznamovali s vědeckými metodami v průřezu disciplín přírodovědných 
a humanitních. Jejich představa o používání vědecké metodologie tak 
vznikala interdisciplinárně a s transdisciplinárními přesahy. 

Právě tento teoretický přístup spojený s intenzivní komunikací se součas-
nou vědeckou obcí na jedné straně a s rovněž intenzivní komunikací mezi 
badateli, tj. dalšími žáky, kteří se do projektu zapojili, naplňuje podstatu 
nejmodernějších pedagogických metod zaměřených na rozvoj osobnosti 
a nadání.

Výsledky expedice KRUŠNÉ HORY 2016 můžete sami zhodnotit po pročte-
ní předkládaných odborných příspěvků. 

Mgr. Pavel Rušar 
Instruktor kurzů Nad vědou v dějinách 

Úvod
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Geografická sekce
Badatelský tým: Sylvie Majorová, Max Kubín, Viktor Hvozda
Garant: Marek Vašíček
Expert: Mgr. Pavel Rušar 

Úvod
Sekce geografie, rozdělená do tří podsekcí, si pro T-expedici 2016 vytkla 
za cíl prozkoumat vybranou lokalitu ze tří hledisek, z nichž každým se za-
bývala jedna z podsekcí vedená vlastním garantem. Byly to pedologie – 
šetření, biopedologie a hydrofyzikální aspekty půd. Naším cílem bylo zjistit 
a ověřit přesnost půdních map okolí Hory Svaté Kateřiny, které tvoří kop-
covitá krajina v podhůří Krušných hor, a prokázat či vyvrátit několik námi 
formulovaných hypotéz vztahujících se ke kvalitě půdy a její závislosti na 
dalších činitelích. Výsledky měření byly pak zkombinovány a zaznamená-
ny do mapy. Umísťování dat do mapy měla na starost s námi spolupracu-
jící geoinformatická sekce. Celkovým záměrem bylo ze zjištěných a na-
měřených dat a jejich rozložení v prostoru vytvořit novou, přesnější mapu 
půdních typů. Hlavní badatelskou metodou v terénu se stal odběr vzorků 
a podle nich určování půdních typů, dále pak kvantitativní a kvalitativní 
analýza půdní fauny, ale také hydrofyzikální analýzy, z nichž některé pro-
bíhaly přímo v terénu, zatímco jiné musely být prováděny na základně ve 
speciálních podmínkách.

Představení výzkumu a cíle 
Pedologická podsekce
Náš výzkum, jehož cílem bylo prošetření vhodnosti půd v okolí obce Hora 
Svaté Kateřiny k dalšímu zemědělskému využití, se skládal z několika částí. 
Za prvé jsme chtěli ověřit, zda stávající pedologické mapy oblasti jsou 
dostatečně přesné, a svými měřeními je zpřesnit či doplnit, a vytvořit tak 
novou mapu, aktuální a detailně zpracovanou. 

Biopedologická podsekce
Za druhé jsme se v našem výzkumu zaměřili na půdní edafon a jeho neod-
myslitelnou spjatost s půdním prostředím, stejně jako jeho význam při dal-
ším využití půdy a jeho vliv na půdu a její kvalitu. Chtěli jsme získat přehled 
o skladbě místního pedoedafonu (pro potřeby expedice jsme zkoumali 
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mezoedafon, makroedafon a megaedafon) a na základě rozmanitosti, 
ale i konkrétních druhů určit, jak ovlivňuje kvalitu půdy, zda kladně či zá-
porně, a případně do jaké míry. 

Podsekce měření hydrofyzikálních vlastností půd
Dalším významným bodem, na který jsme se chtěli zaměřit, bylo měření 
vybraných hydrofyzikálních vlastností půdy. Byla to rychlost infiltrace, ta 
byla vybrána kvůli zavlažování půd, dále pak objemová vlhkost půdy, 
vybrána kvůli škodlivému procesu oglejení, který je způsobován přemírou 
vlhkosti v půdě, a také využitelná vodní kapacita, abychom zjistili, jaké 
množství vody mohou rostliny z půdy odčerpat. 

Dotazníkové šetření
A v poslední řadě jsme chtěli zjistit, jak dobře jsou místní občané obezná-
meni s kvalitou půd v bezprostředním okolí jejich obcí. Experiment probí-
hal v obcích Brandov a Hora Svaté Kateřiny.

Hypotézy
Pedologická podsekce
Pro náš výzkum jsme vycházeli z předpokladu, že stávající pedologické 
mapy budou generalizované, a z toho důvodu nepřesné a že naše měře-
ní bude pro vybranou lokalitu zpřesněním a přínosem.

Biopedologická podsekce
Pro biopedologickou část výzkumu jsme si stanovili hypotézu, která říkala, 
že kvalita půdy a množství půdního edafonu spolu budou přímo souviset 
a stejně tomu bude u druhové bohatosti. Naopak u méně kvalitních půd 
lesních jsme očekávali menší druhovou rozmanitost i množství edafonu. 

Podsekce měření hydrofyzikálních vlastností půd
Domnívali jsme se, že hydrofyzikální vlastnosti budou přímo souviset s kva-
litou půdy.

Dotazníkové šetření
Pro výzkum veřejného povědomí o kvalitě půdy jsme vyšli z myšlenky, že 
místní obyvatelé by měli znát půdu ve svém okolí, protože jsou s ní spřízně-
ni a žijí na ní převážnou část svého života, a mají tak alespoň povědomí 
o tom, co se zde v minulosti pěstovalo a podobně. I tuto hypotézu jsme 
se rozhodli ověřit dotazníkovým šetřením. 
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Metody:
Pedologická podsekce
Za účelem přezkoumání půdních typů bylo na zkoumané lokalitě prove-
deno několik průzkumných vrtů. Půdní typy jsme zjišťovali opakovaným 
měřením pomocí Edelmanova půdního vrtáku, půdních sond, a v někte-
rých případech i výkopů až do dvou metrů hloubky. 

Při odběrech vzorků Edelmanovým půdním vrtákem se vrták krouživým 
pohybem zavrtává do země a po naplnění hlavice zeminou se vytáhne. 
Toto se opakuje několikrát na stejném místě, ve stále větších hloubkách. 
Zemina se v pořadí, v jakém byla vytěžena, pokládá na bílou podložku 
a postupně ukáže půdní profil, který se porovnává s pedologickými vzor-
níky (jako např. Klíč k určování půdních typů, Hladký 2015 nebo Půdní 
typy ČR, Brtnický 2015). Edelmanův půdní vrták má však tu nevýhodu, že 
při krouživém pohybu, jímž se vrták dostává do země, je třeba vynaložit 
značnou sílu. 

Při odběru půdními sondami je třeba půdní sondu prudce zasunout do 
země až po vodorovnou příčku. Po vyjmutí ze země se v podélném otvoru 
ve špici sondy ukáže půdní profil. Nevýhodou této metody je, že ukazuje 
půdní profil pouze do hloubky asi jednoho metru. Pokud jsme měli pochy-
by o přesném půdním typu, například pokud jsme narazili s Edelmano-
vým půdním vrtákem na neprostupnou vrstvu a nevěděli jsme, zda je to 
hornina, či jen vrstva větších kamenů, odkopali jsme pedologickými rýči 
svrchní část zeminy až na zkoumanou vrstvu. 

Biopedologická podsekce
Při výzkumu půdních živočichů jsme zvolili metodu individuálního sběru, 
prosévání a další. Po příchodu na stanoviště jsme z půdy vyjmuli čtverec 
o rozměrech cca 25x25 cm a hloubce 15 až 25 cm (v závislosti na mož-
nostech), ten jsme umístili na velký bílý plátěný čtverec a postupně jsme 
vzorek rozebírali. Kdykoliv jsme nalezli nějakého tvora, zaznamenali jsme 
ho a vypustili, jen druhy, které jsme nedokázali určit v terénu, jsme si ve 
zkumavkách či krabičkách odváželi na základnu, kde jsme je rozeznávali 
podle atlasů a internetových stránek. Pro rozbor vzorku půdy v terénu se 
také používala metoda prosívání, kdy se do jakéhosi rukávu opatřeného 
dvěma obručemi s držadly (jedna u hrdla rukávu a druhá asi v polovině) 
nasypala zemina a rychlým pohybem druhou obručí se přesýpala přes 
síto upevněné v druhé obruči. Tato metoda se ukázala jako nevhodná, 
protože vzorky půdy nebyly vhodné k prosívání. Pokoušeli jsme se také 
o použití exhaustoru, což je nádobka s dvěma vývody opatřenými hadič-
kou. Na jednom konci je hadička delší a je uvnitř opatřena síťkou. Celý pří-
stroj funguje na základě podtlaku vytvářeného nasáváním vzduchu delší 
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trubičkou. Exhaustor však také nebyl vhodný, protože částečky hlíny i přes 
síťku vnikaly do úst. 

Zástupce edafonu jsme rozdělili podle vztahu ke kvalitě půdy (mezi pro-
spěšné živočichy jsme zařadili hlavně roupice a žížaly) a vliv nejvíce za-
stoupených živočichů se zaznamenal do kartogramu a do kartodiagra-
mu se zaznamenalo celkové složení edafonu. 

Podsekce měření hydrofyzikálních vlastností půd
Infiltrace je rychlost vsakování vody do půdy a v terénu se měří pomo-
cí infiltrometru. Infiltrometr je kovový válec, jehož průměr je 35,7 cm. Pro 
měření je třeba, aby byly okraje válce zanořeny do země přibližně 10 či 
20 cm, toho se docílí tím, že přes válec položíme dřevěnou desku a údery 
kladiva na desku válec zapustíme do požadované hloubky. Do válce vli-
jeme předem stanovené množství vody. Pozorujeme a zaznamenáváme 
rychlost, kterou se voda vsákne do půdy.

Objemová půdní vlhkost je veličina udávající poměr objemu vody k obje-
mu odebraného vzorku půdy. K jejímu zjištění jsme použili gravimetrickou 
metodu. Gravimetrická metoda se řadí mezi metody destruktivní, proto-
že se při ní odebírá vzorek půdy, a zároveň je metodou přímou, jelikož 
zjišťujeme přímo množství vody v půdě. Při použití gravimetrické metody 
se na zkoumaném místě odebere vzorek o velikosti 100–1000 cm3 do pe-
dologických, nebo také do speciálních Kopeckého válečků. Odebraný 
vzorek se zváží a poté se nechá vysušit. Pro vzorky o objemu 100 cm3 se 
uvádí jako dostatečná doba sušení 24 hodin při teplotě 105 °C. Po odstra-
nění vody se vzorek opět zváží a rozdíl hmotností před sušením a po něm 
představuje hmotnost vody v půdě. 

Využitelná vodní kapacita popisuje množství vody, které půda dokáže 
déle uchovat a poskytovat rostlinám.

Dotazníkové šetření
Výzkum povědomí místních obyvatel o kvalitě půd v okolí obce Hora Sva-
té Kateřiny probíhal formou dotazníkového šetření, tím jsme se snažili zjistit 
znalosti místních. Dotazníkové šetření probíhalo v rámci přímé sociální in-
terakce, kdy jsme se snažili kontaktem s místními a rozhovory přimět oby-
vatele k zakreslení míst do mapy.
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VYZNAČTE MÍSTA, NA KTERÝCH SI MYSLÍTE, ŽE SE NACHÁZÍ PŮDA:

1 – Půda velmi vhodná pro zemědělské využití
2 – Půda průměrně zemědělsky využitelná
3 – Půda nepříliš vhodná pro zemědělské využití
4 – Půda absolutně nevhodná pro zemědělské využití

MUŽ / ŽENA
HORA SV. KATEŘINY / BRANDOV
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Závěry
Pedologická podsekce
Výzkumem se nám podařilo ověřit předchozí mapování půdních typů 
a zjistit na lokalitě několik nových půdních typů, kupříkladu nivní půdy, 
hnědé lesní půdy a litozemě. Přeměřením stávajících map se v podstatě 
potvrdilo, že k nepřesnostem došlo kvůli nedostatečné podrobnosti před-
chozích měření, která zřejmě jen generalizovala rozložení půdních typů 
v oblasti. Nejde tedy o kritiku dřívějších prací, ale o jejich doplnění.

Biopedologická podsekce
Při výzkumu půdního edafonu výsledky souhlasily s naší hypotézou a sku-
tečně u kvalitnějších půd s větším obsahem humusu jsme nalezli množství 
tvorů velmi druhově bohaté. Oproti naší domněnce jsme však i v někte-
rých lesních půdách nalezli skladbu živočichů poukazující na kvalitní půdu. 
Podsekce měření hydrofyzikálních vlastností půd
V dalších částech, zejména výzkumu hydrofyzikálních veličin a jejich sou-
vztažnosti s kvalitou půdy, jsme nebyli tolik úspěšní a naše snažení můžeme 
pokládat spíše za seznamování se s metodami než za přínos z vědeckého 
hlediska. Tuto činnost můžeme myslím u všech členů týmu považovat za 
úspěšnou. 

Dotazníkové šetření
Hypotéza, ze které jsme vycházeli při zjišťování veřejného povědomí míst-
ních občanů o kvalitě půd v okolí obce Hora svaté Kateřiny, se částečně 
potvrdila, jelikož většina dotazovaných skutečně měla vždy alespoň po-
vrchní přehled o kvalitě půdy. Vyskytly se ale i výjimky, kdy se odhad ani 
v nejmenším neblížil skutečnosti. Toto bylo podle našich názorů způsobe-
no tím, že zatímco většina dotázaných se orientovala podle dřívější země-
dělské produkce a dalších, převážně zemědělských, faktorů, tito jedinci 
posuzovali kvalitu půdy na základě faktorů jako přítomnost plynovodu, 
nadmořská výška a další.
Základním výsledkem našeho výzkumu je zpracovaný odborný poster.
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HORA SVATÉ KATEŘINY A BRANDOV
Využití půd v regionu

Předběžnou hypotézou výzkumu bylo to, že obyvatelé budou vzhledem 
k charakteru okolní krajiny (hornatina) považovat často půdu v celém 
okolí za zemědělsky extrémně nevhodnou a že půdní sondy takový stavy 
nepotvrdí a naleznou i relativně rozsáhlá území s kvalitní půdou. Výzkum 
zobrazují následující mapy:

Povědomí místních obyvatel o zemědělské využitelnosti půdy  
v okolí Hory Svaté Kateřiny a Brandova
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POVĚDOMÍ MÍSTNÍCH OBYVATEL O ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽITELNOSTI PŮDY
V OKOLÍ HORY SVATÉ KATEŘINY
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Geoinformatická sekce
Garant: Bohumila Potočná
Expert: Mgr. Ondřej Král

Úvod
Vlastním cílem geoinformatické sekce byl výzkum různých parametrů turi-
stických tras v okolí obce Hora Svaté Kateřiny a následně jejich zachycení 
na mapě. Zkoumané parametry nebyly předem pevně zadány, šlo spí-
še o předběžné nápady, které byly postupně doplňovány i za pochodu. 
V plánu bylo zaznamenávat informace užitečné pro případné výletníky, 
kteří by si danou trasu chtěli projít. Mezi stěžejními navrhovanými údaji 
byla například nadmořská výška (přesněji stoupání/klesání v jednotlivých 
úsecích), mobilní signál nebo časová náročnost.
Vedle toho bylo cílem geoinformatické sekce také zobrazit na mapě data 
naměřená geografickou sekcí. Výzkum se týkal kvality místní půdy a po-
vědomí obyvatel přilehlých obcí (konkrétně Hory Svaté Kateřiny a Bran-
dova) o její zemědělské využitelnosti. Tyto výsledky měření bylo potřeba 
zpracovat a zvolit vhodnou kartografickou metodu pro jejich vizualizaci.

Zkoumaná území
Geoinformatická sekce se soustředila na turistické stezky okolo obcí Bran-
dov, Hora Svaté Kateřiny, Mníšek a Nová Ves v Horách. Značná část těch-
to stezek vede velice blízko německých hranic, a jsou tedy zajímavým 
místem pro měření síly mobilního signálu.

(foto: mapa stezky Gabrielka)
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(foto: informační tabule na stezce Flájská hornatina)

Oblastí působení geografické sekce bylo území západně od Hory Svaté 
Kateřiny a jižně od Brandova. V rámci výzkumu byla tato oblast rozdělena 
na více menších částí, ve kterých byly odebrány a analyzovány vzorky 
půdy.

Metody
Výzkum turistických tras
Měření obnášelo projití zvolené turistické trasy (případně její části) a pra-
videlné zaznamenávání hodnot po stanovených úsecích. Nezbytným vy-
bavením byla GPS navigace, do které byly ukládány souřadnice bodů 
všech prováděných měření. Zároveň umožňovala v každém bodě uložit 
nadmořskou výšku, čímž poskytovala údaje o převýšení na trase. V kaž-
dém bodě byl zároveň zapsán aktuální čas a změřen mobilní signál ope-
rátorů O2 a T-Mobile. Hodnota signálu byla zaznamenána jako počet 
čárek z možných čtyř (zvoleno dle škály na používaných mobilních tele-
fonech). Další údaje byly zaznamenávány v rámci úseků mezi měřenými 
body, například výskyt posezení nebo památky hodné pozornosti.
K tvorbě map byla použita aplikace QGIS, volně přístupný geografický 
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informační systém a program pro tvorbu map. Podkladové mapy a data 
o ČR byly staženy z webových stránek Arc Data Praha a z geoportálu 
Cenia (viz část Zdroje).
Údaje z GPS, tedy souřadnice měřených bodů a jejich nadmořskou výš-
ku, jsme stáhli do počítače a zanesli do mapy v QGIS. Na základě těchto 
bodů a s pomocí satelitního snímku na pozadí jsme vytvořili liniový znak 
projité trasy. Tento základ pak bylo možné různě upravovat a zazname-
návat do něj další naměřené hodnoty. Tímto způsobem vzniklo několik 
map zachycujících různé vlastnosti stezky.

Zmapování výsledků výzkumu o kvalitě půdy
Výsledky výzkumu geografické sekce přicházely v různých podobách. 
Jednak jako hodnoty naměřené při pedologické analýze nasbíraných 
vzorků, a jednak jako obyvateli vyplněné dotazníky o jejich odhadu kva-
lity půdy ve zkoumané oblasti. Naším úkolem bylo nalézt vhodnou karto-
grafickou metodu pro zobrazení těchto výsledků a následně ji realizovat.
Pro tento účel byl rovněž použit QGIS. Na rozdíl od údajů o turistických 
trasách zde tvořily základ plošné znaky, vyznačující zkoumaná území. Na 
tyto znaky bylo možné typicky aplikovat například barevné rozlišení podle 
kvality půdy.
Obtížnější byla vizualizace dat získaných dotazníky, neboť tyto dotazníky 
měly podobu slepé mapy daného území, do které měli účastníci dopl-
nit typy půd, které jsou podle jejich názoru na tomto území zastoupeny. 
A jelikož nebyla v dotazníku žádná omezení, co se týče rozdělení území či 
počtu doplněných hodnot, odpovědi se lišily kvantitativně i kvalitativně.

Výsledky
Výzkum turistických tras
Zpracováním naměřených hodnot a jejich zanesením do předpřiprave-
ného základu vzniklo několik různých map.
Ze všeho nejzajímavější byly výsledky měření signálu mobilních operáto-
rů. Prvním překvapením byla hodnota navíc na škále síly signálu, a sice 
Pouze tísňové volání, již jsme vyhodnotili jako přechodnou hodnotu mezi 
jednou čárkou a žádným signálem. Dodatečně jsme se pak dověděli, že 
tísňové volání je zajištěno v případě, že je dostupný signál alespoň jedno-
ho operátora. Druhým překvapením byla různorodost naměřeného sig-
nálu, přesněji jeho častá absence zejména na první trase (Brandov – Hora 
Svaté Kateřiny), a následné zjištění neshody s údaji o pokrytí na webových 
stránkách operátorů. Neméně různorodé byly náhrady zahraničními ope-
rátory v místech, kde signál našich operátorů chyběl. Pro O2 i pro T-Mobi-
le se vystřídali tři němečtí operátoři.
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Údaje o časové náročnosti bylo možno získat z rozdílu časů mezi měřený-
mi body a porovnat je s rozdílem nadmořských výšek. Výsledky porovná-
vání nebyly nijak nečekané, úseky vedoucí do kopce trvaly déle než ty 
vedoucí po rovině a z kopce. Brali jsme v potaz možnost relativně vyso-
ké odchylky, která byla způsobena nepřesností vzdálenosti jednotlivých 
bodů. Měření mělo být provedeno každých 500 metrů, tato vzdálenost 
byla však odhadována za pochodu podle ručně předkreslených bodů 
na vytištěné mapě. Následné přenesení bodů z GPS do QGIS pak ukáza-
lo, že některé body jsou od sebe dál a některé naopak o něco blíž, než 
by měly být.
Posezení byla rozmístěna nepravidelně, pravděpodobně s ohledem na 
atraktivitu místa. Na zkoumaných stezkách jich bylo hodně, většinou se 
jednalo o přístřešek s jedním stolem a lavicemi. Našla se nicméně i bo-
hatěji vybavená posezení. Zejména jedno na druhé zkoumané stezce 
(Mníšek – Nová Ves v Horách), které upoutalo naši pozornost, skýtalo vel-
kou pergolu s posezením a veřejný gril. Mezi výsledné mapy jsme zařadili 
i mapu s fotkami některých posezení. Památek po cestě nebylo mnoho, 
ale nějaké se přece našly, například rozhledna na Růžovém vrchu nebo 
kostel svaté Kateřiny.
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Nejužitečnější získanou informací byly nepochybně údaje o pokrytí mo-
bilního signálu. Je jasné, že pohyb v blízkosti německé hranice (tedy na 
okraji pokrytí) způsobuje občasný výpadek signálu, ale že se zahraniční 
operátoři budou střídat v rámci tak malých úseků, bylo nečekané. Na 
toto téma vzniklo více map než o ostatních parametrech dohromady: 
pokrytí O2 i T-Mobile a jejich nahrazení zahraničním operátorem v přípa-
dě absence signálu.

Zmapování výsledků výzkumu o kvalitě půdy
Od geografické sekce jsme dostali ke zpracování výsledky analýzy půdy 
v jednotlivých částech území a vyplněné slepé mapy. Na základě na-
měřených vlastností půdy vzniklo několik map skládajících se především 
z barevně rozlišených plošných znaků a výsečových grafů.
Pro výsledky dotazníku jsme po chvíli experimentování zvolili speciálně 
upravenou bodovou metodu, kde každý bod představoval vyplněnou 
hodnotu v dotazníku a barva bodů byla částečně průhledná, což zajisti-
lo, že v místech, kde se shodovalo více odpovědí, byla barva zřetelnější. 
Tak se nám podařilo dost dobře docílit toho, aby mapa ukazovala to nej-
důležitější, co mělo z dotazníku vyplynout. V dotaznících bylo také pozna-
menáno, zda odpovídal obyvatel Brandova či obyvatel Hory Svaté Kate-
řiny. Tento parametr byl nastaven i v atributové tabulce příslušné mapové 
vrstvy, a bylo proto možné zvlášť zobrazit, jak odpovídali obyvatelé každé 
z obcí. Toto srovnání taky ukázalo několik zajímavých aspektů, například 
že tázaní přisuzovali vyšší kvalitu půdy své obci než té druhé.
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Činnost ostatních sekcí
Mimo vlastní záměr a spolupráci s geografickou sekcí jsme mírně asistovali 
i některým dalším sekcím a zaznamenali jejich zkoumání do map, které 
pak mohly použít k dokumentaci a prezentování svých výsledků.

Závěr
Na obou prozkoumaných stezkách se podařilo zjistit fakta, která by mohla 
zajímat případné turisty. Jejich znalost nepochybně pomůže s napláno-
váním výletu. Vyplatilo by se něco takového vytvořit pro více stezek; zrov-
na v naší zkoumané oblasti jich bylo nepřeberně. Omezený čas expedice 
však neumožňoval projít a zaznamenat víc než dvě. Možná ale tento vý-
zkum inspiruje k vytvoření nějaké větší databáze nebo přidání funkcí do 
existujících mapových portálů, které umožní zaznamenat pestřejší infor-
mace o pěších stezkách.
Zjištěné absence mobilního signálu by také mohly být podkladem pro 
zpochybnění informací o pokrytí uvedených na stránkách operátorů. 
Sami jsme tento krok ale neprováděli.
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Zdroje
Podkladové mapy:
https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500 
https://geoportal.gov.cz/web/guest/homemapsphere/MapWin.
aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs

Neodborné zhodnocení garanta:
Líbilo se mi, že ačkoliv má sekce neměla žádné vlastní badatele, nemě-
la jsem o kontakt s nimi nouzi. Díky navázaným spolupracím jsem měla 
možnost nahlédnout do aktivit téměř všech ostatních sekcí a komuniko-
vat s jejich badateli. Výzkum v terénu se dal ve dvou zvládnout snad-
no, následné zpracování bylo trochu náročnější, nicméně se občas našli 
ochotní badatelé z jiných sekcí, kteří pomáhali, za což jsem velice vděč-
ná. A naše mapy se následně vyjímaly na více než jednom posteru. To je 
zřetelná známka, že naše snažení vůbec nepřišlo nazmar.
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Historická sekce
Badatelský tým: Anna Sedláčková, Štěpánka Grunová
Garant: Vojtěch John 
Expert: Mgr. Radek Voženílek

Střípky z dějin oseckého kláštera  
1912–1938  
Abstrakt
Cílem práce je zmapovat změny fungování oseckého kláštera během let 
1912–1938, a to především v oblasti hospodářské (předpokládané změ-
ny během první světové války, pozemkové reformy a hospodářské krize) 
a společenské (předpokládaná změna po vzniku Československa). Před-
pokládali jsme, že přes relativní uzavřenost komunity se na ní tyto událos-
ti podepsaly, vesměs negativně. Vycházeli jsme především z primárních 
zdrojů (fond Cisterciáci Osek v SOA Litoměřice a fond Archiv města Osek 
v SOkA Teplice). Podařilo se nám zmapovat klášterní hospodářství v da-
ných letech, zpracovat některé podklady pro celkovou statistiku řeholní-
ků, a také určit oblasti a význam působení mnichů mimo klášter.

Úvod
Z mnoha zajímavých, byť bohužel nepříliš známých možných témat histo-
rického výzkumu, která nám východní Krušnohoří coby oblast působení 
letošní T-expedice nabízí, se historická sekce rozhodla věnovat své úsilí 
přesnějšímu zpracování některých kapitol dlouhé historie cisterciácké-
ho kláštera v Oseku. Konkrétně se jednalo o období let 1912–1938, tedy 
období, které se neslo ve znamení značných společenských změn, první 
světovou válkou počínaje, hospodářskou krizí a zánikem první republiky 
konče. Komunita německých římskokatolických mnichů byla vystavena 
změně státní příslušnosti, kdy se z příslušníků tradičně německého a řím-
skokatolického Rakouska-Uherska stali náhle příslušníci Československé re-
publiky, která se od počátku jak k Němcům, tak ke katolické církvi stavěla 
přinejmenším podezřívavě. Přestože po celou tuto dobu byl klášter spra-
vován jediným opatem, dalo se předpokládat, že bude patrný určitý vliv 
těchto změn na vnitřní život kláštera. Otázka zněla, nakolik a v jakém smy-
slu mohly být a byly změny státního uspořádání či společenského klimatu 
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patrné v cisterciácké komunitě, tedy v komunitě řádu kontemplativního, 
u jehož členů se předpokládá snaha o značnou odpoutanost od pomíji-
vých záležitostí tohoto světa. Na druhé straně se cisterciácké kláštery vel-
mi brzy stávaly kulturními i hospodářskými centry krajiny, což předpokládá 
notnou dávku zapojení do veřejného života.
Na počátku své práce jsme si tedy stanovili tyto výzkumné cíle a tyto hy-
potézy:
1.  Ověřit, jaké bylo složení obyvatel kláštera, a to zvláště z hlediska národ-

nostního. (Z dostupných pramenů jsme vyvozovali, že se jednalo o ko-
munitu prakticky homogenní – německou, neměli jsme ale k dispozici 
přesné údaje, toto tvrzení tak zůstává na úrovni hypotézy).

2.  Zjistit, nakolik byl klášter hospodářsky soběstačný (jaké byly jeho fi-
nanční zdroje, náklady atd.), to fakticky znamená zmapovat klášter-
ní účetnictví. Zde jsme předpokládali, že klášter žil především ze zisků 
z polností, a že jeho rozpočet byl díky tomu vcelku vyrovnaný. Vzhle-
dem k tomu jsme předpokládali značný dopad pozemkové reformy, 
která klášter zasáhla r. 1921, a velké hospodářské krize 30. let.

3.  Zjistit, zda a jak působili členové řádu příslušející k oseckému klášteru 
ve veřejném životě, a to s důrazem na město Osek. Druhotně potom 
zjistit, jak bylo toto jejich působení vnímáno. Zde jsme předpokládali, 
že vliv kláštera a jeho působení se bude odvíjet především od jeho 
aktivit hospodářských a charitativních a že vlastní aktivita pastorační 
bude minimální, jak se na kontemplativní řády sluší, přesto že však kláš-
ter bude mít velký vliv na dění ve městě, přičemž v obou zmíněných 
oblastech znatelně poklesne se vznikem Československé republiky  
(z důvodů výše uvedených).

Za hlavní informační zdroj této práce považujeme archivní materiály ve 
Státním okresním archivu Teplice a Státním oblastním archivu v Litoměři-
cích. Základní stavební jednotkou výzkumu jsou informace získané z fon-
du Cisterciáci Osek a z fondu Archiv města Osek. Nejdůležitějšími pra-
meny jsou zejména účty kláštera z let 1912–1938, pozůstalosti a evidence 
řeholníků, zápisy městského zastupitelstva a rady, doumenty týkající se 
pozemkové reformy a kroniky škol a města Osek. Tyto prameny byly ve 
většině případů psány německy, objevovalo se i kurentní písmo. Druhotně 
jsme využili sekundární zdroje.

Osazenstvo kláštera
Před všemi dalšími úvahami o působení kláštera je především třeba udě-
lat si alespoň zběžnou představu o jeho osazenstvu, jeho národnostním 
složení, úrovni vzdělání atd. Statistických údajů o řeholnících se nám však 
nepodařilo v našich zdrojích dohledat mnoho. Máme k dispozici údaje ze 
sčítání lidu z roku 1921, z jejich evidence z 20. a 30. let a ze soupisu počtu 
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lidí žijících v klášteře z roku 1916. Bohužel jsme neměli k dispozici katalogy 
kléru Litoměřické diecéze1, které by nám značně pomohly. Všechny zís-
kané informace jsou proto nutně útržkovité. Pokud jde o zaměstnance 
kláštera, nepodařilo se nám dohledat kompletní seznamy zaměstnanců 
nebo jiné odpovídající dokumenty, jsme proto rovněž odkázáni na nesys-
tematické údaje z jiných zdrojů.
Při soupisu osob příslušejících ke klášteru v roce 1916, sloužícímu jako evi-
dence válečného rozdělování potravin, se uvádí 320 osob, z nichž pouze 
58 osob jsou cisterciáci (z toho 4 novici a 8 kleriků). Řeholníci zastávají 
v komunitě svou určitou roli: např. úředník, sekretář, kuchař a pohostinský, 
gymnaziální profesor. Je tedy patrné, že klášter měl velmi důmyslný by-
rokratický aparát. Naproti tomu laičtí bratři, ve středověku tvořící hospo-
dářsky i personálně páteř cisterciáckých klášterů, se již nevyskytují, všichni 
cisterciáci jsou kněží, případně se jimi chystají stát.
Mimo řeholníků v klášteře nalézáme značné množství personálu, 20 vojá-
ků a 10 nemocných ve špitálu. Předpokládá se průměrně 5 hostů kláštera 
a 30 klášterních chudých. V tomtéž soupise se pod položkou „úředníci 
a dozor“ uvádí celá řada personálu (lesníci, zahradníci, žehlířky, sekretáři, 
klášterní sluhové, vrátný), není nicméně jasné, zda v prostorách kláštera 
i bydleli.2 Pro klášter totiž v roce 1921 rovněž pracovalo 18 lidí bydlících 
v Oseku, mimo klášter (např.: nadbednář, sladovník, klášterní kočí).3

Navzdory našim předpokladům se ukázalo, že v námi sledovaném ob-
dobí již nemůžeme hovořit o klauzuře v původním slova smyslu. Důležitým 
bodem interakce s okolní společností byla správa far v bezprostředním 
okolí, kterých měl klášter na starosti celkem 7, cisterciáci spravovali rovněž 
vlastní osecké děkanství a vyučovali na školách katechismus. Někteří vy-
učovali na státním gymnáziu v Chomutově, kde také bydleli, a byli aktivní 
v kulturním životě města. V osobních materiálech těchto mnichů nejsou 
výjimkou průkazy členství v různých spolcích jako pěveckém, turistickém, 
dokonce (v jednom případě) ve spolku ostrostřelců.4 Cisterciáci byli tedy 
v mnoha ohledech okolní společnosti velmi otevření. Značná část řehol-
níků v klášteře trvale nepobývala (k r. 1916 bydlelo v klášteře 38 řeholníků, 
v Chomutově při gymnáziu 8 řeholníků a na farách 12 řeholníků).
Řeholníci do kláštera zpravidla přicházeli z německých oblastí Čech, je-
jich jazyk a národnostní cítění byly tedy z pochopitelných důvodů ně-
mecké. Podstatná část řeholníků ovšem ovládala i češtinu a vzhledem ke 
spravování dvou cisterciáckých ženských klášterů v Horní Lužici se v něko-
lika případech objevuje i znalost lužické srbštiny.5 Pokud se nám podařilo 
1 Catalogus universi cleri dioecesani Litomericensis tum saecularis tum regularis, později Ca-
talogus venerabilis cleri saecularis et regularis Dioeceseos Litomericensis.
2  SOA Litoměřice. Cisterciáci Osek, Patrimoniální archiv, Válečné příděly 1916, kt. č. 72
3  SOA Litoměřice. Cisterciáci Osek, Historický archiv, kt. č. 252
4  SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, Historický archiv, kt. č. 243–248 (jednotlivé pozůstalosti 
mnichů)
5  SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, Historický archiv, kt. č. 252
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dohledat, až na jeden případ byli budoucí řeholníci absolventi klasických 
gymnázií, nejvýznamněji jsou zastoupena gymnázia v Bohosudově (jezu-
itské) či Chomutově (do r. 1908 cisterciácké, cisterciáci zde i nadále pů-
sobili), tedy církevní ústavy. Zajímavé je, že téměř všichni vykazují shodně 
nejlepší prospěch v humanitních vědách, jako je např. historie nebo ze-
měpis.6 Teologii studovali již jako novicové, a to v Litoměřicích a překva-
pivě v poměrně vzdáleném rakouském augustiniánském klášteře Sankt 
Florian.

Obr. č. 1: Mapa s rodišti mnichů dle sčítání lidu z r. 1921 

Hospodářství
Ve zpracování této kapitoly vycházíme především z každoročních klášter-
ních bilancí z let 1912–1938.7 Ve zkoumaném období však došlo ke změně 
měny z rakouské na československou korunu, takže pro nás patrně nejza-
jímavější srovnání stavu po vzniku ČSR (zvláště po pozemkové reformě) 
s předválečným stavem je značně problematické. Bohužel se nám také 
nepodařilo najít zdroj uvádějící pro dané období míru inflace rakouské 
a později československé koruny. Pracujeme proto především s relativní-
mi čísly, tj. s poměry a vztahy jednotlivých položek v rámci klášterního 
hospodářství.

Opat Theobald převzal roku 1912 opatství, které bylo z hospodářského 
hlediska ve stavu ne příliš dobrém. Hospodářství kláštera bylo založeno 

6  SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, Historický archiv, kt. č.248 
7 7 SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, Patrimoniální archiv, kt. č. 241
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převážně na pozemcích – na polnostech, a především lesích. Výnosy 
těchto dvou odvětví tvořily roku 1912 93 % celkového výnosu. Ostatní 
odvětví primárního sektoru (rybníkářství, zahradnictví) a všechna odvětví 
sektorů sekundárního a terciárního jsou v této době celkem vzato zane-
dbatelná. 

Klášteru sice patřilo jedenáct dvorů, ale výdělky polností pokryly roku 1912 
jen 28 % celkových nákladů kláštera. Přestože mu náležel velký pozem-
kový fond, většinu dvorů opatství pronajímalo a získávalo tak nižší, ale 
pravidelný a jistý příjem z pachtu. Z tohoto důvodu nejsou v soupise za-
městnanců kláštera z r. 1916 uváděni zaměstnanci pronajatých dvorů. 
Klášter sám tak obhospodařoval jen dvůr a mlýn v Oseku a zřejmě i statek 
v Lažanech (dnes část obce Hrušovany).

Krom těchto základních zdrojů existují ovšem i zdroje vedlejší – ty zabírají 
většinu klášterních účetních dokladů, jsou však z ekonomického hlediska 
prakticky zanedbatelné. Jedinou výjimku tvoří klášterní pivovar, který na 
krátké období dvou let (1918 a 1919) zaznamenal značné zisky, až zisky 
z něj plynoucí tvořily dobrou třetinu příjmů vůbec. Mimo to klášter vlastnil 
k roku 1912 cihelnu, obchod, dva hostince, mlýn v Jeníkově8 a dům v Bře-
žánkách. Mezi vedlejší zdroje primárního sektoru patřily zahrady, rybníky 
či chov dobytka. 

Je však zřejmé, že první světová válka zasáhla do hospodářství kláš-
tera značně nepříznivým způsobem. Zatímco roku 1913 příjmy kláštera 
pokryly 85 % výdajů, roku 1914 to bylo již jen 46 %. K témuž roku uvádí 
kronika, že klášter Osek poskytl válečnou půjčku ve výši 200 000 rakous-
kých korun, a zaznamenává úmrtí dosavadního klášterního provizora 
P. Alta v ústavu pro nervově choré. Tento rok se jeví jako ekonomicky 
neúspěšný, kdybychom však k příjmům přičetli oněch státu zapůjče-
ných 200 000 K, tento rok by byl za sledované období naopak rokem 
nejvýnosnějším. 

Mnohem horší dopad mělo působení níže zmíněné nucené státní sprá-
vy v roce 1919. Petr Konopík uvádí od března do 20. května ztrátu 
700 000 Kčs.9 V tomto jediném roce byly také značně ztrátové polnosti. 
Následně v roce 1920 se ztrátovou stává i položka chov dobytka, která se 
od r. 1921 již nevyskytuje. Roku 1920 byl klášter donucen vzdát se jednoho 
ze dvou hostinců. Mohlo by se zdát, že v tomto roce se klášter dostal na 
své hospodářské dno a ani pozemková reforma už nemohla situaci výraz-
ně zhoršit. Je nicméně pravdou, že téhož roku příjmy pokryly 74 % výdajů, 
tedy více než ve válečných letech. 

8  Není bohužel jasné, proč se mlýn v Oseku v bilancích uvádí v polnostech a mlýn v Jeníko-
vě v provozních budovách (Regiegebäude), zachovávám však původní rozdělení.
9  KONOPÍK, Petr. Cisterciáci a osecký klášter ve 20. století. Praha, 2014, s. 40
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Jednou z našich výzkumných otázek bylo prozkoumat, do jaké míry bylo 
hospodářství kláštera ovlivněno pozemkovou reformou, jejímž prostřed-
nictvím docházelo již od roku 1919 k získávání nemovitostí, zejména pol-
ností do státního vlastnictví. Tento zásadní mezník nás vedl k zamyšlení nad 
konkrétními dopady v oblasti klášterního hospodaření. Reforma klášter za-
sáhla roku 1921. Kupodivu, oproti zbídačelému stavu z roku 1919, kdy byla 
na klášter uvalena státní správa, se tento rok dá být rokem mírného růstu. 
Klášteru totiž bylo zabráno 3 329,51 hektarů půdy, zůstalo mu 565,99 hek-
tarů a dva dvory z původních jedenácti. Překvapivě byly vlivu této refor-
my uchráněny zisky z polností, které (v poměru k celkovým výdajům) stále 
mírně rostou. Je to ovšem zřejmě způsobeno tím, že od roku 1919 zisky 
neměly, kam by klesaly. Ve skutečnosti se však klášter hospodářsky plně 
vzpamatoval až v polovině 20. let, kdy, což je výjimkou, příjmy ve dvou 
případech převyšují výdaje. Pak ovšem přichází velká hospodářská krize 
a zisky se znovu stávají nedostatečnými. I přesto byly roku 1933 opraveny 
a zvětšeny klášterní varhany.

Můžeme tedy ve stručnosti říci, že řada provozů byla vesměs ztrátová, 
zmiňme zejména sklad či cihelnu, která vykazovala takové příjmy, kte-
rými bylo možné pouze krýt výdaje. Klášterní pivovar vykazoval nejvyšší 
zisky do roku 1920, po pozemkové reformě došlo k výraznému poklesu 
příjmů a jeho hospodářství dominovaly převážně záporné hodnoty. Dal-
ším zásadním zdrojem příjmů byly pro klášter polnosti a lesy, které ve 
většině případů pronajímala soukromým hospodářům. Stav zisků je velmi 
různorodý a mění se téměř každým rokem. Rok 1934 byl v této oblasti 
nejslabším, klášter z pachtu nezískal téměř nic. Zahrady a rybníky byly 
pro klášter spíše ztrátovými, než aby se nějak výrazně podílely na ekono-
mice kláštera, bylo to dáno zejména jejich finančně vysoce náročnou 
režií.

Výdaje se dělí do dvou kategorií: provozní náklady hospodářských provo-
zů a provozní náklady kláštera. Náklady hospodářské nejsou ničím zvlášt-
ní. Jedná se o klasické hospodářské položky typu: náklady na krmivo, 
údržba budov a zahrad, pojištění; konkrétní položky se ovšem u jednotli-
vých odvětví liší. Zajímavější je složení výdajů vlastního kláštera. Klášter ze 
svých peněz vydržoval nemocnici a dívčí školu, dlouho platil svým řádo-
vým spolubratrům – profesorům v Chomutově dům i plat. Právě tak platy 
osazenstvu inkorporovaných far platil klášter. Řeholníci, kteří žili v klášteře, 
plat nedostávali, jejich náklady (jídlo, personál) se hradily ze společné 
pokladny. Často se rovněž objevují výdaje za milodary.

Svou obtížnou situaci klášter řešil stále větším zadlužováním. Dluh 
od roku 1912 stále rostl, až se v polovině 20. let ustálil na částce cca 
2 000 000 Kčs. S velkou hospodářskou krizí 30. let se klášter začal zadlu-
žovat znovu, k roku 1937 činí dluh 4 172 963 Kčs 41 haléřů, přičemž cel-
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ková hodnota majetku kláštera činila necelých 4 853 287 Kčs 41 haléřů. 
Roku 1938 tento čtyřmiliónový dluh náhle bez sebemenšího vysvětlení 
mizí, počet dlužníků se snižuje z 19 na 15 a zůstává jen drobný dluh čty-
řiceti tisíc marek. Je nesmysl předpokládat, že by jej klášter byl schopen 
splatit. Kde by na to vzal? Majetek ve velkém nerozprodal, jeho hodno-
ta zůstává víceméně stejná, a i kdyby, po splacení dluhu by už klášter 
nebyl schopen dále fungovat. Co se tedy stalo? Ve starších zápisech 
se objevuje dělení dluhu na dvě kategorie. Jedna – různé menší dluhy 
– dosahuje řádově deseti tisíc, druhá částka, uváděná jako „Hauptka-
ssa“, je výrazně vyšší: v roce 1933, kdy se vyskytuje naposled, přesahuje 
čtyři miliony korun. Zdá se tedy, že roku 1938 se stalo něco, co způsobilo 
zrušení dluhu.

V chudém a převážně hornickém městě se ovšem hovořilo o cisterciác-
kém bohatství, a to zřejmě i se značnou dávkou nadsázky. Tak alespoň 
vyznívá citace vzpomínek místní rodačky paní Kučerové: „Klášter byl 
taky v německých rukou a byl pochopitelně bohatý. Když opat zdejší-
ho kláštera jel do Prahy, tak vůbec nemusel vstoupit na cizí pozemek. 
Až do Prahy prostě mohl jet po svých pozemcích, a ještě v Praze byl 
dům, který jim patřil, těm cisterciákům. Klášteru také patřila spodní po-
lovina kopců.“ 10

Až na tu „spodní polovinu kopců“ je zmíněná věta prokazatelně neprav-
divá. Po pozemkové reformě z roku 1919 klášteru zbyly dva dvory a ne-
celých 600 ha půdy.11 Ani před reformou by však zmíněné tvrzení zdaleka 
neobstálo. Srovnáme-li totiž tento výrok s tabulkou cisterciáckých pozem-
ků k roku 1908, zjistíme, že stále zveličuje přinejmenším značně. Nejenže 
cisterciáci neměli žádné pozemky v dnešním Středočeském kraji, jim do-
konce ani nepatřilo nic, co by bylo na západ od Chomutova, na východ 
od Teplic nebo na jih od Loun.12

V této souvislosti je třeba říci, že tyto fámy měly značně tuhý kořínek. 
Zajímavé například je, že když byl roku 1945 vyslýchán správní úředník 
kláštera Klement Bartl, otázky se soustředily právě na přítomnost tajných 
dokumentů, pokladů a trezorů s nejvzácnějšími cennostmi v klášteře. 
Není třeba dodávat, že všechna tato tvrzení byla dokonale nepodlo-
žená.13

10  KUČEROVÁ, Marta. Oni na nás byli zlí [online]. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: http://www.
pametnaroda.cz/story/kucerova-marta-1930-740
11  V tomto případě by se jednalo spíše o rok 1921, kdy pozemková reforma klášter zasáhla.
12  SOA Litoměřice, Cisterciáci Osek, Patrimoniální archiv, kt. č. 72
13  KONOPÍK, Petr: Osudy oseckého kláštera v letech 1938–1950. Praha, 2015. S. 45
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Pozemky 
kláštera 
v okrese:

Pole Louky Zahrady Pastviny Lesy Rybníky Celkem Celkem 
%

Duchcov 725,9823 217,911 26,375 30,4901 1126,382 37,2648 2164,405 58 %

Bílina 320,2858 25,5252 0,3076 6,0813 35,4612 0,0701 387,7312 10 %

Horní Litvínov 13,0554 5,4087 0,0234 0,9656 431,761 451,2141 12 %

Most 452,8812 18,5538 7,1154 6,5541 485,1045 13 %

Chomutov 222,3618 15,451 3,6409 5,6335 247,0872 7 %

Žatec 3,3125 0,0619 3,3744 0 %

Teplice 0,0949 7,3965 7,4914 0 %

Celkem 1737,879 282,8497 37,5572 49,7865 1601,001 37,3349 3746,408 100 %

Celkem % 46 % 8 % 1 % 1 % 43 % 1 % 100 %

Tab. č. 1: Pozemky kláštera, stav k r. 1908

Graf č. 1: Zisky z nejvýznamnějších odvětví v poměru k výdajům
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Graf č. 2: Pokrytí výdajů zisky 

Význam pro město
Jakkoliv je fond Cisterciáci Osek značně rozsáhlý, informace o vlivu kláš-
tera na život města jsme hledali především v nevelkém archivu měst-
ském14, kde jsme očekávali relevantnější materiál, navíc i sám rozsah cis-
terciáckého fondu (přes 12 000 položek) efektivní pátrání znesnadňoval. 
Krom městské kroniky15 a školních kronik německé měšťanské školy a čes-
ké školy obecné máme k dispozici zápisy ze zasedání městského zastupi-
telstva16, některé dokumenty hospodářské povahy z klášterního archivu 
a prostřednictvím projektu Paměť národa vzpomínky paní Marty Kučero-
vé17. Skutečně se podařilo zjistit jistý vývoj, nicméně naznačené hypotéze 
odpovídá jen přibližně. Některé indicie nás totiž vedou k tomu, že těžiště 
řádových aktivit ve městě neleželo především na poli hospodářském či 
charitativním (což jsme předpokládali), ale spíše vzdělávacím.
Především, zápisy ze schůzí městského zastupitelstva a rady jsou na zmín-
ky o klášteru značně skoupé. V souvislosti s odběrem elektrického prou-
du se několikrát objevuje zmínka o klášteru s tím, že je nutné zajistit, aby 
14  Fond Archiv města Osek, SOkA Teplice
15  Kronika města Osek. Kronika města Osek 1909–1945 [online]. [cit. 2017-02-18]. Dostupné z: 
http://historie.osek.cz/kategorie/osecke-kroniky/osecka-kronika-1909-1945
16 16 SOkA Teplice, Archiv města Osek, Zastupitelstvo městyse Osek, kt. č. 32–34 
17 17 KUČEROVÁ, Marta: Oni na nás byli zlí [online]. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: http://www.
pametnaroda.cz/story/kucerova-marta-1930-740
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klášter jako velký odběratel bral proud od města. Je zde nicméně také 
uvedeno, že od roku 1910 byl vždy klášterní provizor18 členem městského 
zastupitelstva, avšak nikdy městské rady. Oba dva provizoři, P. Gotthard 
Alt (do roku 1913) a P. Alois Neumann (od roku 1923), byli zároveň členy 
finanční komise, což dokládá jistý význam kláštera v hospodářské oblasti. 
Nefigurují nicméně v městské radě a vyskytují se prakticky vždy jen v pre-
zenci – alespoň se nám nepodařilo najít výjimku.4 Zdá se tedy, že jejich 
účast byla spíše víceméně předpokládanou úlitbou klášteru, než že by 
měla nějaký skutečný význam. Roku 1923 byl poměrně překvapivě do 
městské rady zvolen opat Theobald Andreas Scharnagl, a to za Němec-
kou křesťansko-sociální stranu lidovou.19

Zarážející je také fakt, že klášter není prakticky nikdy zmíněn v souvislosti 
s problémy města. Naopak, ke dni 2. 10. 1928 se nám objevuje zmínka, ve 
které městské zastupitelstvo v souvislosti s bytovou nouzí osočuje klášter 
z nedostatečné péče o chudé rodiny. „Z klášterních budov bylo v posled-
ním čase za sebou vystaveno vícero rodin na ulici. Město nemá dávati 
k tomu podkladu a mělo by také na klášter působiti, aby se více ujímal 
chudšího obyvatelstva. O lásce k bližnímu nemá se jen mluviti, ale také 
i tuto konati.“ 20 Mohlo by nás to svádět k jednoznačnému odsouzení oby-
vatel kláštera. Na jejich obranu je však možno uvést mnohé, kupříkladu 
k roku 1916 je v přídělových seznamech uvedena položka 30 klášterních 
chudých.21

Oproti tomu působnost kláštera ve školství se jeví jako podstatná. I když 
gymnázium v Chomutově bylo od roku 1908 státní, ještě roku 1916 se uvá-
dí 8 profesorů řeholníků, příslušejících k oseckému opatství. Klášter také 
ve městě provozoval dívčí školu, a to od roku 1907. Na osecké němec-
ké obecné a chlapecké měšťanské škole působili po celé námi sledova-
né období katechetové z řad řeholníků, ve 20. letech to byli P. Dionysius 
Franz Heger pro obecnou a P. Timothaeus Felix Mattausch pro měšťan-
skou školu. Určitou představu o ztrátě významu kláštera pro školy si mů-
žeme udělat ze školní kroniky z let 1905–1932.22 Přibližně do roku 1922 se 
zápisy o klášteře vyskytují velmi frekventovaně, kronika zevrubně popisuje 
každoročně úmrtí významných řeholníků, návštěvy ze strany opata a ku-
příkladu opatská volba Theobalda Scharnagla v roce 1912 a slavnosti s ní 
spojené jsou zde rozepsané velice podrobně. Zápisů tohoto typu postup-
ně ubývá a od roku 1922 se klášter zmiňuje vždy pouze okrajově, v souvis-
losti s katechety.23

18 18 Tzn. řeholník, který je hospodářským správcem kláštera. 
19 Kronika města Osek. Kronika města Osek 1909–1945, rok 1923 [online]. [cit. 2017-
09-18]. Dostupné z: http://historie.osek.cz/kategorie/osecke-kroniky/osecka-kronika-
-1909-1945?page=0,13
20 SOkA Teplice, Archiv města Osek, Zastupitelstvo městyse Osek, 1925–1930, kt. č. 34, inv. č. 31
21 SOkA Teplice, Osek školy, Kronika německé městské a občanské školy, kt. č. 3, inv. č. 7
22 tamtéž
23 tamtéž



32

Není bez zajímavosti, že krom dívčí školy, kterou klášter přímo provozoval, 
také škola německá, stejně jako škola česká, stály na půdě patřící klášte-
ru. Díky projektu Paměť národa máme k dispozici vzpomínky paní Marty 
Kučerové, která říká:

„Já jsem do školy šla v roce 1936, třídy jsme měli v normálním obytném 
baráku v Husově ulici, to byla česká škola. A teď si představte: klášter tady 
měl školu, takovou dívčí, pak tady měli školu zvlášť Němci, tadyhle tu veli-
kou na náměstí, a my jsme ji měli až tam dole, kde se vycházelo z Oseka. 
Už to umístění! Ti to měli na náměstí, v centru obce, protože ten pozemek 
patřil klášteru, tak samozřejmě, že jim to dali, a to dole, no to taky vlastně 
patřilo klášteru, protože to bylo na pozemku bývalého hřbitova, na po-
svěcené půdě.“ 24 

Otázka vnímání kláštera obyvateli města by si zasloužila bližší prozkoumá-
ní, a to s využitím vzpomínek více pamětníků, což bude vzhledem k jejich 
věkové struktuře stále těžší. Osek byl zřejmě v této době striktně národ-
nostně rozdělen a mezi Čechy a Němci, stejně jako mezi bohatými a chu-
dými, panovala řevnivost. Dokresluje to i fakt, že po roce 1918 trvalo něko-
lik let, než byly obecní poměry uvedeny do spořádaného stavu alespoň 
v politickém ohledu.25 

Na základě srovnání vzpomínek paní Kučerové a městské kroniky lze pro-
zatím formulovat několik zajímavých hypotéz.
Mezi chudými českými horníky byl relativně majetný a převážně německý 
cisterciácký klášter pravděpodobně vnímán přinejlepším jako další ně-
mecká mocenská instituce, jejíž pomocí mohli Němci vykonávat vliv na 
město.26 Oproti tomu Němci vnímali klášter jako instituci záslužnou, která 
město podporuje mnoha způsoby, a která by proto také měla být pod-
porována a ctěna.

Národnostní rozdělení obyvatel ovšem nemůže být jediným základem 
vztahu ke klášteru, protože národnostní aspekt, byť výrazný, není v tom-
to období (na rozdíl od doby národního obrození) hlavním měřítkem, jak 
24 KUČEROVÁ, Marta: Oni na nás byli zlí [online]. [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: http://www.
pametnaroda.cz/story/kucerova-marta-1930-740 
25 SOkA Teplice, Archiv města Osek, Zastupitelstvo městyse Osek, kt. č. 32–34, Kronika města 
Osek. Kronika města Osek 1909–1945, roky 1919–1923 [online]. [cit. 2017-10-27]. Dostupné  
z: http://historie.osek.cz/kategorie/osecke-kroniky/osecka-kronika-1909-1945
26 Zatímco městská kronika, kterou psal zjevně Němec, považuje klášter za důležitou součást 
místního života a vyjadřuje se o něm a jeho obyvatelích zásadně uctivě, ve vzpomínkách 
paní Kučerově jsme kupříkladu našli následující zmínku: „…k Čechům, kteří tu svoji hrdost 
vyměnili třeba za to, že šli dělat k těm Němcům. Někteří dělali v klášteru nebo ve velkém 
statku, který tady byl, takže opravdu ti lidé, kteří se tak jako zapřeli, tak se měli lépe.“ Z citátu 
vyplývá, že klášter je pamětnicí vnímán jako čistě německá instituce, v jejíž prospěch pra-
covat je citelným proviněním proti národní hrdosti. Bohužel máme nyní k dispozici jen tento 
narativní pramen, nemůžeme proto vyvozovat žádné jistější závěry.
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česká, tak i německá část obyvatelstva byla výrazně rozdělena jak spo-
lečensky, tak i názory politickými. Lze kupříkladu jen těžko předpokládat, 
že by se německý komunista a německý křesťanský demokrat shodli v ná-
zoru na prospěšnost tohoto cisterciáckého kláštera.

Závěr
Ukázalo se, že model fungování kláštera byl zcela jiný, než jsme před-
pokládali. Odloučenost od světa nebyla nějak zvlášť dodržována, klášter 
měl celou řadu zaměstnanců, naopak mniši působili na inkorporovaných 
farách, jako katechetové na místních školách nebo na gymnáziu v Cho-
mutově, běžně byli členy různých spolků. Prozkoumat změny počtu nebo 
složení obyvatel a zaměstnanců kláštera se nám nepodařilo, a to pro ne-
vhodný výběr a přílišné množství pramenného materiálu.

Náš hlavní předpoklad, že prakticky celá komunita byla německá, se 
potvrdil. Zdá se, byť by si to nepochybně vyžádalo samostatnou prá-
ci, že klášter byl i vnímán jako instituce německá. Nastínili jsme proto 
některé hypotézy o vztahu Čechů a Němců ke klášteru, které se na zá-
kladě námi prozkoumaných pramenů jeví jako pravděpodobné. Potvr-
zení nebo vyvrácení těchto hypotéz by si ovšem vyžádalo samostatný 
výzkum.

Hospodářství kláštera až na krátké období prosperity v polovině 20. let 
celkem vzato stagnovalo. Bylo založeno tradičně především na výděl-
cích z lesů a polností, a kupodivu neutrpělo nejvíce ani pozemkovou re-
formou, ani první světovou válkou, ale poměrně krátkým obdobím státní 
správy roku 1919. Jinak ekonomický vývoj celkem odpovídá našim před-
pokladům: pokles za první světové války, poté po národní správě a po-
zemkové reformě, relativní prosperita konce 20. let a další propad během 
hospodářské krize let třicátých. 
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Ekologická sekce
Badatelský tým: Korytářová Anna, Löffelmann Václav,  
Mičánek Jiří, Rudolf Jiří, Sochorová Kateřina, Střelec Petr Garant  
a expert: Mgr. Martina Röhlichová

Abstrakt
Ekologická sekce T-expedice 2016 se zabývala v oblasti Krušných hor, 
s ohledem na specifika této lokality, třemi hlavními tématy – mapo-
váním populace měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) v NPR Jezerka, 
výskytem a populací rodu borovice (Pinus) v rašeliništních oblastech 
a sukcesními stopami na místech bývalých obydlí v příhraničí poblíž 
obce Kalek. V případě výskytu měsíčnice byly jednotlivé výskyty zakres-
lovány do lesnické mapy, byly zaznamenány údaje o expozici jedinců 
a informace o specificích konkrétních stanovišť. Byla potvrzena prefe-
rence spíše vlhčích stanovišť poblíž vodního toku. Dílčím podtématem 
na této lokalitě byl rovněž výskyt saproxylických organismů. Na zamok-
řených plochách Jirkovského městského lesa byly nalezeny borovice 
blatka (P. rotundata), borovice kleč (P. mugo) a jejich kříženec borovi-
ce rašelinná (P. x pseudopumilio). V zamokřeném lese u Volárenského 
rybníka byl v kontrastu s předešlou lokalitou zaznamenán výskyt intro-
dukovaných nepůvodních druhů jako borovice pokroucená (P. con-
torta). Z průzkumu oblastí se zaniklými obydlími je možno vyzvednout 
přítomnost nitrofilních druhů a několika druhů pro prostředí dnešního 
lesa netypických, například drchničky rolní (Anagallis arvensis). Celko-
vě je však někdejší působení člověka i po pouhých několika desetiletích 
málo nápadné. Ze širšího pohledu jsou Krušné hory nesmírně cennou 
oblastí nabízející zajímavé ekosystémy a lokality vhodné pro studium 
antropogenních vlivů. Získaná data ekologické sekce byla poskytnuta 
Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) – regionálnímu pracovišti 
Ústecko.

Klíčová slova
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), NPR Jezerka, saproxylické organis-
my, rod borovice (Pinus), zamokřené plochy, rašeliniště, sukcese na mís-
tech bývalého osídlení, antropogenní vlivy
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Úvod
T-expediční aktivity v Krušných horách, konkrétně ve východním Krušno-
hoří, nabídly několik oblastí bádání. Badatelský tým zvolil tři různé lokality, 
přičemž si stanovil tři cíle, nikoliv vždy v jednoznačné vazbě na konkrétní 
lokalitu. Sekce zvolila záměr ekologický, oblast Krušných hor k tomu jed-
noznačně vybízí. Během uplynulých desetiletí byla oblast zásadně po-
škozena imisemi, které plošně zasáhly zejména smrkové porosty, ale také 
rozsáhlým odvodňováním. Všechny pokusy o záchranu pak ovlivňovaly 
sukcesi v celé krušnohorské oblasti. Mnohé postupy byly úspěšné a Kruš-
nohoří dnes nabízí návštěvníkům i přírodovědcům zajímavou tvář. Expe-
diční skupina se soustředila na tři základní cíle:
	zmapování populace měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) v NPR Je-

zerka,
	zaznamenání výskytu a hustoty populace rodu borovice (Pinus) v ob-

lastech rašelinišť,
	zaznamenání sukcesních stop v okolí bývalých obydlí v příhraničních 

lokalitách východního Krušnohoří.
Zmapování populace měsíčnice vytrvalé tvořilo zásadní část malého 
krušnohorského průzkumu studentského badatelského týmu. Data využije 
AOPK – regionální pracoviště Ústecko se sídlem v Děčíně, pod které spa-
dá péče o NPR Jezerka. Zkoumání výskytu jedinců rodu Pinus a míst s bý-
valými obydlími z hlediska současné vegetace významně přispělo k utvo-
ření obrazu o vegetačním a krajinném rázu zkoumané oblasti.

Zkoumané lokality
Talnet expedice 2016 se zabývala oblastmi ve východním Krušnohoří. Ex-
pediční ekologický tým prováděl průzkum NPR Jezerka a dále lokalit Jir-
kovského městského lesa a blízkého okolí obce Kalek.
NPR Jezerka se nachází asi 10 km severovýchodně od Chomutova, v těs-
ném sousedství obrovského hnědouhelného povrchového dolu Česko-
slovenské armády. Hranice NPR přímo sousedí s hranicí lomu. Udává se, 
že lom leží 50 m od jižní hranice chráněného území (11). Národní přírodní 
rezervací vyhlásilo Jezerku v roce 1969 tehdejší ministerstvo kultury. Chrá-
něné území se rozkládá na ploše přibližně 130 až 140 ha, údaje různých 
zdrojů se liší. Nejcennější jsou zde přirozené smíšené porosty. Raritou je 
nejvýše položená doubrava v ČR, významné a ceněné jsou bukové po-
rosty, buky dosahují stáří až 250 let. Vyskytují se zde významné byliny, mezi 
jinými právě měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). V lokalitě se vyskytuje 
také množství druhů obratlovců i bezobratlých vázaných právě na staré 
bukové porosty. Rezervací protéká Vesnický potok, hluboce zaříznutý do 
údolí s nejnižším místem 348 m n. m., přičemž nejvyšší místo – vrchol hory 
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Jezeří – dosahuje 705,5 m n. m. Přirozené porosty se nacházejí zejména na 
prudkých jižních svazích.
Lokalita Jirkovského městského lesa se rozkládá přibližně 10 km severně 
od okraje Chomutova, je to oblast protkaná turistickými značkami. Ne-
patří mezi chráněná území, nacházejí se v ní však rašeliništní biotopy. Ra-
šeliništní plochy byly v minulosti odvodněné, o čemž svědčí různé přímo 
vedené strouhy a kanály, dokládající působení člověka. Oblasti lze cha-
rakterizovat jako degradovaná rašeliniště, neboť přirozený vodní režim byl 
v minulosti vážně narušen. Místa si však v každém případě zachovala svůj 
přirozený půvab a vyskytuje se tu vegetace typická pro rašeliniště (rod 
Sphagnum, druhy Pinus rotundata, P. mugo a jejich kříženec P. x pseudo-
pumilio).
Poslední zkoumanou lokalitou bylo blízké okolí pohraniční obce Kalek 
(50.58 N, 13.32 E). Osada vznikla jako dřevorubecká a uhlířská, v okolí ha-
mru na výrobu plechu. Podle map z roku 1953 se zde nacházela další oby-
dlí, dnes již zaniklá (obr. 5). Nadmořská výška je cca 750 m n. m. Oblast 
je bohatě zamokřená, nedaleko osady, asi 2,5 km východně, se nachází 
rašeliništní Volárenský rybník (808 m n. m.). Rašeliniště jsou odvodněná, 
jako v jiných lokalitách Krušnohoří, ovšem s typickou vegetací včetně již 
jmenovaných druhů rodu Pinus.

Metody
Základní použitou metodou bylo terénní šetření v NPR Jezerka s cílem zdo-
kumentovat populaci měsíčnice vytrvalé. V oblasti Jirkovského městského 
lesa a Volárenského rybníka pak bylo naším cílem zdokumentovat výskyt 
borovice blatky, borovice kleče a jejich křížence (P. x pseudopumilio).
Pro dokumentaci měsíčnice byl pečlivě zkoumán terén, pozice nalezených 
jedinců byly zaznamenány do lesnické porostní mapy 1:10 000 a též byly za-
znamenány GPS souřadnice. Byly zaznamenány počty nalezených jedinců 
a expozice jedinců v terénu. Byly vedeny údaje o světlosti místa, bylinném 
zápoji, keřovém podrostu a plodnosti jedinců. Byla prováděna průběžná 
analýza stanovištních podmínek a následně vyvozeny závěry o nárocích 
měsíčnice. Došlo ke srovnání dolní a horní části Vesnického potoka.
V případě mapování výskytu borovic byly zaznamenány údaje o po-
čtech a druzích borovic na vymezeném území rašeliniště, pro určení byly 
sledovány významné znaky – celkový habitus jedince a tvar šišek. Pro po-
rovnání údajů byly využity mapy AOPK a tabulky zastoupení druhů stromů 
z geoportálu lesy.cz.
Co se týče sledování sukcesních znaků, které by v okolí Kalku poukazo-
valy na výskyt dřívějších obydlí (1953), bylo využito podrobného terénní-
ho průzkumu, nalezené znaky byly zdokumentovány. Použity byly mapy 
z roku 1953 a mapy současné, data v nich zanesená byla porovnána 
a bylo odvozeno poměrně přesné místo, kde obydlí mohla stát (10).
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Zpracování jednotlivých lokalit
Národní přírodní rezervace Jezerka
Populace měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva)

Jako cíl výzkumu v NPR Jezerka bylo stanoveno zmapování současné-
ho stavu populace měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), jejíž výskyt byl 
předpokládán v bezprostředním okolí Vesnického potoka, jenž rezervací 
protéká. Z dřívější doby neexistují žádné záznamy o mapování stavu této 
populace.
Jedná se o vytrvalou mohutnou bylinu, která dorůstá výšky asi 30–100 cm. 
Její rozložité listy jsou srdčitého tvaru, na okraji nepravidelně zubaté a kvě-
ty shromážděné v hroznech jsou vonné a zbarvené do fialova. Rostlina 
kvete od května do července. Jsou pro ni typické plody šešulky přibližně 
eliptického tvaru. V České republice se vyskytuje roztroušeně po celém 
území. Měla by upřednostňovat mírně vlhká, stinná stanoviště a ve vyšších 
polohách též stanoviště polostinná. Preferuje sutě a rokle v podhorských 
lesích. Patří mezi vzácné rostlinné taxony, konkrétně k těm vyžadujícím 
další pozornost, tedy skupině C4a; je též jako ohrožená rostlina chráněna 
zákonem (7, 8).

Obr. 1 Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) – starší plodný jedinec
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Obr. 2 Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) – mladý plodný jedinec. 
Foto obr. 1 a 2 M. Röhlichová

V průběhu floristického průzkumu v NPR Jezerka byli nejprve v rezervaci 
vyhledáváni jedinci či skupiny jedinců měsíčnice. Následně bylo místo je-
jich výskytu zaneseno do lesnické mapy a taktéž byly zaznamenány sou-
řadnice GPS dané lokace. Rovněž byly pozorovány specifické podmínky 
v lokaci konkrétního jedince/skupiny jako blízkost vody, vliv světla a okolní 
porost. 
Bylo zjištěno, že podmínky panující na místech nálezu jednotlivých skupin 
či jedinců se liší s ohledem na geografickou polohu. Pro jednoduchost 
lze hovořit o měsíčnicích vyskytujících se na horním toku (v části nad pře-
hradou Jezeří) a dolním toku (v části pod přehradou Jezeří) Vesnického 
potoka. 
Na horním toku je terén kamenitý a prudký, částečně omezený skalními 
výstupy. Rostou zde převážně buky, jinak zde není příliš velké zapojení 
stromového patra. Keřové patro prakticky chybí, v bylinném patře do-
minují kopřiva a netýkavka, v jejichž blízkosti ovšem měsíčnice zpravidla 
neroste. Naopak zřejmě toleruje přítomnost papratky samičí a společný 
výskyt na stanovištích není výjimkou. Měsíčnici zde nalezneme spíše na 
světlejších místech a v mezerách ve stromovém zápoji. Zaměříme-li se na 
jednotlivé nalezené jedince z hlediska plodnosti, je možno konstatovat, že 
plodnější jsou jedinci rostoucí nejblíže potoku, tedy na výrazněji zamokře-
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ných stanovištích. V porovnání s horním tokem je dolní tok podstatně klid-
nější, se širokými břehy. Vegetace se typově blíží luhu. Zapojení hraje větší 
roli a je zde méně světla. Byl zaznamenán výskyt stromů menšího vzrůstu 
(buk, lípa, jilm, bez, olše, dub, jeřáb ptačí, javor), je zde rovněž význam-
né keřové patro (zejména meruzalka). V bylinném patře pak převažuje 
kopřiva, netýkavka malokvětá, maliník a ostružiník. Měsíčnice preferuje 
stanoviště v blízkosti vody, někteří jedinci se vyskytovali na tmavších mís-
tech, nicméně plodnější byli spíše na místech s větším množstvím světla. 
Významný rozdíl ve srovnání s horním tokem je ten, že na dolním toku mě-
síčnice tolerují větší zapojení. Podmínkám panujícím na většině stanovišť 
měsíčnice se vymyká skupina rostoucí u náhonu nad přehradou, které 
zjevně nečiní problémy růst dále od vody v malinovém podrostu.
V rezervaci se střídaly oblasti, kde se měsíčnice nevyskytovala vůbec, 
s velkou populační hustotou (orientačně až 50 jedinců na 45 m2 na hor-
ním toku či 28 jedinců na 12 m2 na dolním toku). Nalezeny byly skupiny 
o alespoň 50 jedincích i menší skupiny a jednotlivé rostliny.
Závěrem tohoto oddílu výzkumu je, že v NPR Jezerka se nachází poměr-
ně silná populace měsíčnice vytrvalé. Potvrdilo se, že skupiny i jednotlivci 
upřednostňují vlhká stanoviště v blízkosti toku Vesnického potoka. Poža-
davky na světlo a zapojení se v jednotlivých případech lišily, ovšem lze 
usoudit, že plodnější, a tedy v udržení populace úspěšnější jedinci rostou 
hlavně v oblasti světlin.
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Obr. 3 Mapy výskytu měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva), (Král, Potočná, 
2016)

Saproxylické organismy v suťovém lese
V NPR Jezerka je kvůli polomům možno spatřit roztroušeně popadané 
kmeny stromů. Ačkoli jejich množství na místě nebylo tak velké, jak jsme 
původně předpokládali, nabízelo se prozkoumat zblízka organismy na 
nich žijící, jež se živí rozkladem dřeva. Ve zkoumaném suťovém lese ros-
tou stromy různého stáří, zjevné jsou pokusy o introdukci jedlí, jilmů a ja-
vorů.
Kmeny jsou již obvykle v pokročilém stadiu rozkladu a na povrchu jsou 
porostlé houbami a mechy. Jako zástupce hub lze uvést rezavec dubo-
vý či troudnatec. Pod kůrou žije množství drobných živočichů, například 
stínky, slimáci, žížaly či drobný plž vřetenatka obecná (Alinda biplicata). 
Některé kmeny byly již rozloženy do takové míry, že zbytky dřeva pod 
mechy připomínaly svou sypkou strukturou půdu, což vysvětluje přítom-
nost žížal.

4,5 mm

2,5 mm
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Obr. 4 Vřetenatka obecná (Alinda biplicata) – juvenilní stadium. Foto 
V. Löffelmann

Rozkládající se kmeny stromů jsou domovem rozmanité směsice druhů. 
Likvidací padlých stromů jsou saproxylické organismy ohroženy. Strategie 
ponechávání odumřelých stromů v přírodě tak může podporovat biodi-
verzitu daného prostředí a napomáhá zachování saproxylických druhů.

Borovicové porosty zamokřených lokalit rašeliništního typu
Jirkovský městský les

Cílem výzkumu v oblasti Jirkovského městského lesa bylo zjistit existenci 
a hustotu populace borovic (Pinus) na zamokřených plochách. Nejedná 
se o chráněné oblasti ani o rašeliniště v pravém slova smyslu; spíše může-
me hovořit o degradovaném rašeliništi.
Postupovali jsme tak, že jsme vymezili plochu, na které jsme pak spočítali 
jedince borovic a určili další přítomný podrost. Následně, bylo-li to možné, 
proběhlo přiřazení nalezených jedinců k jednotlivým druhům. U části tato 
snaha selhala z důvodu absence šišek, které jsou rozhodujícím znakem 
pro rozlišení rozdílných borovic.
Na ploše 2400 m2 se vyskytovalo 42 jedinců, tj. 0,02 borovice na m2. Jed-
nalo se o borovici blatku (P. rotundata), borovici kleč (P. mugo) a jejich 
křížence borovici rašelinnou (P. x pseudopumilio). V oblasti nebyl nalezen 



43

žádný jedinec borovice lesní (P. sylvestris), tudíž pravděpodobnost exis-
tence dalších kříženců v lokalitě je nízká. V podrostu byl přítomen sucho-
pýr pochvatý a úzkolistý, sítina, metlice trsnatá, bezkolenec modrý, raše-
liník a dutohlávka. Ze stromů se na místě vyskytují smrk ztepilý a pichlavý 
či olše lepkavá.
Vytyčenou oblastí vedl odvodňovací kanál, kvůli kterému je oblast sušší 
a dává příležitost k výskytu více druhům než jen P. rotundata typické pro 
rašeliniště. Přeměnu rašeliniště v degradované rašeliniště můžeme připsat 
na vrub právě antropogennímu působení. Rostlinná skladba je nicméně 
stále relativně přirozená, nedochází k introdukci nepůvodních druhů.
Zamokřený les u Volárenského rybníka
Další lokalitou, kde byly zkoumány borovicové porosty, byl zamokřený les 
poblíž Volárenského rybníka. Stejně jako v případě Jirkovského městského 
lesa se nejedná o chráněnou oblast. Cíle i metodika výzkumu této lokality 
byly rovněž shodné.
Na ploše 830 m2 bylo nalezeno 66 borovic, což odpovídá 0,08 borovice 
na m2. Borovice se jevily být pravidelně vysázené a někteří jedinci vyka-
zovali netypické znaky, z toho důvodu byli také hůře zařaditelní. Na místě 
byly evidentní velmi markantní lidské zásahy, včetně odvodnění do ryb-
níka. Proto byla také celá zkoumaná plocha poměrně suchá a byl zde 
hojně zastoupen smrk.
Rašelinné společenstvo bylo mnohem hůře zachované než u předešlé lo-
kality, pravděpodobně z důvodu vyšší míry odvodnění. Borovice zde byly 
vysázeny člověkem, mezi nimi i severoamerický druh borovice pokrouce-
ná (P. contorta).

Zastoupení stromů

Dřevina Zastoupení % Střední věk dřeviny

smrk ztepilý 43,77 32 

borovice blatka 13,9 43 

smrk pichlavý 10,76 33 

bříza bělokorá 6,81 33 

borovice pokroucená 2,58 27 

borovice kleč 1,65 5 

bříza pýřitá 1,53 39 

Tab. 1. Hospodářská kniha Lesy ČR, 2016
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Krajina v místech zaniklých obydlí
V blízkosti osady Kalek dříve stávaly domy, které již dnes na daných 
místech nenalezneme. Taková místa mohou být nesmírně zajímavá 
z hlediska fytocenologického a je otázkou, nakolik se známky byvšího 
působení lidského osídlení zachovaly do dnešní doby. Výzkum tohoto 
typu též napovídá, jakým způsobem je krajina člověkem dále obhos-
podařována.
Pro vyhledání míst (a to především na místě dnešního lesního porostu), 
na kterých stávala dnes zaniklá obydlí, jsme porovnali mapy z let 1953 
a 2011. Následně jsme vytipovaná místa navštívili a vyhledávali stopy mi-
nulého osídlení, zejména specifika rostlinné skladby a relikty antropogen-
ního působení.

Obr. 5 Porovnání map sledované oblasti osady Kalek v letech 2011 a 1953 
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Za znaky předchozího osídlení můžeme považovat výskyt nitrofilních dru-
hů jako kopřiva. Druhy pro lesní prostředí netypické, a naopak na lidské 
působení ukazující jsou drchnička rolní a šťovík menší. Na místě se rovněž 
nacházel zarostlý betonový sloupek.

Nepřímé důkazy bývalého osídlení zvolených lokalit tedy byly nalezeny, 
nicméně přestože od likvidace domů uplynulo jen několik dekád, není 
tento fakt na první pohled vůbec nápadný. To svědčí o tom, že v zahla-
zení stop po budovách a v rychlém rozšíření rostlinného porostu sehrál roli 
člověk. Ovšem několik známek, jež napovídají, že se jedná o místa býva-
lých lidských sídel, navzdory tomu do přítomnosti přetrvalo.

Diskuse
Podstatnou a řekněme základní částí badatelského průzkumu bylo zma-
pování výskytu měsíčnice vytrvalé v NPR Jezerka. Jednalo se o získání re-
levantních primárních dat v terénu, na jejichž základě bylo možno ana-
lyzovat závislost výskytu rostliny na stanovištních podmínkách. Vzhledem 
k tomu, že data může dále využít Agentura ochrany přírody a krajiny, jed-
ná se o část výzkumu s přesahem do praxe. Ani ostatní cíle, na které se 
badatelský tým T-expedice v terénu zaměřil, však nelze opominout. Jed-
ná se vždy nejen o zasazení zkoumaných lokalit, respektive zkoumaných 
vazeb do celkového kontextu východního Krušnohoří, eventuálně celých 
Krušných hor, ale o ekologické vazby z obecného hlediska, zejména pak 
s ohledem na biodiverzitu a její význam.

V NPR Jezerka měl badatelský tým možnost prozkoumat přirozená spole-
čenstva, některá na místě existují až dvě a půl století. Bylo možné sledovat, 
jak jsou společenstva různorodá vzhledem k expozici terénu, jak případně 
zasáhly imise (vyhubení jedlí) a jak v současné době přistupuje k místu 
člověk a projevují se antropogenní vlivy (např. ponechávání spadlých 
kmenů v lese či výsadba nových dřevin (jedle, jilm, javor)). V souvislosti 
s tlejícím dřevem badatelský tým provedl lokální revizi saproxylických or-
ganismů. Kmeny byly v různém stupni rozkladu, a bylo tak možné sledovat 
různé stupně osídlení dřevní hmoty houbami, vegetací a bezobratlými ži-
vočichy, ať už přímo (vřetenatka, žížaly), či nepřímo pomocí stop (vletové 
otvory tesaříků). Je jednoznačně známo, že saproxylické organismy tvoří 
rozsáhlou a zásadní ekosystémovou složku, a umožňují tak další vývoj ce-
lého ekosystému.

Badatelský tým rovněž prozkoumával oblasti východního Krušnohoří, kte-
rým se nevěnuje tolik pozornosti, a to zamokřené plochy, dříve odvod-
něné a aktuálně nechráněné. Nejedná se tedy o typická rašeliniště s ur-
čitým stupněm ochrany. Bylo zajímavé sledovat, jak antropogenní vlivy 
v podobě kanálů a struh proměnily plochy rašelinišť na jakási degrado-
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vaná rašeliniště. Tým si vytyčil za cíl seznámit se s výskytem a četností dru-
hů borovice blatka (Pinus rotundata), borovice kleč (P. mugo) a jejich 
křížence P. x pseudopumilio. Oba druhy i kříženci byli nalezeni, v lokalitě 
Volárenského rybníka pak s četností a uspořádáním odpovídající spíše vý-
sadbě, což bylo následně konfrontováno s lesnickými údaji. V oblasti Vo-
lárenského rybníka pak bylo na dříve intenzivně podmáčených plochách 
zaznamenáno silné odvodnění, pravděpodobně vzhledem k rašeliništní-
mu rybníku. Ve vegetaci pak byl v četném výskytu v těchto již prakticky 
vysušených rašeliništních plochách zaznamenán smrk, což jsme v oblasti 
Jirkovského městského lesa prakticky vůbec nepozorovali.

Poslední okruh bádání byl zaměřen na vegetaci na místě bývalých lid-
ských sídlišť. Podle map z roku 1953 byla vyhledávána místa, kde stála 
dřívější stavení, a tým je přesvědčen, že jedno ze stavení se podařilo vel-
mi dobře zaměřit, neb na místě, kde převažovala rašeliništní vegetace, 
byly nalezeny druhy jako drchnička rolní či šťovík prostřední, neslučující 
se zcela s vegetací, která je na takovém stanovišti očekávána. Místem 
vedly rovné menší kanály a byl nalezen zarostlý betonový sloupek. Cílem 
průzkumu bylo poukázat na to, že na místa lidských sídel bývají vázané 
určité druhy a i po mnoha letech (zde několik desítek let), kdy už stavení 
na místě není a probíhá ekologická sukcese bez většího antropogenní-
ho vlivu, lze na místě najít svědky dřívějšího osídlení v podobě vegetace 
doprovázející člověka a lidská obydlí. Toto téma bylo otevřeno a pokud 
by se mu v budoucnu věnovala expediční pozornost, může přinést další 
zajímavé výsledky. Zejména v příhraničních lokalitách, kde není taková 
hustota osídlení a dějiny též napsaly svou podstatnou kapitolu, lze očeká-
vat, že plochy bývalých lidských sídel budou nacházeny s větší četností.

Závěr
Výzkum ve východním Krušnohoří jednoznačně potvrdil, že se jedná o ob-
last ovlivňovanou během let řadou antropogenních vlivů, a přesto z eko-
logického hlediska zachovalou, z pohledu člověka krásnou a z pohledu 
biodiverzity významnou.

Národní přírodní rezervace byla nahlédnuta z pohledu přirozených po-
rostů, které jsou v jednoznačné vazbě s významnými a chráněnými dru-
hy. Byl potvrzen výskyt měsíčnice vytrvalé v NPR Jezerka, včetně množství 
plodných jedinců, které by mohlo být dostatečné pro udržení popula-
ce i do budoucna. Zda je na místě obava z možného ústupu měsíčni-
ce vytrvalé v rezervaci, ukáže jedině kontrolní průzkum za několik let. 
U měsíčnice v NPR Jezerka je jednoznačná ekologická vazba na vlhké 
prostředí Vesnického potoka a plodní jedinci se častěji vyskytují na svět-
linách. Management NPR jednoznačně podporuje přirozené porosty, je 
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zde viditelná snaha o zapojování jednotlivých stromů nové výsadby, a to 
v oplocenkách, které mladé stromky chrání před okusem zvěří. Toto jsme 
v průběhu terénního průzkumu pozorovali mnohokrát. V lokalitě jsou též 
ponechávány alespoň některé padlé kmeny a pozorovali jsme mnoho 
saproxylických organismů.

Na místech odvodněných rašelinišť východního Krušnohoří byl potvrzen 
výskyt borovic druhů P. rotundata a P. mugo a jejich křížence P. x pseu-
dopumilio, a to s různou četností v závislosti na vybrané lokalitě. V lokalitě 
Jirkovský les byly borovice rovnoměrně rozprostřeny v terénu, v lokalitě 
u Volárenského rybníka vykazovaly spíše charakter husté výsadby podél 
cest a na této sušší lokalitě se vyskytovaly též smrky. 

V blízkém okolí pohraniční vesnice Kalek bylo nalezeno místo bývalého 
lidského obydlí na stanovišti, které by to bez pomoci mapy už nijak ne-
naznačovalo. Při podrobném zkoumání však byla nalezena vegetace, 
která neodpovídá rašeliništnímu stanovišti, a naopak doprovází člověka 
a vyskytuje se spíše v oblasti lidských sídel.

Badatelský tým se během čtyř dní v terénu mohl seznámit s chráněnou 
lokalitou ve východním Krušnohoří, kde podnikl první důležitý krok ke sle-
dování stavu populace měsíčnice vytrvalé (taxon vyžadující další pozor-
nost). Taktéž se členové týmu zabývali lokalitami nechráněnými, avšak 
rovněž cennými. Z hlediska biodiverzity byly zaznamenány mnohé orga-
nismy a místní vazby a bylo potvrzeno, že pestrá skladba společenstev 
snadněji odolává negativním, zejména antropogenním zásahům, které 
v oblasti Krušných hor nabývají na složitosti vlivem drsného klimatu. Pestřej-
ší společenstva s řadou variabilních ekosystémových vazeb jistě odolávají 
lépe než monotematický celek. Tým si potvrdil a uvědomil antropogenní 
vlivy v širším kontextu (odvodňování rašelinišť, výsadba náhradních a pří-
pravných dřevin v imisemi zničených porostech, lidská sídla). Lze konsta-
tovat, že oblasti Krušných hor, kterou člověk už staletí využíval ke svému 
prospěchu v podobě těžby rud a uhlí v pánvi pod horami a kterou zamořil 
imisemi z následného průmyslového a energetického využití vytěžených 
surovin, nezůstal člověk tolik dlužen. Jde o oblast, které je dlouhodobě 
věnována pozornost ve snaze obnovovat a udržet stabilitu systému.
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