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ABSTRAKT 

 Předloţená práce se zabývá ekologicko-faunistickou charakteristikou 

suchozemských měkkýšů (Mollusca) na vybraných zříceninách hradů ve Slezsku. Hlavní 

náplní této práce bylo seznámit se s biologií a ekologií suchozemských plţů a metodami 

jejich sběru a determinací. 

 V  literární části práce je popsána obecná charakteristika a systém měkkýšů, dále 

jsou popsány základní ekologické faktory, které ovlivňují sloţení malakocenóz. Další 

kapitolou je fyzicko-geografická charakteristika území.  

 Jako modelová území pro účely této práce byly zvoleny čtyři zříceniny hradů – 

Edelštejn, Kaltenštejn, Koberštejn a zřícenina hradu Rychleby. 

 Ve vědecké části jsou uvedeny výsledky  malakozoologického průzkumu na všech 

zříceninách, na jednotlivých hradech a také na základě indexů podobnosti. Byly nalezeny 

zajímavé druhy, jako jsou například Cochlodina orthostoma, Ena montana, Discus 

rotundatus aj. Jeden nalezený druh je zařazen do kategorie zranitelný – Clausilia crutiata. 

Ostatní nalezené druhy řadíme do kategorie málo dotčený a téměř ohroţený. 

Klíčová slova: 

(faunistika, Jesenicko, determinace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 This work deals with ecological-faunistic characteristics of terrestrial molluscs 

(Mollusca) on selected ruins of castles in Silesia. The main concern of this work was to 

become familiar with the biology and ecology of terrestrial gastropods, and data collection 

methods and determination.  

 In the literary part describes the general characteristics of a system of farming, also 

describes the basic ecological factors that influence the composition of the snail. Another 

chapter is about the physical-geographical characteristics of the territory.  

 As a model for the purpose of this study were chosen four ruins - Edelstejn, 

Kaltenstejn, Koberstejn and ruins Rychleby.  

 In scientific part are the results of a survey of all malacozoological ruins on the 

various castles and also on the basis of similarity indices. Interesting species were found, 

such as Cochlodina orthostoma, Ena montana, Discus rotundatus etc. One species found is 

categorized as vulnerable - Clausilia crutiata. Other species found belongs to the category 

of Least Concern, and nearly threatened. 
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ÚVOD 

 Měkkýši patří mezi ţivočichy, které lze vyuţít při hodnocení změn stanovištních 

podmínek vybraných částí krajiny. Jedná se o podrobně prozkoumanou skupinu ţivočichů, 

u které je výhodou relativně nízký počet taxonů, nepříliš komplikovaná determinace 

a především velmi dobrá znalost ekologických nároků jednotlivých druhů a jejich 

rozšíření. Jejich citlivost na změny prostředí, nízká vagilita a přítomnost schránky na tělě 

ţivočicha činí z měkkýšů bioindikačně zajímavou skupinu organismů (JUŘIČKOVÁ 

2005).  

 Z malakozoologických výzkumů hradů vyplývá, ţe na 123 hradech a zříceninách 

bylo nalezeno 112 druhů měkkýšů, coţ je téměř 70% druhového bohatství naší 

suchozemské fauny. Hrady představují charakteristické soubory stanovišť, lišící se od 

okolní krajiny. Jak ukazuje jejich vysoká druhová diverzita i přítomnost vzácných druhů 

a izolovaně se vyskytujících druhů, jsou to významná refugia pro řadu druhů v širokém 

okolí. Ačkoli hrady bezesporu představují unikátní prostředí, existuje jen málo studií, 

zabývajících se přímo tímto typem stanoviště (JUŘIČKOVÁ 2005). 

 Jeseníky patří k nejkrásnějším místům České republiky. Patří k předním turistickým 

oblastem a cílům milovníků přírody. Návštěvníci těchto malebných hor jistě ocení zdejší 

horská panoramata a ticho jesenických lesů. Vedle přírodních krás zde nalezneme 

i zajímavá architektonická díla. Turisté zde vyuţívají příznivé klimatické podmínky 

a léčebnou sílu zdejších pramenů, objevenou Vincenzem Priessnitzem. 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A SYSTÉM MĚKKÝŠŮ 

  Měkkýši mají měkké, nečlánkované tělo bez končetin. Orgánem pohybu je noha, 

tvořená mohutným rozvinutým svalstvem břišní strany těla. Vnitřní orgány jsou svalovinou 

nohy zatlačeny do útrobního vaku. Hřbetní strana vybíhá v postranní koţní záhyby (plášť), 

které vylučují skořápku (BRUYNE 2003).  

 Nejcharakterističtějším znakem měkkýšů je jejich vápnitá schránka. Na rozdíl od 

korýšů, kteří při růstu svůj krunýř svlékají a neustále zhotovují nový, roste schránka 

měkkýše zároveň s ním. Ulity a lastury chrání vnitřní orgány měkkýšů před predátory, 

poškozením a vysušením. Vinutí ulity je způsobeno nerovnoměrným růstem pravé a levé 

strany závitu (BRUYNE 2003). 

 Vylučovacími orgány jsou metanefridia, která jsou obvykle párovitá. Tyto 

vylučovací orgány jsou tvořeny obrvenou nálevkou sbírající vodu a zplodiny z perikardia a 

na ni navazujícím vývodným kanálkem ústícím do plášťové dutiny (JELÍNEK 2002). 

 Cévní soustava má diferencované srdce (s komorou a s předsíněmi) uzavřené 

v perikardiu. Počet srdečních předsíní je obvykle shodný s počtem ţaber a metanefridií. 

Cévní soustava je otevřená tzn., ţe krev se z konce otevřených cév volně vylévá do 

krevních dutin (lakun) a omývá tak tělní orgány – přitom se mísí s lymfou, takţe 

se vhodněji označuje jako hemolymfa. Hlavní částí dutiny je hemocoel, jejímţ 

prostřednictvím koluje krev. Krev obsahuje dýchací pigment hemocyanin Systém vlásečnic 

je potom zachován jen u dýchacích orgánů, ţaber a plic (někteří hlavonoţci mohou mít 

cévní soustavu aţ zcela uzavřenou). Krevním obsahuje dýchací pigment hemocyanin 

(obsahující měď) nebo vzácněji hemoglobin (RUPPERT 2004).  

 Nervová soustava, označovaná jako gangliová, je tvořena párovitou hlavovou 

uzlinou (cerebrální ganglion) uloţenou nad hltanem a propojenou primárně s dalšími 

čtyřmi páry ganglií v noze a útrobním vaku. 

 Měkkýši mohou být gonochoristi i hermafroditi. Jejich vývoj je buď přímý nebo 

můţe být převáţně u mořských druhů vytvořena plovoucí obrvená larva veliger, podobná 

larvě krouţkovců, trochofoře. U některých sladkovodních mlţů se vyskytuje na rybách 

parazitující larva – glochidium (HUDEC 2007). 

 Schránka měkkýšů je sloţena ze tří vrstev uhličitanu vápenatého a tenké organické 

vrstvy konchinové na povrchu. První vrstva (vnější) se skládá z radiálních hranolů 

vápníku, které tvoří soustředné křivky na povrchu. Druhá (střední) vrstva představuje 
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aragonit. Třetí vrstva (vnitřní) je homogenní vrstva perleťové hmoty (PFLEGER, 

PRADÁČ 1981). 

 Suchozemští hlemýţdi a slimáci jsou náchylní k dehydrataci způsobené 

vypařováním vody z vaječného obalu (integument) a z povrchu plic. Aktivní slimáci 

můţou ztratit 20-40% své původní tělesné hmotnosti do dvou hodin. Vlhké podmínky mají 

za následek ukončení období klidu a obecně vyšší úroveň aktivity. 

 Tisknutí je specializovaným příkladem všeobecného zvýhodnění slimáků 

na vlhkých stanovištích. Kdyţ jsou skupiny slimáků vystaveny suchým podmínkám 

prostředí, vytvoří těsně zabalené shluky. Tato reakce má za následek sníţení míry 

dehydratace jednotlivých slimáků (PRIOR 2008).  

 Některé druhy měkkýšů jsou vyuţívány jako potravina (např. ustřice, slávky, 

svalovina nohy hlemýţďů). Jiné druhy slouţí k výrobě perleťových knoflíků a k intarziím 

při výrobě uměleckého nábytku. Sépiové kosti jsou doplňkem výţivy v zajetí chovaného 

exotického ptactva. V monokulturách listové zeleniny, na plodech jahod a na houbách 

mohou škodit např. slimáci. Mnoho druhů měkkýšů bývá mezihostitelem cizopasných 

ploštěnců. Larvy škebly rybničné (glochidie) parazitují sáním krve na ţaberních lupíncích 

ryb. Šášen lodní zavrtáváním do dřeva narušuje dřevěné lodní konstrukce (PFLEGER, 

PRADÁČ 1981). 

 Mořští měkkýši se vyskytují v široké škále substrátů včetně skalnatého pobřeţí, 

na korálnatých útesech, v bahně i na písčitých pláţích. Pro plţe jsou charakteristické tvrdé 

substráty, zatímco mlţe najdeme především na měkčích substrátech a zavrtají 

do sedimentu (HOLTHUIS 1995).  

 Kmen měkkýšů se obvykle člení do 6-8 tříd, z nichţ plţi a mlţi zahrnují 98% z 

dosud popsaných asi 130 000 druhů měkkýšů. Obě třídy jsou asi 242 druhy (z toho je 

třetina sladkovodních) zastoupeny i ve fauně ČR, dva druhy prokazatelně vymizely. 

Ve sklenících se vyskytuje přes 10 dalších druhů zavlečených z různých oblastí světa 

a není vyloučené, ţe některé z nich časem zdomácní i ve volné přírodě. Pro určování 

většiny druhů je rozhodující velikost a tvar schránky, případně stavba pohlavního ústrojí 

(BRUYNE 2003). 
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Třída: Plţi: (Gastropoda) 

 

 Plţi, kterým hovorově říkáme šneci, jsou pomalí, nevelcí ţivočichové, kteří se zdají 

téměř neteční ke svému okolí. Ve srovnání se svými nápadnějšími mořskými příbuznými 

působí suchozemští plţi opravdu docela všedně, ale při bliţším pohledu zjistíme, ţe jejich 

fyziologie a chování jsou překvapivě zajímavé (HANZÁK 1973). 

 Většina plţů se pohybuje pomocí pravidelných stahů svalnaté nohy. To lze nejlépe 

pozorovat u plţe lezoucího po skleněné tabuli; na chodidle jeho nohy uvidíme aţ deset 

tmavých příčných prouţků, které se současně pohybují dopředu. Pro usnadnění pohybu 

vyučují plţi z pokoţky přední části nohy sliz; ten se rozprostírá jako klouzavý polotekutý 

koberec, po němţ se plţ pohybuje. Díky tomuto mechanismu mohou plţi léze 

po jakémkoli podkladu; je obzvlášť výhodný při pohybu po tvrdé, rozpraskané zemi. Plţi 

mohou s pomocí svého slizu ve zdraví přelézt dokonce i ostří ţiletk (BLACK 1981).  

 Jednoduše vypadající plţi mají překvapivě sloţitou stavbu vnitřních orgánů, 

zejména rozmnoţovacích. Většina plţů je oboupohlavní, jsou to hermafrodité. Mají samčí 

i samičí rozmnoţovací ústrojí včetně přídatných orgánů, které slouţí ke stimulaci při 

páření a k produkci látek chránících vajíčka. Vývoj je přímý nebo u mořských probíhá přes 

obrvenou planktonní larvu – veliger. Námluvy jsou většinou zdlouhavé. Dva naši obyčejní 

hlemýţdi zahradní (Helix pomatia) pozvednou chodidla svých nohou, jemně kývavými 

pohyby je k sobě přitisknou a navzájem se dotýkají nataţenými tykadly. Kdyţ páření 

vyvrcholí, hlemýţdi vbodnou jeden druhému hluboko do těla tvrdé aragonitové šípky. Tato 

dramatická akce vede ke kopulaci, kdy penis kaţdého z hlemýţďů se vsune do pochvy 

partnera. Společný vývod samčích a samičích orgánů je umístěn za druhým párem tykadel 

na pravé straně hlavy. Za čtyři dny po oplození kladou hlemýţdi vajíčka. Kaţdé 

je chráněno tlustým bílkovitým obalem a vnějším skořepinou. Vajíčka jsou kladena do 

mělké jamky a hlemýţď je zahrabe, coţ je chrání nejen před vyschnutím, ale i před 

přirozenými nepřáteli (BLACK 1981). 

 Dýchacími orgány jsou ţábry (ktenidie) nebo v plíce přeměněná stěna plášťové 

dutiny. Funkci ţaber můţe doplňovat prokrvený okraj pláště, plicní dutina můţe být 

u některých vodních druhů sekundárně naplněná vodou (HUDEC 2007). 

 Cévní soustava je otevřená se srdcem. Krev, přesněji označována jako hemolymfa, 

je většinou modré barvy, protoţe krevní barvivo je hemocyanin. 
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 Exkreční orgány jsou původně párovité, většinou je ale přítomno pouze jedno liché 

metanefridium počínající v perikardiu a vyúsťující do plášťové dutiny. 

 Nervová soustava je původně vytvořena z pěti párů uzlin spojených konektivy 

(cerebrální ganglion inervuje hlavu, pedální inervuje nohu, pleurální – plášť, parietální – 

ţábry, pokoţku, plášť, viscerální – útrobní vak). U většiny plţů dochází ke splývání 

či redukci původního počtu párovitých ganglií (HUDEC 2007). 

 K přijímání potravy uţívají plţi jazykovou pásku, tzv. radulu, orgán vybavený 

mnoha tisíci zoubky. Vychlipují ji z úst a jako drsným pilníkem opracovávají rostlinné 

tkáně.  Zoubky raduly jsou někdy inkrustované CaCO3 nebo zpevněné sloučeninami 

ţeleza. Dravé druhy mají zuby ve střední části raduly velké, uzpůsobené k drásání kořisti 

(homolice rodu Conus má z raduly vytvořen toulec vystřelitelných šípů napojených na 

 jedovou ţlázu s účinkem jedu podobným jako kurare). Do úst vyúsťují párovité slinné 

ţlázy (u dravého rodu Tonna produkují H2SO4 k naleptávání schránek jiných měkkýšů). 

Největší ţlázou trávicího traktu je hepatopankreas, zaujímající horní část útrobního vaku. 

Vodní plţi ohlodávají malé rostliny a oškrabávají nárosty řas z větších rostlin a podkladu. 

Mikroskopickou potravu zachycují i do vylučovaného proudu hlenu, který drobné řasinky 

usměrňují k radule a ústům. Plţi s ulitou i bez ní (slimáci, plzáci) mohou být draví 

(BLACK 1981).  

 Unikátní jevem, který se vyskytuje pouze u plţů je tzv. torze. Je to proces, při němţ 

v určitém stadiu larválního vývoje rotuje celý útrobní vak o 180° proti směru hodinových 

ručiček. Tím dostane trávicí soustava tvar písmene U, ţábry a řiť se dostanou dopředu, 

nerovové provazce se překříţí do tvaru osmičky (BRUYNE 2003). 

 Plţi kladou oplozená vajíčka od země, do trhlin v trouchnivějícím dřevu nebo 

do vlhka pod klády a kameny. Vajíčka jsou obvykle kulatá a jejich počet je různý: 

u velkých druhů většinou 20-50, ale také více neţ 100. Někteří plţi mají vajíčka velmi 

měkká a průhledná, vajíčka jiných druhů mají tvrdou, neprůhlednou vápenitou skořápku. 

Rychlost vývoje závisí především na teplotě, ale u většiny druhů se mláďata líhnou během 

šesti týdnů. Vajíčka kladou plţi převáţně v létě a na podzim (PFLEGER 1988). 

  Plţi stejně jako jiní ţivočichové mají své přirozené nepřátele, přestoţe mají 

ulitu, do níţ se mohou rychle skrýt. Drozd zpěvný dokáţe ulitu plţů bez potíţí rozbít. 

Dalším významným lovcem šneků je světluška velká (Lampyris noctiluca). Která má 

mimořádně ţravé larvy. Světluška nejprve ochromí svou kořist jedem, který vstříkne 
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do kraje měkkého pláště plţe, a pak vysává jeho tělní tkáně, které předtím natrávila 

a přeměnila v polotekutou hmotu (BLACK 1981). 

 Plţi patří mezí různorodé skupiny zvířat. Jsou zdaleka největší skupinou měkkýšů, 

s více neţ 62000 popsaných ţijících druhů. Odhady celkového počtu existujících druhů 

se pohybují od 40 000 aţ po 100 000. Plţi ţijí ve všech představitelných stanovištích 

na Zemi. Zabírají všechny mořské přírodní stanoviště, sladkovodní a ostatní vodní 

stanoviště včetně solných jezer. Suchozemští měkkýši byli nalezeni prakticky ve všech 

přírodních stanovištích, od vysokých hor přes pouště a deštné pralesy a od tropů do vyšších 

zeměpisných šířek (HOLTHUIS 1995). 

 Taxonomie plţů je zaloţena na charakteru a způsobu dýchání, tj. plicnatí plţi 

dýchající plícemi (viz plicnatí Pulmonata) a předoţábří plţi dýchající ţábrami (viz 

předoţábří Prosobranchiata). Dalšími znaky je tvar ulity či její vinutí. Pravotočivost 

či levotočivost ulity se zjistí tak, ţe se ulita uchopí ústím dopředu a závity směrem dozadu, 

dle pozice ústí v porovnání se závity se určí pravotočivá nebo levotočivá ulita. Leţí-li ústí 

napravo od závitů, jedná se o ulitu pravotočivou, v opačném případě je ulita levotočivá 

(ŘÍHOVÁ AMBROŢOVÁ 2007). 

 

Podtřída: předoţábří (Prosobranchiata) 

 Jde o podtřídu plţů zastoupenou převáţně v mořích. K nám tato podtřída pronikla 

přes sladké vody aţ do baţinatých biotopů a mimo vodní prostředí. Ulita našich druhů 

je vţdy dokonale vyvinuta. Na hřbetní straně s sebou tito plţi trvale nosí víčko 

(operculum), kterým je ústí ulity po jejich zataţení do nitra zcela uzavřeno. Jak je patrno 

z názvu, dýchají tito plţi ţábrami, které jsou vţdy umístěny v plášťové dutině. Většina 

druhů je odděleného pohlaví (u nás aţ na rod točenka) a klade vajíčka na různé ponořené 

předměty; některé druhy jsou však ţivorodé (bahenky, točenka říční). Podtřída je obvykle 

členěna na dva řády – dvoupředsíňoví (Diotocardia) a jednopředsíňoví (Monotocardia). 

V naší fauně asi 10 druhů (BUCHAR et al. 2005). 

 

Podtřída: zadoţábří (Opistobranchiata) 

 Zadoţábří plţi jsou převáţně mořští ţivočichové. Pevná vnější ulita se jim 

redukovala a obvykle změnila na vnitřní, nebo úplně chybí. Dýchají keříčkovitými 

ţábrami, druhotnými ţábrami nebo celým povrchem těla. Ve Středozemním moři ţije asi 

470 známých druhů ze všech 9 řádů podtřídy Opistobranchiata (BUCHAR et al.2005). 
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Podtřída: plicnatí (Pulmonata) 

 Suchozemští, sekundárně sladkovodní, výjimečně mořští plţi. Dýchají plícemi, tj. 

silně prokrvenou stěnou plášťové dutiny, do které nabírají vzduch. Mají spirálně stočenou 

ulitu (případně zakrnělou), 1-2 páry tykadel a 1 pár očí. Nemají operculum. 

U suchozemských druhů se ulita uzavírá při přečkávání nepříznivého klimatického období 

přechodnými víčky – epifragmaty (v ústí ulity se vytváří vápenité, směrem dovnitř potom 

další blanitá víčka – všechna jsou propustná pro vodu a plyny). Podle typu potravy jsou 

plicnatí plţi převáţně saprofágové a fytofágové, výjimečně predátoři. Jsou hermafrodité 

s přímým vývojem. Zahrnují asi 37 000 současných druhů, jejich tradiční dělení 

na spodnooké a stopkooké (v ČR 201 druhů) doznává v novějších podobách systému 

měkkýšů změn (BUCHAR el al. 1995). 

 

 Jako všechny ţivé organismy přírody jsou i měkkýši na základě klasifikace 

začleněni do hierarchického systému. Tato taxonomická klasifikace je zaloţena 

na Linnéově systému a vychází z evolučního vývoje. Třídy jsou dále systematicky členěny. 

Především v niţších taxonomických jednotkách často dochází ke změnám a objevují 

se nové systémy (BRUYNE 2003). 

  

Systematický přehled měkkýšů  

 

říše: Ţivočichové (ANIMALIA) 

kmen: Měkkýši (MOLLUSCA) 

třída: Plţi (GASTROPODA) 

 -podtřída: Předoţábří (PROSOBRANCHIATA)  

  řád: Jednopředšíňový (MONOTOCARDIA)  

  řád: Dvoupředšíňový (DIOTOCARDIA)  

  - podtřída: Zadoţábří (OPISTHOBRANCHIATA)  

 - podtřída: Plícnatí (PULMONATA)  

  řád: Spodnoocí (BASOMMATOPHORA)  

  řád: Stopkoocí (STYLOMMATOPHORA)  

třída: Mlţi (BIVALIA)  

   řád: Peroţábří (PROTOBRANCHIATA)  

  řád: Nitkoţábří (FILIBRANCHIATA)  
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  řád: Listoţábří (EULAMELLIBRANCHIATA)  

  řád: Skulinoţábří (SEPTIBRANCHIATA)  

třída: Hlavonoţci (CEPHALOPODA) (VRABEC 2009). 

 

 

1.1 Hlavní ekologické faktory ovlivňující sloţení 

malakocenóz 

 Hlavní ekologické faktory ovlivňující sloţení malakocenóz jsou: obsah dostupného 

vápníku, který je důleţitý pro stavbu ulit, vlhkost a zachovalost stanoviště. 

 Plţi jsou nejaktivnější v noci nebo za vlhkého počasí. Hlavním důvodem je 

nebezpečí sucha, které je můţe během dne ohrozit. Proto se chovávají pod kameny, 

kládami, opady listí a pod povrchem půd. Ulita slouţí jako nejlepší úkryt proti vyschnutí. 

Plţi vyskytující se na povrchu kamenů jsou přizpůsobeni zbarvením a povlakem 

z mikroskopických řas a anorganických částic, které jim slouţí jako dokonalé maskování. 

Velké druhy tráví léto v tzv. letním spánku, kdy jsou všechny ţivotní funkce sníţené. 

Některé druhy si vytvářejí na zimu pevné vápenité víčko (STURM et al., 2006). 

 Objektivní vyuţití měkkýšů jako ekologických indikátorů se zakládá na co moţná 

přesné znalosti jejich vztahů k stanovištním podmínkám, který ovlivňují abiotické 

i biotické faktory. Měkkýši projevují silnou vazbu zejména na substrát, sloţení a strukturu 

vegetace, nadmořskou výšku a vlastnosti opadanky (např.LOŢEK 1982 a 1999, BARKER 

a MAYIHILL 1999). Pro distribuci a ochranu společenstev měkkýšů je obecně velmi 

významná celková architektura půdního profilu (NEKOLA 2003) (LOŢEK 2005). 

 Vápnité a bazické horniny a zeminy výrazně podporují rozvoj malakofauny, kyselé 

a ţivinami chudé substráty jsou nepříznivé. Kamenitý rozpad hornin spojený s tvorbou sutí 

je pro plţe příznivější neţ rozpad písčitý.  

 Optimální prostředí poskytují půdy s dobrou humifikací, dostatečně vzdušné 

a zásobené dvojmocnými bázemi, především vápníkem. Kyselé vyluhované půdy, zejména 

pak podzoly, jsou nepříznivé, stejně jako kyselé typy půd rašelinných (LOŢEK 2005). 

Převáţné většiny suchozemských plţů se lépe daří na vápenitých půdách, na velmi 

kyselých, jako jsou vřesoviště a slatiny, najdeme jen málo druhů. Minimální zásoba 

vápníku v půdě je totiţ pro stavbu ulity nezbytná (PFLEGER 1988). 
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 Členité terény s čerstvými výchozy geologického podkladu jsou pro měkkýše 

daleko příznivější neţ ploché nebo jen mírně zvlněné okrsky pokryté hlubšími 

zvětralinami. Výjimkou tvoří nivy vodních toků, popř. prameniště, dostatečně zásobené 

ţivinami a především vápníkem. 

 Dalším faktorem ovlivňující biologii plţů je podnebí, především půdní mikroklima. 

Pro plţe jsou příznivé vyšší teploty, vysoké teploty v nechráněných biotopech mohou být 

pro ně naopak nebezpečné aţ smrtelné – zvyšuje se tak riziko vyschnutí. Většině druhů 

vyhovuje dlouhodobé teplé vlhko, ale některé druhy se přizpůsobily suchým a horkým 

podmínkám stavbou ulity, výstupem na rostliny a letním spánkem (PFLEGER 1988). 

Teplé klima je příznivější neţ studené, musí však vykazovat dostatečnou míru vlhkosti. Za 

příznivých půdních a vegetačních podmínek mohou prospívat bohaté malakofauny i 

na výrazně xerotermních stanovištích, především na vápencích (LOŢEK 2005). 

 Vegetační poměry ovlivňují malakofaunu velmi silně nejen tím, ţ vytvářejí určité 

fyzikální prostředí (zastínění, krytí opadankou a bylinnými formacemi, rozpad dřeva v lesí 

atd.), ale i svým chemismem, například opadankou obsahující vápník, která umoţňuje 

ţivot plţům i na takových podkladech jako jsou buliţníky nebo křemenec. 

 Vztahy měkkýšů k ostatním sloţkám fauny jsou značně sloţité a nedostatečně 

prozkoumané, obecně lze však říci, ţe bohaté oţivené prostředí je v průměru daleko 

příznivější neţ málo oţivené (LOŢEK 2005). 

 V místech, kde spolupůsobí uvedené příznivé faktory, se tak setkáváme 

s nejbohatšími společenstvy plţů i s vysoce koncentrovanou biodevirzitou celého prostředí. 

Takové oblasti se svou celkovou diverzitou nápadně odlišují od svého okolí, a jsou proto 

označovány zvláštním termínen ekologický fenomén (ekofenomén). V českých zemích, 

především v Čechách, výskyt ekofenoménů podstatně zvyšuje celkovou diverzitu flóry, 

drobné fauny včetně měkkýšů i stanovišť, coţ by mělo vést k preventivní ochraně míst 

s výrazně vyvinutými ekofenomény (LOŢEK 2005). 

 Jedním z faktorů, ohroţující výskyt měkkýšů, jsou přirozené změny ve sloţení 

společenstev v souvislosti s klimatickými změnami. Druhým, a nejsilnějším, faktorem je 

působení člověka. Z rozsáhlého spektra antropogenních vlivů na měkkýše, jsou 

nejdůleţitější tyto: 

 

1. Vliv průmyslových emisí a na ně navazující jevy, které mají za následek zejména 

odumírání horských lesů, které patří mezi jedny z nejohroţenějších společenstev. 
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2. Narušení hydrologického reţimu odvodňováním a zarůstáním ohroţuje hlavně mokřadní 

biotopy a jejich společenstva a regulaci vodních toků. 

 

3. Na znečištění vodních toků mají podíl chemické zplodiny ze zemědělství a průmyslu. 

 

4. Změna hospodaření v krajině – zarůstání dříve kosených a spásaných biotopů jako jsou  

přirozené stepi, zejména na hlubších půdách.  

 

5. Přímá likvidace vhodných biotopů (JUŘIČKOVÁ 2005). 

 

 Mnohé, značně rozšířené druhy ţijí na různých místech Evropy na zcela odlišných 

stanovištích. Většina druhů je na hranicích svého areálu rozšíření mnohem závislejší na 

určitém typu biotopu neţ uprostřed tohoto areálu. Přesto však lze stanovit několik poměrně 

širokých kategorií biotopů, v kterých můţeme určité druhy měkkýšů najít (PFLEGER 

1988). 

 

 vodní toky a nádrţe 

 

Zde je pro měkkýše důleţitá kvalita dna, jestliţe je řeka pomalu tekoucí, některé druhy 

můţeme zařadit do obou těchto kategorií. Záleţí také na tom, zda je dno bahnité nebo 

kamenité a samozřejmě na rychlosti proudění vody i velikosti toku. Proto nějaké druhy 

najdeme v horských bystřinách a některé v pomalu tekoucích řekách (JUŘIČKOVÁ 2005). 

 

 mokřady, pobřeţní vegetace, prameniště a rašeliniště 

 

Pro řadu těchto druhů je velmi důleţitý chemismus stanoviště. Vzácné druhy ţijí na 

stanovištích s vysokým obsahem vápníku, naopak strestolerantní druhy osidlují oligotrofní 

stanoviště (JUŘIČKOVÁ 2005). 

Půda v močálech je skoro neustále zamokřená, takţe se do ní plţi nemohou zahrabávat, ale 

je zde bohatý rostlinný kryt a vysoká vlhkost. Kyselé mokřiny, stejně jako souš, jsou na 

měkkýše velmi chudé. Typickými druhy kyselých mokřin jsou různé druhy rodů Succinea 

a Vertigo (PFLEGER 1988). 
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 skály, sutě a jeskyně 

 

Skály můţeme rozdělit podle chemismu a podle zastínění Pro tyto druhy má význam rozdíl 

v chemismu skály (existují druhy striktně kalcikolní a acidotolerantní). V případě sutí hraje 

svou roli i okolní vegetace, zaleţí na opadu, který dopadá na suť (JUŘIČKOVÁ 2005).  

 

 sekundární trávníky a vřesoviště 

 

Tyto biotopy rozdělujeme na skalní stepi a stanoviště s hlubokým humózním horizontem. 

Velký význam má zde vlhkost, chemismus a hloubka půdního horizontu. Skalní stepi 

osidlují spíše běţné druhy otevřených stanovišť. Na stanovištích s hlubokým humózním 

horizontem najdeme naše nejvýznamnější stepní prvky, zejména na vápencovém podkladu.  

 

 lesy 

 

Řada citlivých druhů měkkýšů je obecně lesních. Nevyskytují se však ve všech typech 

lesa. Tyto druhy dávají přednost lesům s ušlechtilými listnáči s citrátovým vápníkem 

v opadu (JUŘIČKOVÁ 2005).  

Zalesněná krajina je pro měkkýše ze všech stanovišť nejbohatší. Reprezentuje původní, 

přirozený pokryv Evropy, má vlhké a poměrně stejnoměrné klima a mnoţství míst, kde 

plţi najdou potravu a úkryt. Těţba dřeva a kyselý podklad podstatně sniţují jak počet 

druhů, tak jedinců. Řada lesních druhů ţije kdekoli v křovinách, zahradách, houštinách 

a na kamenitých svazích, kde se zdrţují v chladných a vlhkých mezerách mezi kameny 

(PFLEGER 1988). 
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2  VYMEZENÍ ÚZEMÍ A FYZICKO-GEOGRAFICKÁ 

CHARAKTERISTIKA 

2.1 Jesenicko 

 Zříceniny hradů, které jsem navštívila, se nacházejí v Rychlebských horách a na 

Zlatohorsku. Všechny zříceniny jsou součástí olomouckého kraje. Okresem a zároveň 

centrem těchto lokalit je Jeseník (dříve Frývaldov), město nazývané „perlou Jesenicka“. 

Město bylo v minulosti sídlem okresního hejtmanství spravující oblast od Zlatohorska 

po Javornicko.  

 Na základě těchto skutečností, je moţné, pro celou oblast pouţít termín 

„Jesenicko“. 

 

 Jesenicko se nachází v severovýchodní části České republiky. Severní hranice 

oblasti se dotýká státní hranice s Polskem (NETOPIL 2003). 

 Nejvyšším bodem území je hora Praděd s nadmořskou výškou 1491,3 m, nejniţším 

místem je hladina řeky Bělé v Mikulovicích s nadmořskou výškou 320 metrů. Pohoří má 

střední nadmořskou výšku 667,6 m, střední sklon svahů 13° 55´. Pradědský hornatina 

dosahuje střední nadmořské výšky 953 m a relativní výškové členitosti aţ 800 m. Území 

má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími, jejichţ hloubka 

nezřídka přesahuje 300 m. Charakteristické jsou přímočaře probíhající svahy, široká sedla 

a velké spády řek a potoků (BANAŠ 2007). 

 

2.1.1 Geomorfologické, geologické a pedologické poměry 

  Území prodělalo sloţitý geomorfologický vývoj. Bylo vytvořeno několika 

horotvornými pochody. Variským vrásněním koncem prvohor vzniklo pohoří 

středohorského rázu, které bylo jiţ koncem prvohor dlouhotrvající denudační činností 

postupně sníţeno a tato činnost vyvrcholila ve svrchní křídě aţ oligocénu vytvořením 

paroviny. Celý masiv je trupového charakteru a v jeho vrcholových částech jsou 

zachovány zbytky poloroviny (KALVACOVÁ 1995). 
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Obrázek 1: Znázornění a charakteristika jednotlivých lokalit v mapě (www.mapy.cz) 

 

 Díky svému sloţitému vývoji, od sedimentace na dně moře, přes zdvihání a lámání 

ker, aţ po zarovnání povrchu a činnost ledovců, patří v současnosti Jesenicko mezi 

geologicky nejpestřejší území naší republiky. Stýkají se zde dvě geologické jednotky 

regionálního významu, a to: západosudetská jednotka (zvaná téţ Lugikum) a jednotka 

východosudetská (Silezikum). Dělící línií mezi oběmi jednotkami představuje okrajový 

sudetský zlom, nověji téţ okrajový zlom Lugika. Převládají zde přeměněné horniny 

s různým stupněm přeměny (metamorfózy): málo přeměněné původní mořské sedimenty 

(fylit, křemenec, mramor, skalina, metaarkóza), středně přeměněné (ortorula, svor, 

amfibolit, metadolerit, metatufit) a silně nebo opakovaně a různě přeměněné (pararula, 

fylonit, mylonit, blastomylonit). Nepřeměněných usazených hornin zůstalo jen málo. Patří 

k nim například šedá andělsko-horská droba. Z vyvřelých a ţilných hornin a minerálů se tu 

vyskytuje gabro, pegmatit, dolerit, keratofyr, lamprofyr nebo křemen (JEDLIČKA 1997). 

 V závislosti na značné výškové členitosti a rozmanité genezi je na území Jesenicka 

vyvinuto více půdních typů. Plošně převaţují kyselé a silně kyselé kambizemě, popř. 

podzoly a rezivé půdy s podzoly. V nejvyšších horských polohách jsou vyvinuty alpínské 

půdní formy a rašeliništní vrchovištní půdy. V severní části území převaţují kambizemě 

a nivní půdy na štěrkových a pískových sedimentech, na malých polohách se objevuje 

rašeliništní půda slatinná a rendzina na vápenci (ŠAFÁŘ et al. 2003). 

http://www.mapy.cz/


14 

 

2.1.2  Hydrologické a klimatické poměry 

 Vodní plochy tvoří nepatrný podíl plochy, asi 0,5 %, přesto jsou Jeseníky důleţitou 

vodohospodářskou oblastí. Vodní toky území náleţí ke dvěma povodím, k povodí Odry 

(Bílá, Střední a Černá Opava, Bělá, Podolský potok a Moravice), tekoucí do Baltského 

moře a k povodí Moravy (Branná, Desná, Merta), které jsou součástí úmoří Černého moře.  

  Klima na úpatí Jeseníků je mírně teplé a pouze mírně vlhké. Jeseník má průměrnou 

roční teplotu 7,1 °C a roční úhrn sráţek 846 mm, Zlaté hory 7,5 °C a 822 mm. Sráţky 

rostou směrem do vyšších poloh, teploty tímto směrem naopak klesají. Rejvíz má 

průměrnou roční teplotu 5,3 °C a roční úhrn sráţek 1029 mm. Ve vrcholových částech 

panuje drsné vlhké a větrné klima (BANAŠ 2007). 

 

2.1.3 Floristické poměry  

 Na Jesenicku plošně převaţují lesní fytocenózy. Potencionálně jsou to zejména 

bučiny: v niţších polohách a na ţivných substrátech květnaté bučiny, na chudších 

horninách bikové bučiny. Ve vyšších polohách nalezneme smrkové bučiny a horské bučiny 

s javorem a klenem. Horní hranici lesa tvoří horské klimaxové smrčiny, nad nimi 

v nejvyšších polohách bezlesé hole s vegetací tříd. Vedle smrku ztepilého (Picea abies) se 

mezi dřevinami ojediněle vyskytuje jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). 

  Roste zde asi 1200 druhů cévnatých rostlin. Z celostátně chráněných zde najdeme 

34 druhy kriticky ohroţené. Mezi druhy silně ohroţené podle vyhlášky MŢP jsou řazeny 

32 druhy, mj. jestřábník alpský (Hieracium alpinum), korálice trojklanná (Corallorhiza 

trifida), sasanka narcisokvětá (Anemonastrum narcissiflorum). Mezi druhy ohroţené patří  

hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), koprníček bezobalný (Ligusticum stellina) 

a další (ZMRHALOVÁ 1995). 
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2.1.4 Faunistické poměry 

 Pestrá nabídka různých typů biotopů podmiňuje ţivot řady vzácných a 

chráněných druhů. 

Pouze ze severní části Jesenicka jsou známi ještěrka obecná (Lacerta agilis), 

skokan zelený (Rana esculenta) a čolek velký (Triturus cristatus). Také zde vyskytuje 

čolek karpatský (Triturus montandoni), rak říční (Astacus astacus) a mihule potoční 

(Lampetra  planeri) (ŠAFÁŘ et al. 2003). 

Zalesněné oblasti středních a vyšších poloh obývá běţná středoevropská lesní 

fauna, charakteristickými savci jsou zde jelen lesní (Cervus elaphus), srnec obecný 

(Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), plch velký (Glis glis). Hnízdí zde čáp 

černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis). 

Ve vrcholových partiích Jeseníků ţijí okáč horský (Erebia epiphorn), šedokřídlec 

jeřábový (Venusia cambrica), píďalka kuřičková (Perizoma taeniatum) a střevlík 

zlatolesklý (Clepsis auronitens). Horské oblasti obývá tetřev hlušec (Tetrao urogallus), 

jeřábek lesní (Bonasa bonasia), rejsek horský (Sorex alpinus) a nepůvodní kamzík horský 

(Rupicapra rupicapra)  

Krasové útvary a jeskynní systémy jsou zimovištěm řady druhů letounů. Zvláště 

významný je kriticky ohroţený vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), který v lidmi 

zbudovaných stavbách tvoří i letní kolonie (ŠAFÁŘ el al. 2003).  

 

2.1.5 Ochrana přírody 

 Zřícenina hradu Koberštejn se nachází v CHKO Jeseníky v  národní přírodní 

rezervaci Rejvíz. Proto jsem zde začlenila i tuto podkapitolu - Ochrana přírody.  

 Pod pojmem chráněná krajinná oblast rozumí zákon č. 114/92 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky 

vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých 

travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami 

historického osídlení. 

  Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou chráněna ve 4 národních 

přírodních rezervacích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek),  
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19 přírodních rezervacích (např. Filipovické louky, Františkov, Jelenní bučina) 

a 5 ti přírodních památkách (Smrčina, Zadní hutisko, Chebzí, Morgenland, Pasák, Štola 

pod Jelení cestou) (HOLUB 2004). 

 

2.2 Výběr lokalit a terénní výzkum  

 

 Pro potřeby této studie jsem si vybrala 4 zříceniny hradu na Jesenicku. Hrady jsem 

navštěvovala od září roku 2009 do listopadu téhoţ roku. Jako první jsem navštívila 

zříceninu v Černé Vodě, severně od města Jeseník – Kaltenštejn. Věţ je dnes ponořena do 

koruny buků. Zřícenina Rychleby, jak nám název napovídá, se nachází v Rychlebských 

horách u Javorníku. Tato zřícenina je obklopena porosty borovic, buků a dubů. Další 

zříceninou je Edelštejn ve Zlatých horách. Dnes je toto místo zarostlé lesem, objevuje 

se zde hlavně dub, buk a jasan. Jako poslední zříceninu jsem si vybrala Koberštejn, který 

se nachází v národní přírodní rezervaci Rejvíz. Rozhlédneme-li se spatříme porosty 

smrků a také buků. Podrobnější fytocenóza bude uvedena v diplomové práci, kdy budou 

provedeny fytocenologické snímky. Níţe je uveden bliţší popis zřícenin hradů. 

  

 

2.2.1  Zřícenina hradu Edelštejn 

 Mezi městem Zlaté Hory a Heřmanovicemi se táhne dlouhý hřeben Příčného vrchu. 

Na jednom jeho výběţku ve výšce 695 m.n.m. se zachovaly zbytky hradu Edelštejna. Jeho 

jméno snad souvisí s těţbou vzácných kovů (edel-vzácný, ušlechtilý), především zlata, jeţ 

se tu provozovala jiţ do počátku 13. století. Hrad slouţil nejen k ochraně dolů na zlato, ale 

střeţil i důleţitou cestu vedoucí z Vratislavi přes Nisu, Hlucholazy na Bruntál a dále na 

Moravu. Tuto dvojí úlohu umoţňovala vhodná poloha s dalekým dohledem na Zlaté Hory 

a na rovinu táhnoucí se k Nise. Stál na skalnatém srázu a byl obklopen hradbami nestejné 

šíře, přerušenými jen v místech, kde byl spojen úzkou šíjí s Příčným vrchem (PLAČEK 

2000). 

 Hradní jádro, dnes zcela zarostlé vysokými stromy, mělo podobu nepravidelného 

lichoběţníku, dlouhého 120 m a širokého 65 m. Hradní areál byl rozdělen nehlubokým 
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příkopem na dvě nestejné části. V západní části hradu se nacházelo hlavní opevnění včetně 

válcové věţe o průměru 7 m, zasazené do silné zdi. Hradby byly zesíleny baštou, 

umístěnou v rohu lichoběţníku. K hradební zdi přiléhaly obytné budovy, jejichţ rozlohu 

dnes jiţ nelze blíţe určit, protoţe se zcela sesuly. V druhé, slaběji opevněné části hradního 

areálu stály asi méně důleţité hospodářské budovy, dnes rovněţ zcela srovnané se zemí. 

Vstup do hradu byl pravděpodobně v západní, hlavní části objektu. Hrad Edelštejn byl 

postaven asi ve druhé polovině 13. století (SPURNÝ 1983). 

 

 

Obrázek 2: Edelštejn (Hegerová, 2009) 

 

2.2.2 Zřícenina hradu Koberštejn 

 

 Zřícenina slezského stráţního hradu Koberštejna nedaleko vrcholu Zámeckého 

vrchu (934 m.n.m.) nad údolím Černé Opavy. Z hradu, který se nacházel na špatně 

přístupných skaliscích a v době existence musel budit dojem orlího hnízda, se do 

současnosti zachoval typický vysoký střep štíhlé válcové věţe na skalnaté kupě a několik 

málo pozůstatků zdí a mohutného příkopu. Název Kobrštejn nám dochovala lidová tradice. 

Písemné prameny však o něm mlčí (PLAČEK 1996). 

 Hrad měl nevýhodnou polohu, coţ však při značné výšce místa nebylo příliš 

důleţité. Hradiště bylo obklopeno podkovovitým příkopem, uzavřeným na nedovřeném 

oblouku valem. Proti skalnaté výspě na severní straně, z níţ bylo moţno hrad snadno 

napadnout, byla postavena obranná věţ o průměru 10 m, ze které zbylo jen asi 9 m vysoké 

zdivo. Obranné příkopy byly z části vytesány do skalnatého podkladu a jejich šířka 
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se pohybovala od 15 do 30 metrů. Vnitřní část věţe byla čtyřboká. Jak vypadaly ostatní 

budovy, nelze jiţ z hromady sutin ani přibliţně určit. Není ani patrné, kudy vedl vchod 

(MUSIL 2003). 

 Hrad vznikl pravděpodobně koncem 13. století na ochranu zlatých dolů kolem 

dnešních Zlatých Hor. Koberštejn byl současně pomezním hradem, chránící vstup na 

území vratislavského biskupství údolím Černé Opavice, do něhoţ byl z hradu dobrý 

výhled. Hrad byl údajně zničen v druhé polovině 15. století. Na čas se pak stal sídlem 

loupeţivých rytířů (MUSIL 2003). 

 

2.2.3 Zřícenina hradu Kaltenštejn 

 

 Zřícenina hradu Kaltenštejna (dnes Hradisko), leţící na tzv. Biskupské čapce 

v katastru Černé Vody u Ţulové, patří k nejrozsáhlejším středověkým fortifikacím na 

Jesenicku. Věţ hradu je dnes ponořena do koruny buků. Hrad byl zaloţen poblíţ důleţité 

cesty spojující Moravu s Niskem. Vlastní areál se rozkládá na ploše 100 x 30-70 m. Vstup 

do hradu byl veden od západu branou, jejíţ zbytky jsou dodnes patrné. Jiţní strana byla 

chráněna zesíleným opevněním. Hradní zeď o síle kolem dvou metrů je dnes zachována 

jen v délce 38 metrů. Nejdůleţitější částí hradního areálu byla mohutná válcová věţ, 

nacházející se ve vrcholové části opevněného sídla. Věţ o síle zdí čtyři metry chránila 

přiléhající hradní palác (BRACHTL 1995).  

 V písemných pramenech je hrad poprvé uváděn roku 1295 jako „castrum 

Kaldensteyn“, v nichţ svídnicko-javornický kníţe Bolko dokazoval, ţe nedávno dostavěný 

hrad koupil od nepřátel vratislavkých biskupů. Hrad byl tedy vystavěn koncem 13. století 

v době nepřátelství mezi vratislavskými biskupy a kníţaty. Roku 1299 jej získal biskup Jan 

Romko a dosadil zde za kastelána svého bratra Theodoricha. Do rukou rodu Hauwitzů 

se dostal hrad roku 1319, avšak jiţ ve čtyřicátých letech byl opět v majetku biskupství. 

 O významu Kaltenštejna svědčí zpráva z roku 1344, kdy jej biskup Přeclav 

z Pogarel označil za „mocný a vznešený, ba dokonce velmi uţitečný a výnosný pro zemi“. 

V 15. Století střídal hrad své majitele. Svědkem litých bojů se stal roku 1441, kdy se 

ho zmocnil Zikmund Rachna z Neuhausu. Hrad byl téhoţ roku dobyt biskupskými vojsky 

(BRACHTL 1995). 
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 Kaltenštejn, stejně jako snad všechny zříceniny hradů, byl cílem nejednoho hledače 

pokladů, a to nejen ve starých dobách, ale i docela nedávno. Vedle keramických střepů, 

které potvrzují zcela to, co praví písemné prameny, tedy ţe hrad zaţil dva vrcholy své 

slávy – koncem 14. a v polovině 15. století, byly na hradě nalezeny četné ţelezné hroty 

šípů do kuší, tulejky, kopí, uzda koňského postroje, kule do píšťal (předchůdce pušky), 

podkovy, křesadla, třmeny, noţe, přezky, hřebíky, skoby, zámky aj. Jedna uzda měla 

bronzové plátování, jaké mívaly jen postroje koní pánů. Kdysi byla na hradě nalezena 

cínová mísa. Značné mnoţství předmětů bylo vyzvednuto z dutiny věţe. Zajímavé jsou 

střepy kachlí z kamen a střenka noţe vyrobená z kosti zvířete (VOJKOVSKÝ 2002). 

 

 

Obrázek 3: Kaltenštejn (Hegerová 2009) 

 

2.2.4 Zřícenina hradu Rychleby 

 

 Hrad Rychleby, jehoţ zbytky se nacházejí asi 4 km jihozápadně od Javorníka, na 

skalnatém výběţku Přílbového vrchu, spadající prudce do údolí Račího potoka, patří k těm 

středověkým opevněním, o jejichţ existenci nejsou písemné zprávy. Ani jméno hradu není 

původní. Němci jej daleko později začali nazývat Reichtenstein podle pohoří, jehoţ hlavní 

hřbet se táhne od města Reichtensteinu aţ k Pomezí. Protoţe jiţ v 19. století nazval A. V. 

Šembera tento horský hřbet Rychleby, uţívá se tohoto jména i pro hrad (PLAČEK 1996). 
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 Vejčitý půdorys hradu byl přizpůsoben terénu stejně jako opevnění. Vchod vedl ze 

severní strany přes hluboký příkop, překlenutý padacím mostem, do čtvercové vstupní 

brány. Ta tvořila součást hradeb, jimiţ byl hrad obehnán na severní a východní straně. 

Ve východní části byly hradby dokonce dojité a odtud vedla úzká brána do vlastního 

nádvoří. Hned proti vchodu stála mohutná válcová věţ o průměru 10 m se zdmi aţ 4 m 

silnými. Těsně nad ní byla menší věţ nebo stavba kruhovitého půdorysu, jejíţ účel je 

nejasný. Na nádvoří se uchovaly zbytky dvou obytných budov obdélníkového tvar. Jedna 

přiléhala k hradbám na východní straně a byla nepodsklepená, kdeţto druhá na severní 

straně měla sklep asi 4 m hluboký. Nad hlubokou strţí do údolí Račího potoka se tyčila 

hlídková věţ, podle zbytků základového zdiva rovněţ válcová. Mimo hradby byly na 

západě přistavěny dvě obdélníkové budovy, leţící skoro 3 m pod úrovní hradu, slouţily 

patrně jako konírny, neboť v hradu samém bylo málo místa (SPURNÝ 1983). 

 

 

Obrázek 4: Rychleby (Hegerová, 2009) 

 

 Kdy byl hrad postaven, nelze přesně učit. Někteří místní historikové kladli jeho 

počátky do 12. století. Podle stavební struktury však lze říci, ţe hrad patří nejdříve do 

druhé poloviny 13. století (PLAČEK 1996). 
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3 METODIKA A MATERIÁL  

  Doposud bylo zjištěno 120 druhů měkkýšů (50% fauny České republiky 

měkkýšů) v Rychlebských horách,  malakologický výzkum se uskutečnil ve 33 lokalitách. 

Nejrozmanitější společenstva byly lesní údolí a staré vápencové lomy. Velmi zajímavé 

jsou nálezy Helicella itala (nejvýchodnější výskyt) a Chondrina clienta (prozatím 

nejsevernější výskyt). V souvislosti s nálezem druhu H. itala bylo zjištěno, ţe výskyt 

suchomilky Cernuella neglecta v Polsku byl pouze na základě mylné determinace, tedy 

záměny s Helicella itala (JUŘIČKOVÁ et al. 2005). 

 

 Studie je zpracována na základě údajů získaných vlastním terénním průzkumem 

v roce 2009. Byly zvoleny čtyři zříceniny hradů: Edelštejn, Kaltenštejn, Koberštejn 

a Rycheby.  

 Suchozemští měkkýši byli získáni ručním sběrem, který je nezbytný pro nalezení 

dendrofilních druhů a nahých plţů, kteří nevytvářejí schránku. Pro zpřesnění kvalitativních 

údajů bylo sbíráno na těchto lokalitách opakovaně. 

 Při současném výzkumu byla pouţívána metoda individuálního ručního sběru. 

Důraz byl kladen na místa vlhká a na místa s dobrými úkrytovými moţnostmi pro plţe. 

Ruční sběry byly prováděny pod kůrou stromů, pod padlými kmeny, na pařezech, pod 

kameny, a také na různých zídkách hradů. 

 Plţi získání individuálním sběrem byli hned na místě naleziště vkládání do 

plastových krabiček opatřené dírkami na vzduch. Při vkládání do krabiček byl brán ohled 

na velikost plţů. Plţi větší (asi do velikosti 1,5 cm) byli vloţeni do samostatné krabičky, 

aby menší plţi nezalezli do prázdné ulity větších plţů. K materiálu byl přiloţen lístek 

s přesným označením naleziště a datem sběru. Plţi byli v těchto krabičkách ponecháni do 

té doby, dokud nedošlo k jejich determinaci. Někteří plţi byli znečištěni hlínou, proto bylo 

po návratu z průzkumu nutné kaţdou ulitu očistit vodou, aby byla usnadněna determinace, 

která se provádí na základě znaků na ulitě. 

 Při determinaci byla pouţívána binokulární lupa a mikroskop a Klíč k určování 

československých měkkýšů. Při sběru ani při determinaci nebyli v naprosté většině bráni 

v úvahu jedinci juvenilní, u nichţ ještě nejsou vyvinuty všechny určovací znaky. 

Determinace byla provedena pouze anatomicky. Pro bliţší určení druhu Aegopinella, by 

bylo nutné provést pitvu. 
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 Řádně očištěné a určené ulity byly vkládány do průhledných platových zkumavek. 

Dovnitř zkumavky byl také vloţen lístek s názvem daného druhu, místem se souřadnicemi, 

datem sběru, a se jménem nálezce. Potom byly zkumavky uzavřeny vatovou zátkou, která 

umoţňuje provzdušňování a materiál neplesniví a neztrácí barvu. 

 Zoocenózy se vyznačují specifickými diagnostickými znaky (atributy), které je 

výstiţně charakterizují. Podle nich můţeme zoocenózy hodnotit a vzájemně srovnávat. 

Vlastnosti zoocenóz nejsou jen čistě popisné, ale umoţňují nám pochopit organizaci celého 

společenstva, tj. jeho strukturu a funkci.(LOSOS 1984) V zoocenologii pouţíváme řadu 

nejrůznějších kategorií a hledisek ke třídění vlastností ţivočišných společenstev. Pro tuto 

studii byly pouţity jen ty nejdůleţitější. 

Dominancí vyjadřujeme procentuální sloţení společenstva, často bez ohledu na velikost 

zkoumané plochy.  Tento index vyjadřuje procentuální zastoupení druhových populací 

ve vztahu k celému společenstvu (LOSOS 1984).  

 

 

 

n - počet jedinců daného druhu 

s - celkový počet jedinců celého společenstva 

Podle tohoto indexu rozlišujeme druhy: 

 

 

eudominantní druh více neţ 10 % 

 

dominantní druh 5 aţ 10 % 

 

subdominantní druh 2 aţ 5 % 

 

recedentní druh 1 aţ 2 % 

 

subrecedentní druh méně neţ 1 % 
 

  

Četnost neboli frekvence výskytu udává, jak často se jednotlivé druhy vyskytují v sérii 

vzorků odebraných z jedné a téţe zoocenózy, tzn. jak často se  podílejí na druhové 

struktuře celého společenstva (LOSOS 1984). 

Získané procentuální údaje frekvence mohou být sestaveny do 5 frekvenčních tříd s těmito 

intervaly: 
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Třída frekvence: I II III IV V 

Frekvence v % 0 - 10 11 - 25 26 - 45 46 - 70 71 - 100 

 

 
 

ni -  počet vzorků, v nichţ se druh i vyskytuje 

s - počet všech odebraných vzorků (LOSOS 1984). 

 

 Společenstvo měkkýšů jednotlivých ploch jsme porovnali pomocí indexu druhové 

podobnosti (Jaccarodovým číslem Ja a Sörensenovým indexem podobnosti Sö). Vypočtené 

hodnoty faunistické podobnosti jsem sestavila graficky. 

 

Faunistická podobnost neboli identita vyjadřuje shodu druhového sloţení dvou 

nebo většího počtu srovnávaných zoocenóz. Lze ji vyjádřit různým způsobem 

(SCHWERDTFEGER 1975), nejčastěji Jaccardovým číslem (Ja) nebo podle Sörrensenova 

indexu podobnosti (Sö).  

     

     

     

 

s – počet druhů  společně se vyskytujících ve dvou srovnávaných zoocenózách  

s1- počet druhů jedné zoocenózy 

s2 – počet všech druhů druhé zoocenózy (LOSOS 1984). 

 

Ekoelementy jsou uváděny podle LOŢKA (1964) a LISICKÉHO (1991). Ekoelement 

SILVICOLAE (SI), zahrnuje přísně lesní druhy, které se jen výjimečně vyskytují mimo les 

(např. nad horní hranicí lesa) a petrofilní lesní druhy [SI(p)]. Do druhé skupiny patří 

rovněţ lesní druhy, které se sice vyskytují převáţně v lese, ale mohou osídlit i jiné biotopy, 

zejména mezofilní [SI(MS)]. Silně vlhkomilní lesní plţi jsou sdruţeni do třetí skupiny 

(SIh). Sedmou skupinu, MESICOLAE (MS), tvoří druhy se středními nároky, často 

se jedná o euryekní druhy. 
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4 VÝSLEDKY  

4.1 Celkové výsledky malakozoologického průzkumu  

 Celkem bylo zjištěno 23 druhů suchozemských měkkýšů z 1192 determinovaných 

jedinců. Přehled všech zjištěných druhů, včetně ekologického rozboru, aerotypu a ohroţení 

uvádí příloha 1 Dominance a frekvence je uvedena v procentech.  

 

 K druhům eudominantním patří Alinda biplicata, k druhům dominantním potom 

Aegopinella epipedostoma, Cochlodina orthostoma a k druhům subdominantním Helix 

pomatia a Monachoides vicinus. K druhům s největší frekvencí patří Ena montana, Alinda 

biplicata, Discus rotundatus a Aegopinella epipedostoma. 

 

 14 druhů měkkýšů nalezených na těchto lokalitách jsou druhy málo dotčené (Least 

concern). Z kategorie téměř ohroţený (Nearly threatened) bylo nalezeno 8 druhů. Pouze 1 

druh  řadíme do kategorie zranitelný(Vulnerable): Clausilia crutiata (Graf 1.) 

 

Graf 1: Zařazení nalezených druhů měkkýšů do míry ohroţenosti 

 

 

 

 

 Z hlediska ekologického členění je pro malakofaunu na vybraných lokalitách 

charakteristická převaha lesních druhů (96%) s dominancí přísně lesních druhů (44%). 

Druhy se středními nároky jsou zastoupeny 4% (Graf 2). 
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Graf 2: Zastoupení jednotlivých ekologických skupin měkkýšů 

 

 

 

4.2 Malakofauna jednotlivých hradů 

 Nejvyšší počet nalezených jedinců bylo zaznamenáno na zřícenině Rychleby, dále 

na Kaltenštejně a Edelštejně, zatímco nejmenší počet byl  na Koberštejně (Graf 3). Počty 

nalezených druhů měkkýšů na jednotlivých hradech uvádí Graf 4. 

 

Graf 3: Počet nalezených jedinců na jednotlivých lokalitách 

 

 

 

 Na zřícenině hradu Edelštejn bylo nasbíráno 15 druhů měkkýšů z 287 

determinovaných jedinců. K druhům eudominantním patří Alinda biplicata, k druhům 
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dominantním Faustina faustina. K druhům s největší frekvencí řadíme Aegopinella 

epipedostoma, Ena montana, Faustina faustina, Arianta arbustorum a Discus rotundatus. 

 Na zřícenině hradu Kaltenštejn bylo zjištěno 15 druhů měkkýšů 

z 367 determinovaných jedinců. Alinda biplicata a Helicigona lapicida jsou druhy  

eudominantní. Největší frekvenci zde mají druhy Cochlodina orthostoma, Ena montana, 

Alinda biplicata, Discus rotundatus, Monachoides incarnatus, Monachoides vicinus, 

Helicigona lapicida a Laciniaria plicata. 

 Na zřícenině hradu Rychleby z celkového počtu 502 jedinců bylo nalezeno 

14 druhů měkkýšů. eudominantní druh je zde Alinda biplicata, Monachoides incarnatus. 

Mezi druhy s největší frekvencí v této lokalitě řadíme Cochlodina orthostoma, Ena 

montana, Alinda biplicata, Ena montana, Discus rotundatus, Monachoides incarnatus, 

Helix pomatia,Clausilia Dubia a Helicigona lapicida. 

 Na zřícenině hradu Koberštejn  z 36 ti determinovaných jedinců bylo nalezeno 

6 druhů měkkýšů. K druhům  eudominanantním patří Alinda biplicata a k druhům 

dominantním Discus rotundatus. Největší frekvenci zde mají Aegopinella pura, 

Aegopinella epipedostoma, Ena montana, Alinda biplicata a Arianta arbustorum. 

 

Graf 4: Počty nalezených druhů měkkýšů na jednotlivých vzorkovacích plochách 
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4.3 Porovnání jednotlivých vzorkovacích ploch na základě 

indexů podobnosti 

 

 Malakocenózy jednotlivých vzorkovacích ploch byly navzájem porovnány pomocí 

dvou indexů (Ja, Sö). Čísla v řádcích a sloupcích matice odpovídají číslům jednotlivých 

vzorkovacích ploch: č.1 (Edelštejn), č.2 (Kalternštejn), č.3 (Rychleby) a č.4 

(Koberštejn).  

Tabulka 1: Porovnání jednotlivých vzorkovacích ploch pomoci Jaccardova (Ja) 

a Sörensenova (Sö) indexu. Čísla v tabulce (1 -4) odpovídají číslům vzorkovacích ploch. 

 

 

 

1 2 3 4 

   

1 

Ja 50 38 40 
 

  

0-20% 

2 

  

Ja 53 31 
 

  
21-

40% 

3 

    

Ja 25 
 

  
41-
60% 

4 

      

Ja 
 

  
61-

80% 

 

     

  
81-
100% 

 

 

1 2 3 4 

  

 

1 

Sö 66,7 57,2 57,1 

 

  

0-20% 

2 

  

Sö 69 47,6 

 

  
21-

40% 

3 

    

Sö 40 

  

  
41-
60% 

4 

      

Sö 

  

  
61-
80% 

     
  

  
81-
100% 

  

 

 Nejvyšší hodnota obou indexů byla zaznamenána při vzájemném porovnání 

malakocenóz na  ploše č. 2 se vzorkovací plochou č. 3 (Ja = 53,0 % a Sö = 69,0 %).  



28 

 

 Nejniţší podobnosti byly dosaţeny při vzájemném srovnání malakocenóz 

vzorkovacích ploch č. 3 a č. 4 (Ja = 25% a Sö  = 40%). 

 Nízkých hodnot dosahuje také srovnání vzorkovacích ploch č.2 a č. 4 (Ja = 31% 

a Sö = 47,6%). Vzorkovací plocha č. 2 a 3(Ja = 53%, Sö = 69%) je podobnější neţ 

vzorkovací plocha č. 1 a 2 (Ja = 50%, Sö = 66,7%). Vyšších hodnot také vykazují plochy 

č. 1 a 4 (Ja = 40%, Sö = 57,1%) ve srovnání s plochami č. 2 a 4 (Ja = 31%, Sö = 47,6%). 
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5 DISKUZE 

 Celkově bylo nasbíráno 1192 determinovaných jedinců, kteří patří k 23 druhům 

a byli zařazeni do čtyř ekologických skupin. Juvenilní jedince jsme nebrali v potaz. Hrady 

se nacházejí v lesním prostředí, proto zde bezpochyby převaţují lesní druhy (96%). Byly 

nalezeny druhy téměř ohroţené, málo dotčené a 1 druh patřící do skupiny zranitelný. 

(Clausilia cruciata). 

 Druh eudominantní  je jednoznačně Alinda biplicata, která patří 

ke středoevropským druhům. Nejvyšší početnost dosáhla Ena montana patřící také 

ke středoevropským druhům. 

 Nejvyšší počet byl zaznamenán na zřícenině Rychleby. Na této zřícenině bylo 

celkem nasbíráno 502 jedinců. Nejvíce jedinců se zde vyskytovalo v pozůstatcích zdí. Na 

Kaltenštejně bylo zaznamenáno 367 jedinců patřící k 15 druhům. V této lokalitě se nejvíce 

jedinců také vyskytovalo v torzech zdí. Menší počet, tj. 287 jedinců se našlo na Edelštejně, 

kde se dochovaly jen nepatrné pozůstatky hradu a celé území je prorostlé stromy. Proto 

bylo nutné sbírat hlavně pod stromy a opadem listí. Pouze 36 jedinců bylo zaznamenáno na 

zřícenině Koberštejn. Zřejmě to bylo způsobeno nepříznivým podzimním počasím, také 

kvůli vysoké nadmořské výšce zde byla půda zmrzlá.  

 Pomocí Jaccardova a Sörensenova indexu byla zjištěna podobnost vzorkovacích 

ploch. Nejvíce se podobají vzorkovací plochy Kaltenštejn a Rychleby. Tyto zříceniny dělí 

od sebe jen několik kilometrů, spojuje je také stejná nadmořská výška a jsou obklopeny 

porosty buků. Také zde nalezneme nejvíce pozůstatků zdí, ve kterých se našlo nejvíce 

jedinců. Za to nejmenší hodnoty byly zaznamenány u vzorkovacích ploch Rychleby 

a Koberštejn. Koberštejn se nachází na Zlatohorsku, zatímco zřícenina Rychleby 

v Rychlebských horách. Této skutečnosti odpovídá i počet nalezených jedinců. Nejvyšší 

počet bylo zaznamenáno na zřícenině Rychleby,za to nejniţší počet byl na Koberštejně. 

Je moţné, ţe zde hraje roli také vysoká nadmořská výška, ve které se Koberštejn nachází. 

Na Koberštejně se vyskytují porosty smrků, které na zřícenině Rychleby nenajdeme. 

 Vzhledem k nízkým zkušenostem s metodikou a sběrem suchozemských plţů, 

nebyly jistě podchyceny všechny skutečnosti. Nebyly odebrány vzorky půdní hrabanky, 

a z toho důvodu nebyly zaznamenány všechny druhy, zejména ty nejmenší, které se mohli 

ve zkoumané oblasti nacházet. Proto bych se dále chtěla věnovat této studii, nasbírat 

a analyzovat více dat a vyhodnotit nové faktory. 
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6 ZÁVĚR 

 V této práci byla věnována pozornost suchozemským plţům vybraných hradů 

Slezska. Cílem práce bylo prozkoumat tyto lokality. Zjistit, které druhy měkkýšů a v jakém 

zastoupení se na zříceninách vyskytují, blíţe se seznámit s ekologií a biologií měkkýšů, 

metodami sběru a jejich determinací a celkově zhodnotit malakofaunu tohoto území. 

  Ze čtyř zkoumaných lokalit bylo celkem získáno 1192 dospělých jedinců patřící 

k 23 druhům a čtyřem ekologickým skupinám. Bylo zjištěno, ţe zde převaţují lesní druhy 

(96%). K druhům eudominantím na vybraných zříceninách patří Alinda biplicata 

a nejvyšší frekvenci má zde Ena montana.  

 Na Koberštejnu byl zaznamenán nejniţší počet jedinců, zřejmě vzhledem k vysoké 

nadmořské výšce (934 m.n.m.), ve které se zřícenina nachází a  tím souvisejícím 

nepříznivým, obzvláště chladným počasím. Naopak nejvyšší počet nalezených jedinců 

bylo zaznamenáno na zřícenině Rychleby. Při vzájemném porovnání vzorkovacích ploch 

dosáhly tyto zříceniny nejniţší podobnosti. 

 Můţu říci, ţe s nárůstem zkušeností při sběru plţů se zvyšoval i počet nalezených 

jedinců. Proto bych se ráda věnovala této práci v dalším navazujícím studiu. V diplomové 

práci je třeba nasbírat větší počet dat a vyhodnotit nové faktory (například vlhkost a pH 

půdy) 
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