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Anotace  

Moslerová, I.: Péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy. 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc., VŠB-TU Ostrava, Institut 

environmentálního inženýrství, 2009 

Bakalářská práce se zabývá různými způsoby péče o horské louky, jejich srovnáním 

a vhodným druhem péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy zejména se 

zaměřením na zvláště chráněné rostliny, které se na daném území vyskytují. Součástí 

bakalářské práce je floristický průzkum území. 

Klíčová slova: péče o horské louky, zvláště chráněné rostliny, floristický průzkum  

Summary 

Moslerová, I.: Mountain Meadows Management within Modell Localities of 

CHKO Beskydy. Head of bachelor study: doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc., VŠB-TU 

Ostrava, Institute of  Environmental Engineering, 2009 

The bachelor study deals with different kinds of mountain meadows management, 

their comparing and suitable method. This type of management is especially focused on 

specially protected plants that we can find on that territory. The floristic research of  that 

territory is a part of the bachelor study.  

Keywords: mountain meadows management, specially protected plants, floristic research  
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Úvod 

Ve své práci se věnuji péči o horské louky. V Beskydech vznikly horské louky a 

pastviny vyklučením lesa a následným hospodařením na tomto území. Nejedná se tedy o 

původní prvek. Také jejich další existence je závislá na lidské činnosti, jinak postupným 

zarůstáním by se časem opět zalesnily. Louky a pastviny dříve využívali hospodáři svojí 

činností, která nebyla zaměřena na ochranu druhové diverzity, nevědomky vytvářeli 

vhodné podmínky, které vedly ke vzniku a údržbě druhově rozmanitých společenstev. 

Jejich činnost směřovala k zajištění obživy pro jejich rodinu, zajímala je produkce a dobrý 

stav pozemku. Řídili se zděděnými zkušenostmi, potřebami, podmínkami prostředí a 

počasím, které nebylo každý rok  stejné. Nevykonávali stále stejný  typ obhospodařování, 

tak, jak se preferuje nyní. Nesledovali termíny, do kdy musí být louky pokoseny, kdy musí 

být odstraněny nedopasky. Díky tomu se formovaly druhově pestré květnaté louky a 

pastviny  s významným výskytem motýlů, brouků a dalších bezobratlých živočichů.  

Útlumem tradičního hospodaření na horách dochází v současné době k přerušování 

vazeb, hospodáři nemají komu předat své znalosti a zkušenosti, jak se dělo po generace. 

Travní porosty zůstávají ve většině případů opuštěné, dochází k postupným změnám 

v druhovém složení rostlin, ke snižování druhové diverzity. Rostliny konkurenčně slabé 

ustupují a jsou vytlačovány rostlinami konkurenčně silnými, většinou travami. Proto je 

třeba vyvíjet činnost, která by zamezila tomuto procesu. K možnostem, jak pečovat o trvalé 

travní porosty, patří pastva a seč, případně jejich kombinace. Při výběru vhodné péče by se 

mělo vycházet z typu porostu, jaké druhy rostlin se zde vyskytují, také ovšem z možností a 

ochoty vlastníka.  

Při výběru vhodné péče o horské louky by se nemělo zapomínat, že louky nejsou 

pouze společenstva rostlin, ale jsou stanovištěm řady živočišných druhů, zejména hmyzu. 

Způsob obhospodařování by měl být takový, aby v co nejmenší míře měl negativní vliv na 

živočichy a jejich vývojová stádia. Louky i pastviny jsou obklopeny lesy, které zejména 

hmyzu neumožňují změnu jejich stanoviště a jestliže jsou jim zničeny podmínky další 

existence, dochází k jejich vymírání. Způsob seče velmi výrazným způsobem ovlivňuje 

život živočichů. Např. při mulčování je tráva rozdrcena na malé kousky a s ní i 
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živočichové, kteří neměli šanci utéci. Proto je důležité při výběru péče zvažovat všechny 

souvislosti.  

Při volbě vhodné péče o horské louky na území CHKO  Beskydy se také podílí 

SCHKO Beskydy. Zejména se účastní péče v zvláště chráněných územích, ale také 

podporuje tuto činnost dotacemi. Dotace jsou nástrojem, který určitým způsobem motivuje 

vlastníky pozemků k jejich vhodné údržbě, ale nejsou nástrojem všemocným. Jsou dosti 

obecné a nevedou k specifické péči, která je vhodná v konkrétních případech. Proto je zde 

velký prostor pro jejich další úpravy, které by vedly k diferenciaci způsobů 

obhospodařování  travních porostů. 

Cílem mé bakalářské práce je navržení vhodného způsobu péče o horské louky na  

vymezeném území CHKO Beskydy, který by podporoval zachování a zvyšování druhové 

rozmanitosti se zaměřením na zvláště chráněné rostliny, které se na daném území 

vyskytují. 
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A. Teoretická část 

A.1. Vymezení území: Stýskalonky - Podgruň - Vápeníky – Lučný potok 

– Černá Ostravice – Černá – Stýskalonky 

Území vymezené potokem Stýskalonka, Přírodní památkou Podgruň, osadou 

Vápeníky, Lučným potokem, Černou Ostravicí, osadou Černá a opět potokem 

Stýskalonky, který pomyslný kruh uzavírá  (viz. obr. č. 1), se nachází v katastrálním území 

obce Staré Hamry.  

 

Obr. č. 1 vymezené území (http://mapy.nature.cz/) 

Soutokem Černé a Bílé Ostravice vzniká řeka Ostravice, která byla přehrazena 

v oblasti Šance hrází a vznikla tak přehrada Šance. Do přehrady se vlévá potok 

Stýskalonka, který pramení na území Přírodní rezervace Draplavý. 

Celá obec Staré Hamry leží v  CHKO Beskydy.  Chráněná krajinná oblast Beskydy 

se nachází na východě České republiky v Moravskoslezském a Zlínském kraji při hranici 
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se Slovenskou republikou – na CHKO Beskydy navazuje na území Slovenska CHKO 

Kysuce. Byla vyhlášena ministerstvem kultury ČSR výnosem č.j. 5373/73 ze dne 5.3.1973 

a její výměra podle zřizovacího výnosu je 1160 km2, což z ní činí největší CHKO v České 

republice. Území CHKO náleží ke geomorfologické provincii Západní Karpaty, k soustavě 

Vnější Západní Karpaty a k podsoustavám Západobeskydské podhůří a Západní Beskydy. 

(Weissmannová a kol., 2004) 

Celek Moravskoslezské Beskydy je hlavním geomorfologickým celkem v CHKO 

Beskydy. (V CHKO jsou obsaženy tři celky karpatské provincie). Moravskoslezské 

Beskydy jsou odděleny Rožnovskou brázdou od druhého významného celku – Hostýnsko 

– vsetínské hornatiny. Rožnovská brázda vznikla boční erozí vodních toků. Je protékána 

Rožnovskou Bečvou. Pohoří má podobnou stavbu jako Moravskoslezské Beskydy. Na 

východě uzavírá oblast celek Javorníků v oblasti Slovensko-Moravských Karpat. (Vašíček, 

2004) 

Moravskoslezské Beskydy jsou složeny ze dvou částí. Na severu je to členitá 

hornatina zvaná Přední hory, jejíž východní část spadá do Jablůnkovské brázdy. Na jihu 

jsou to Zadní hory. Západní část až po průlomové údolí Ostravice tvoří podcelek 

Radhoštská hornatina s nejvyšším vrcholem Smrk (1276,4 m n. m.). Za průlomovým 

údolím Ostravice navazuje na Radhoštskou hornatinu Lysohorská hornatina s nejvyšším 

vrcholem Lysá hora (1323,4 m n. m.). Podélná tektonická sníženina Rožnovské brázdy na 

JV a podélná erozní sníženina v pramenných oblastech řek Lomné, Morávky, Čeladenky a 

Ostravice odděluje od Předních hor Zadní hory a Klokočovskou hornatinu. 

(Weissmannová a kol., 2004) 

V Chráněné krajinné oblasti Beskydy je příroda chráněna na několika úrovních. 

Celé území CHKO Beskydy je podle přírodních hodnot rozděleno do čtyř zón, je zde 

vyhlášena celá řada maloplošných zvláště chráněných území, ale také jsou chráněny 

jednotlivé druhy rostlin a živočichů. Na území CHKO Beskydy je vyhlášeno 44 

maloplošných zvláště chráněných územích, z toho : 7 národních přírodních rezervací, 14 

přírodních rezervací, 22 přírodních památek, 1 národní pámátka. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=126) 
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Na katastrálním území Starých Hamer I se nacházejí tři maloplošná zvláště 

chráněná území. Jedná se o Přírodní rezervace Draplavý, Poledňana a Přírodní památku 

Podgrúň. 

Přírodní rezervace Draplavý leží v pramenné oblasti potoka Draplavý 

(Stýskalonka), leží v nadmořské výšce 600 až 750 m n. m. Jedná se o malý zbytek původní 

pralesovité jedlobučiny podél geomorfologicky zajímavé strže horského potoka. Na něj 

jsou vázané vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin. 

(http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Draplavy.htm 

Pro přírodní rezervaci Poledňana jsou typické lesní porosty kamenitých svahů 

centrálního masivu Beskyd. Je situována na jihozápadním údolním svahu Okrouhlice 

(832 m) nad ostře zaříznutým potokem Poledňana v nadmořské výšce 560 - 720 m. 

(http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Polednana.htm 

Přírodní památka Podgruň je vlhká vrchovištní louka v pramenné oblasti potoka 

Jamník.(více viz. kapitola č. B.2.4) (http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Podgrun.htm) 

Ve vymezeném území Stýskalonky - Podgruň - Vápeníky – Lučný potok – Černá 

Ostravice – Černá – Stýskalonky se nachází Přírodní rezervace Draplavý a Přírodní 

památka Podgruň. 

V údolí říčky Černá Ostravice se nachází podmáčené lesní lokality, na kterých se 

vyskytují vzácné druhy bylin. Nejedná se o maloplošné zvláště chráněné území, přesto si 

myslím, že stojí za to se o nich zmínit. Mapování proběhlo v roce 2008 a to na 11 

lokalitách, nejčastěji s výskytem ďáblíku bahenního (Calla palustris) (dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny OHROŽENÝ DRUH a C3 ohrožený druh podle 

Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000)). Mezi 

další vyskytující se vzácnější druhy patří např. prstnatec Fuchsův Sooův (Dactylorhiza 

Fuchsii subsp. Sooana) (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

OHROŽENÝ DRUH a C1 kriticky  ohrožený druh podle Černého a červeného seznamu 

cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000)), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum 

album subsp. Lobelianum) ( C4 (Vzácnější taxony vyžadující další pozornost), resp. C4a 

(Vzácnější vyžadující pozornost – méně ohrožené) podle Černého a červeného seznamu 

cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000)), kamzičník rakouský (Doronicum 

austriacum) (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny OHROŽENÝ DRUH 
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a C4 (Vzácnější taxony vyžadující další pozornost), resp. C4a (Vzácnější vyžadující 

pozornost – méně ohrožené)  podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České 

republiky (stav v roce 2000)), plavuň pučivá (Lycopoium annotinum) (dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny OHROŽENÝ DRUH a C3 ohrožený druh podle 

Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000)). (ZO 

ČSOP 76/13 Salamandr, 2008) 

Zajímavým místem je taky osada Slučinec, kde se vyskytuje jetel bledožlutý 

(Trifolium ochroleucon). Jedná se o jednu lokalitu s výskytem ze dvou na území Starých 

Hamer. 

Západobeskydským endemitem vyskytujícím se na území Starých Hamer je 

kontryhel grúňský (Alchemilla gruneica). (Slavík, 1995) 

A.2. Přírodní poměry vymezeného území 

A.2.1 Geomorfologické a geologické poměry 

Území je podle geomorfologického členění ČR zařazeno takto: Provincie: Západní 

Karpaty, soustava: Vnější Západní Karpaty, podsoustava: Západní Beskydy, celek: 

Moravskoslezské Beskydy, podcelek: Lysohorská hornatina, okrsek: Zadní hory. (Demek, 

1987) 

Pro Zadní hory jsou charakteristická široká údolí, mírně a středně skloněné svahy, 

neostré hřbety dosahující výšek něco málo nad 900 m n. m. Pouze v severozápadní části se 

zvedají prudší a příkřejší svahy nad přehradou Šance, nejnižší poloha je u hladiny přehrady 

(480m n. m.). (Lesoprojekt, 1985) 

Z geologického hlediska leží CHKO Beskydy ve Vnějších Západních Karpatech, ve 

vnějším flyšovém pásmu, jehož složitá geologická stavba vznikla v několika fázích 

alpinského vrásnění. (Weissmannová a kol., 2004) 

V třetihorách došlo k vrásnění a od mladších třetihor se utváří erozně-denudační 

reliéf. V glaciálech se projevují prvky mrazového zvětrávání. Vznikají mrazové sruby, 

balvanové proudy, strukturální terasy a sesuvy, k zalednění oblasti však nedošlo.(Vašíček, 

2004).  
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V pleistocénu vývoj reliéfu byl ovlivněn oběma údobími zalednění. 

Moravskoslezské Beskydy tvořily bariéru, k níž pronikl severský kontinentální ledovec a 

v průběhu rissu dosáhly krajinné tvary shodných rysů s dnešním povrchovým reliéfem. 

Základní říční síť také odpovídala dnešnímu stavu. ( Menčík, 1983) 

Současná stavba území je ovlivňována zlomovou tektonikou, zejména v sv. části 

Lysohorské hornatiny a v přilehlé Jablunkovské brázdě. Oblast CHKO Beskydy je 

většinou odnosovým územím, z pokryvných útvarů jsou zejména vyvinuty fluviální 

sedimenty říčních teras a niv, svahové hlinitokamenité sedimenty mocné několik metrů 

jsou nerovnoměrně rozmístěny. Zejména hlubinné ploužení se podílí na gravitačním 

deformování flyšových hornin. Díky relativní výškové členitosti došlo k odlehčení hornin, 

vytlačování plastických hornin (bulging), rozsednutí hřbetů, k pohybu horninových ker. 

(Weissmannová a kol., 2004) 

Sesuvem odtržených vrstev vznikaly systémy puklinových chodeb a větší dutiny, 

dále pak byly pukliny překrývány jinými posunutými lavicemi  a povrch byl zarovnán 

spraší. V současnosti jsou jeskyně v pohybu a dochází k vnitřním změnám. Na území 

CHKO Beskydy je registrováno 28 pseudokrasových jeskyň a propastí. Nejdelší je jeskyně 

Cyrilka na Pustevnách. S délkou 370 m je nejdelší v ČR  a jednou z nejdelších na světě. 

(ČSOP Salamandr, 2002) 

Podle Weissmannové a kol. (2004) a Bubíka a kol. (2004) mezi nejvýznamnější 

procesy, které modelují reliéf flyšových pohoří, patří sesuvy. Ty podmiňují vznik 

svahových deformací. V CHKO Beskydy se nachází kolem 300 území postižených 

svahovými deformacemi. Řada sesuvů je stabilizovaných, ale mnohé jsou aktivní nebo 

stabilizovány dočasně. Zejména intenzivní byly tyto pochody v roce 1997 díky 

katastrofálním červencovým srážkám. V současnoti se významným geomorfologickým 

činitelem stala lidská společnost. 

Podle Weissmannové a kol. (2004) a Bubíka a kol. (2004) jsou Západní Karpaty 

geologicky součástí soustavy mladých pásemných pohoří Alpsko-karpatské soustavy. Od 

ukončení alpinkého vrásnění neuplynula z geologického hlediska dlouhá doba, proto se 

jeví jako soustava mohutných hřbetů, které jsou odděleny hlubokými údolími nebo 

kotlinami. Alpsko-karpatská soustava je součástí systému evropských a asijských pohoří. 

Ta vznikla z mediterranního úseku oceánu Thetys, dno oceánu Thetys bylo zdviženo, na 
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jeho dně byly flyšové usazeniny zvrásněny a od J až JV jako příkrovy přesunuty přes 

autochton Českého masivu. V části Západních Karpat na území v České republice plošně 

převládají flyšové sedimenty. Pojmem flyš se označuje soubor usazených hornin, 

charakteristický rytmickým střídáním pískovců, prachovců, jílovců, slínovců, vzácně i 

vápenců a slepenců. Rytmy ve flyšových sedimentech mohou být mocné od několika 

centimetrů do několika metrů, výjimečně i několik desítek metrů. Rovněž je pro karpatský 

flyš charakteristická příkrovová stavba, což znamená, že sedimenty se usadily v jiných 

oblastech, než jsou dnes. Karpatské flyšové pásmo se v oblasti Západních Karpat člení na 

vnější flyšové pásmo a na magurské flyšové pásmo. Povrchovou stavbu tvoří tři skupiny 

příkrovů vnějšího flyše – jednotka podslezská, slezská a předmagurská. Magurské flyšové 

pásmo je tady zastoupeno pouze račanskou jednotkou.  

Podle SCHKO, Skalického a kol. (1975) na území CHKO nejstarší příkrov 

podslezský chybí. Přes něj se přesunul příkrov slezský, který je mohutnější. Nejmladší 

příkrov magurský hrnul pak oba příkrovy. Horniny slezského a magurského příkrovu 

budují území celé CHKO Beskydy. Souvrství slezského příkrovu budují severní polovinu 

oblasti a rozlišuje se v ní godulský vývoj a vývoj bašský, který zaujímá na pravé straně 

Ostravice pouze vápenité a křemito-vápenité pískovce u Bašky. Jednotka godulská je 

největším celkem a je složena převážně z velmi odolných vrstev , jejich průběh je možno 

sledovat v zářezech a lomech v údolí Ostravice. Tvoří nejvyšší hornatiny 

Moravskoslezských Beskyd. Mezi souvrství godulského vývoje, které se nejvíce projevují 

co do rozlohy, mocnosti a vazby na terénní tvary, patří především vrstvy godulské (podle 

Bubíka a kol. (2004) název podle vrchu Godula jihozápadně od Třince)  a pak istebňanské 

(podle Bubíka a kol. (2004) název podle obce Istebna ve Slezských Beskydech v Polsku). 

Velmi odolné glaukonitické pískovce godulských vrstev, které jsou charakteristicky 

zelenavé, jsou mocné až 2000 m a je jimi budován hlavní masiv Beskyd s nejvyššími 

vrcholky. Pískovcové vrstvy istebňanské jsou  jen 1000 – 1200 m mocné a jsou méně 

odolné. Jižní část CHKO Beskydy budují souvrství příkrovu magurského, z jehož dílčích 

jednotek se zde vyskytuje jen jednotka račanská.  

Území Starých Hamrů je stavěno, tak jako celé Beskydy, sedimentárními flyšovými 

souvrstvími. Vrstvy pískovců a jílovců byly během třetihorního vrásnění různě 

zprohýbány, rozlámány nebo i na sebe nasunuty, takže dnešní odkryvy ukazují  jejich 

velmi rozmanité uložení. (viz příloha č. 1) (Lesoprojekt, 1985) 
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Vrt Staré Hamry – 1 dokládá, že mocnost jaderného příkrovu má až 3 km, 

konkrétně je to více než 2705 m. (Roth, 1969 in Bubík a kol., 2004) 

A.2.2 Pedologické poměry 

Z půdních druhů vyskytujících se v Beskydech v oblastech nad 700 m n. m. jsou to 

půdy hlinitopísčité až písčitohlinité, v nižších oblastech převážně jílovitohlinité. Půdy 

hlinité převažují pouze na několika lokalitách v severním podhůří Beskyd a v jižní části 

vsetínského okresu. Co se týče půdních typů v Beskydech jsou převážně kambizemně, ve 

vyšších polohách podzoly, v říčních nivách fluvizemě a pseudogleje a gleje na místech 

s vyšší hladinou podzemní vody. Rašeliništní půdy se objevují zřídka. (ČSOP Salamandr, 

2002) 

Severozápadní část Starých Hamer je ještě tvořena okrajem godulských vrstev 

vyznačujících se mocnými lavicemi nazelenalého glaukonitického pískovce a tenčími 

vrstvami jílovců. Půdy z tohoto podloží vzniklé jsou silně kamenité, spíš písčitohlinité až 

hlinitopísčité. Střední část je tvořena tzv. istebňanskými vrstvami s lavicemi pískovců 

méně mocnými a s častějšími vsuvkami drobivých jílovců. Půdy z tohoto geologického 

podloží vzniklé jsou více hlinité, štěrkovité. Jižní část území pak tvoří tzv. Magurský flyš, 

v němž v širokém průměru převládají jílovce, zpravidla velmi drobivé a pestré, dávající 

vznik převážně hlinitým až jílovitohlinitým půdám. Na území Starých Hamer se vyskytují 

(zhruba) tyto základní půdní typy: podzoly    max. 15% 

hnědé lesní půdy    ± 63% 

    skupina půd pod vlivem vody ± 15% 

Půdy, které se zde vyskytují, jsou v podstatě bohaté středně, přirozeně kyselé, 

sorpčně nenasycené, dost labilní se snadným posunem živin do spodin. (Lesoprojekt, 1985) 

A.2.3 Hydrologické poměry 

Území CHKO Beskydy leží na hlavním evropském rozvodí. Rozvodnice jde od 

západu po linii hřeben Veřovických vrchů - sedloPindula - hřeben Radhoště - Pustevny - 

Čertův mlýn – Martiňák - Kladnatá - Třeštík – Bumbálka – Bobek - Bílý Kříž - Malý a 

Velký Polom - Jablunkovský průsmyk a po hřbetu Slovenských Beskyd přechází na území 

Slovenska. Území severně od této línie náleží do úmoří Baltského moře, jižně od ní do 
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úmoří moře Černého. http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-

beskydy-vodstvo.aspx) 

Podle SCHKO a portálu Beskydy.cz (2006) obě území jsou rozlohou přibližně 

stejně veliké. K pravým přítokům řeky Odry patří například Jičínka, Lubina, Olše, 

Ostravice, její přítoky až po Frýdlant n. O. jsou krátké prudké potoky K těm větším patří 

zleva Červík a Velký potok, zprava Jamník a Řečice. Ze západního svahu masivu Lysé 

hory stékají Mazák, Šepetný a Satina, pro které jsou charakteristické kaskády i menší 

vodopády, např. vodopád Satiny v Malenovicích. Největším přítokem Ostravice je 

Morávka Ta odvodňuje oblast mezi masívem Lysé hory a hraničním hřebenem a hřebenem 

Ropice. Severovýchodní svahy Moravskoslezských Beskyd odvodňují například Lomná, 

Tyrka, Kopytná a Stonávka, které jsou přítoky Olše. 

Hustota sítě vodních toků v Moravskoslezských Beskydech je 1,7 až 2,5 km/km² a 

náleží vůbec k nejhustším v České Republice. (Kříž, 1995) 

Hydrogeologické podmínky nejsou pro vznik významnějších akumulací podzemní 

vody příznivé, vyskytující se prameny jsou sice dosti četné, avšak vykazují malou 

vydatnost a poměrně značnou rozkolísanost. Srážkovými úhrny, které přesahují v průměru 

ve vrcholových polohách 1400 mm ročně, náleží Beskydy k nejzavlažovanějším územím 

České Republiky. Vysoké srážkové úhrny, členitost a sklon georeliéfu přispívají k tvorbě 

povrchového odtoku, průměrný specifický odtok přesahuje většinou 20 l/s/km². Kromě 

okrajových částí geomorfologického celku. jsou beskydské toky tedy značně vodné.(Kříž, 

1995) 

V Beskydech se vyskytují lokality málo využívaných sirovodíkových pramenů. 

Na území se nachází několik vodních nádrží. Horní Bečva a Bystřička původně sloužily 

pro zadržování vod, dnes jsou využívány jako rekreační plochy. Zdrojem pitné i užitkové 

vody jsou nádrže Morávka, Šance a Stanovnice. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=121) 

Území Starých Hamer je pro celé povodí Ostravice důležité a to proto, že je pro ně 

pramennou oblastí. Síť vodních toků a pramenišť je dosti hustá. Prameniště prosakující 

v hlubším svahovém zářezu bývají zpravidla počátkem svahových žlebů, které hydricky 

své okolí příliš neovlivňují. Svahová, žilnatě rozvětvená prameniště ovlivňují větší plochu, 
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po svahu sbíhají do jednoho žlebu. Mokřadní prameniště se vyskytují na hlubokých 

hlinitých půdách v úpatí, svahových stupních (někde jako kaliště), jsou odolné vůči 

dlouhodobým klimatickým výkyvům. Rozkolísanost těchto toků je značná, za přívalových 

dešťů mohou vzniknout značné škody. (Lesoprojekt, 1985) 

Obec Staré Hamry velmi poznamenala stavba vodní nádrže Šance. V průběhu let 

1952 - 1954 se tehdejší vláda rozhodla uskutečnit záměr – výstavbu přehrady na řece 

Ostravici. Při studijních pracech bylo navrženo celkem sedm nádrží v pěti alternativách, 

výsledkem těchto studijních prací byl investiční úkol, který navrhoval výstavbu dvou 

nádrží na řece Ostravici, a to tak, že k zajištění pitné vody měla sloužit horní v profilu 

Příslop, zatímco k zajištění vody pro průmysl a také k snížení velkých vod měla sloužit 

dolní v Šancích. V konečné fázi byly určeny k realizaci tzv. Vysoké Šance - jedna 

kamenitá sypaná hráz vysoká přes 60 m a nádrž o objemu cca 60 mil m³. Dokončena byla 

v roce 1969.  

(www.stare-

hamry.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=126450&lng=$lng&menu=$menu) 

A.2.4 Meteorologické a klimatické poměry 

Podnebí Beskyd je ovlivněno jejich polohou v centrální části Evropy. Střetávají se 

zde vlivy oceánického a kontinentálního klimatu, kdy oceánické vzdušné masy přinášejí 

počasí s mírnou zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a velkým množstvím srážek, 

pro kontinentální vzduch jsou typické denními i ročními výkyvy teplot, dále menším 

množstvím srážek a oblačnosti. Členitost reliéfu je další prvek, který má velký vliv na 

klima, a to tak, že se stoupající nadmořskou výškou teplota i atmosférický tlak klesá a jsou 

ovlivňovány i další klimatické faktory. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Podle Quitta (1971) většina území CHKO Beskydy patří do chladné klimatické 

oblasti, do mírně teplé klimatické oblasti patří pouze úzký lem na severovýchodním okraji 

a nižší polohy jižní části Valašska. 

Mezi nejdůležitější faktory patří teplota, která především závisí na nadmořské 

výšce, proto nejnižší hodnoty teplot má Lysá hora, průměrně 2,6°C. Nejníže položené 
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oblasti mají průměr okolo 7°C. Nejchladnějším měsícem je leden a nejteplejším je 

červenec. (http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Na Lysé hoře byl nejchladnější rok 1902 s průměrnou roční teplotou pouze 0,4 °C. 

Nejtepleji bylo v roce 2002 s průměrnou teplotou 4,4 °C. Nejteplejším měsícem v roce je 

červenec, kdy je průměrná teplota 11,7 °C a nejchladnějším měsícem leden s průměrnou 

teplotou -6,1 °C. Absolutní maximum teploty vzduchu 29,4 °C bylo na Lysé hoře 

naměřeno dne 5. července 1957 a absolutní minimum -30,9 °C dne 9. února 1956. 

(http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685) 

Dalším klimatickým faktorem jsou srážky. Nejvíce srážek spadne v červnu až 

srpnu, nejméně v únoru a březnu. Významnou formou srážek je sníh a průměrná délka 

souvislé sněhové pokrývky je na hřebenech 150 až 180 dní. V rámci celé ČR patří Beskydy 

k oblastem s nejbohatší sněhovou pokrývkou.  

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Lysá hora, jako nejvyšší vrchol Beskyd, patří s průměrem 1459,2 mm /rok 

k srážkově nejbohatším lokalitám na území celé České republiky Nejvíce srážek (2254,7 

mm) spadlo v roce 1913, nejméně (1071,7 mm) v roce 1992, nejvíce srážek za měsíc 

spadne v červenci s průměrem 203,1 mm, nejméně v únoru s průměrem 88,2 mm. 

Maximum srážek za měsíc spadlo v červenci 1997, kdy došlo ke katastrofálním povodním, 

a to 811,5 mm, minimum pak 1,8 mm v říjnu 1951. Na Lysé hoře je průměrně 224 dnů za 

rok se srážkami, nejvíce prší v květnu (21 dnů) a nejméně v září (15 dnů). Absolutní denní 

maximum spadlých srážek bylo zaznamenáno dne 6. července 1997 - 233,8 mm. Tehdy 

spadlo zhruba tolik, co naprší jindy za celý červenec. Na Lysé hoře sněží průměrně 108 

dnů v roce a sníh (alespoň 1 cm) zde většinou leží 171 dnů v roce. Nejdéle zde sníh ležel v 

zimním období 1974/75 a to 213 dnů, nejméně v zimě 1989/90 pouze 101 den. V 

dlouhodobém průměru maximální výška sněhové pokrývky během jedné zimy zde bývá 

196 cm. Nejvíce sněhu (491 cm) bylo na Lysé hoře v zimním období 1910/11 a nejméně v 

zimě 1925/26 (65 cm). Nejvíc sněhu (90 cm) napadlo během jediného dne 8. listopadu 

1952.  (http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685) 

 Vítr ovlivňuje další klimatické faktory, zejména oblačnost, srážky a teplotu. 

Projevuje se i přímo na vegetaci, např. vlajkové formy stromů v exponovaných polohách. 

Ve volné atmosféře převládá západní směr větru. Morfologie terénu ovlivňuje směr větru v 



Iva Moslerová: Péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy 

2009  13 

přízemní vrstvě, převážně členěním horských pásem. Proto v severní části území převládá 

podíl větrů sever – jih, na Valašsku převládá směr východ – západ. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Oblačnost je v horách větší v zimě a v nižších polohách naopak v létě. V oblasti 

Beskyd délka slunečního svitu je průměrně 1600 hodin za rok. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Na Lysé hoře je délka slunečního svitu průměrně 1534,9 hodin za rok. Bez 

slunečního svitu je zde během roku 113 dnů, nejméně v srpnu 3 dny, nejvíce v prosinci 18 

dnů. Díky své poloze je Lysá hora větrným místem s průměrnou rychlostí větru 6,7 m/s a 

převládajícím směrem větru směr západní (19,2% relativní četnosti směru větru) a jižní 

(18,5% četnosti). Nejnižší hodnota relativní četnosti směru větru připadá na východní a 

bezvětří bylo zaznamenáno v 2,4% měření. (http://www.beskydy-

valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685) 

Území Starých Hamrů leží celé v klimatické oblasti C1 = chladné oblasti, okrsku 

mírně chladném. Průměrná roční teplota se pohybuje od 6,3°C do 4,7°C a průměrné roční 

srážky činí 950 – 1100 mm. Počet dnů s teplotou nad 10°C (délka vegetační doby) činí 120 

– 140 dnů, průměrný úhrn srážek ve vegetačním období činí 700 - 800 mm, průměrný 

počet dnů se sněhovou pokrývkou činí 120 – 140 dnů, relativní trvání sněhové pokrývky 

v době jejího výskytu činí 70 – 80 dnů. Pokud jde o větrné poměry, převažují větry 

západních a jižních směrů. Oblast je poněkud chráněna před severozápadním prouděním. 

Všechna uvedená klimatická data jsou značně modifikována místní polohou, jako je 

hloubka a šířka údolí, jejich směr, větratelnost, expozice, nadmořská výška. (Lesoprojekt, 

1985)  

A.2.5 Floristické poměry 

Dnešní flóra je v České Republice především výsledkem složitého klimatického 

vývoje této oblasti a přírody v dávné minulosti. Důležitou roli zde hrají ovšem i mnohé jiné 

faktory; rozmanitost květeny souvisí úzce i s geologickým podkladem, ovlivňuje ji i 

rostlinstvo oblastí sousedních a nadmořská výška. V neposlední řadě přetváří přírodu také 

člověk sám. (Čihař, 1976) 
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Naši zemi si můžeme představit jako křižovatku, kde sice převládá fauna i flóra 

středoevropská, ale mísí se s prvky severními a jižními, východoevropskými a 

západoevropskými. V jednotlivých oblastech naší republiky tvoří rostliny i živočichové 

takzvané biogeografické celky; tato území mají vždy typickou flóru a faunu. Území České 

republiky se dělí do tří takových velikých oblastí. První z nich je lesní oblast 

středoevropská, která zahrnuje horstva celého Českého masívu. Druhá oblast (panonská) 

zaujímá Český kras, Polabí, České středohoří, Doupovské vrchy, jižní Moravu a oblasti 

všech moravských úvalů. Poslední je veliká oblast Karpatská; patří sem území východní 

Moravy. Všechny oblasti se pak dělí na celky menší, podoblasti a okresy. (Čihař, 1976) 

Nadmořská výška je pro flóru velmi důležitá. Jedná se o tzv. výškové stupně. 

Prvním z nich je nížina s teplomilnou flórou, která končí v nadmořské výšce kolem dvou 

set metrů nad mořem. Druhý stupeň, pahorkatinu, představují doubravy s lípou malolistou, 

lesostepi a skalní stepi s duby, habry a teplomilnými druhy křovin. I tady se často vyskytují 

jihoevropské prvky květeny. Ve vyšších polohách, v nadmořské výšce okolo pěti set  

metrů, začíná stupeň podhorský. Objevují se už bučiny, do nich se mísí jedle a vysazované 

smrky. Od osmi set metrů nad mořem mluvíme o nižším horském stupni. Jsou tu zbytky 

původních bučin a smíšených lesů bukojedlových a smrkojedlových. Hluboké smrkové 

lesy jsou typické pro další, vyšší horský stupeň, který začíná v jedenácti stech metrech. 

Nad hranicí souvislého smrkového lesa začíná stupeň subalpínský s kosodřevinou a 

horskými vysokostébelnými nivami. (Čihař, 1976) 

Současné beskydské rostlinstvo je výsledkem dlouhodobého vývoje, ve kterém se 

působení člověka negativně projevilo zejména na typech a druhovém složení lesů. Pouze 

na několika málo místech se dochovaly přirozené lesy. Jedná se o bučiny, dubiny a 

původní smrkové lesy. (http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-

beskydy-rostlinstvo.aspx) 

 

Charakteristika biotopů CHKO Beskydy  

Bučiny a jedlobučiny  

Bučiny a jedlobučiny představují nejrozšířenější typ přirozeného lesa v Beskydech. 

Jedlobukové lesy kdysi pokrývaly téměř celé území.Často byly nahrazeny smrkovými 

porosty. (http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 



Iva Moslerová: Péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy 

2009  15 

Podle Weissmannové a kol. (2004) a SCHKO (2009) se v oblasti Beskyd nacházejí 

dva základní typy bučin: tzv. květnaté bučiny s kyčelnicí žláznatou (Dentario grandulosa) 

nebo devítilistou (D. enneaphyllos) , které jsou nejrozšířenější. Ve stromovém patře 

převládá buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen je javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle 

bělokorá (Abies alba). V bylinném patře květnatých bučin s kyčelnicí devítilistou můžeme 

najít kyčelnici devítilistou (Dentario enneaphyllos), k. cibulkonosnou (D. bulbifera), 

samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kapradinu laločnatou (Polystrichum aculeatum), 

vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) aj. V bylinném patře květnatých bučin s kyčelnicí 

žláznatou se nachází kromě kyčelnice žláznaté (Dentario glandulosa) např. žindava 

evropská (Sanicula europaea), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), šalvěj lepkavá 

(Salvia glutinosa), rozrazil horský (Veronica montana). V severních oblastech Beskyd 

(Moravskoslezské Beskydy) jsou tzv. kyselé bučiny. V horských oblastech se jedná o 

smrkové bučiny. V stromovém patře se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen 

bývá javor klen (Acer pseudoplatanus) a smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném patře 

převládá třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), popř. t. rákosovitá (C. arundinacea), 

dále brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), vzácněji žebrovice různolistá (Blechnum 

spicant), podbělice alpská (Homogyne alpina) a plavuň pučivá (Lycopodium annotinum).  

Horské smrčiny 

Zbytky původních horských (tzv. jeřábových) smrčin je možné nalézt pouze na 

Lysé hoře a v nejvyšších partiích Smrku a Kněhyně. Tyto porosty jsou adaptované na 

extrémní klimatické podmínky vrcholových poloh v nadmořské výšce nad 1220 metrů. 

V bylinném patře převažuje papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtina rákosovitá 

(Calamagrostis arundinacea), dále např. hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), 

sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), kamzičník rakouský (Doronicum 

austriacum), kapraď laločnatá (Polystichum aculeatum), čípek objímavý (Streptopus 

amplexifolius), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), violka 

dvoukvětá (Viola biflora) aj. Je možné zde najít i vzácné a chráněné druhy, jako je  oměj 

pestrý (Aconitum variegatum), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá 

(Lycopodium annotinum), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 
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Rašelinné a podmáčené smrčiny 

Tyto typy porostů se vyvíjejí na extrémně zamokřených půdách ve vyšších 

polohách Beskyd. Mezi mechy a rašeliníky se může vzácně objevit suchopýr pochvatý 

(Eriophorum vaginatum) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), hojnější je např. 

přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), violka bahenní (Viola palustris). Zbytky 

zachovalých podmáčených smrčin jsou chráněny např. v Přírodní památce v Podolánkách. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Suťové lesy 

Suťové lesy se vyvíjejí na strmých a kamenitých svazích s výchozy skal. 

V suťovém lese roste především javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)a buk lesní (Fagus sylvatica). Díky dostatku 

vlhkosti a živin na sutích roste zde např. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), udatna 

lesní (Aruncus vulgaris). Pouze ve Veřovických vrších se vyskytuje vzácná kapradina 

jelení jazyk (Phyllitis scolopendrium). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Horské olšiny   

Zbytky horských olšin lze najít na březích bystřin v horských polohách, především 

v severní části území. Mezi stromy dominuje olše šedá (Alnus incana), v bylinném 

podrostu se vyskytují horské druhy, jako oměj pestrý (Aconitum variegatum), kýchavice 

bílá (Veratrum album), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), pryskyřník 

platanolistý (Ranunculus platanifolius). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Pastviny a louky 

Pastviny tvoří krátkostébelné trávníky s nenáročnými druhy rostlin na málo 

úživných půdách. Typickým druhem pastvin je smilka tuhá (Nardus stricta). Dnes jsou 

zachovány jen ve zbytcích.  Jen na několika místech můžeme potkat hořečky (Gentianella) 

nebo kociánek (Antennaria dioica) dvoudomý. Vzácné jsou i orchideje, jako vemeníček 

zelený (Coeloglossum viride)nebo prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina ). 
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Fenoménem beskydských pastvin jsou roztroušené keře jalovců. Pastviny jsou 

v Beskydech ohroženy především upouštěním od pastvy, popřípadě kosení. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Na formování pastvinné vegetace se nejvýznamněji podílela pastva často 

kombinovaná s kosením a vypalování. Tento druh hospodaření spolu s dalšími faktory, 

jako je nadmořská výška, sklon svahu, jeho expozice, vedl ke vzniku pastvinných a lučních 

porostů. (ČSOP Salamandr, 2002) 

Květnaté louky jsou plné kopretin bílých (Leucanthemum vulgare), zvonků 

rozkladitých (Campanula patula), kohoutků lučních (Lychnis flos-cuculi), z orchidejí se 

v oblasti Beskyd nejčastěji vyskytuje vstavač mužský (Orchis mascula)a  prstnatec 

Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), vzácnější je prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), 

pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) nebo hlavinka horská (Traunsteinera 

globosa), na kosených mokřadech prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Pěnovcová prameniště 

Některé pramenné vývěry v Beskydech jsou bohaté na obsah vápníku ve vodě, 

vytváří se pěnovce (vysrážený uhličitan vápenatý) na povrchu půdy, na kamenech, 

větvičkách a rostlinkách mechů. Mezi rostliny, které jsou specializovány na zvýšené 

množství vápníku ve vodě, patří suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), orchidej 

kruštík bahenní (Epipactis palustris) nebo skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus). 

Často je  bohatě pokryta mechorosty, na lučních i lesních prameništích roste mech 

hruborožec proměnlivý (Cratoneuron commutatum).  

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Skoro celé území Starých Hamer leží v areálu přirozeného výskytu jedle a buku. 

Přirozeně, ale přísněji na stanoviště vázané, se vyskytoval a vyskytuje jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), vzácněji jilm horský (Ulmus 

glabra), olše šedá (Alnus incana). Z ostatních dřevin se vyskytoval a vyskytuje jeřáb 

obecný (Sorbus aucuparia), bříza bradavičnatá (Betula verrucosa), vrba jíva (Salix 
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caprea). V současné době pokrývají téměř celou výměru porostní půdy smrkové porosty. 

(Lesoprojekt, 1985) 

Kromě lesních porostů jsou zde pastviny a louky, na kterých můžeme najít 

vzácnější druhy rostlin, z orchidejí prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), májový (D. 

majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), dále 

např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) aj.  

Pouze v jediném fragmentu se zachovalo vrchovištní společenstvo v povodí Černé 

Ostravice se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) na kontaktu s rašelinou 

smrčinou. Další ležela v údolí Ostravice a Velkého potoka mezi Hutěmi pod Smrkem a 

Starými Hamry. Tyto lokality byly zaplaveny vodní hladinou nádrže Šance v r. 1969. 

(Weissmannová a kol., 2004) 

Na území CHKO Beskydy jsou rozlišovány dvě fytogeografické oblasti: Karpatské 

mezofytikum, které zaujímá především jižní část CHKO a jeho západní a severní okraj, a 

Karpatské oreofytikum, kterému náleží centrální a severní část CHKO. (Weissmannová a 

kol., 2004) 

A.2.6 Faunistické poměry 

Pro výskyt živočichů v Beskydech má velký význam provázanost horstev Beskyd 

na západoslovenská pohoří a skutečnost, že to je téměř souvisle zalesněný horský celek 

s celou škálou vegetačních stupňů a lesních typů.  Fauna je ovlivňována změnami a 

dlouhodobým vývojem životního prostředí. Na těchto změnách se velkou měrou podílí 

člověk. (ČSOP Salamandr, 2002) 

Druhová společenstva jsou dnes značně ochuzena, zejména u malakofauny. 

Většinou se udržely populace nenáročných horských plžů a také modranka karpatská 

(Bielzia coerulans). (ČSOP Salamandr, 2002) 

Pro svrchní vrstvu půdy jsou typickými obyvateli střevlíci, dalšími běžnými druhy 

jsou hrobařík malý (Necrophorus vespilloides) a chrobák lesní (Anoplotrupes stercorosus), 

častý je svižník lesní (Cicindela sylvicola). (ČSOP Salamandr, 2002) 
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Z motýlů zde žije kriticky ohrožený modrásek černoskvrný (Maculinea arion). 

(Weissmannová a kol., 2004) 

Činnost člověka ovlivnila také druhovou rozmanitost a početnost obratlovců. 

Zejména jsou nejohroženější vodní živočichové. Z potoků vymizela mihule potoční 

(Lampetra planeri) a to díky úpravě vodních toků. Na území Beskyd je zaznamenán výskyt 

35 druhů ryb. Podle Weissmannové a kol. (2004) ke karpatským endemitům patří vranka 

pruhoploutvá (Cottus poecilopus), hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri) a sekavec písečný 

(Cobitis aurata). Z obojživelníků je významným druhem čolek karpatský (Triturus 

montandoni) a nejčastější čolek horský (Triturus), dále se zde vyskytuje kuňka žlutobřichá 

(Bombina variegata), ropucha obecná (Buba buba) aj. Na vodní prostředí jsou vázani i 

další živočichové např. vydra říční (Lutra lutra), populace čítá kolem 15 – 20 jedinců, 

z ptáků skorec vodní (Cinclus cinclus) nebo ledňáček říční (Alcedo atthis), za potravou 

zalétá čáp bílý (Ciconia ciconia) a čáp černý (Ciconia nigra). (ČSOP Salamandr, 2002) 

Nejběžnějším hadem je užovka obojková (Natrix natrix), vzácnější jsou podle 

Weissmannové a kol. (2004) zmije obecná (Vipera berux) a užovka hladká (Coronella 

austriaca). Nejběžnější ještěrkou je ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Poměrně hojným 

druhem je slepýš křehký (Anguis fragilis). (ČSOP Salamandr, 2002) 

Podle ČSOP Salamandr (2002) a Weissmannové a kol. (2004) třída ptáků je 

v CHKO Beskydy zastoupena velmi početně, z hlediska ochrany jsou dravci samostatnou 

skupinou. Z ohrožených druhů zde hnízdí včelojed lesní (Pernis apivorus) a ostříž lesní 

(Falco subbteo), objevuje se také jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a krahujec obecný 

(Accipiter nisus), ojediněle orel skalní (Aquila chrysaetos) a orel křiklavý (A. pomarina). 

Jedním z nejvzácnějších ptáků, dříve hojný, je tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Ze 

vzácných druhů sov se vyskytuje sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší 

(Glaucidium passerinum), raritou je výskyt puštíka bělavého (Strix uralensis). K vzácným 

druhům šplhavců patří datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a strakapoud bělohřbetý 

(Dendrocopos leucotos). Druhově bohatá je skupina pěvců, např. lejsek malý (Ficedula 

parva), linduška horská (Anthus spinoletta), ťuhýk obecný (Lanius collurio), krkavec 

velký (Corvus corax). 
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Mezi drobné savce, kteří se v CHKO Beskydy vyskytují, patří např. veverka obecná 

(Sciurus vulgaris), plch velký (Glis glis), v jeskyních zimují nejčastěji netopýr velký 

(Myotis myotis) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Z šelem, které byly 

vyhubeny, je od r. 1973 každoročně zaznamenávána přítomnost medvěda hnědého (Ursus 

arctos), od 80. let 20. století se vyskytuje rys ostrovid (Lynx lynx) (asi 15 – 20 jedinců) a 

vlci (Canis lupus), kteří každoročně vyvádějí mláďata. (ČSOP Salamandr, 2002) 

A.3. Zachování biodiverzity 

A.3.1 Zachování biodiverzity karpatských luk 

Rozvojový program OSN (UNDP) a Světový fond životního prostředí (CEF) 

poskytly České republice finanční prostředky na realizaci projektu „Zachování biologické 

rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím 

cíleného využití nových mechanismů financování Evropského společenství“ a v této 

publikaci jsou shrnuty výsledky projektu. 

Kromě popisu přírodních poměrů území CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty je 

v publikaci popsána historie osídlení Beskyd a Bílých Karpat, charakterizováno 

zemědělství. 

Jedním z cílů projektu bylo popsání současného stavu biodiverzity travních 

společenstev v oblasti moravských Karpat a vazby na současné způsoby obhospodařování. 

Pozornost byla věnována populacím evropsky a světově ohroženým druhům – hořečku 

žlutavému karpatskému (Gentianela lutescens subp. carpatica), srpici karbincolisté 

(Serratula lycopifolia), modrásku černoskvrnnému (Maculinea arion), chřástalu polnímu 

(Crex crex) a ťuhýku obecnému (Lanius collurio). 

Zajímavé je porovnání současného a dřívějšího způsobu obhospodařování trvalých 

travních porostů, z kterého vyplývá, že dřívější způsob obhospodařování TTP je vhodnější. 

Různé typy managementu – pastva, pastva spojená s časně jarním vypalováním stařiny 

(jednou za tři roky), sečení porostu v první polovině července, ponechání ladem – byly 

experimentálně zkoušeny na 6 lokalitách. Podle výstupů monitoringu je patrné, že 

ponechání porostu ladem více než jeden rok vede k významnému ochuzení druhové 

skladby. Rozdílný vliv sečení a pasení se začne projevovat po více než třech letech.  
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Součástí projektu je monitoring modráska černoskvrného (Maculinea arion), 

kterému nevyhovují lokality každoročně stejně kosené. Ideální je pro něj nevyrovnaný 

proměnlivý management. 

Současné upouštění od hospodaření v horských oblastech, zastavování pozemků a 

hospodaření, které biologickou rozmanitost v krajině nezohledňuje, je příčinou úbytku 

druhů a biotopů v naší krajině. Také ne zcela dobře fungující systém zemědělských dotací 

nenapomáhá ochraně biologické rozmanitosti. Slabou stránkou AE dotačního systému je 

nemotivování a opomíjení rozličných způsobů hospodaření, nezohledňování hospodaření 

drobných zemědělců s pozemky menšími než 2 ha v CHKO, mimo CHKO 5 ha, naopak 

nejvýhodnější jsou scelené mnohahektarové plochy kulturních luk a pastvin bez výraznější 

hodnoty pro biodiverzitu  (náklady na kosení velkých lánů moderní technikou jsou 

podstatně nižší než kosení odlehlých svažitých luk). 

Pro zachování biodiverzity je nejvhodnější používání rozmanitých způsobů péče. 

Unifikované postupy hospodaření (jednotné načasování prováděných prací, sjednocené 

postupy) druhové rozmanitosti neprospívají. A to jak flóře, tak fauně. Celoplošné sečení 

odstraňuje veškerou dostupnou  potravu a na rozdíl od rostlin, které mohou několik let 

využívat semennou banku, hmyz reaguje velmi rychle a v zásadě nezvratně. 

Další způsob, který podporuje ztrátu současných populací, je zalesňování. Vzrostlý 

les představuje prostorovou překážku pro migrující stepní živočichy i přenos diaspór 

rostlin, dále znehodnocuje přilehlé plochy sníženým osvitem. Proto masivní zalesňování 

v zemědělské krajině by nemělo být podporováno.  

Biotopem řady ohrožených ptáků (pro mapování CHKO Beskydy byl zvolen ťuhýk 

obecný (Lanius collurio)) jsou křoviny. AEO však křoviny nebere jako biotop, ale 

podporuje jejich likvidaci za peníze EU. EU přitom označila druh ťuhýka obecného za 

ohrožený. Péče o křoviny by měla být součástí péče o biotopy pastvin a luk a nemohou být 

jako nežádoucí vyjímány z půdních bloků. Ochrana chřástala polního (Crex crex) spočívá 

v nutnosti ponechávat neposečené plochy o doby jeho vyhnízdění, což splňuje 

diferencované hospodaření v krajině. 

Mulčování jako způsob obhospodařování je v AEO povoleno pouze se souhlasem 

orgánu ochrany přírody. Podle výzkumů mulčování likviduje konkurenčně slabší druhy 

rostlin. Pro hmyz je mulčování přímo fatální. Dochází k úhynu i dalších živočichů, včetně 
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jejich vývojových stádií. Pro zachování vysoké druhové pestrosti lučních porostů tento 

druh obhospodařování musí být zcela vyloučen. 

Řešením současné situace by mohla být podpora drobných zemědělců tak, aby 

mohli hospodařit léty ověřeným způsobem, aby nebyl vnímán jen přes půdní bloky, ale 

jako samostatná hospodařící jednotka a hospodaření vyhovovalo jim i druhům a 

společenstvům na jejich pozemcích. V některých zemích (Rakousko, Švýcarsko, Velká 

Británie) jsou v praxi ověřeny balíčky různých typů managementu, které slouží k ochraně 

tzv. deštníkových druhů rostlin a živočichů a zároveň tím slouží i k ochraně ostatních 

druhů, které se na dané lokalitě vyskytují. Jestliže AEO nebudou schopny zajistit 

rozrůzněný přístup k zemědělskému hospodaření, bylo by lepší z nich přírodovědně 

nejcennější lokality vyloučit a podporu vyžádat u Programu péče o krajinu Ministerstva 

životního prostředí. 

Cílem projektu bylo doložení stavu druhové rozmanitosti trvalých travních porostů 

v Karpatech a ověření dopadů nových finančních nástrojů. Dále navrhnout řešení, jak 

podpořit drobné zemědělce a jejich šetrné hospodaření. Tímto řešením by mohly být 

faremní plány, které jsou založeny na „flexibilních opatřeních“ a mohly využívat tzv. 

„deštníkových druhů. 

A.3.2 Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000 

Cílem této publikace je, jakým způsobem nelesní biotopy obhospodařovat a tím 

udržovat jednotlivé typy nelesní vegetace a zejména v územích zapojených do soustavy 

chráněných území evropského významu NATURA 2000. 

Jedním z těchto způsobů je pastva hospodářských zvířat, která může být buď 

rotační nebo kontinuální. Rotační pastva je chápána jako pasení dvou nebo více pastvin, 

které jsou střídány tak, aby docházelo k postupnému obrůstání. Naproti tomu kontinuální 

pastva je definována jako nepřetržité pasení zvířat v jednom oplůtku. Tato metoda je 

finančně méně náročná, ale na druhé straně je obtížná regulace kvality vypasení. 

Dalším způsobem je seč (sečení, kosení), která původně sloužila k získávání krmiva 

pro hospodářská zvířata a v současné době také pro udržování druhové skladby a struktury 

porostů v optimálním stavu. Počet sečí je závislý na typu louky a výška sečení je 

doporučována minimálně 6 – 8 cm, vyšší než 12 cm není doporučována. Pro omezení škod 
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na rostlinách a živočiších (vzácných a ohrožených druhů) je výhodné použít tzv. fázový 

posun sečí, které umožňuje průběžné vysemeňování druhů s rozdílnou dobou dozrávání 

semen a ponechání prostoru živočichům, aby mohli se přestěhovat na jiné místo nebo 

dokončit svůj vývojový cyklus.  Pro větší plochy je nutné provádět sečení od středu 

k okrajům, aby nedocházelo ke kumulaci živočichů ve středu plochy a následně k poranění 

příp. usmrcení. Důležitý je individuální přístup, nelze stanovit pevná pravidla péče pro 

všechny typy biotopů. 

Také narušování půdního povrchu travních porostů mechanickými zásahy patří 

k zásahům potřebným pro zlepšování  porostů a půdních podmínek. K těmto zásahům patří 

smykování, vláčení, prořezávání travních porostů a vypalování,  jejichž cílem je zejména 

provzdušnění půdy, odstranění stařiny, úpravu vodního režimu a podporu změny 

druhového složení porostů. 

Při rozhodování o vápnění travinných biotopů v rámci soustavy NATURA 2000 je 

potřeba řídit se doporučeními regulačního managementu. 

Hnojení je závislé na typu lučního porostu a na typu managementu. Při udržení 

charakteru biotopu by frekvence a intenzita dodávaných živin měla odpovídat odběru 

biomasy.  

Odstraňování náletových dřevin je důležitou součástí péče o trvalé travní porosty a 

preferována je likvidace mladých jedinců během průběžné údržby. 

Silně šířící se invazní druhy do přirozených společenstev je třeba potlačovat a to 

nejen na vymezeném území, ale důležité je také zabezpečit, aby z okolí opět nedocházelo 

k následnému rozšiřování. 

Dále jsou v práci části zaměřeny na péči o křoviny, které jsou opomíjeny při 

ochraně přírody, na vodní biotopy. V další části jsou pro jednotlivé biotopy navrženy 

vhodné způsoby péče. Kromě druhů péče se práce dotýká dotační politiky Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva životního prostředí. 

A.3.3 Pastva jako prostředek údržby TTP 

Jedním z hlavních faktorů, které utvářely evropskou přírodu, byla pastva. Ve 

středověké krajině existovala mozaika vegetace. Postupně se měnil způsob provádění 

pastvy. K ústupu pastvy vedla intenzifikace zemědělství  a zavedení celoročního stájového 
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chovu. Nespásaná krajina začala zarůstat. Pastva nemá na krajinu pouze kladný dopad, ale 

některé organismy likviduje. V prostředí jemné mozaiky to však nebyl problém. Rostliny i 

živočichové se v krajině neustále stěhovali, někde vymírali a zároveň osídlovali nová 

území. Dnešní mozaika biotopů je podstatně hrubší a neumožňuje toto stěhování. Dochází 

k izolování druhů. 

Louky vznikaly až zhruba kolem roku 500 p.n.l., kdy se objevily první kosy. 

Pastviny a louky se odlišují strukturou, druhovou skladbou, prokořeněním. Pro pastviny je 

typická nízká vegetace přizpůsobená okusu a sešlapu. Pro louky zase rostliny vyššího 

vzrůstu, jejichž společenstva jsou formována zejména konkurencí o světlo. Pro některé 

louky je typické podzimní přepásání po druhé nebo třetí seči. Těmto typům luk se říká 

přepásané louky. 

Pro jednotlivé druhy pastvin (X5 intenzivně obhospodařované pastviny, T1.3 

poháňkové pastviny), luk (T1.1 ovsíkové louky, T1.2 trojštětové louky, T2.1 subalpiské 

smilkové trávníky, T2.2 horské smilkové trávníky s alpínskými druhy, T2.3 podhorské a 

horské smilkové trávníky, T3.4 širokolisté suché trávníky) a biotopy, které by se neměly 

pastevně obhospodařovat (R1.1 a R1.2 luční prameniště, T1.5 vlhké pcháčové louky, T1.6 

tužebníková lada) kromě popisu, ekologie je v této publikaci doporučen způsob 

obhospodařování. Způsoby obhospodařování travních porostů je možné těmito způsoby: 

pastvou, sečí a mulčováním a pro zajištění dostatečné produkce a kvality píce je možné 

hnojením, vápněním, orbou, přísevem a vypalováním.  

Používané pastevní systémy je možné rozdělit na rotační a kontinuální. Při rotačním 

pasení je území rozděleno na několik částí a postupně vypásáno na rozdíl od kontinuálního, 

kdy je celé území vypásáno dobytkem nepřetržitě během jedné sezóny. 

Každý způsob obhospodařování působí na prostředí jinak ,a proto je důležité na 

počátku definovat, jak by měl vypadat cílový stav travnatého porostu. Pastevní porost se 

liší od lučního. Pastva nepůsobí na porost stejně po celé ploše, jednotlivá místa se liší, na 

rozdíl od sečení. 

Na obhospodařované travní porosty je vázáno množství druhů bezobratlých 

živočichů, především hmyzu a pavouků. Proto je důležité ponechat alespoň malé,dočasně 

neobhospodařované plochy jako útočiště. Místa by se měla střídat, aby nedocházelo 

k jejich degradaci. 
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Také edafon je ovlivňován způsobem obhospodařování. Zejména intenzivní pastva 

eliminuje druhy vázané na povrchové struktury travního porostu. Intenzivní pastva a příliš 

časté sečení mohou mít negativnější dopad na půdní faunu než extenzivní pastva. 

Obratlovcům, potřebujícím potravu a úkryt, rozsáhlé jednotvárné plochy 

nevyhovují. Buď tam nežijí vůbec nebo jen zalétávají za potravou, kromě zcela hojných 

druhů. Pastva má negativní vliv na řadu druhů, např. na chřástala polního, který zcela 

chybí v plochách pasených. 

Zachování druhové diverzity je jedním z hlavních cílů obhospodařování travních 

porostů v chráněných územích. Mozaiková struktura krajiny je nezbytným předpokladem 

pro přežívání vysokého počtu druhů. K doporučením, která mohou vést k tomuto cíli, patří 

rozdělení rozsáhlých ploch na několik menších různě obhospodařovaných, nesečení 

nedopasků (na nezaplevelených pastvinách bez šťovíku), ponechání rozptýlené zeleně, 

vysokostébelné porosty nejprve sklidit na seno a potom přepásat, raději využít krátkodobé 

intenzivní pastvy než kontinuální. 

Dotační tituly ve vztahu k ochraně biodiverzity je možno rozdělit na poskytované 

Ministerstvem zemědělství (SAPS, LFA a Agroenviromentální opatření) a Ministerstvem 

životního prostředí (PPK), není nutné vlastnit hospodářská zvířata.  

A.3.4 Zpráva o plnění aktivit za Beskydy 

V CHKO Beskydy v rámci projektu „Zachování biologické rozmanitosti trvalých 

travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití 

nových zdrojů financování Evropské unie“ v roce 2006 byly realizovány dílčí monitoringy 

: síťové mapování flóry, mapování blanokřídlých – čmeláků, síťové mapování motýlů, 

mapování ptactva, monitoring vlivu managementových zásahů na změny druhového 

složení společenstev TTP.  

V roce 2006 byl zaznamenán výskyt kolem 1100 druhů cévnatých rostlin, kolem 

196 druhů zařazeno do některé z kategorií ohrožení. Zjištěno bylo rozšíření teplomilných 

rostlin z teplejších částí Moravy. Mapování ukázalo úbytek druhů, které byly považovány 

za hojnější. 
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Součástí zprávy je popis základních typů nelesní vegetace a způsobu jejich 

obhospodařování. Jedná se o louky (květnaté teplomilné louky, mezofilní ovsíkové louky), 

pastviny, mokřady a prameniště, lemy a křoviny. 

V rámci monitoringu vlivu různého managemntu na pastevní porosty v CHKO 

Beskydy byly založeny a popsány tři různé lokality v jižní části CHKO Beskyd. Výsledky 

výzkumu díky krátké době nebyly známy, a proto nebyl doporučen žádný management. 

Vzhledem k rozdílům v počátečním stavu vegetace podle zprávy lze očekávat, že reakce 

konkrétních druhů rostlin na příslušný typ managementu budou na každé lokalitě různé. 

Další část zprávy je věnována monitoringu denních motýlů, který potvrdil častější 

výskyt druhů, které jsou v rámci ČR na pokraji vyhynutí a potvrdil výskyt některých 

druhů, které byly v jižní části CHKO Beskydy považovány za nezvěstné a pravděpodobně 

již vymřelé. Jako prioritní je dlouhodobě zajistit přežití modráska černoskvrnitého – 

navržením druhu jako prioritního pro ochranu v systému NATURA 2000 na území CHKO 

Beskydy. K požadovaným způsobům hospodaření patří – nezalesňovat území výskytu 

tohoto druhu, vlhké nivní louky séct mozaikově, provádět 1 seč do 15. června nebo po 10. 

září, seč provádět mozaikově, nehnojit, nemulčovat. 

Monitoring čmeláků byl proveden na lokalitě Portáš – Kohútka – Kobylářky a bylo 

pozorováno celkem 276 čmeláků. Jednorázová seč velkých ploch způsobí okamžitou ztrátu 

potravních zdrojů a dochází ke zvýšené predaci hnízd ze strany včelojeda lesního. To vede 

k potřebě zavedení postupných sečí nebo pastvy.   

Mapování ptáků proběhlo na 8 lokalitách v ptačí oblasti Horní Vsacko. Bylo 

zjištěno více než 70 druhů ptáků, z toho 15 patří mezi chránění či ohrožené. Velké druhové 

spektrum je dáno pestrou mozaikou biotopů díky diferencovanému způsobu hospodaření. 

A.3.5 Výsledky průzkumu Karpaty 

Průzkum trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty navazuje na předchozí 

výzkumy a zajišťovala ho ZO ČSOP Bílé Karpaty. Byly potvrzeny 3 lokality výskytu 

hořečku žlutavého (Gentianella lutescens) a 4 lokality srpice karbincolisté (Serratula 

lycopifolia). Výsledky by měly být použity při vymezování druhově bohatých TTP, 

v plánech péče o MZCHÚ, při doporučení managementu v rámci Plánu péče o krajinu. 



Iva Moslerová: Péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy 

2009  27 

Je doporučen vhodný management TTP – vytvářet mozaiku v čase i prostoru. 

K těmto doporučením patří postupná nebo dělená seč, přepásání otav, ponechání 

nepokosených pásů nebo částí ploch, potřeba dělit velké různorodě půdní bloky, údržba 

okrajů a rozptýlené zeleně a neponechávání nepokosený vyšší porost po splnění 

předepsaného minimálního počtu kosení. 

Součástí je i monitoring v Beskydech, který je podrobněji popsán ve zprávě o 

plnění aktivit za Beskydy. 

A.3.6 Plán péče CHKO Beskydy 

Podle plánu péče je základním dlouhodobým cílem v oblasti ochrany přírody a 

krajiny aktivní prosazování principů trvale udržitelného obhospodařování krajiny, šetrné 

využívání zdrojů pod podmínkou zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky 

oblasti. 

Ochrana přírody 

„Ochranu živočišných a rostlinných druhů je nutno chápat jako ochranu biotopu, 

ochranu populací a jejich vzájemných vztahů.“ V plánu péče se doporučuje tyto principy 

aplikovat na celé území CHKO Beskydy a nejen na maloplošných chráněných územích, 

aktivní posilování ohrožených druhů, obnovovat zaniklé typy ekosystému. 

Zemědělství 

Udržení současné rozlohy a biodiverzity nelesních ekosystému, které jsou ohroženy 

ubýváním zemědělské činnosti, degradací a zalesněním a podpora návratu vhodného 

zemědělského obhospodařování krajiny. 

Lesní hospodářství 

Podpora přirozeného zastoupení lesních dřevin a šetrného způsobu hospodaření. 

Vodní hospodářství 

Obnova průchodnosti vodních toků, ochrana vodních toků musí být systémová. 

Stavební aktivity 

Důraz kladen na zachování volné nezastavěné krajiny ve všech zónách. 

Těžba, průmysl, energetika 
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Vyloučení umisťování velkých investičních záměrů poškozujících přírodní nebo 

krajinné hodnoty CHKO a to nejen na území CHKO, ale i v jeho bezprostřední blízkosti. 

Rekreace, sport, turistika 

Při rekreačním a sportovním využívání území CHKO je důležité, aby nedocházelo 

k narušování přírodních hodnot. 

Výchova, informační a osvětová činnost 

Jedná se o základní prostředek vytváření kladného vztahu k ochraně přírody u 

široké veřejnosti, hospodářských subjektů a orgánů státní správy. 

V další části plánu je podrobněji probraná zonace. Území CHKO Beskydy je 

rozděleno do 4 zón, jejichž účel je zde popsán včetně opatření nutných k jejich zachování.  

Protože tento plán je z roku 1998 a nový není ještě schválen, nemá význam zde 

popisovat cíle, které jsou zde uváděny. Zejména se jedná o inventarizační průzkumy 

vyhlášených a navrhovaných ZCHÚ, maloplošných ZCHÚ. Zda cíle byly splněny, jsem 

nezkoumala, protože to není předmětem mé bakalářské práce. Zaměřila jsem se na části, 

které se věnují zachování druhové diverzity.   

Pro ochranu populací je podle plánu péče zajistit dostatečně velké biotopy (většinou 

MCHÚ nejsou postačující), aby byla umožněna existence populace vysoko nad hranicí 

reprodukčního minima. Důležité je také to, že management by měl udržovat celý 

ekosystém, nejen některé části, např. fytocenózu. Záchrana původního genofondu probíhá 

převážně v MCHÚ, ale také na záchranných genofondových plochách, na kterých se 

vybrané druhy pěstují a chovají ex situ. V případě možností je snaha o repatriaci dnes již 

vymizelých druhů do existujících nebo rekonstruovatelných biotopů. 

Konkrétní způsoby managementu zde doporučeny nejsou. 

Další kapitoly se věnují lesnímu hospodářství, zemědělství, myslivosti, rybářství, 

vodního hospodářství, výstavbě, dopravě, těžbě, průmyslu a energetice, rekreaci, sportu, 

turistice, ekologické výchově a informační službě. 
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B. Výzkumná část 

B.1. Metody, práce a materiál 

Vymezené území jsem rozdělila do 12 částí (podrobnější popis viz. kapitola č. 

B.1.1.) a zakreslila do mapy s měřítkem 1:3200.  

Cévnaté rostliny jsem určovala podle Botanického klíče (Kubát a kol., 2003), dále 

jsem používala publikace Chráněné rostliny České a Slovenské republiky (Průša, 2005), 

Barevný atlas rostlin (Randuška, 1983). Výsledky jsem zapsala do tabulek podle 

jednotlivých částí vymezeného území. Dále jsem se zaměřila na chráněné rostliny, který 

jsem zapsala do zvláštních tabulek s určením míry ohrožení podle tří druhů kritérií.  

 

B.1.1 Vymezení trvalých výzkumných ploch, jejich zaměření a popis 

Ke své práci jsem si vybrala louku, která se nachází na katastrálním území obce 

Staré Hamry v nadmořské výšce 640 – 695 m.n.m. (obr. č.2). 
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Obr. č. 2 mapa vymezeného území (http://mapy.nature.cz/) 

Zaměření výzkumných ploch 

A 49°28´17´´N 

 18°27´24´´E   

B 49°28´17´´N 

 18°27´34´´E 

C 49°28´9´´N 

 18°27´26´´E 

D 49°28´8´´N 

 18°27´31´´E  

Popis výzkumných ploch 

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová a kol., 

2001) mají v širším okolí území přirozený výskyt bučiny s kyčelnicí žláznatou (Dentario 

glandulosae – Fagetum). Přirozená náhradní společenstva jsou: lesní – smrkové 

A B 

C 
D 
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monokultury (Picea abies), křovinná – společenstva třídy Rhamno-Prunetea, luční a 

pastvinná – společenstva svazu Arrhenatherion a Polygono-Trisetion, chudé louky a 

pastviny řádu Nardetália, rederální – Galio-Urticetea, segetální – Spergulo-Scleranthetum.  

Vymezené území je mozaikovité, nejedná se o jeden typ lučního společenstva. 

Části louky jsou vlhké, části sušší, nachází se zde i prameniště.  

Historie 

Vznik luk a pastvin v Beskydách je spojen s lidskou činností. Nejedná se o přírodní 

prvek, který by vznikl samovolným vývojem. Naopak je výsledkem hospodaření.  

Od 16. století se hovoří o tzv. pasekářské kolonizaci, kdy lidé rozšiřovali 

zemědělské půdy v horách vytvářením pasek, kde stavěli i hospodářská stavení. Ve stejné 

době dochází k tzv. valašské kolonizaci, kdy přistěhovalci přinesli znalosti salašnictví. Ke 

změně postupně dochází v 18. a hlavně 19. století omezováním salaší, vykupováním nebo 

zabíráním pasek a jejich zalesňováním. (http://www.bilekarpaty.cz/csop/ke-stazeni)  

Také na vymezeném území se hospodařilo ještě na přelomu 60. a 70. let. Tak jak 

bylo zvykem v okolí, část území bylo využíváno jako pole, část jako louka sloužící k 

získávání krmiva (sena) pro zvířata. Dobytek se pásl na pasinku, ne na louce. Pole nebyla 

stále na stejném místě. Jako první se na zoraném poli vyséval oves, v dalším roce nebo 

dvou následovaly brambory a pak ječmen, který se podséval travní směsí. Původní rostliny 

byly doplňovány rostlinami, které byly vhodné pro krmení dobytka. Louky se kosily ručně 

kosami, takže nebylo možné zvládnout rozsáhlé pozemky během jednoho dne, jak je tomu 

v současnosti pomocí mechanizace. Seno bylo několikrát obráceno a rostliny se mohly 

vysemenit. Seč se prováděla 2x ročně a po otavách až v září byly louky přepásány 

dobytkem, který svými kopyty rozrušil povrch země a tím umožnil lepší zapadnutí semen 

do země a větší šanci na vyklíčení. 

Po upuštění od hospodaření louka byla střídavě kosena a nechávána ladem. Na 

počátku 80. let byla část zalesněna borovicí lesní (Pinus sylvestris) (viz. obr. č.3). Na 

počátku roku 1988  byly borovice vykáceny a tato část louky byla ponechána 

samovolnému vývoji a změně rostlinných druhů oproti stavu před zalesněním. Zbytek 

louky byl kosen 1x ročně na seno. V 90. letech byla louka nepravidelně kosena a 

posledních pět let je kosena pravidelně 1x ročně v poslední třetině července. 
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Obr. č. 3 zalesněná část území (foto Karel Pluhař) 

Podle mého názoru současný termín kosení má za následek úbytek rostlin 

s pomalejším fenologickým vývojem (mečík, hořec). 

Podle podmínek jednotlivých částí, výskytu rostlinných druhů a způsobu 

obhospodařování je možné celé území rozdělit do 12 částí, které jsou zakresleny do mapy 

na obr.č.11. 

1. část bych vymezila z území, které bylo v 80. letech zalesněno. Na toto území je 

v posledních pěti letech ukládána usušená biomasa (pro nezájem o seno pro 

zkrmení nebo jiné využití). Protože je biomasa usušená, její rozklad je pomalý a 

trvá přibližně tři roky. Území je značně obohaceno živinami, a proto se zde 

vyskytuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), která se před ukládáním biomasy 

nevyskytovala. Většina území je pokryta sušenou biomasou bez rostlinného 

pokryvu.  

2. část – území, které bylo zalesněno a vyznačuje se změněnou skladbou rostlinných 

druhů oproti stavu před zalesněním. Tato část je ponechána samovolné sukcesi bez 

dosévání, orby a jiného způsobu obhospodařování. Vyskytovala se zde na pravé 

polovině, která je vlhčí, dominantně vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), která 

však ustupuje (viz. obr.č.4). 
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Obr. č. 4 ustupující vrbina obecná (foto Iva Mosletová 27.7.2008) 

Na celé části se rozšiřuje psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) (viz. 

obr.č.5). Dochází také k zvyšování výskytu pcháče bahenního (Cirsium palustre), 

mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), vemeníku dvoulistého (Platanthera 

bifolia), bradáčku vejčitého (Listera ovata).  
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Obr. č. 5 rozšiřující se psineček výběžkatý (foto Iva Moslerová 27.7.2008) 

3. část – území výskytu hořce tolitovitého (Gentiana aesclepiadea), které nebývalo 

koseno díky nepřístupnosti pro těžkou mechaniku (traktor). Tato část byla oddělena 

od zbytku louky oplocením zalesněného území. Posledních pět let je kosena 

v červenci, tedy v době nevhodné pro rozmnožování hořce tolitovitého a ten je 

skoro zcela potlačen.  

4. část – oblast vyvěrání pramenů, která byla v 90. letech zalesněna smrkem ztepilým 

(Picea abies), protože je vedena jako lesní pozemek. Do té doby nebyla zalesněna, 

a proto jsem ho zde zařadila a také díky výskytu rostlin, které jsou zařazeny mezi 

chráněné.  Jsou zde jediná dvě místa výskytu orlíčku obecného (Aquilegia 

vulgaris), dále se zde nachází devětsil bílý (Petasites albus), trsy hořce tolitovitého 

(Gentiana aesclepiadea). S postupným růstem stromového patra  se bude skladba 

rostlinného patra měnit.  
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Obr. č. 6 orlíček obecný (foto Iva Moslerová 15.6.2008) 

5. část – zamokřené území, které je závislé na vodě z přepadu ze studny, ale během 

roku nevysychá. Je to oblast výskytu orchidejí, jejichž množství je v jednotlivých 

letech proměnlivé. Zejména je to prstnatec fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii) 

v různých varietách. 

6. část – sušší oblast se smilkou tuhou (Nardus stricta) a brusnicí borůvkou 

(Vaccinium myrtillus). 

7. část – zamokřené území. Jedná se o druhou oblast výskytu orchidejí, zejména 

prstnatce fuchsova (Dactylorhiza Fuchsii) a prstnatce májového (Dactylorhiza 

majalis). 

8. část – okraj lesa, který je zcela zarostlý hasivkou orličí (Pteridium aquilinum).  
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9. část – největší část louky, která je ukloněna na jihozápad. Oblast výskytu mečíku 

střechovitého (Gladiolus imbricatus), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia), 

bradáčku vejčitého (Listera ovata), kopretiny bílé (Leucanthemum vulgare), 

zvonku rozkladitého (Campanula patula), kohoutku lučního (Lychnis flos-cuculi), 

v mokřejších místech s pomněnkou hajní (Myosotis nemorosa). 

 

Obr. č. 7 území č. 9 (foto Iva Moslerová 15.6.2008) 
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10. část – prameništní oblast, která je dominantně porostlá skřípinou lesní (Scirpus 

sylvaticus). 

 

Obr. č. 8 prameništní oblast (foto Iva Moslerová 4.4.2009) 

11. část – okraj lesa, který je zcela zarostlý hasivkou orličí (Pteridium aquilinum). 

 

Obr. č. 9 okraj lesa s hasivkou orličí (foto Iva Moslerová 27.7.2008) 

12. část – území s jížní expozicí, na kterém jsou dvě místa výskytu ocúnu jesenní 

(Colchicum autumnale) (na jednom místě vykvétá každoročně, na druhém místě 

jsem nezaznamenala každoroční výskyt). Na této části je největší výskyt mečíku 

střechovitého (Gladiolus imbricatus) z celého vymezeného území (viz. obr.č.10). 

Dále je zde zastoupen vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý 
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(Listera ovata), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), zvonek rozkladitý 

(Campanula patula), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) a další. 

 

Obr. č. 10 mečík střechovitý (foto Iva Moslerová 29.6.2008) 
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Obr. č. 11 mapa s rozděleným územím do 12 částí (http://mapy.nature.cz/) 

B.2. Výsledky práce 

B.2.1 Floristický průzkum na vymezeném území 

Floristický průzkum jsem prováděla na vymezeném území, které jsem rozdělila do 

12 dílčích částí, jež jsem podrobněji popsala výše, proto na tomto místě uvádím pouze 

výsledky průzkumu.  
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1. část 

Tabulka 1 Floristický průzkum na vymezeném území č. 1 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Achillea millefolium L. řebříček obecný 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Campanula patula L. zvonek rozkladitý 

Centaurea phrygia L. chrpa parukářka 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Elytrigia repens (L.) DESV. pýr plazivý 

Galeopsis ladanum L. konopice širolistá 

Hypericum maculatum Crantz třezalka skvrnitá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Rubus fruticosus (L.) agg. ostružiník ostružinatý 

Rumex acetosa L. šťovík kyselý 

Senecio ovatus (G.,M. et Sch.) Willd. starček Fuchsův 

Symphytum officinale L. kostival lékařský 

Trifolium pratense L. jetel luční 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá 
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2. část 

Tabulka 2 Floristický průzkum na vymezeném území č. 2 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Achillea millefolium L. řebříček obecný 

Ajuga reptans L. zběhovec plazivý 

Alchemilla vulgaris L. kontryhel obecný 

Anemone nemorosa L. sasanka hajní 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Briza media L. třeslice prostřední 

Caltha palustris L. blatouch bahenní 

Campanula patula L. zvonek rozkladitý 

Carex nigra (L.) Reichard ostřice obecná 

Carlina accaulis L. pupava bezlodyžná 

Centaurea phrygia L. chrpa parukářka 

Cirsium palustre (L.)SCOP. pcháč bahenní 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Euphrasia rostkoviana Hayne světlík lékařský 

Festuca ovina L. kostřava ovčí 

Festuca rubra L. kostřava červená 

Gladiolus imbricatus L. mečík střechovitý 

Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý 

Holcus lanatus L. medyněk vlnatý 
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Hypericum maculatum Crantz třezalka skvrnitá 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Leontodon hispidus L. pampeliška srstnatá 

Leucanthemum vulgare Lamk kopretina bílá 

Listera ovata (L.) R. Br. bradáček vejčitý 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Phleum pratense L. bojínek luční 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Plantago major L. jitrocel větší 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Poa annua L. lipnice roční 

Poa pratensis L. lipnice luční 

Poa trivialis L. lipnice obecná 

Polygala vulgaris L. vítod obecný 

Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Rubus fruticosus (L.) agg. ostružiník ostružinatý 

Rumex acetosa L. šťovík kyselý 

Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní 

Symphytum officinale L. kostival lékařský 
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Trifolium pratense L. jetel luční 

Trifolium repens L. jetel plazivý 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 

Veronica officinalis L. rozrazil lékařský 

Veronica persica Poiret rozrazil perský 

 

Tabulka 3 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 2 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v r. 

2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS     

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Gladiolus 

imbricatus L. 

mečík 

střechovitý 

druhy silně 

ohrožené C2   

Listera ovata  

(L.) R. Br. 

bradáček 

vejčitý   C4   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard  

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   
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3. část 

Tabulka 4 Floristický průzkum na vymezeném území č. 3 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL  ovsík vyvýšený 

Centaurea phrygia L. chrpa parukářka 

Cirsium palustre  (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Dactylis glomerata L.  srha laločnatá 

Gentiana asclepiadea SCOP. hořec tolitovitý 

Hypericum maculatum Crantz třezalka skvrnitá 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Polygala vulgaris L. vítod obecný 

Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 

Rubus fruticosus (L.) agg. ostružiník ostružinatý 

Senecio ovatus (G.,M. et Sch.) Willd. starček Fuchsův 

Trifolium pratense L. jetel luční 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 

Veronica officinalis L. rozrazil lékařský 

Veronica persica Poiret rozrazil perský 
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Tabulka 5 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 3 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v r. 

2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS     

NATURA 

2000 

Gentiana 

asclepiadea 

SCOP. 

hořec 

tolitovitý    C4   

 

4. část 

Tabulka 6 Floristický průzkum na vymezeném území č. 4 

Anemone nemorosa L. sasanka hajní 

Aquilegia vulgaris L. orlíček obecný 

Caltha palustris L. blatouch bahenní 

Cardamine amara L. řeřišnice hořká 

Chaerophyllum hirsutum L. krabilice chlupatá 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Gentiana asclepiadea SCOP. hořec tolitovitý 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Oxalis acetosella L. šťavel kyselý 

Petasites albus (L.) Gaertn. devětsil bílý 
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Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Primula elatior L. prvosenka vyšší 

Rubus fruticosus  (L.) agg. ostružiník ostružinatý 

Tussilago farfara L. podběl lékařský 

 

Tabulka 7 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 4 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v r. 

2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS     

NATURA 

2000 

Aquilegia 

vulgaris L. 

orlíček 

obecný   C3   

Gentiana 

asclepiadea 

SCOP. 

hořec 

tolitovitý   C4   

 

5. část 

Tabulka 8 Floristický průzkum na vymezeném území č. 5 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii  prstnatec Fuchsův pravý 

Dactylorhiza maculata L. prstnatec plamatý 
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 Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et 

Summerhayes prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Gladiolus imbricatus L. mečík střechovitý 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Listera ovata (L.) R. Br. bradáček vejčitý 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Poa pratensis L. lipnice luční 

Poa trivialis L. lipnice obecná 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Vicia cracca L. vikev ptačí 
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Tabulka 9 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 5 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb.

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v 

r. 2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS    

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

fuchsii subsp. 

fuchsii  

prstnatec 

Fuchsův   C4   

Dactylorhiza 

maculata L.  

druhy kriticky 

ohrožené C1  

Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

Hunt et 

Summerhayes 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Gladiolus 

imbricatus L. 

mečík 

střechovitý 

druhy silně 

ohrožené C2   

Listera ovata (L.) 

R. Br. 

bradáček 

vejčitý   C4   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard 

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   
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6. část 

Tabulka 10 Floristický průzkum na vymezeném území č. 6 

Gentiana asclepiadea SCOP. hořec tolitovitý 

Nardus stricta L. smilka tuhá 

Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 

Vaccinium myrtillus L. brusnice borůvka 

 

Tabulka 11 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 6 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v r. 

2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS     

NATURA 

2000 

Gentiana 

asclepiadea 

SCOP. 

hořec 

tolitovitý   C4   

 

7. část 

Tabulka 12 Floristický průzkum na vymezeném území č. 7 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 
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Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii  prstnatec Fuchsův 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et 

Summerhayes prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Tussilago farfara L. podběl lékařský 

 

 

Tabulka 13 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 7 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v r. 

2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS     

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

fuchsii subsp. 

fuchsii  

prstnatec 

Fuchsův   C4   
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Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

Hunt et 

Summerhayes 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard 

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   

 

8. část 

Tabulka 14 Floristický průzkum na vymezeném území č. 8 

Fragaria vesca L.  jahodník obecný 

Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. mateřka trojžilná 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn hasivka orličí 

 

9. část 

Tabulka 15 Floristický průzkum na vymezeném území č. 9 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Achillea millefolium L. řebříček obecný 

Ajuga reptans L. zběhovec plazivý 

Alchemilla vulgaris L. kontryhel obecný 

Anemone nemorosa L. sasanka hajní 

Anthyllis vulneraria L. úročník holboj 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 
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Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Briza media L. třeslice prostřední 

Campanula patula L. zvonek rozkladitý 

Carex nigra (L.) Reichardt ostřice obecná 

Centaurea phrygia L. chrpa parukářka 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní 

Cruciata glabra (L.) Ehrendf svízel jarní 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et 

Summerhayes prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Festuca ovina L. kostřava ovčí 

Festuca rubra L. kostřava červená 

Gentiana asclepiadea SCOP. hořec tolitovitý 

Gladiolus imbricatus L. mečík střechovitý 

Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý 

Holcus lanatus L. medyněk vlnatý 

Hypericum maculatum Crantz třezalka skvrnitá 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Leontodon hispidus L. pampeliška srstnatá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Listera ovata (L.) R. Br. bradáček vejčitý 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 
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Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Phleum pratense L. bojínek luční 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Plantago major L. jitrocel větší 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Poa annua L. lipnice roční 

Poa pratensis L. lipnice luční 

Poa trivialis L. lipnice obecná 

Polygala vulgaris L. vítod obecný 

Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 

Primula elatior (L.) Hill prvosenka vyšší 

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Rubus fruticosus (L.) agg. ostružiník ostružinatý 

Rumex acetosa L. šťovík kyselý 

Trifolium pratense L. jetel luční 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 

Veronica officinalis L. rozrazil lékařský 

Veronica persica Poiret rozrazil perský 

Vicia cracca L. vikev ptačí 

 

 



Iva Moslerová: Péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy 

2009  54 

Tabulka 16 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 9 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v r. 

2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS     

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

fuchsii 

prstnatec 

Fuchsův   C4   

Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

Hunt et 

Summerhayes 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Gentiana 

asclepiadea 

SCOP. 

hořec 

tolitovitý   C4   

Gladiolus 

imbricatus L. 

mečík 

střechovitý 

druhy silně 

ohrožené C2   

Listera ovata 

(L.) R. Br. 

bradáček 

vejčitý   C4   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard 

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   
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10. část 

Tabulka 17 Floristický průzkum na vymezeném území č. 10 

Caltha palustris L. blatouch bahenní 

Cardamine amara L řeřišnice hořká 

Chaerophyllum hirsutum L. krabilice chlupatá 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý 

Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní 

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá 

 

11. část 

Tabulka 18 Floristický průzkum na vymezeném území č. 11 

Fragaria vesca L. jahodník obecný 

Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn hasivka orličí 

 

12. část 

Tabulka 19 Floristický průzkum na vymezeném území č. 12 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Achillea millefolium L. řebříček obecný 
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Ajuga reptans L. zběhovec plazivý 

Alchemilla vulgaris L. kontryhel obecný 

Anthyllis vulneraria L. úročník holboj 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Briza media L. třeslice prostřední 

Campanula patula L. zvonek rozkladitý 

Carex nigra (L.) Reichardt ostřice obecná 

Carlina acaulis L. pupava bezlodyžná 

Centaurea phrygia L. chrpa parukářka 

Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Colchicum autumnale L. ocún jesenní 

Cruciata glabra (L.) Ehrendf svízel jarní 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et 

Summerhayes prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Euphrasia rostkoviana Hayne světlík lékařský 

Festuca ovina L. kostřava ovčí 

Festuca rubra L. kostřava červená 

Fragaria vesca L.  jahodník obecný 

Galium verum L. svízel siřišťový 

Gladiolus imbricatus L. mečík střechovitý 
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Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý 

Holcus lanatus L. medyněk vlnatý 

Hypericum maculatum Crantz třezalka skvrnitá 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Leontodon hispidus L. pampeliška srstnatá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Listera ovata (L.) R. Br. bradáček vejčitý 

Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Phleum pratense L. bojínek luční 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Plantago major L. jitrocel větší 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Poa annua L. lipnice roční 

Poa pratensis L. lipnice luční 

Poa trivialis L. lipnice obecná 

Polygala vulgaris L. vítod obecný 

Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 

Primula elatior (L.) Hill prvosenka vyšší 

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Rhinanthus minor L. kokrhel menší 
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Rubus fruticosus (L.)  agg. ostružiník ostružinatý 

Rumex acetosa L. šťovík kyselý 

Symphytum officinale L. kostival lékařský 

Trifolium pratense L. jetel luční 

Trifolium repens L. jetel plazivý 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 

Veronica officinalis L. rozrazil lékařský 

Veronica montana L. rozrazil horský 

Veronica persica Poiret rozrazil perský 

Vicia sylvatica L. vikev lesní 

Vicia cracca L. vikev ptačí 

 

Tabulka 20 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 12 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR           (stav v r. 

2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS     

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

Hunt et 

Summerhayes 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Gladiolus 

imbricatus L. 

mečík 

střechovitý 

druhy silně 

ohrožené C2   
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Listera ovata 

(L.) R. Br. 

bradáček 

vejčitý   C4   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard 

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   

 

B.2.2 Legislativa 

Všechny druhy rostlin jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 

Sb. chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem v takové šíři, která by 

mohla vést k jejich degeneraci, narušení rozmnožování druhů, zániku druhů nebo zničení 

ekosystému. Zvláště chráněné rostliny (zvláště chráněné druhy rostlin se dle stupně jejich 

ohrožení člení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené) jsou chráněny ve všech 

svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích. Chráněn je také 

jejich biotop. Tyto rostliny je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo 

jinak rušit ve vývoji. Na daném území se vyskytují čtyři rostliny, které je možno zařadit do 

kategorie zvláště chráněné rostliny. Jedná se o mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), 

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prsnatec plamatý (Dactylorhiza maculata) a 

vemeník dvoulistý (Platanhtera bifolia). 

Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (stav v roce 2000) jsou 

ohrožené rostliny rozděleny na C1 kriticky ohrožené, C2 silně ohrožené, C3 ohrožené a C4 

vzácnější vyžadující další pozornost. Mezi rostliny C1 až C4 je možno zařadit osm druhů 

rostlin, které se na vymezeném území vyskytují (viz. výše uvedené tabulky). 

Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích) se zabývá ochranou rostlin. V 

příloze II jsou vyjmenovány druhy živočichů a rostlin, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení 

zvláštních oblastí úpravy ve státech Evropské unie. Na daném území se nenachází žádná 

z rostlin z přílohy II. 
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B.2.3 Přírodní památka Podgruň 

PP Podgrúň představuje vlhkou vrchovištní louku na severozápadním svahu 

v podhřebenové části rozsochy Kozlena – Grúň a nachází se v pramenné oblasti potoka 

Jamník v nadmořské výšce 780 - 815 m. Motivem ochrany je zachování vrchovištní louky 

s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin. Mezi rostliny, které se zde vyskytují, 

patří např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec lesní (Pedicularis 

sylvatica), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum) a přeslička bahenní (Equisetum 

palustre), ostřice prosová (Carex panicea), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice rusá (Carex 

flava agg.), ostřice ježatá (Carex echinata), violka bahenní (Viola palustris), suchopýr 

úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a pcháč bahenní (Cirsium palustre), hojný prstnatec 

májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. 

fuchsii) a mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), dále smilka tuhá (Nardus stricta), 

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), kostřava červená (Festuca rubra) a kostřava ovčí 

(Festuca ovina), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), třezalka skvrnitá (Hypericum 

maculatum), mochna nátržník (Potentilla erecta), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), 

hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), roste tady jedna z největších populací brusnice 

brusinky (Vaccinium vitis-idaea) a jediná původní populace klikvy bahenní (Oxycoccus 

palustris) v CHKO Beskydy. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1423) 

Podobně jako v PP Podgruň, tak i na území, kde jsem prováděla průzkum, se 

nachází řada shodných druhů, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec 

Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hořec tolitovity 

(Gentiana asclepiadea). Další podobností je to, že se na obou místech nachází pramenná 

oblast. Proto je možné porovnávat způsoby obhospodařování obou území. 

B.3. Hodnocení a diskuze 

B.3.1 Hodnocení vlivu četnosti a termínu kosení na druhovou diverzitu bylin 

Existence druhově bohatých lučních společenstev a pastvin je podmíněna lidskou 

činností. Způsob obhospodařování zásadně ovlivňuje zastoupení jednotlivých druhů 

rostlin. Na jedné straně je může podporovat – vytvářet vhodné podmínky, ale na druhou 

stranu je může potlačovat – omezovat, a tak vytvářet podmínky pro rostliny jiné. Nelze 



Iva Moslerová: Péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy 

2009  61 

stanovit jednotný postup hospodaření pro všechny louky, jehož dodržováním by bylo 

dosaženo cíle – zachování biodiverzity. 

 Každá louka vyžaduje určitý způsob péče, který by vycházel z druhové skladby, 

ale také by se přizpůsobil konkrétním podmínkám daného roku. Vlivem počasí rostliny 

nekvetou vždy ve stejnou dobu a není tedy možné stanovovat přesné termíny údržby. 

Důležité je vycházet ze znalostí biologie jednotlivých druhů, způsobů rozmnožování, 

potřeb živin, přizpůsobivosti měnícím se podmínkám. Také znalost historie a vývoje 

daného pozemku může pomoci při stanovování vhodné péče.  

Každý způsob péče má své výhody a nevýhody. Na tomto místě bych zkusila 

porovnat základní způsoby péče. 

Pastva celoroční 

Výhody 

 zachování travního porostu 

 malá energetická náročnost údržby 

 produkce masa, mléka, vlny 

 disturbance – kopyty rozrušován povrch  

Nevýhody 

 vhodné pouze pro zemědělsky hospodařící vlastníky 

 pouze rostliny odolné sešlapávání, rychle rostoucí rostliny a 

rostliny, kterým se zvířata vyhýbají 

 málo kvetoucích rostlin 

 nutnost trvalé péče o zvířata 

 nutnost krmení a ustájení přes zimu  

Kosení 1x  ročně celého území najednou těžkou mechanizací 

Výhody 

 zachování travního porostu 

 podpora biodiverzity (v případě vysemenění) 
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 odstraňování nadbytečné hmoty 

 podpora provozovatelů mechanických zařízení 

Nevýhody 

 negativa provozu mechanických zařízení  

o vysoká energetická náročnost 

o hlučnost 

o zhutňování půdy 

o znečišťování ropnými produkty 

o znečišťování ovzduší 

o na podmáčených místech tvorba hlubokých kolejí 

 negativní vliv na živočichy 

Kosení 2x ročně s následným přepásáním 

Výhody 

 zachování travního porostu 

 podpora časně vysemeňujících se rostlin 

 disturbance – kopyty rozrušován povrch při přepásávání 

 podpora provozovatelů mechanických zařízení 

Nevýhody 

 negativa provozu mechanických zařízení  

o vysoká energetická náročnost 

o hlučnost 

o zhutňování půdy 

o znečišťování ropnými produkty 

o znečišťování ovzduší 

o na podmáčených místech tvorba hlubokých kolejí 
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 negativní vliv na živočichy 

Nechání ladem 

Výhody 

 žádná potřeba energie 

 neznečišťování půdy ropnými produkty 

 neznečišťování ovzduší 

 neznečišťování hlukem 

 nezhutňování půdy 

 bez tvorby hlubokých kolejí 

Nevýhody 

 postupné zarůstání náletem, rozšiřování lesa 

 změna druhové skladby rostlin 

 snižování biodiverzity 

 klimaxové stádium - les 

Při hodnocení jednotlivých způsobů vycházím z výsledků výzkumů a průzkumů, 

které uvádím výše v bodě č.. Tak jako je snaha zachování biodiverzity – tedy rozdílných 

druhů, tak i péče může být různá. Podle průzkumu, který se konal v Beskydech a Bílých 

Karpatech,  ani po třech letech rozdílného managementu nedošlo k zásadním  změnám 

v druhovém složení a ani po jedné sezóně nedošlo k diferenciaci ploch obhospodařovaných 

a ponechaných ladem.  

Vícenásobná seč se dá využívat na živinami bohatých loukách, časná seč je vhodná 

při obnově neudržovaných luk a při kosení na seno nebo siláž – ze zemědělského hlediska, 

pozdější seč umožňuje dozrání semen. 

B.3.2 Návrh plánu péče pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin vyskytujících 

se na trvalých plochách 

Při rozhodování jakým způsobem se starat o druhově pestrou louku na které se 

vyskytují také rostliny, které se řadí mezi chráněné, by se neměla péče zcela podřídit 
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druhům chráněným, ale zvolit takovou, která bude respektovat bohatost druhů. Jak jsem již 

dříve uvedla, vhodné je neprovádět stále stejné zásahy, ale využívat různých způsobů 

obhospodařování. Způsob obhospodařování je závislý na majitelích daných pozemků, na 

jejich ochotě starat se o své pozemky a na jejich možnostech. Na horách několik desetiletí 

dochází k opouštění hospodářských stavení a ty jsou převáděny na stavby rekreační. 

Jestliže majitelé louky nepronajímají zemědělcům, potom jejich jedinou možností péče je 

kosení. V současné době díky omezování chovu zemědělských zvířat není zájem o seno, 

takže při kosení není třeba brát zřetel na vhodnost termínu z hlediska zemědělského, ale je 

nutné ho podřídit požadavkům jednotlivých rostlin.  

K chráněným rostlinám, které se vyskytují na vymezeném území, patří mečík 

střechovitý (Gladiolus imbricatus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec 

Fuchsův (Dactylorhiza Fuchsii), prsnatec plamatý (Dactylorhiza maculata), bradáček 

vejčitý (Listera ovata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hořec tolitovitý (Gentiana 

aesclepiadea), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris). 

 

Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus)  

 Popis 

Vytrvalá rostlina s vejčitou hlízou, která se rozpadá 

v dlouhé šupiny a obalená pochvami loňských listů. Z hlízy 

vyrůstají 2-3  čárkovitě přímé mečovité listy. Vysoká je 20 -

80 cm, květenství je jednostranné, 5-10květé, květy fialově 

červené nebo narůžovělé. Kvete od konce června do srpna. 

Plodem je tobolka s malými křídlatými semeny, kterými se 

rozmnožuje. 

 Rozšíření 

Druh je rozšířen ve střední a východní Evropě a na 

Balkáně, u nás je rozšířenější na Moravě, jen na jižní 

Moravě chybí.  

 

 

Obr. č. 12  Gladiolus imbricatus 

(foto Iva Moslerová 29.6.2009) 
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 Ekologie        

Roste v podhorských a horských oblastech. Je to světlomilný druh s nárokem na 

minerálně bohatší a humózní půdy.  (Randuška D. a kol. (1983), 

http://www.botany.cz/cs/gladiolus-imbricatus/) 

 Plán péče 

Protože se mečík střechovitý rozmnožuje semeny, je důležité termín kosení 

posunout do srpna tak, aby se mohl vysemenit. V současné době je kosení prováděno 

v poslední třetině července, a to je rostlina v plném květu. Také podle výzkumu populaci 

vynechání kosení v jednom roce neuškodí. Za poslední čtyři roky se, podle mého názoru, 

díky nevhodnému termínu kosení, populace zmenšila. 

Orchideje 

Většina našich orchidejí ke svému životu potřebuje symbiotické houby, se kterými 

vytváří endotrofní mykorrhizu. Předpokládá se, že citlivost orchidejí na změny 

hospodaření a hnojení je dána do značné míry nepřímo – značnou citlivostí jejich 

mykorrhizních hub a přímo – jejich nízkou konkurenční schopností. U endotrofní 

mykorrhizy vlákna hub pronikají až do kořene rostliny. Tam jsou stravovány a rostlina tak 

často využívá hotové organické látky. Tento typ výživy se označuje jako mykotrofie. Na 

výživě jednotlivých druhů je podíl mykotrofie různý a v průběhu životního cyklu se často 

mění. Mykorrhiza má zásadní význam pro klíčení. Orchideje produkují velké množství 

velmi malých semen neobsahujících žádné zásobní látky. Semena mají jen nedokonale 

vytvořené bezděložné embryo – protokorm. Když semeno začne klíčit, protokorm protrhne 

osemení a je infikován příslušným druhem endofytní houby. Jestliže k infekci nedojde, 

protokorm zaniká. Vznikající jedinec je striktně závislý na mykotrofní výživě po dlouhou 

dobu, která může být i více než deset let a další kvetení je často závislé na množství 

zásobních látek v podzemních orgánech. Proto není výjimkou, že rostlina kvete pouze 

jednou za několik let. Další silná ekologická vazba je mezi rostlinami a hmyzími 

opylovači. Pro opylení velkého množství semen je důležitý účinný způsob přenosu pylu, 

který je přenášen ve velkém množství slepený v brylky, které se opylujícímu hmyzu 

přichytí na sosák nebo hlavu. Při návštěvě dalšího květu se uchytí na blizně. Motýlům 

může být návštěva osudná, protože nemohou sosák s přichycenými brylkami svinout do 
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původní polohy. (fle.czu.cz/~hejcman/pdf/orchideje_Uroda3_06.pdf; 

www.natur.cuni.cz/~vosolsob/soc.pdf) 

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)  

 Popis  

Vytrvalá, do 50 cm vysoká rostlina, s prstovitě 

dělenými hlízami. Květenství je 10 – 15 cm dlouhé, 

barva květu je rozličná – od skoro bílé po tmavě 

nachovou.Vejčitě kopinaté lístky skládají neúplnou 

přilbu, pysk s nachovou kresbou je trojlaločný, ostruha 

kratší než semeník. Listy jsou často skvrnité. Kvete od 

poloviny května do poloviny června. Zajímavý je 

způsob opylování prstnatců.  Rostliny neprodukují 

nektar, šálivé květy jsou navštěvovány pouze mladým, 

nezkušeným hmyzem (brzy se je naučí rozpoznávat). 

Kromě pohlavního rozmnožování se u něj vyskytuje i 

nepohlavní rozmnožování prostřednictvím dělení hlíz. 

To vysvětluje výskyt těsných shluků několika rostlin. 

 Rozšíření 

Rozšířen hlavně v západní a střední Evropě, chybí ve východní Evropě.  

 Ekologie 

Roste na vlhčích loukách od nížin až do hor. 

(http://www.botany.cz/cs/;.czu.cz/~hejcman/pdf/orchideje_Uroda3_06.pdf; Randuška D. a 

kol. (1983)) 

 Plán péče 

Pro rozmnožování prstnatce májového a i dalších druhů je důležité po kosení 

v termínu vyzrání semen odstranit pokosenou hmotu. Protože konkurenční schopnosti 

orchidejí jsou nízké, je důležité zabránit rozšíření konkurenčně silných rostlin včasnou 

sečí. 

 

Obr. č. 13 Dactylorhiza majalis (foto 

Iva Moslerová 24.5.2008) 
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Prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) 

 Popis 

Vytrvalá bylina, 15-60 cm vysoká, lodyha přímá, listy skvrnité, často však vybledlé 

nebo neskvrnité. Květenství až 7 cm dlouhé složené ze světle fialových, růžových i bílých 

květů. Prostřední úkrojek pysku velký, často delší postranních. Kvete v červnu a červenci, 

plodem je tobolka obsahující velké množství malých semen. 

 Rozšíření 

Podhorské a horské oblasti 

Evropy, západní Sibiř, areál výskytu 

zasahuje až do severního Mongolska. 

 Ekologie 

Roste na vlhkých i sušších 

loukách a pastvinách, ale i ve světlých 

listnatých a smíšených lesích od 

pahorkatin až do hor. 

(http://www.botany.cz/cs/; 

Randuška D. a kol. (1983)) 

 Plán péče  

viz. plán péče prstnatec májový 

Obr. č. 14  Dactylorhiza fuchsii (foto Iva Moslerová 

15.6.2008) 
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Prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata) 

 Popis  

Vytrvalá bylina, 20 – 70 cm vysoká, 3 – 10 

listů. Květenství je hustý klas, listeny jsou úzce 

kopinaté, špičaté, dolní kratší než květy. Květy jsou 

středně velké, třetí vnitřní okvětní lístek je vyvinutý 

v pysk, který je trojlaločný se středním úkrojkem užším 

a stejně dlouhým nebo o málo delším, než jsou oba 

postranní. Plodem jsou tobolky s velkým množstvím 

semen. Kvete od května do července.  

 Rozšíření 

Vyskytuje se v západní, střední a severní 

Evropě. (http://botany.cz/cs//) 

 Ekologie 

Roste od nížin do hor na loukách, pastvinách, mokřadech rašeliništích a ve světlých 

lesích. (Průša a kol., 2005) 

 Plán péče 

viz. plán péče prstnatech májový 

 

Bradáček vejčitý (Listera ovata)  

 Popis 

Vytrvalá, 20 – 60 cm vysoká světle zelená bylina 

s plazivým válcovitým oddenkem, lodyha přímá, listy 

široce vejčité, skoro vstřícné. Květenství 7 -20 cm 

dlouhé, květy žlutozelené, okvětní lístky na okrajích 

fialově naběhlé. Pysk je hluboce dvoulaločný. Kvete od 

května do července. Plodem je tobolka. V dospělosti není 

závislý na mykotrofní výživě. Podle Michala Hejcmana 

Obr. č. 15  Dactylorhiza maculata 

(foto Iva Moslerová 15.6.2008) 

Obr. č. 16  Listera ovata (foto Iva 

Moslerová 15.6.2008) 
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udávaná nezávislost na mykorhizní symbióze v dospělosti je pravděpodobně mylná.  

 Rozšíření 

Euroasijský druh, v Evropě chybí v severní Skandinávii a nejjižnější stálezelené 

zóně. 

 Ekologie 

Velká tolerance k podmínkám stanoviště. Snese kyselou, neutrální i silně 

alkalickou, lehkou i těžkou, vysýchavou i trvale vlhkou půdu. Roste v listnatých lesích, 

křovinách, na loukách a slatinných rašelinách od nížin po subalpinský stupeň. 

(http://www.botany.cz/cs/; Randuška D. a kol. (1983)) 

 Plán péče 

viz. plán péče prstnatec májový 

 

Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) 

 Popis 

Vytrvalá, 30 – 60 cm vysoká bylina, která vyrůstá  ze dvou poměrně hluboko 

v půdě uložených podlouhlých kořenových hlíz. Listy 

většinou dva, vstřícné, široce oválné až podlouhlé s výraznou 

žilnatinou. Květy bílé, silně vonné, pysk ostruhatý, 

celokrajný, na konci nazelenalý. Kvete od května do poloviny 

července, plodem je tobolka obsahující velké množství 

drobných semen. 

 Rozšíření 

Evropsko – západoasijský druh. 

 Ekologie 

Roste od nížin až po subalpínské polohy ve světlých 

lesích a v křovinách, také na otevřených loukách, na půdách 

suchých až vlhkých. (http://www.botany.cz/cs/; Randuška D. 

a kol. (1983)) 

Obr. č. 17 Platanthera bifolia (foto 

Iva Moslerová 15.6.2008) 
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 Plán péče 

viz. plán péče prstnatec májový 

 

Hořec tolitovitý (Gentiana aesclepiadea)  

 Popis 

Vytrvalá statná, 20 – 80 cm vysoká lysá, trsnatá rostlina se zdřevnatělým 

oddenkem. Listy jsou vstřícné, jednoduché, vejčitě kopinaté, dlouze zašpičatělé. Květy 

jsou sytě modré, vykvétají v úžlabí listů v horní části lodyhy. Kvete v červenci až září, 

plod je tobolka. 

 Rozšíření 

Vyskytuje se v horách jižní a střední Evropy, od východních Pyrenejí po pohoří 

Balkánu a Malé Asie. Na sever zasahuje do Západních Karpat, Hrubého Jeseníku a 

Krkonoš. 

 Ekologie 

Rozšířený je v horském až subalpinském stupni, roste ve vlhčích horských lesích a 

lesních lemech, stejně jako na světlých loukách, na půdách čerstvých až silně kyselých, 

středně bohatých, humózních, kamenitých až jílovitých. (http://www.botany.cz/cs/; 

Randuška D. a kol. (1983)) 

 Plán péče 

Hořec tolitovitý se množí semeny a protože kvete hlavně až v srpnu je termín 

kosení ve třetí třetině července pro něj likvidační. Na místech, která jsou v současné době 

kosena, se téměř vůbec nevyskytuje, i když zde býval hojný. Při předchozím způsobu 

obhospodařování místa výskytu hořce nebyla kosena ani jinak obhospodařována. Podle 

mého názoru je vhodné plochu, na které se vyskytuje, nekosit vůbec. Podle pana docenta 

Kavky semena nejlépe vzcházela, když byla vyseta na sníh, což také podporuje nekosení. 
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Orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) 

 Popis 

Vytrvalá, 40 – 80 cm vysoká rostlina 

s krátkým oddenkem. Lodyha je vzpřímená, 

větvená, roztroušeně chlupatá. Přízemní 

listy jsou řapíkaté, dvakrát trojčetné. 

Lodyžní listy jsou menší, přisedlé, 

jednodušší. Květ je nejčastěji modrý, kvete 

v květnu až červenci. Plodem je měchýřek. 

 Rozšíření 

Rozšířený je v Evropě, severní Africe.  

 Ekologie 

Roste na teplých, sušších stanovištích, na travnatých a křovinatých stráních, ve 

světlých lesích a na horských loukách od nížin po subalpiský stupeň. 

(http://www.botany.cz/cs/;  Randuška D. a kol. (1983)) 

 Plán péče 

Tak jako předchozí druhy i orlíček se rozmnožuje semeny. Protože na dané lokalitě 

se vyskytuje pouze na dvou místech, která jsou zalesněna a tedy bezzásahová, nemá pro 

orlíček význam navrhovat způsob péče. V případě, že by místa výskytu byla kosena, je 

důležité seč provádět po tvorbě semen. 

 Návrh plánu péče o vymezené území 

Na daném území se vyskytují chráněné rostliny, jejichž doba kvetení je různá, od 

časně kvetoucích druhů (např. Dactylorhiza majalis) po druhy, které kvetou později (např. 

Gladiolus imbricatus, Gentiana aesclepiadea). Jestliže seč bude provedena v jednom 

termínu tak, aby vyhovovala časněji kvetoucím rostlinám, postupně bude eliminovat 

druhy, které kvetou později. Naopak při pozdější seči budou mít prostor i rostliny, které 

jsou konkurence schopnější a postupně vytěsní rostliny konkurence slabší. Jak jsem již 

jednou napsala, jednotný postup pro zachování biodiverzity není vhodný. Zachování 

různosti je možné různými postupy. Nejvhodnější je postupné sečení s odklízením biomasy 

Obr. č. 18 Aquilegia vulgaris (foto Iva Moslerová 

15.6.2008) 
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a střídání území, které by byly sečeny dříve a které později. Důležité je usušení biomasy na 

místě a také její obrácení, aby došlo k vysemenění. V případě odstranění neusušené 

biomasy by zároveň byla odstraněna semena. Vynechání seče v jednom roce podle mého 

názoru je méně škodlivé pro zachování diverzity než pravidelná, nevhodně načasovaná seč, 

která nedá šanci vysemenit se později kvetoucím rostlinám. Oblast výskytu hořce 

tolitovitého bych navrhovala nechat bez zásahu. Díky své poloze (na okraji vymezeného 

území) je to možné. 

Seč by bylo vhodné provádět fázově posunutou, při čemž jedna třetina by mohla 

být ponechána bez sečení a v dalším roce by byla vysečena a nechána druhá třetina bez 

zásahu. Výjimku by tvořilo území č.5 a č.7, kde se nejvíce vyskytují orchideje (zejm. 

prstnatec Fuchsův a prstnatec májový), které by bylo sečeno každoročně,  ale v různou 

dobu tak, aby to vyhovovalo jak prstnatci májovému (kvete v květnu až červnu), tak 

prstnatci Fuchsovému (kvete v červnu až v červenci). Část č. 3 s výskytem hořce 

tolitovitého by zůstala bez zásahu každý rok. 

B.3.3 Všeobecná doporučení 

Hned zpočátku narážíme na první problém a tím je ochota vlastníků pozemků 

provádět vhodná opatření pro zachování druhové rozmanitosti, popř. provádět vůbec 

nějaká opatření, aby alespoň nedocházelo k rozšiřování lesa.  

V současné době je ochota vlastníků starat se o své pozemky podporována finančně 

dotacemi Ministerstva zemědělství tzv. Agroenvironmentálními opatřeními, které jsou 

poskytovány zemědělcům a dotacemi Ministerstva životního prostředí v rámci tzv. 

Programu péče o krajinu , které jsou poskytovány podle SMĚRNICE MŽP č. 1/2008 pro 

poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2008 pro  

vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu významných biotopů s přirozeným 

výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém a 

červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.  

Tyto programy finanční pomoci při péči mají také svá úskalí, jsou dosti obecné a 

nezohledňují konkrétní individuální podmínky tak, jak je doporučováno ve výše 

uvedených pracích . 
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Dalším důležitým faktorem je informovanost občanů resp. vlastníků daných 

pozemků. Říká se, že kdo chce, tak informace si najde. Ale takových majitelů není mnoho, 

a proto by bylo vhodné potřebné informace zpřístupnit. SCHKO a další organizace 

ochrany přírody pořádají řadu seminářů, exkurzí a akcí týkajících se ochrany přírody. 

Jenže já vidím problém v tom, že jsou to akce, kterých se účastní lidé, kteří mají zájem 

věnovat se ochraně přírody, ale chybí akce pro širší veřejnost. Podle mne je důležitá 

výchova již ve školách kromě hodin biologie a přírodopisu, např. různé přednášky týkající 

se ochrany přírody, exkurze, odborné výlety do přírody s odborníky. Další způsob, jak 

potřebné informace (např. pro zachování druhové diverzity) zpřístupnit širší veřejnosti, by 

mohl být pomocí odborných článků  srozumitelných pro laiky, které by byly publikovány 

v obecních zpravodajích, kde by vhodnou formou mohlo být vysvětleno proč a jak pečovat 

o louky a pastviny. Také by zde mohly být informace, jaké dotace jsou poskytovány a 

v jaké výši, jaké jsou podmínky pro jejich získání. Tak by se dalo také předcházet různým 

chybám při obhospodařování travních porostů. Např. podle majitelů a i firem, které 

provádějí údržby (kosení, sušení, odstranění biomasy) je vyplacení dotace v rámci PPK 

vázáno na provedení  seče do určitého data, což mi pracovníky SCHKO nebylo potvrzeno.  

Při péči o louky je vhodné vybírat takový způsob obhospodařování, který je 

nejvhodnější pro zachování druhové pestrosti a také je nejméně zatěžující pro daný 

pozemek a jeho okolí a je co nejméně energeticky náročný. Např. využívání těžké 

mechanizace je výhodné z hlediska rychlosti a je nejekonomičtější, ale okolí je obtěžováno 

hlukem (min. 3 dny), prachem, znečišťujícími látkami spojené s provozem motorů a 

únikem ropných produktů. Vhodnější by bylo využívání lehčí a modernější mechanizace 

(samozřejmě nejvhodnější by bylo kosení kosou, ale to v současné době je již nereálné), 

která by byla šetrnější ke svému okolí. Doufejme, že vývoj v této oblasti půjde rychle 

kupředu (např. vodík, stlačený vzduch, ekologická nafta produkovaná bakteriemi, 

houbami, ale ne současná bionafta, která na výrobu spotřebuje více energie než jejím 

využití získáme) a v budoucnu budou používány ekologické, tiché stroje. 

 Již teď existují vhodné stroje. Mezi takové patří rádiem řízená svahová sekačka 

Spider, která je určena pro údržbu členitého, nepřístupného terénu do sklonu 40 stupňů, tak 

i rovných ploch, dlouhodobě nesečené trávy s náletovými dřevinami, ruderálním porostem, 

ale i ploch s parkovou úpravou, mokřadů (protože je lehká), pozemků v chráněných 

krajinných oblastech. Produktivita je až 7000 m2/h, takže je vhodná i na rozsáhlejší 
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pozemky. V České republice získala Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí. 

(www.slope-mower.com/cz/) 

Chov hospodářských zvířat je v současné době utlumován a o usušené seno již není 

zájem. Co se senem? Existuje několik možností, jak usušenou biomasu dále využít, např. 

kompostování a lisování na peletky, brikety. Kompostování je spíše vhodné pro ty, kteří 

pěstují nějaké zemědělské plodiny, nebo by několik vlastníků pozemků či obec mohli 

založit společnou kompostárnu. Lisování sena na peletky či brikety je vhodné pro všechny. 

Výsledné produkty mohou využívat pro vlastní potřebu nebo je prodávat. Jedná se o 

podnikatelské možnosti, které by se daly v regionu s problematickým nacházením 

zaměstnání dále rozvíjet. 
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C. Závěr 

Druhově bohaté, květnaté horské louky vznikly poměrně nedávno odlesněním. Jsou 

zcela závislé na činnosti člověka a při přerušení péče se na luční společenstva začne tlačit 

okolní les. Záleží na typu péče, zda druhová diverzita bude zachována anebo zda bude 

snižována. Základní způsoby, jakými je možno se starat o louky, jsou dva. Jedná se o 

vypásání a sečení nebo jejich kombinace. Měli bychom samozřejmě vycházet z toho, jaké 

rostlinné druhy se na daném území nacházejí a příslušnou péči jim přizpůsobit. To 

znamená, že jako první věc by mělo být provedení floristického průzkumu a na jeho 

základě navržena vhodná péče.  

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout vhodný způsob péče o horské louky se 

zaměřením na zvláště chráněné rostliny, které se na daném území vyskytují. Návrh plánu 

péče je součástí předcházející kapitoly, v kterém se věnuji zejména vymezenému území. 

Součástí jsou také všeobecná doporučení, která se týkají zvýšení zainteresovanosti a zájmu 

vlastníků pozemků o péči a následného využití biomasy. 
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