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 h Úvod a metodika
Epixylický mech šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je dlouhodobě sledovaným druhem naší bryoflóry, 
v posledních letech byl nalezen na řadě nových lokalit v ČR a je tedy logicky předmětem zkoumání 
i v Krkonoších. V roce 2018 probíhal průzkum potenciálně vhodných lokalit tohoto druhu ve východní 
a centrální části Krkonoš, byly zde navštíveny i lokality nalezené v předchozích letech s cílem ověřit 
výskyt druhu v současnosti a posoudit stav těchto lokalit. Hlavním cílem průzkumu bylo pokusit se 
nalézt další lokality šikouška zeleného a rozšířit tak znalosti o jeho výskytu v Krkonoších.

Terénní průzkum probíhal 16. – 21. října a 2. – 4. listopadu 2018. S využitím zkušeností s monitoringem 
druhu z předchozích let a z jiných zkoumaných území byly lokality vytipovány nejdříve na základě 
studia leteckých a turistických map a následně byla v terénu prozkoumána především ta místa, kde 
byl větší předpoklad nálezu sledovaného druhu. Vzhledem k letošnímu suchému počasí byl průzkum 
směřován především do údolí a blízkosti vodních toků v nadmořských výškách do 900 m n. m. 
Prozkoumána byla rovněž většina lokalit, kde byl šikoušek zelený nalezen v předchozích letech.

U navštívených lokalit či prozkoumaných úseků byla zaznamenána jejich přibližná poloha a posouzena 
možnost výskytu šikouška zeleného na lokalitě i v okolí. Údaje z lokalit s výskytem šikouška zeleného 
byly zaznamenány dle mírně upravené metodiky Evy Holé (Holá 2011). Použité mapy pocházejí 
z aplikace MapoMat přístupné na webové adrese mapy.nature.cz provozované AOPK ČR. Názvy 
uvedených druhů mechorostů vycházejí ze Seznamu a Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera, 
Váňa & Hradílek 2012). Uváděné souřadnice jsou v systému WGS-84.

 h Výsledky
Během průzkumu bylo navštíveno více než 30 lokalit především ve východní až střední části Krkonoš. 
Šikoušek zelený byl nalezen celkem na 7 lokalitách, z toho jsou 3 lokality zcela nové, 4 byly nalezeny 
v blízkosti lokalit již dříve známých a pouze na jediné lokalitě se podařilo potvrdit výskyt druhu na 
původním místě (Strážné, Husí potok). Na dalších 7 dříve známých lokalitách se v letošním roce 
výskyt druhu ověřit nepodařilo. Tento výsledek byl však očekávaný, šikoušek zelený ke svému vývoji 
krom vhodného substrátu potřebuje i dostatek vlhkosti a té se letos vzhledem k vývoji počasí během 
celého léta i podzimu nedostávalo. Na většině prozkoumaných lokalit lze nalézt dostatek tlející dřevní 
hmoty a řada z nich se pro výskyt druhu zdála být velmi vhodná. V příznivějších letech lze na mnoha 
z  těchto lokalit výskyt druhu předpokládat. Výsledky průzkumu jsou bohužel letošním extrémním 
suchem značně ovlivněny a nelze z nich proto dělat definitivní závěry. 

Stručný popis navštívených lokalit je v následujícím seznamu, lokality, kde byl šikoušek zelený 
nalezen, jsou uvedeny v tabulce č. 1 na straně 6 a podrobněji zpracovány na stranách 8–29. Graficky 
jsou prozkoumané úseky a nové i dříve známé lokality šikouška zeleného vyznačeny v mapce na 
straně 6.  

Popis a stručné zhodnocení navštívených lokalit

 h Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Vavřincův důl, pravý kraj lesní cesty nad zatáčkou s mostkem ve 
spodní části údolí nad posledními chalupami. Na trouchnivějící smrkové kládě na kraji lesní cesty 
v blízkosti lokality nalezené v roce 2012 byly nalezeny 2 sporofyty šikouška zeleného, jedna 
letošní a jedna loňská tobolka. Okolí nebylo podrobněji zkoumáno, ale je zde dostatek vhodného 
dřeva i vlhkosti a vzhledem k nálezům v minulosti je výskyt druhu na dalších místech lokality velmi 
pravděpodobný. 
Na protější straně cesty je ve svahu ústí krátké štoly, kde byly nalezeny zajímavé bazifilní druhy 
mechorostů (mj. Conocephalum conicum, Diplophyllum albicans, Leiocolea bantriensis, Plagiochila 
porelloides, Tritomaria quinquedentata, Amblystegium serpens, Bryoerythrophyllum recurvirostrum, 
Fissidens sp., Mnium hornum, Polytrichum formosum, Rhizomnium punctatum, Seligeria recurvata, 
Tortella tortuosa), mezi nimi i relativně bohatá populace Platydictya jungermanoides. Jedná se 
o velmi drobný vzácný mech, recentně známý jen ze dvou lokalit na Moravě (dno propasti Macocha 
v Moravském krasu a Tvarožné díry na Králickém Sněžníku). Z Krkonoš ji uvádí Pilous z "údolí Labe 
mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím, při staré silnici, dole při Labi proti papírně" (Pilous 1956). 

 h Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Javoří důl. Prozkoumáno bylo okolí potoka a přítoků od rozcestí 
u Červenokostelecké boudy po přítok cca 250 m nad rozcestím U Thámových Bud, přibližně mezi 
body 50.6697711N, 15.7470311E a 50.6804864N, 15.7520417E, 860-1020 m n. m. V horní části 
prozkoumaného úseku je dřeva méně, častěji v nevhodném stadiu rozkladu nebo hustě osídleno 
konkurenčními druhy mechorostů, např. Tetraphis pellucida, Dicranodontium denudatum, směrem 

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Javoří důl 2, 16. 10. 2018
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níže je však situace lepší. Torzo smrkového pařezu, na kterém byl druh nalezen v roce 2015, je 
odplaveno a zaklíněno na suchém místě na břehu, šikoušek zelený na něm ani v blízkém okolí nalezen 
nebyl, byl však nalezen na dvou nových místech níže po směru toku. 
Na úlomcích dřeva ve svahu na pravém břehu toku (50.6774219, 15.7507178, 910 m n. m.) bylo 
nalezeno 20 mladých tobolek a na smrkovém vývratu na pravém břehu v blízkosti Červenokostelecké 
chaty (50.6800275, 15.7517397, 865 m n. m.) dalších 5 mladých tobolek. Jedná se o perspektivní 
lokalitu a je velmi pravděpodobné, že se zde druh vyskytuje i na dalších místech.

 h Horní Maršov, Temný důl, Honzův ručej, okolí toku od soutoku s Úpou po mostek u první chalupy. 
V bezprostřední blízkosti toku je velmi málo vhodného dřeva, ve svazích je dřevo silně porostlé 
konkurenčními druhy mechorostů, nebo je pro šikouška zeleného v nevhodném stadiu rozkladu či 
hustě porostlé konkurenčními druhy mechorostů. Zaznamenány byly běžné druhy mechorostů, v okolí 
pak mj. Bazzania trilobata, Leucobryum glaucum. Lokalita se pro výskyt druhu nezdá být příliš vhodná, 
jeho výskyt příliš pravděpodobný není, ale ani zde zcela vyloučit nelze. 

 h Horní Maršov, Honzův ručej, smrčina s bukem v okolí pramenišť Honzova ručeje a v okolí křižovatky 
lesních cest v širším okolí bodu 50.658927, 15.790048, 800-900 m n. m. Na mnoha místech je zde 
dostatek vhodného dřeva, zaznamenáno a důkladně prozkoumáno bylo i několik velmi nadějných 
míst, šikoušek zelený však nalezen nebyl. Lokalita se ale i přes současné sucho jeví jako vhodná, 
v příznivějších letech zde výskyt druhu rozhodně vyloučen není a bylo by vhodné zde průzkum 
zopakovat.

 h Dolní Maršov, U Modrých kamenů (50.649748, 15.794904), cca 750 m n. m. Kláda s výskytem druhu 
v roce 2015 je zachována v překvapivě dobrém stavu, konkrétní místo výskytu bylo i přes okolní 
sucho relativně vlhké, šikoušek však nalezen nebyl. Není však vyloučeno, že sporofyty byly ještě 
v tak raném stadiu vývoje, že byly přehlédnuty, proto by bylo vhodné lokalitu na jaře opakovaně 
prohlédnout. Výskyt druhu lze v příznivějších letech předpokládat, lokalita se zdá být perspektivní.

 h Janské lázně, Těsný důl, koryto toku Černohorského potoka a okolní svahy (50.6382725N, 15.7803750E 
- 50.6476003N, 15.7705150E). V bezprostředním okolí Černohorského potoka je nyní relativně málo 
vhodného dřeva, potencionálně vhodných míst bylo nalezeno jen několik, sledovaný druh nalezen nebyl, 
jeho výskyt zde ale rozhodně vyloučen není. V dalších letech by bylo vhodné průzkum zopakovat a 
zaměřit se především na hromady smrkových špalků, uložených na několika místech kolem toku. Nyní 
jsou tato dřeva ještě nedostatečně rozložená, ale za několik let by z nich pro šikouška zeleného mohl 
být velmi vhodný substrát. Na dřevech byly zaznamenány běžné druhy mechorostů, mj. Cephalozia 
bicuspidata, Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, Dicranum scoparium, Herzogiella 
seligeri, Hypnum cupressiforme s.l., Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Mnium hornum, 
Plagiothecium sp., Polytrichum formosum, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Scapania 
umbrosa, Sciuro-hypnum reflexum.

 h Janské Lázně, Zrcadlový potok a jeho přítok (50.6367125N, 15.7318119E - 50.6417136N, 15.7356419E). 
V okolí toku sucho, v blízkosti obou toků a přímo v korytě je dostatek vhodných dřev. Velmi vhodné 
se jeví i dřevěné zpevnění břehů toku, šikoušek přesto nalezen nebyl. V příznivějších letech ale určitě 
lokalita stojí za opakovaný průzkum.

 h Černý Důl, Srnčí potok (50.650751, 15.715778). V okolí toku i v samotném jeho korytě bylo prozkoumáno 
několik velmi vhodných dřev, šikoušek nenalezen, výskyt v příznivějších letech však vyloučen není.
Zaznamenány byly jen běžné druhy, mj. Atrichum undulatum, Brachythecium rutabulum, Calypogeia 
azurea, Cephalozia bicuspidata, Dicranodontium denudatum, Dicranum scoparium, Hypnum 
cupressiforme s.l., Chiloscyphus polyanthos, Chiloscyphus profundus, Mnium hornum, Pellia sp., 
Plagiomnium undulatum, Pohlia nutans subsp. nutans, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, 
Scapania umbrosa, Scapania undulata, Tetraphis pellucida.

 h Černý Důl, okolí toku Čistá, širší okolí původní lokality nalezené v roce 2011 (Holá et al. 2012). 
Vhodných dřev je ve svazích nad potokem relativně dost, letos je ale dřevo zcela suché, šikoušek 
zelený nalezen nebyl. Nebyl nalezen ani na zdánlivě vlhkých dřevech v toku, průzkum by bylo vhodné 
zopakovat v dalších a příznivějších letech.

 h Pec pod Sněžkou, Vlčí potok, okolí toku hned nad osadou Vlčí důl. Velmi vhodné se zdálo být dřevěné 
zpevnění koryta toku (50.6836069N, 15.7189750E), šikoušek zelený nalezen nebyl, lokalita se jeví 
jako vhodná, průzkum by bylo vhodné v budoucnu zopakovat.  

 h Dolní Dvůr, Zlatý potok, okolí toku v přezimovací oboře Hádek a kolem ní (50.6519831N, 15.6671239E 
- 50.6538742N, 15.6742478E). V okolí toku i ve svazích kolem je dostatek vhodného dřeva, jako 
vyloženě nadějné se zdály být pařezy kolem toku v dolní části obory po obou stranách plotu, šikoušek 
ale ani zde nalezen nebyl. Průzkum by bylo vhodné v dalších letech zopakovat, výskyt druhu je zde 
velmi pravděpodobný. 

 h Dolní Dvůr, Kotelský potok, původní lokalita z roku 2011 (Holá et al. 2012) a její širší okolí. Vhodných 
dřev je na lokalitě i v jejím širokém okolí dostatek, letos jsou však zcela suchá a druh zde nalezen 
nebyl.
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 h Dolní Dvůr, Černý důl, Černý potok. Prozkoumáno bylo okolí toku i přilehlé svahy, na smrkové 
kládě na pravé straně toku nad kamennou přehrádkou bylo nalezeno 5 mladých tobolek a 3 štěty 
(dva letošní a jeden loňský) a dále ve svahu na ztrouchnivělé smrkové kládě další 1 loňská tobolka 
a jeden štět Buxbaumia viridis. Lokalita se jeví jako velmi vhodná, výskyt na dalších místech 
v okolí je vysoce pravděpodobný.

 h Dolní Dvůr, Černý důl, přítok bílého potoka (50.677530, 15.681318). Dostatek vhodných dřev, hromady 
trouchnivějících větví i vhodné pařezy, šikoušek zelený přesto nalezen nebyl. Lokalita se zdá být 
vhodná, v dalších letech rozhodně stojí za průzkum.

 h Dolní Dvůr, Kotelský potok, oblast v okolí Kotelské Boudy. V okolí toku je dostatek vhodných dřev, 
pařezů a naplavených kusů dřeva, na jednom z pařezů nalezena jedna loňská tobolka šikouška 
zeleného (50.680480, 15.666047). Lokalita se zdá být velmi perspektivní, v příznivějších letech lze 
předpokládat hojnější výskyt i na dalších místech.

 h Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří důl, (50.707886, 15.729357) původní lokalita z roku 2015. Dřeva je na lokalitě 
spousta i vlhkost se zdá být dostatečná, i přesto že zde nyní šikoušek zelený nalezen nebyl, se lokalita 
jeví jako velmi perspektivní. Na dřevech byla zaznamenána celá ředa mechorostů, mj. Blepharostoma 
trichophyllum, Brachytheciastrum velutinum, Brachythecium rutabulum, Brachythecium salebrosum, 
Calypogeia azurea, Cephalozia bicuspidata, Dicranella heteromalla, Dicranum montanum, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme s.l., Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, 
Leskea polycarpa, Lophozia ventricosa s.l., Mnium hornum, Plagiochila asplenioides, Plagiochila 
porelloides, Plagiothecium laetum, Plagiothecium sp., Polytrichum formosum, Ptilidium pulcherrimum, 
Rhizomnium punctatum, Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus loreus, Rhytidiadelphus squarrosus, 
Rhytidiadelphus triquetrus, Sanionia uncinata, Scapania umbrosa, Sciuro-hypnum reflexum, Tetraphis 
pellucida.

 h Pec pod Sněžkou, Obří důl, okolí soutoku Modrého potoka s Úpou. V lese v okolí toku je značné sucho 
a dřevo je zde většinou v nevhodném stadiu rozkladu či hustě porostlé mechy jako Dicranodontium 
denudatum či Tetraphis pellucida, v korytě toku je dřeva velmi málo. Lokalita se nezdá být pro výskyt 
druhu vhodná, jako nejvhodnější místo se zdála být velká kláda ležící uprostřed toku, ale byly zde 
nalezeny jen běžné druhy mechorostů: Cephalozia bicuspidata, Dicranodontium denudatum, Dicranum 
montanum, Dicranum scoparium, Lepidozia reptans, Lophozia ventricosa s.l., Mnium hornum, Ptilidium 
pulcherrimum, Scapania umbrosa, Tetraphis pellucida.

 h Pec pod Sněžkou, Obří důl, okolí Studničního potoka. Dřeva je zde značné množství, je však ve zcela 
nevhodném stadiu rozkladu, hojně porostlé řasou a konkurenčními druhy mechorostů, lokalita se pro 
výskyt druhu jeví jako nevhodná.

 h Pec pod Sněžkou, Zelený důl. V okolí toku je vlhkost patrně již příliš vysoká, i zdánlivě vhodná dřeva 
jsou zde porostlá kluzkou vrstvou řas či sinic a hojně osídleny konkurenčními druhy mechorostů 
(Dicranodontium denudatum, Tetraphis pellucida). Lokalita se pro výskyt druhu jeví jako nevhodná, 
jen na několika málo místech byla nalezena dřeva, kde by bylo možné výskyt druhu očekávat, např. 
v okolí mostku u soutoku poblíž Liščího vodopádu (50.6993619N, 15.7087619E) jsou relativně nadějné 
pařezy, šikoušek však ani zde nalezen nebyl. Na dřevech byly zaznamenány běžné druhy mechorostů, 
mj.: Brachytheciastrum velutinum, Calypogeia azurea, Cephalozia bicuspidata, Cephalozia bicuspidata, 
Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, Dicranum scoparium, 
Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Lophozia ventricosa s.l., Mnium hornum, Plagiothecium 
denticulatum s.l., Plagiothecium undulatum, Pogonatum urnigerum, Pohlia nutans subsp. nutans, 
Polytrichum formosum, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Scapania sp., Scapania umbrosa, 
Sciuro-hypnum reflexum, Schistochilopsis incisa, Sphagnum sp., Tetraphis pellucida.

 h Strážné, Husí potok, okolí toku v širším okolí původní lokality nalezené v roce 2015. Na původním 
místě, vyvráceném a odplaveném smrkovém vývratu a pařezu v toku Husího potoka byly nalezeny 
2 mladé letošní tobolky, asi 60 m níže na levém břehu toku v mladé smrčině na zemi na 
ztrouchnivělých úlomcích dřeva bylo nalezeno dalších 10 jedinců šikouška zeleného (3 loňské, 
6 mladých tobolek a jeden štět). V okolí je dostatek trouchnivějícího dřeva, i vhodná vlhkost, nálezy 
dalších mikrolokalit jsou velmi pravděpodobné. Lokalita je stabilní a perspektivní.

 h Strážné, Husí potok, okolí toku od původní lokality po soutoky pod Husími boudami. V prozkoumaném 
úseku se střídají místa s nedostatkem vhodných dřev a místa naopak velmi nadějná, jako nejvhodnější 
se pro výskyt druhu jeví horní část toku pod Husími boudami (50.6784931N, 15.6509100E), kde je 
velké množství ideálně rozloženého dřeva. Místo bylo detailně prozkoumáno, šikoušek nalezen nebyl, 
ale jeho výskyt se zde přímo nabízí. V budoucnu by bylo velmi vhodné průzkum zopakovat.

 h Strážné, břehy Malého Labe podél silnice z Dolního Dvora na Mlýnské domky. Na březích 
toku je na mnoha místech vhodné tlející dřevo, naplavené pařezy, kusy dřev a podobně. Celý úsek 
se pro šikouška zeleného zdá být velmi vhodný, asi 450 m jižně od Mlýnských Domků (50.669705, 
15.620908) bylo na levém břehu na naplaveném pařezu s kořeny nalezeno 35 jedinců šikouška 
zeleného (11 mladých sporofytů a 24 loňských štětů).
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 h Strážné, Klínový důl, okolí toku Malého Labe od původní lokality pod Hranostají skálou až po horní 
část toku v nadmořské výšce cca 900m. Z celého úseku se jako nejvhodnější jeví právě okolí původní 
lokality, ta však byla v roce 2016 zničena lesními pracemi a v jejím okolí se již šikouška zeleného nalézt 
nepodařilo. Výše proti proudu toku je spíše méně vhodného dřeva, na horním konci zkoumaného 
úseku je dřevo pro druh nevhodné, je porostlé řasou a konkurenčními druhy mechorostů. Výskyt 
druhu v okolí toku vyloučit nelze, průzkum by bylo vhodné zopakovat především v dolní části úseku.

 h Pec pod Sněžkou, Žlebský potok. V okolí potoka i ve svazích kolem je dostatek dřeva ve vhodném stadiu 
rozkladu i dostatek vlhkosti, šikoušek nalezen nebyl, ale jeho výskyt je zde velmi pravděpodobný. 
Lokalita se jeví jako velmi vhodná, průzkum v dalších letech by určitě stál za zvážení. 
Zaznamenány byly běžné druhy mechorostů, mj. Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Hypnum 
cupressiforme s.l., Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Lophozia ventricosa s.l., Orthocaulis 
attenuatus, Plagiothecium sp., Plagiothecium undulatum, Pogonatum aloides, Pogonatum urnigerum, 
Pohlia nutans subsp. nutans, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus loreus, Sanionia uncinata, 
Tetraphis pellucida.

 h Malá Úpa, Lví důl, okolí toku Jeleního potoka. Kolem toku je relativně málo dřeva, jako nejnadějnější 
se jeví zcela rozpadlé dřevo v hlíně na březích toku. Na podobném substrátu zde byl šikoušek nalezen 
v roce 2015, jeho výskyt se však nyní ověřit nepodařilo.

 h Malá Úpa, Lví důl, břeh Malé Úpy a kraj lesa nad soutokem Jeleního potoka s Malou Úpou. V místě je 
značné množství dřeva v ideálním stadiu rozkladu, pařezy, vývraty, kusy dřev i drť v hlíně, šikoušek 
zde sice nalezen nebyl, ale jeho výskyt je zde velmi pravděpodobný, v dalších letech by zde bylo 
vhodné průzkum zopakovat.

 h Horní malá Úpa, okolí soutoku Sovího potoka s Malou Úpou. V místě je dostatek vhodných dřev, 
některé pařezy v okolí toku a vývraty v břehu se jeví jako zcela ideální, šikoušek přesto nalezen 
nebyl. V příznivějších letech by bylo vhodné průzkum zopakovat, lokalita se zdá být pro výskyt druhu 
vhodná.

 h Černý Důl, pramenná oblast Rašelinového potoka. V místě je dostatek vlhkosti i mrtvého dřeva, to 
je však většinou hustě porostlé konkurenčními druhy mechorostů, nebo kluzkou vrstvou řas či sinic. 
Vhodných dřev bylo nalezeno málo, lokalita se pro šikouška zeleného nezdá být příliš vhodná, přesto 
zde jeho výskyt zcela vyloučen není.

 h Dolní Dvůr, Tetřeví vrch, pramenná oblast Zlatého potoka. V místě je dostatek vlhkosti i vhodných 
dřev, šikoušek přesto nenalezen, jeho výskyt ale rozhodně vyloučen není, průzkum by v budoucnu 
bylo vhodné zopakovat.

 h Dolní Dvůr, pramenná oblast přítoku Kotelského potoka na západním svahu Tetřevího vrchu. Lokalita 
se zdá být stejně vhodná jako předchozí.

 h Špindlerův Mlýn, okolí potoka Dírečka od zatáčky s mostem výše proti proudu toku. Dřeva i vlhkosti je 
zde dostatek, bylo nalezeno a prozkoumáno i několik velmi nadějných míst, převažuje zde však dřevo 
porostlé řasou či sinicemi, nebo hustě osídleno konkurenčními druhy mechorostů. Šikoušek zelený 
nalezen nebyl, jeho výskyt ani zde vyloučen není, lokalita se ale nyní nezdá být příliš vhodná. 
Na dřevech byly zaznamenány běžné druhy mechorostů: Atrichum undulatum, Blepharostoma 
trichophyllum, Calypogeia azurea, Cephalozia bicuspidata, Dicranella heteromalla, Dicranodontium 
denudatum, Dicranum montanum, Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme 
s.l., Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Lophozia ventricosa s.l., Pohlia nutans subsp. nutans, 
Polytrichum formosum, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Scapania sp., Scapania umbrosa, 
Tetraphis pellucida.

 h Špindlerův Mlýn, okolí Černého potoka od soutoku s Bílým Labem k mostu a dále cca 100m  nahoru. 
Lokalita je velmi podobná předešlé, trouchnivějícího dřeva je zde dostatek, je však porostlé řasou, 
sinicemi a konkurenčními druhy mechorostů, ani zde šikoušek nalezen nebyl.

 h Špindlerův Mlýn, Hřímavá bystřina, koryto potoka a okolí toku v délce cca 300m od soutoku s Bílým 
Labem. Bylo prozkoumáno několik velmi nadějných dřev (zcela typická kláda, leží v potoce hned nad 
mostkem, cca 50 m od cesty), ale celková situace je zde velmi podobná předešlým dvěma lokalitám 
a ani zde šikoušek zelený nalezen nebyl.

 h Špindlerův Mlýn, Svatý Petr, okolí toku Svatopterského potoka hned na konci obce (50.725144, 
15.634065). Prozkoumáno bylo několik velmi vhodných pařezů a kusů dřev na břehu, šikoušek nalezen 
nebyl, ale lokalita se jeví jako velmi nadějná. Pro nedostatek času (resp. denního světla) již nebyla 
prozkoumána další část toku, někdy v budoucnu by bylo vhodné průzkum dokončit.
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č. Lokalita Nadm. 
výška 

(m n. m.)

Počet 
nalezených 

jedinců

Datum nálezu Strana

1 Velká Úpa, Vavřincův důl 725 2 16. 10. 2018 8–10

2 Velká Úpa, Javoří důl 2 910 20 16. 10. 2018 11–13

3 Velká Úpa, Javoří důl 3 865 6 16. 10. 2018 14–16

4 Dolní Dvůr, Černý potok 825 10 18. 10. 2018 17–20

5 Dolní Dvůr, Kotelský potok 750 1 18. 10. 2018 21–22

6 Strážné, Husí potok 670 12 19. 10. 2018 23–26

7 Strážné, Mlýnské Domky 705 35 20. 10. 2018 27–29

Tab. 1 – Přehled lokalit šikouška zeleného, nalezených v roce 2018

Obr. 2 – Orientační mapka lokalit Buxbaumia viridis ve východní a centrální části Krkonoš

Lokality šikouška zeleného nalezené či ověřené v roce 2018
Dříve nalezené lokality šikouška zeleného
Prozkoumané lokality, úseky (body jsou pouze orientační, značí většinou střed zkoumané oblasti či nějaký 

výchozí bod)



Průzkum epixylických druhů mechorostů se zaměřením na Buxbaumia viridis  •  Štěpán Koval  •  2018 7

 h Literatura

Holá E. (2011): Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – metodika mapování. Verze 2011. Msc., AOPK Praha: 1–5.

Holá E., Horáková V. & Novozámecká E. (2012): Nové lokality šikouška zeleného, tentokrát v Krkonoších – 
Ochrana přírody 1(65): 20-21..

Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List 
and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.

Pilous Z. (1956): Fragmenta bryologica 11-20, Preslia 28, 262-272, 1956.



Průzkum epixylických druhů mechorostů se zaměřením na Buxbaumia viridis  •  Štěpán Koval  •  2018 8

 h Velká Úpa, Vavřincův důl1.

Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Velká Úpa, Vavřincův důl

Pracovní název lokality Velká Úpa, Vavřincův důl

Datum nálezu 16. 10. 2018

Popis, lokalizace lokality Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Vavřincův důl, pravý kraj 
lesní cesty ve smíšeném lesním porostu cca 30 m nad 
zatáčkou s mostkem ve spodní části údolí, cca 100m 
nad posledními chalupami.

GPS souřadnice (WGS 84) 50.6785519N, 15.7801511E

Nadmořská výška 725 m n. m.

Popis mikrolokality trouchnivějící smrková kláda na kraji lesní cesty

Druh dřeviny a rozměry substrátu smrk, 150x17 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Zástin mikrolokality 70 %

Expozice svahu v místě výskytu SV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 25 m

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Počet nalezených jedinců celkem 2

Počet mladých tobolek/zralých tobolek/štětů 1/1/0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 50 cm

Doprovodné druhy mechorostů v okolí 15 cm Brachythecium rutabulum, Herzogiella seligeri, 
Chiloscyphus profundus, Plagiochila porelloides, 
Plagiomnium affine, Pohlia nutans, Rhizomnium 
punctatum, Rhytidiadelphus loreus, Scapania  
umbrosa, Tetraphis pellucida

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 70 %

Poznámka Nový nález nedaleko původní lokality z roku 2012. 
V okolí je dostatek vhodného dřeva i vlhkosti, lokalita 
se jeví jako perspektivní.

Tab. 2 – Charakteristika lokality Velká Úpa, Vavřincův důl
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 h Velká Úpa, Vavřincův důl1.

Obr. 4–6 – Pohled na lokalitu a šikoušek zelený, Velká Úpa, Vavřincův důl, 16. 10. 2018
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 h Velká Úpa, Vavřincův důl1.

Obr. 7–9 – Místo výskytu a Platydictya jungermannioides, nalezená v blízkosti výskytu šikouška zeleného na 
lokalitě Velká Úpa, Vavřincův důl, 16. 10. 2018
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 h Velká Úpa, Javoří důl 22.

Obr. 10 – Orientační mapka umístění lokality Velká Úpa, Javoří důl 2

Pracovní název lokality Velká Úpa, Javoří důl 2

Datum nálezu 16. 10. 2018

Popis, lokalizace lokality Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Javoří důl, pravý 
břeh Javořího potoka cca 450 m JJZ nad 
Červenokosteleckou boudou.

GPS souřadnice (WGS 84) 50.6774219N, 15.7507178E

Nadmořská výška 910 m n. m.

Popis mikrolokality téměř rozpadlé úlomky dřeva v hlíně na břehu potoka

Druh dřeviny a rozměry substrátu smrk, na ploše cca 70x40 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7–8

Zástin mikrolokality 50%

Expozice svahu v místě výskytu ZSZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 5 m

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Počet nalezených jedinců celkem 20

Počet mladých tobolek/zralých tobolek/štětů 20/0/0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,2/60 cm

Doprovodné druhy mechorostů v okolí 15 cm Atrichum undulatum, Brachythecium salebrosum, 
Cephalozia bicuspidata, Hypnum cupressiforme s.l., 
Chiloscyphus profundus, Plagiochila porelloides, Pohlia 
nutans, Rhizomnium punctatum, Rhytidiadelphus 
squarrosus, Sanionia uncinata, Scapania umbrosa, 
Tetraphis pellucida

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

Poznámka Nový nález nedaleko původní lokality z roku 2015. 
V okolí je dostatek vhodného dřeva i vlhkosti, lokalita 
se jeví jako perspektivní.

Tab. 3 – Charakteristika lokality Velká Úpa, Javoří důl 2
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 h Velká Úpa, Javoří důl 22.

Obr. 11–12 – Celkový pohled na lokalitu a pohled na místo výskytu šikouška zeleného, Velká Úpa, Javoří důl 2, 
16. 10. 2018
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 h Velká Úpa, Javoří důl 22.

Obr. 13–15 – Detaily místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Velká Úpa, Javoří důl 2, 16. 10. 2018
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 h Velká Úpa, Javoří důl 33.

Obr. 16 – Orientační mapka umístění lokality Velká Úpa, Javoří důl 3

Pracovní název lokality Velká Úpa, Javoří důl 3

Datum nálezu 16. 10. 2018

Popis, lokalizace lokality Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Javoří důl, pravý břeh 
Javořího potoka cca 130 m JZ nad Červenokosteleckou 
boudou.

GPS souřadnice (WGS 84) 50.6800275N, 15.7517397E

Nadmořská výška 865 m n. m.

Popis mikrolokality kořenový pahýl vyvráceného smrku ležícího na břehu 
potoka, částečně zasahujícího až do vody

Druh dřeviny a rozměry substrátu smrk, kořeny cca 1x1,5m, kláda >5m x 20cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Zástin mikrolokality 50%

Expozice svahu v místě výskytu SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 0,3 m

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Počet nalezených jedinců celkem 6

Počet mladých tobolek/zralých tobolek/štětů 6/0/0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,5/30 cm

Doprovodné druhy mechorostů v okolí 15 cm Atrichum undulatum, Dicranum montanum, Hypnum 
cupressiforme s.l., Chiloscyphus profundus, Lepidozia 
reptans, Mnium hornum, Pellia epiphylla, Plagiochila 
porelloides, Pohlia nutans, Polytrichum formosum, 
Rhytidiadelphus squarrosus

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 30 %

Poznámka V okolí dostatek vhodného dřeva, lokalita perspektivní

Tab. 4 – Charakteristika lokality Velká Úpa, Javoří důl 3
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 h Velká Úpa, Javoří důl 33.

Obr. 17–18 – Celkový pohled na lokalitu Velká Úpa, Javoří důl 3, 16. 10. 2018
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 h Velká Úpa, Javoří důl 33.

Obr. 19–21 – Detaily místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Velká Úpa, Javoří důl 3, 16. 10. 2018
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 h Dolní Dvůr, Černý potok4.

Obr. 22 – Orientační mapka umístění lokality Dolní Dvůr, Černý potok

Pracovní název lokality Dolní Dvůr, Černý potok

Datum nálezu 18. 10. 2018

Popis, lokalizace lokality Dolní Dvůr, Černý důl, smíšený porost na pravém 
břehu Černého potoka cca 120m V od jeho soutoku s 
Bílým potokem.

GPS souřadnice (WGS 84) 50.6739281N, 15.6870239E

Nadmořská výška 825 m n. m.

Popis mikrolokality tlející smrkové dřevo ve svahu a na břehu potoka

Druh dřeviny a rozměry substrátu smrk, 1,8 m x 16 cm a 5 m x 25 cm, vzdáleny od sebe 
cca 20 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 7–8

Zástin mikrolokality 20%

Expozice svahu v místě výskytu Z

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 3 a 23 m

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Počet nalezených jedinců celkem 11

Počet mladých tobolek/zralých tobolek/štětů 5/1/5

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 3/50 cm (resp. 20 m)

Doprovodné druhy mechorostů v okolí 15 cm Cephalozia bicuspidata, Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme s.l., 
Chiloscyphus profundus, Rhizomnium punctatum, 
Sanionia uncinata

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 70 %

Poznámka V okolí je dostatek vhodného substrátu i vlhkosti, 
výskyt druhu na dalších místech lze předpokládat

Tab. 5 – Charakteristika lokality Dolní Dvůr, Černý potok
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 h Dolní Dvůr, Černý potok4.

Obr. 23–24 – Celkový pohled na lokalitu Dolní Dvůr, Černý potok, 18. 10. 2018
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 h Dolní Dvůr, Černý potok4.

Obr. 25–27 – První místo výskytu šikouška zeleného na lokalitě Dolní Dvůr, Černý potok, 18. 10. 2018
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 h Dolní Dvůr, Černý potok4.

Obr. 28–30 – Druhé místo výskytu šikouška zeleného na lokalitě Dolní Dvůr, Černý potok, 18. 10. 2018



Průzkum epixylických druhů mechorostů se zaměřením na Buxbaumia viridis  •  Štěpán Koval  •  2018 21

 h Dolní Dvůr, Kotelský potok5.

Obr. 31 – Orientační mapka umístění lokality Dolní Dvůr, Kotelský potok

Pracovní název lokality Dolní Dvůr, Kotelský potok

Datum nálezu 18. 10. 2018

Popis, lokalizace lokality Dolní Dvůr, smíšený porost na levém břehu Kotelského 
potoka v zátočině asfaltové lesní cesty cca 40 m SV od  
Kotelské boudy.

GPS souřadnice (WGS 84) 50.6804800N, 15.6660469E

Nadmořská výška 750 m n. m.

Popis mikrolokality ztrouchnivělý smrkový pařez na břehu toku

Druh dřeviny a rozměry substrátu smrk, 80x50x40 cm 

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Zástin mikrolokality 60%

Expozice svahu v místě výskytu JZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1,5 m

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Počet nalezených jedinců celkem 1

Počet mladých tobolek/zralých tobolek/štětů 0/1/0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě –

Doprovodné druhy mechorostů v okolí 15 cm Calypogeia azurea, Cephalozia bicuspidata, Dicranella 
heteromalla, Dicranum montanum, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Chiloscyphus 
profundus, Plagiothecium sp., Rhizomnium punctatum, 
Sanionia uncinata, Scapania umbrosa

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 70 %

Poznámka V okolí spousta vhodných pařezů a smrkového dřeva, 
lokalita se zdá být pro výskyt druhu velmi vhodná.

Tab. 6 – Charakteristika lokality Dolní Dvůr, Kotelský potok
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 h Dolní Dvůr, Kotelský potok5.

Obr. 32–34 – Místo výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Dolní Dvůr, Kotelský potok, 18. 10. 2018
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 h Strážné, Husí potok6.

Obr. 35 – Orientační mapka umístění lokality Strážné, Husí potok

Pracovní název lokality Strážné, Husí potok

Datum nálezu 19. 10. 2018

Popis, lokalizace lokality Strážné, Luisino údolí, Husí potok, koryto toku cca 
10 m nad soutokem s potokem Luisiina voda a mladá 
smrčina na levém břehu cca 60 m níže. 

GPS souřadnice (WGS 84) 50.668446N, 15.634453E; 50.667916N, 15.634421E

Nadmořská výška 670 m n. m.

Popis mikrolokality smrkový vývrat v korytě toku a smrkové klacíky na 
zemi ve smrčině na levém břehu

Druh dřeviny a rozměry substrátu vývrat cca 2x2 m, klacíky 80x5 cm a 50x8 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6–7

Zástin mikrolokality 40–80%

Expozice svahu v místě výskytu JJZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 0–5 m

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Počet nalezených jedinců celkem 10 (8 jedinců na novém místě, 2 na původním)

Počet mladých tobolek/zralých tobolek/štětů 6/3/1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,1/60 cm

Doprovodné druhy mechorostů v okolí 15 cm Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme s.l., 
Chiloscyphus profundus, Mnium hornum, Ptilidium 
pulcherrimum, Rhizomnium punctatum, Sanionia 
uncinata, Tetraphis pellucida

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60 % na původním místě výskytu, 10 % na novém

Poznámka Lokalita se jeví jako velmi perspektivní, v okolí 
je dostatek vhodných dřev i dostatečná vlhkost, 
v příznivějších letech lze předpokládat mnohem 
bohatší populace sledovaného druhu.

Tab. 7 – Charakteristika lokality Strážné, Husí potok
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Obr. 36–38 – Původní místo výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Strážné, Husí potok, 19. 10. 2018



Průzkum epixylických druhů mechorostů se zaměřením na Buxbaumia viridis  •  Štěpán Koval  •  2018 25

 h Strážné, Husí potok6.

Obr. 39–40 – Nová místa výskytu šikouška zeleného na lokalitě Strážné, Husí potok, 19. 10. 2018
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Obr. 41–44 – šikoušek zelený na nových místech lokality Strážné, Husí potok, 19. 10. 2018
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Obr. 45 – Orientační mapka umístění lokality Strážné, Mlýnské Domky

Pracovní název lokality Strážné, Mlýnské Domky

Datum nálezu 20. 10. 2018

Popis, lokalizace lokality Strážné, smíšený porost na levém břehu Malého Labe 
cca 450 m jižně od osady Mlýnské Domky

GPS souřadnice (WGS 84) 50.6697050N, 15.6209081E

Nadmořská výška 700 m n. m.

Popis mikrolokality vyvrácený a splavený smrkový pařez na břehu toku

Druh dřeviny a rozměry substrátu cca 1,5x1,5 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Zástin mikrolokality 50%

Expozice svahu v místě výskytu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1 m

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Počet nalezených jedinců celkem 35

Počet mladých tobolek/zralých tobolek/štětů 11/0/24

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,1/40 cm

Doprovodné druhy mechorostů v okolí 15 cm Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme s.l., 
Chiloscyphus profundus, Ptilidium pulcherrimum, 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Tetraphis 
pellucida

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 70 %

Poznámka Podobných dřev je v okolí podél toku více, výskyt 
druhu na dalších místech je celkem pravděpodobný.

Tab. 8 – Charakteristika lokality Strážné, Mlýnské Domky
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Obr. 50–51 – Celkový pohled na lokalitu Strážné, Mlýnské Domky, 20. 10. 2018
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Obr. 52–54 – Detaily místa výskytu, mladé sporofyty a loňské štěty šikouška zeleného na lokalitě Strážné, 
Mlýnské Domky, 20. 10. 2018


