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povací kvadrát 6253). Ostatní zprávy o jeho výskytu 
na jižní Moravě a Slezsku jsou považovány za ne-
dostatečně doložené. Zajímavé pozorování v pod-
blanickém regionu pochází z Neveklovska poblíž 
Maršovic (okres Benešov, mapovací kvadrát 6253), 
viz přiložená fotografie pořízená dne 27. 6. 2015 
v 7:52 hod. Podařilo se zachytit pohybující se šelmu, 
která vizáží včetně zbarvení připomínala šakala. Pů-
vod tohoto jedince není znám, v každém případě jde 

ale o zajímavé pozorování. Za zmínku stojí i to, že se 
jednalo o poraněného jedince (amputace části levé 
zadní končetiny), tzn., že by ho bylo možné snadno 
identifikovat, pokud by byl ještě někde nalezen či 
pozorován, a dalo by se pak i spolehlivě ověřit, zda 
šlo skutečně o šakala. Poděkování za poskytnutí dat 
o pozorování patří Matoušovi Horákovi (předseda 
občanského sdružení Malostatek Blatiny).

Lubomír Hanel 

LIŠEJNÍKY KŘÍŽOVSKÉHO LOMU V CHKO BLANÍK
Lomy bývají z hlediska lišejníků často zajímavý-

mi biotopy a mohou poskytovat útočiště vzácným 
druhům. Zpravidla zde sice nepotkáváme taxony 
vázané na dlouhodobě stabilní přirozená společen-
stva, ale naopak se zde mohou vyskytovat druhy 
raných sukcesních stadií, jako různé korovité mikro-
lišejníky. Rekultivace lomů po ukončení těžby tyto 
druhy zpravidla spolehlivě likvidují podobně jako 
postupná sukcese. Nejcennější společenstva proto 
nacházíme v nedávno opuštěných lomech, případně 
v méně využívaných částech stále činných lomů.

Křížovský lom se nachází na území CHKO Bla-
ník, cca 1,2 km severozápadně od obce Křížov. Jed-
ná se o několik desítek let opuštěný ortorulový lom 
s rozlohou přibližně 1 ha. Lokalitu tvoří mozaika 
lomových stěn a sutí, které jsou v dolní části zastí-
něné náletem borovic. Ve zbytcích se zachovala spo-
lečenstva sešlapávaných trávníků, které v nejvlhčím 
místě přecházejí v periodickou mokřinu.

Během průzkumu lomu bylo celkem zaznamená-
no 78 druhů lišejníků, z toho tři patří mezi kritic-
ky ohrožené (CR), tři mezi ohrožené (EN) a čtyři 
mezi zranitelné (VU) druhy. Převažovaly lišejníky 
rostoucí na stromech (40 druhů), dále na skalních 
substrátech (25 druhů) a terestrické na půdě, humusu 
a rostlinných zbytcích (20 druhů), 33 druhů lišejníků 
bylo na území CHKO Blaník zjištěno vůbec poprvé.

Nejzajímavější nálezy pocházejí překvapivě ze 
stromů. Na lišejníky byly nejbohatší modříny, které 
jsou známé jako vhodný substrát pro navracející se 
citlivé druhy makrolišejníků. Dominantním druhem 
byla běžná terčovka bublinatá (Hypogymnia physo-
des). Z keříčkovitých zástupců zde rostly např. čtyři 
druhy provazovek (Usnea diplotypus, U. hirta, U. 
scabrata, U. substerilis), vousatec spletený (Bryoria 
implexa s.lat.) a stužkovec pomoučený (Ramalina 
farinacea). Na větvičkách a jehlicích smrků byl zají-
mavý výskyt třpytek Fellhanera bouteillei a F. subti-
lis, na bříze velmi překvapil nález kriticky ohrožené 
terčovky perlové (Parmotrema perlatum). Vrby jívy 

a osiky hostily zcela odlišná společenstva s převa-
hou nitrofilních druhů, jako např. nápadný terčník 
zední (Xanthoria parietina). Jedním z hlavních dů-
vodů poměrně bohatých epifytických společenstev 
v lomu je zřejmě příhodné mikroklima: Dno lomu 
je obklopené stěnami, tudíž se zde lépe zadržuje 
vzdušná vlhkost a celá lokalita je tak výrazně vlhčí 
nežli okolní porosty.

Společenstva saxikolních lišejníků jsou chudá, 
což je dáno především velice neúživnými vlastnost-
mi horniny (ortorula) a také zastíněním spodních 
pater lomu. Celkově je však chudší druhové složení 

Hávnatka drobná (Peltigera didactyla).
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Třpytka Bouteilleova (Fellhnera bouteillei) 
na jehlicích smrku.

Hávnatka naryšavělá (Peltigera rufescens).

na sekundárně obnažených, nezvětralých skalách 
pro lomy typické a nelze ho srovnávat s přirozený-
mi skalními výchozy. Nejvíce druhů se vyskytuje 
na zvětralých osluněných kamenech a hranách skal. 
Kolmé hladké stěny byly prakticky bez pokrytí. 
Dominují zde běžné druhy porpidie roztroušená 
(Porpidia crustulata), p. hrbolatá (P. tuberculosa) 
a mapovník tmavý (Rhizocarpon reductum). Stinné 
skály pak porůstá několik zástupců prášenek (Le-
praria) a šálečka žlutá (Psilolechia lucida). Mezi 
významnější nálezy patří šálečka Lecidea tesselata.

Na písčité půdě dominovaly různé druhy duto-
hlávek, kterých zde bylo zjištěno 11 druhů. K nej-
hojnějším patřily dutohlávka šídlovitá a d. bodavá 
(Cladonia subulata, C. rangiformis). Z méně běž-
ných stojí za zmínku dutohlávky štíhlá, zvrhlá a vět-
vená (C. gracilis, C. phyllophora, C. ramulosa). 
V minulosti však musely být porosty dutohlávek 
jistě rozsáhlejší, což je vidět na náletu borovic, kde 
v podrostu stále přežívají taxony schopné snášet za-
pojenější společenstva. Postupně je však nahrazují 
běžné druhy mechorostů lépe tolerující stín. Společ-
ně s dutohlávkami na plochách s řídkými trávníky 
rostou také hávnatka drobná a naryšavělá (Peltigera 
didactyla, P. rufescens). Na obnažené půdě lomo-
vých stěn se z významnějších druhů vyskytovala 
bradavnice mechová (Verrucaria bryoctona).

Fellhanera bouteillei (třpytka Bouteilleova; CR): 
Zástupce několika málo folikolních lišejníků (ros-
toucích na listech) v ČR, který roste na jehlicích 
a tenkých větvičkách smrků, kde tvoří modravě šedé 
moučnaté porosty. Tento druh se v posledních něko-
lika letech šíří a osídluje vhodná stanoviště, který-
mi jsou především větve smrků na vlhčích místech 
(údolí potoků apod.). Dříve rostl hlavně v horských 
oblastech a zřejmě v souvislosti se znečištěním 
ovzduší (kyselé deště) u nás téměř vyhynul. Dnes 
se ale objevuje i v nižších a středních polohách. 
Zatím je však známo jen omezené množství lokalit.

Parmotrema perlatum (terčovka perlová; CR): 
Tato nápadná terčovka patří k lišejníkům s cent-
rem rozšíření v oblasti suboceanické Evropy, zvláště 
okolo Středozemního moře. Na území ČR proniká 
okrajově. Před rokem 1950 byla sbírána pouze na 12 
lokalitách (Vondrák & Liška 2010), které později 
zanikly. V současné době jsou známy dvě lokality 
z hadců (Křemže, Želivka) a další lokalita z trnky 
ve středním Povltaví (Malíček nepubl.; Vondrák & 
Liška 2010). Zdá se, že se tento vzácný lišejník začí-
ná pomalu navracet zpět, zvláště na teplejší lokality. 
V Křížovském lomu byla nalezena jediná drobná 
stélka, která byla sebrána kvůli určení taxonu.
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DUB NA VOTOČNICI
O sázavských památných stromech

Jiří Voskovec v knize Klobouk ve křoví poetic-
ky přísahal při mysteriu svého dětství, že k večeru 
v nejparnějším srpnu vane z Brázdy na ještě vy-
hřátou Votočnici chladný, smrtelný dech Ďáblův. 
Přitom o polednách je při řece mdlo – smyslno – 
sladko. Vážky se tetelí nad planou vodou a v tůni 
tluče štika. Ticho je příšerné – polednice nevidi-
telná – uprostřed Votočnice jako v nějaké Šímově 
horečnaté krajině dvěstěletý dub vyzývá k souboji 
blesky boží.

A ten dub, dnes o sto let starší, se klene nad po-
tůčkem vytékajícím z Čertovy brázdy, hlídá louku 
Votočnici. Pod tím dubem prý sedával blahé paměti 
malíř Soběslav Hypollit Pinkas, dědeček slavného 
sázavského rodáka, dramatika, herce a básníka Ji-
řího Voskovce. Postavil si ve stráni nad tím dubem 
koncem 19. století pravou českou chalupu, a stal 
se tak prvním chalupářem, když ne v Čechách, tak 
v Posázaví.

Louka se jmenuje Votočnice prý proto, že sv. Pro-
kop, když oral brázdu z Chotouně do Sázavy, se tu 
s čertem zapřažených v rádle otočil. Kdoví, jak to 
tenkrát bylo. 

Pan Karel Král mi kdysi vyprávěl jinou pověst 
o Votočnici: „Kdysi prý byla u Brázdy usedlost, 
která patřila sedláku Votočkovi. Ale jak to tehdy 
chodilo, přišly nějaké ty mory, rodiče zemřeli a zby-
ly po nich děti, chlapec a děvčátko. Tenkráte pat-

řili sirotci vrchnosti, a protože s nimi byl i slušný 
majetek, usedlost, veliká louka a kus pole, vzali si 
je páni na zámek. Neměli však čisté úmysly, děvče 
dali do kláštera a chlapce poslali na vojnu, kde 
ve válce zahynul. Majetek zůstal vrchnosti. Od té 

Verrucaria bryoctona (bradavnice mechová; VU): 
Tento nenápadný terikolní lišejník je vázaný na obna-
žené a živiny chudé půdy, kde roste často ve společen-
stvech drobných mechorostů v raných stádiích sukce-
se. Vyskytuje se například v pískovnách, lomech nebo 
na odkalištích. Jeho výskyt bývá často jen efemérní 
a zřejmě se jedná také o přehlížený druh. Publikováno 
bylo jen několik lokalit z různých míst ČR.

Srovnáním lichenoflóry z průzkumu Jany Kocour-
kové v roce 2001 si lze na první pohled povšimnout, 
že mnohé druhy nebyly během současného průzku-
mu lomu potvrzeny a jejich opomenutí se zdá být 
málo pravděpodobné. V naprosté většině případů 
se jedná o světlomilné lišejníky, které mohly hojně 
růst na úpatí dnes z většiny zastíněné lomové stěny. 
Několik nepotvrzených druhů je vázáno také na ob-
naženou půdu raných sukcesních stádií. Lom byl 
ponechán několik desetiletí samovolnému vývoji, 
což z hlediska lišejníků a řady jiných organismů 
(hmyz, rostliny) nebylo šťastné řešení. K nejcen-

nějším biotopům lokality patří totiž rozvolněná 
vegetace řídkých trávníků na dně lomu. V Křížov-
ském lomu se kvůli velmi chudému podloží utvořila 
neúživná písčitá společenstva s dominancí lišejníků 
(hlavně dutohlávek), která však nyní přežívají pouze 
ve zbytcích na sešlapávaných místech. Tyto biotopy 
jsou vázané na občasné rozrušování povrchového 
drnu, jinak podléhají sukcesi. Aktuální stav spole-
čenstev dutohlávek, stejně jako trávníků na písči-
tém substrátu, je kritický. Většinu plochy pokrývá 
vzrostlý borový nálet a uplatňují se i další dřeviny. 
Proto je převážná část dna lomu zastíněná a bez za-
jímavější vegetace. Ve zbytkové populaci je i vzác-
ný druh trávy vázaný na narušovaná písčitá místa 
– mrvka myší ocásek (Vulpia myuros), která roste 
pouze podél pěšin ve střední části lomu. K obno-
vení příznivého stavu lze tedy doporučit kompletní 
odstranění náletu a pravidelné narušování půdního 
povrchu, například činností motorkářů a offroadů.

Jiří Malíček




