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NÁLEZ PRVNÍ LOKALITY HRUŠTIČKY PROSTŘEDNÍ
(PYROLA MEDIA L.) V OKRESE SVITAVY

The first locality of the species Pyrola media L.
in the Svitavy region

Pavel NOVÁK

Vidlatá Seč 44, 570 01  Litomyšl
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Hruštička prostřední (Pyrola media L.) je ve vyhlášce č. 395/92 Sb. K zákonu č.
114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny zařazena mezi kriticky ohrožené druhy, stejně jako
v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001).

Nejčastěji roste v polostinných lesích a na lesních okrajích od kolinního do montánní-
ho stupně s těžištěm výskytu od suprakolinního do supramontáního stupně. Vzhledem ke
své mykotrofii patří mezi významné indikátory kvality životního prostředí.

FALTYS & PAUKERTOVÁ (2000) neuvádějí žádnou současnou ani historickou
lokalitu tohoto druhu na území okresu Svitavy.

Lokalitu jsem objevil 30.6.2004. Nalézá se 1,5 km jižně od ZD Chotěnov, 10 m
východně od lesního rybníčku, v nadmořské výšce přibližně 500 m n. m., v kvadrantu
6163c. Druh roste na okraji smrkové monokultury s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris)
a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). V podrostu převládá metlička křivolaká (Avenella
flexuosa), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a ostružiníky (Rubus sp.). Na nalezišti
o rozloze asi 15 m2 jsem zjistil 29 fertilních lodyh v plném květu a přibližně dvojnásobný
počet sterilních listových růžic. Z dalších mykotrofních rostlin se v blízkém okolí vysky-
tuje hruštice jednostranná (Orthilia secunda), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) a kruštík
širolistý (Epipactis helleborine) Je zajímavé, že i když se tento typ lesa vyskytuje hojně
v celém okolí obce Chotěnov, hruštička byla nalezena pouze zde.

Lokalita hruštičky prostřední se nachází 1,5 km jižně od obce Chotěnov. Jedná se
o první nález tohoto druhu na území okresu Svitavy. Při současném stavu se nezdá být druh
na lokalitě ohrožen avšak vzhledem k velikosti a izolovanosti populace může jakýkoliv
nevhodný zásah způsobit jeho vymizení. Poslední kontrola lokality byla provedena 8.11.
2004.

Summary
New locality of a critically endangered species of the vascular plant Pyrola media L. was

found 30. 6. 2004 in the vicinity of the village Chotěnov (1,5 km in the south of this village).
Locality of Pyrola media hasn´t been known yet in the Svitavy region. The population (29
flowering and about 60 sterile plants) grows in the area of  15 m2  together with Avenella
flexuosa, Vaccinium myrtillus,Orthilia secunda, Epipactis helleborine etc. The locality isn´t
recently endangered due to a good vitality and insulation of the population of Pyrola media.
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