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Summary 

The Bachelor work deals with flora of the Moravian part of the White Carpathian in 

context with area of occurrence. In the first part there are natural conditions and history of 

settlement this area. The second part is devoting to flora relations in more detail from the 

point of view of their specific structure and endangering. Consequently are mentioned land 

use in the past and nowadays and the influence of geological milieu. In the practically part 

there are visited areas described, based on different geological bedrock. In characteristic of 

these areas are insisted on their geology, pedology and flora. In the end there are suggested 

informations completed with photo documentation of each area.  
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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá flórou moravské strany Bílých Karpat v souvislosti 

s lokalitou, ve které se nachází.  V první části jsou popsány přírodní poměry a historie 

osídlení této oblasti. Druhá část se podrobněji věnuje floristickým poměrům z hlediska 

jejich druhové skladby a ohroţení. Následně je zmíněno vyuţití krajiny dříve a dnes a vliv 

geologického prostředí. V praktické části jsou popsány navštívené lokality, zvolené na 

základě odlišného geologického podkladu. U popisu těchto lokalit je kladen důraz na jejich 

geologické, pedologické a floristické poměry. Na závěr jsou navrţeny informační tabule 

s fotodokumentací kaţdé lokality. 
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1 Úvod 

Bílým Karpatům právem náleţí statut chráněné krajinné oblasti. Toto ocenění 

získaly nejen díky botanickým objevům, uskutečněným před více neţ sto lety, ale i 

zásluhou člověka a jeho šetrným hospodařením ve zdejší krajině. V lidských rukou zůstává 

osud tohoto území i nadále. 

Bělokarpatské louky se řadí k druhově nejbohatším travním společenstvím 

v evropském měřítku. Vyskytují se zde významné skupiny vstavačovitých (Orchidaceae) a 

dalších ohroţených druhů rostlin i ţivočichů.  Zachovalá krajina a jakási izolovanost od 

všedního dne, byly velkou inspirací při výběru této práce. 

V první části jsou popsány přírodní a historické poměry Bílých Karpat (dále jen 

BK). Dále pak jsou podrobněji charakterizovány floristické poměry na moravské straně 

BK a vyuţití zdejší krajiny dříve a dnes.  

Cílem celé bakalářské práce je navštívit několika lokalit, vytipovaných na základě 

odlišného geologického podloţí a pozorovat na nich skladbu rostlinných druhů v určitém 

prostředí.  Výstup pozorování a pořízená fotodokumentace bude následně představena na 

informačních tabulích, které by do budoucna mohly být zpestřením na trase naučné stezky. 
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2 Přírodní poměry 

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena výnosem Ministerstva kultury 

ČSR č. j.17.644/80 ze dne 3. listopadu 1980 (rok po vzniku CHKO Biele Karpaty) 

(Internet 1). Nejcharakterističtějším znakem jsou rozsáhlé komplexy květnatých luk 

s neobvykle vysokou biodiverzitou, která patří k nejvyšším v evropském měřítku. 

Vyskytuje se zde mnoho druhů orchidejí a dalších ohroţených rostlin a ţivočichů 

(Otýpková 2001). 

2.1 Geografická poloha a geomorfologie 

Bílé Karpaty leţí na moravsko - slovenském pomezí v jihozápadní části Západních 

Karpat. Jde o protáhlé pohoří o rozloze 715 km
2
, sousedící na severozápadě s Vizovickou 

vrchovinou a na severu s Javorníky Obrázek 1.  Po hřbetnici probíhá státní hranice se 

Slovenskem. Nadmořská výška se pohybuje od 180 do 970 m, s nejvyšším bodem Velká 

Javořina (Otýpková 2001). 

Obrázek 1 Mapa Bílých Karpat (upraveno podle Internet 2). 
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CHKO Bílé Karpaty náleţí do 3 orografických celků: Bílé Karpaty, 

Dolnomoravský úval a Vizovická vrchovina (Internet 1). Pro Bílé Karpaty jsou 

charakteristické rozsáhlé ploché hřbety, oddělené širokými údolími vodních toků.  

Na celkovém reliéfu Bílých Karpat se odráţí odlišnost flyšových vrstev Obrázek 2. 

Morfologicky výraznější jsou odolnější pískovce, budující nejvyšší horské partie. Naopak 

dlouhé a mírné svahy tvoří méně odolné horniny. Dalším nápadným znakem 

bělokarpatského reliéfu bývají toky bystřinného charakteru s velkým spádem.  Především 

vodní eroze byla hlavním činitelem, tvořící dnešní vzhled pohoří. Naplavený materiál se 

usazoval v širokých nivách a podél řek. Tyto procesy dosáhly vrcholu v ledových dobách 

čtvrtohor a přetrvávají do dnes. Nesmíme zapomenout, ţe na utváření krajiny má značný 

podíl i lidské hospodářství. 

Velmi častým jevem v místech měkčích hornin (jílovce) jsou svahové sesuvy, 

mnohdy doprovázeny vývěry podzemních vod. Utvářejí se tak terénní nerovnosti, 

s členitostí vlhčích a sušších míst (Internet 3). 

Obrázek 2 Patrné flyšové vrstvy v PP lom Rasová (Internet 4). 
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2.2 Geologie 

Území našeho státu z regionálního hlediska náleţí dvěma geologicky odlišným 

celkům. Čechy a většina Moravy a Slezska jsou součástí Českého masívu. Východní část 

Moravy a Slezska náleţí k  Západním Karpatům (Chlupáč et al. 2002), jejichţ vývoj začíná 

krátce po ukončení variské orogeneze. Ta dala vznik superkontinentu, nazývanému Pangea 

(Internet 5). 

2.2.1 Geologická stavba Bílých Karpat 

Z geologického hlediska přísluší Bílé Karpaty vnějším Západním Karpatům. Jsou 

výsledkem alpínských horotvorných pohybů v druhohorách a třetihorách. Důleţitou roli 

sehrály pohyby litosférických desek, které se pohybovaly spolu se svrchní částí zemského 

pláště. Průběh alpínského vrásnění jiţ dále nebyl narušován, a tak můţeme sledovat dobře 

zachovaná horstva od Pyrenejí, Alp, Karpat aţ po Himaláje (Chlupáč et al. 2002). Vnější 

Karpaty mají poloobloukovitý tvar a výraznou stavbu, na které se podílejí geotechnické 

celky: flyšové pásmo, bradlové pásmo a vídeňská pánev Obrázek 3 (Kuča et al. 1992). 

Převáţná část CHKO je součástí flyšového pásma, které se řadí do magurského 

flyšového příkrovu (Jongepierová [ed.] 2008). Magurský flyš je na území BK zastoupen 

jednotkou bělokarpatskou, račanskou a bystrickou. Tvoří je sedimenty křídy a starších 

třetihor s dominancí flyšové facie. Flyšem se rozumí rytmické střídání mocných písčitých a 

jílovitých sedimentů, které se ukládaly působením gravitačních proudů, zejména 

v klesajících depresích. Komplexy flyšových hornin se nachází v širším okolí Komně a 

jsou prostoupeny neovulkanity, především v podobě andezitů a čedičů (Chlupáč et al. 

2002). Častým jevem na území BK jsou vápenné tufy, které pochází z flyšových hornin. 

Jedná se o vápnité látky, vysráţené z vodních roztoků bohatých na vápník, které se 

utvářely během čtvrtohor a vznikají i dnes. Tvorba pramenných tufů je ovlivněna 

chemickým sloţením vody, teplotou a činností organismů (Prokůpek et al. 1991). 

V předpolí vnějších flyšových Karpat vznikla klesající karpatská předhlubeň a 

v další pokleslé části mezi Alpami a Karpaty se utvářela vídeňská pánev. Tyto prostory 

byly v miocénu zaplaveny mořem a tudíţ vyplňovány převáţně mořskými sedimenty. Ve 

spodní části depresí najdeme zvláště tmavé jílovce a prachovce s vloţkami pískovců. 
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Pánev byla zaloţena soustavami hluboko zasahujících zlomů a mocnost výplně dosahuje 

aţ několika tisíc metrů (Chlupáč et al. 2002).  

Karpatská předhlubeň zahrnuje soustavu miocenních pánví, které se ve spojitosti 

s příkrovy flyšových Karpat přemisťovaly na okraj Českého masivu. Příkrovová dynamika 

mnohdy vedla k tektonické denudaci nebo ke zvětšení mocnosti sedimentů. Souvislejší 

zbytky výplně pánví, jejichţ mocnost nepřesahuje 2500 m, najdeme například na 

Ostravsku, Opavsku, v Hornomoravském a Dyjsko - svrateckém úvalu, či v boskovické 

brázdě. 

Východně od Uherského Brodu na povrch vystupují terciérní neovulkanity. Jsou to 

především bazalty, trachyty a trachyandezity, tvořící středně velké pravé i loţní ţíly 

v horninách magurského flyše. Chemicky se tyto neovulkanity podobají alkalickým 

horninám s vyšším obsahem alkálií a stopových prvků. Vysoké jsou obsahy uranu, thoria a 

vzácných zemin. Nejznámější lokalitou je lom Bučník u Komně (Chlupáč et al. 2002).  

Obrázek 3 Regionální geologické dělení Západních Karpat na našem území (Chlupáč et al. 2002). 
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2.2.2 Vliv geologické stavby na nerostné suroviny 

Geologická stavba Bílých Karpat dala předpoklad pro těţbu lignitu, ropy, zemního 

plynu, stavebního kamene či štěrkopísku. V minulosti byly těţeny málo hodnotné ţelezné 

rudy u Slavičína, Luhačovic, nebo Bojkovic. Dále byl zaznamenán výskyt rtuťových rud 

JZ od Komně (Kuča et al. 1992). 

Jednou z nejvýznamnějších nerostných surovin, úzce spjatých s fluviálními 

uloţeninami řeky Moravy, jsou štěrkopísky s převahou hrubé frakce. (Vašíček a Ides 

2004). Ty se vyuţívají jako přírodní kamenivo nejčastěji ve stavebnictví pro betonářské 

směsi, drenáţní a filtrační vrstvy, podsypy a stabilizaci komunikací (Internet 6). Nejvíce 

vyuţívaným loţiskem bylo Veselí nad Moravou.  

V dnešní době se na místě těţí zejména pískovce v paleogenním flyši. Andezity 

v podobě pravých a loţních ţil jsou většinou doprovázeny polymetalickým zrudněním Pb-

Zn (Vašíček a Ides 2004). Stavební kámen je těţen ve velkém mnoţství v lomu Bučník u 

Komni a na zásoby této suroviny poukazují i další, uzavřené lomy (Rasová, Starý 

Hrozenkov, Horní Lhota, aj.) (Kuča et al. 1992). 

V karpatské předhlubni a vídeňské pánvi se nachází významná loţiska ropy a 

zemního plynu a to díky komplikované tektonice, která v této oblasti vytvořila vhodné 

podmínky pro akumulaci plynných a kapalných uhlovodíků (Internet 5). Ropa je v oblasti 

vídeňské pánve rozprostřena v mnoha strukturách a nachází se v hloubkách do 2000 metrů. 

Její loţiska jsou soustředěna převáţně do centrální části pánve, zatímco loţiska plynu 

převaţují v oblastech okrajových (Internet 7). 

V roce 2001 byl na loţisku Dambořice na Hodonínsku vyhlouben vertikální vrt, 

který se stal s produktivitou 140 m
3 

za den, nejproduktivnějším vrtem v ČR. Dále bylo u 

obce Ţarošice nalezeno loţisko s odhadovanými zásobami 3,2 mil. m
3
, čímţ se utvrdil 

předpoklad pro růst těţby ropy v ČR (Blaţek a Rábl 2006). Poměrná část jiţ vytěţených 

loţisek byla postupně přeměněna na podzemní zásobníky plynu. Příkladem takového 

naleziště ropy a plynu je loţisko Lubná (Internet 8). 
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2.3 Pedologie 

Půdy v CHKO můţeme rozdělit podle jejich vyuţitelnosti na zemědělské a lesní. 

V obou těchto druzích převaţují stejné půdní typy. Odlišnosti se projevují zejména 

v promísení profilu orných půd, mineralizaci, erodovanosti a ovlivnění fyzikálního i 

chemického stavu nadměrným hnojením.  

Nejrozšířenějším půdním typem Bílých Karpat jsou nepříliš úrodné hnědozemní 

půdy (kambizemě). Pro jihozápadní část jsou charakteristické mezotrofní hnědozemě na 

vápnitém podloţí, v severovýchodní části pak převaţují oligotrofní hnědozemě na 

kyselých substrátech. Zastoupení kambizemě na lesních půdách moravské strany CHKO je 

odhadováno aţ na 99 %. Na zemědělských půdách pak více neţ 75 %. 

Černozemní půdní typ bychom hledali pouze na okraji CHKO v jihozápadní části 

(cca 6 %). Na ně v malé míře navazují hnědozemě a pararendziny. 

Údolní nivy vodních toků pokrývají fluvizemě, které s vyššími polohami přecházejí 

do fluvizemí glejových (Kuča et al. 1992). 

Bílé Karpaty jsou vybudovány na měkkých horninách a tudíţ náchylné k erozi, 

která způsobuje různé erozní rýhy a strţe. Váţným problémem je jak větrná eroze 

zemědělských půd, která postihuje zejména jihozápadní část Bílých Karpat, tak vodní 

eroze (Internet 3). Z historického výzkumu plyne, ţe flyšové pásmo výrazně ovlivnil zásah 

člověka. Při zakládání polí a travnatých ploch se odstraňovaly lesy a zalesněné svahy, coţ 

přispělo ke zrychlení eroze (Kuča et al. 1992). 

2.4 Hydrologie 

Oblast karpatského flyše je území se značným počtem pramenných zdrojů, 

vázaných na zónu intenzivně rozpukaných hornin. Prameny jsou většinou rozptýlené, 

s menší vydatností (Otýpková 2001). 

2.4.1 Povrchové vodní toky 

CHKO Bílé Karpaty náleţí k povodí Moravy a Váhu, vlévajících se do Černého 

moře. Podstatně větší část patří povodí Moravy s levostrannými přítoky řeky Olšavy, 

Okluky, Svodnice, Veličky a Radějovky. Část pohraničí se Slovenskem odvodňuje 
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nejvodnatější tok Bílých Karpat řeka Vlára, jejímţ hlavním přítokem je Brumovka. 

Rozvodnice těchto povodí se ubírá z větší části po hlavním hřebenu BK. Výjimkou je tok 

Vláry se svými přítoky, které regresívní erozí prořízly hlavní hřeben a odvádějí vody z 

původního povodí Moravy do povodí řeky Váhu (Internet 1). 

2.4.2 Podpovrchové vody a minerální prameny 

Oblast Bílých Karpat je celkově chudá na zásoby podzemní vody. Prameny jsou 

častější v oblastech s převahou pískovce. Voda se hromadí v tzv. hydrogeologických 

kolektorech, vzniklých na kontaktu jílovců s pískovci. Střídání jílovců a pískovců má za 

následek nízkou jímavost vody, která se projeví zejména při jarním tání nebo vydatných 

deštích a následně stéká po povrchu. Tento jev, spolu s jílovitou půdou, se výrazně 

projevuje na vegetaci Bílých Karpat, a to zvýšeným výskytem vlhkomilných druhů 

(Otýpková 2001). 

Geologický vývoj Bílých Karpat vytvořil příznivé podmínky pro tvorbu 

minerálních pramenů. Vývěry minerálních vod jsou vázány především na nezdenický zlom 

v linii Březová – Suchá Loz – Nezdenice – Luhačovice – Biskupice. Největší mnoţství 

vývěrů je vázáno na Luhačovice se známými prameny, jako např. Ottovka, Aloiska, 

Vincentka, Elektra a další. S výjimkou jednoho pramene se jedná o 

hydrouhličitanochloridosodné kyselky s různým podílem jodu, brómu, ţeleza, lithia, bária 

a kyseliny metaborité. Jejich teplota se pohybuje mezi 10 - 14°C (Kuča et al. 1992). 



Kateřina Palicová: CHKO Bílé Karpaty 

2011  9 

 

2.5 Biologická složka 

2.5.1 Fauna 

Současná fauna Bílých Karpat je v mnoha směrech jedinečná a do jisté míry se stala 

odrazem fytogeografických poměrů celého území (Jongepierová 2008). I přes svou 

rozmanitost byl systematický zoologický průzkum tohoto území zahájen aţ v roce 1997. 

Vyskytuje se zde minimálně 20 tis. druhů ţivočichů a k nejlépe poznaným skupinám patří 

bezesporu motýli, střevlíkovití brouci, plazi, obojţivelníci a ptáci (Internet 9). 

Motýli jsou velmi početným řádem s druhově specifickým vztahem k ţivým 

rostlinám a jiným biotickým i abiotickým faktorům. Na území Bílých Karpat bylo 

zaznamenáno aţ 1957 druhů (Horal et al. 2006). Typický zástupce motýlího společenstva 

je ţluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), perleťovec dvouřadý (Brenthis hecate), 

modrásek hořcový (Maculinea aleon), či okáč jílkový (Lopinga achine).  

Květnaté louky Bílých Karpat představují důleţité útočiště několika desítek 

vzácných a ohroţených druhů hmyzu. Tyto biotopy obývá např. kudlanka náboţná 

(Mantis religiosa), která se v jiţní části pohoří vyskytuje aţ ve výšce 550 m n. m. Z řádu 

pavouků jsou to především křiţáci (Araneidae), sklípkánek černý (Atypus piceus), vzácní 

sekáči Zacheus crista a Egaenus convexus, střevlíček Pterostichus incommodus, krasec 

uherský (Anthaxia hungarica) a celá řada jiných vzácných brouků. Solitérní staré duby ve 

větších lučních komplexech podmiňují častý výskyt roháče obecného (Lucanus cervus) a 

tesaříka Akimerus schaefferi (Internet 9). 

Ač se na území ČR nacházejí zdánlivě atraktivnější místa pro pozorování ptáků 

(jako např. rybniční soustavy, či pohraniční horstva), oblast Bílých Karpat jiţ mnoho let 

přitahuje pozornost ornitologů (Horal et al. 2006). V blízkosti Vápenek zahnízdil (poprvé v 

ČR) výreček malý (Otus scops) (Internet 9). Dále se vyskytují početné populace křepelky 

polní (Coturnix coturnix) a chřástala polního (Crex crex). Na jiţních loukách hnízdí např. 

linduška lesní (Anthus trivialis) a ve starších houštinách čáp černý (Ciconia nigra). 

V posledních letech se rozšiřuje i krkavec velký (Corvus corax) (Internet 5). 

V lesních porostech vyšších poloh ţije značný počet bezobratlých ţivočichů, 

typických pro karpatské lesy, např. měkkýši modranka karpatská (Bielzia coerulans ) 
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Obrázek 4, vlahovka karpatská (Monachoides vicina) a skalnice lepá (Faustina faustina) 

(Internet 9). 

Pastviny, mokřady a potoční nivy jsou rovněţ vhodným biotopem pro další 

významné druhy bezobratlých a také obratlovců, např. ještěrky ţivorodé (Zootoca 

vivipara) a vzácně i zmije obecné (Vipera berus). Pestrá mozaika biotopů v těchto 

polohách umoţňuje i souţití druhů obojţivelníků různých ekologických nároků; spolu zde 

ţijí např. ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana 

temporaris) (Internet 3). 

Obrázek 4 Modranka karpatská (foto autor 2011). 

2.5.2 Flóra 

Přírodní podmínky, historický vývoj a způsob obhospodařování měly vliv nejen na 

vzhled zdejší krajiny, ale i na biodiverzitu, a to jak druhů, tak biotopů. K nejvýznamnějším 

biotopům se řadí louky, dubohabřiny a bučiny, prameniště, staré sady a záhumenky 

(Internet 3). 

K nejrozsáhlejším a druhově nejbohatším travinobylinným porostům střední 

Evropy patří bělokarpatské květnaté louky, označovány téţ jako bělokarpatské orchidejové 

louky. Tyto louky jsou nejvíce rozšířeny na jihozápadní část Bílých Karpat – oblast mezi 

Radějovem a Stráním. V menší míře jsou zachovány i na Moravských Kopanicích, 

Valašskokloboucku a na slovenské straně pohoří. Několik druhů nenajdeme dokonce na 

ţádném jiném místě v republice. Jsou to například: všivec statný (Pedicularis exaltata), 
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hrachor panonský pravý (Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus), tořič čmelákovitý 

Holubyho (Ophrys holosericea subsp. holubyana) či plevnatec lesostepní (Danthonia 

alpina). Nejbohatší populaci zde má třeba vstavač bledý (Orchis pallens) (Internet 3). 

2.6 Klimatologie 

CHKO Bílé Karpaty leţí na přechodu mezi přímořským a pevninským podnebím. 

Převáţná část území náleţí do mírně teplé oblasti s krátkým mírně suchým létem (ø teploty 

v červenci 16-18°C), mírným jarem (ø teploty v dubnu 6-7°C ) a mírným podzimem (ø 

teploty v říjnu 6-7°C). Zima bývá standardně dlouhá, mírně chladná a sněhová pokrývka 

setrvává 60 aţ 100 dní (ø teploty v lednu -3 aţ -4°C).  

Vrcholové části hřbetů Velké Javořiny, Lopeníku a Mikulčina vrchu spadají do 

chladné klimatické oblasti, pro niţ je typické krátké, mírně chladné, vlhké léto (ø teploty 

v červenci 15-16°C), mírně chladné jaro (ø teploty v dubnu 4-6°C) a mírný podzim (ø 

teplota 6-7°C). Zima je chladná s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou (100 aţ 200 dnů), 

(Kuča et al. 1992). 

Hlavní sráţkové maximum se vyskytuje v létě Obrázek 5, převáţně v červenci, a 

minimum pak v zimních měsících (Internet 3). Zatímco v nejniţších nadmořských výškách 

dosahují roční sráţkové úhrny téměř 600 mm, ve vrcholových částech pohoří je to více jak 

920 mm. Sněhová pokrývka se v průměru vyskytuje v nadmořských výškách nad 300 m od 

poslední listopadové dekády a trvá do března, resp. do poloviny dubna. 

S morfologií terénu a výšce nad zemským povrchem značně souvisí rychlost a směr 

větru. Na vrcholcích Bílých Karpat převládá severovýchodní proudění, jehoţ četnost se 

zvyšuje v letním období. V důsledku nestejnoměrného ohřívání členitého povrchu vznikají 

efekty, způsobené silnou větrnou erozí (Jongepierová [ed.] 2008). 
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Průměrné měsíční úhrny sráţek za období 1961 – 2006, Velká nad Věličkou. 

Průměrná denní teplota v měsíci za období 1940 – 2006, Stráţnice. 

Obrázek 5 Klimatogram por jihozápadní část BK, upraveno podle Jongepierova [ed.] 2008. 

2.7 Vývoj osídlení 

 Na sklonku posledního glaciálu byly Bílé Karpaty téměř bezlesé a jejich úpatí 

lemovala drsně kontinentální sprašová step. Aţ do počátku středního holocénu zde měly 

dostatečný ţivotní prostor četné druhy i společenstva otevřené krajiny (Internet 3). 

Ojedinělé nálezy štípané industrie dokazují, ţe na území dnešního CHKO Bílé 

Karpaty vstoupil člověk jiţ ve starší a střední době kamenné (1mil. – 6tis. let př. n. l.). 

Intenzivněji však začal pronikat aţ v neolitu (6tis. – 3500 př. n. l). Prvním osídleným 

územím se stalo Pomoraví a přilehlé teplé pahorky. Vystřídal se zde postupně lid 

popelnicových polí, Keltové a Slované.  

Po rozpadu Velkomoravské říše tvořily Bílé Karpaty hranici na pomezí Království 

uherského a Markrabství moravského. Hlavní vlna kolonizace se dostavila ve 13. století. V 

následujících stoletích na území panovaly časté nepokoje, proto byla vybudována opevnění 

na přehledných pahorcích jako např. u Velké nad Věličkou, Korytné, či Bojkovic.  

Uklidnění v 18. století znamenalo zásadní zvrat ve vyuţití krajiny v nejvyšších a 

nejodlehlejších částech Bílých Karpat. Kolonistům byly rozparcelovány pozemky, na nichţ 
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pásli především ovce. Na obdělávaných pozemcích se pěstovaly hlavně brambory, obilí, 

len či konopí. V této době byly zaloţeny osady Ţitková, Vyškovec, Lopeník a Vápenice 

(Internet 3). Nedostatek půdy vedl k obdělávání méně úrodných ploch. Na Brumovsku a 

Vizovicku vznikaly velmi vyuţívané pastviny. Louky a pastviny se postupem času staly 

nezbytné pro hospodaření, proto vznikaly i na místech vykácených lesů. 

Takto rozmanitá krajina je zachovaná do dnešní doby. V padesátých letech nastal 

velký odliv obyvatelstva z nejchudších hospodářských krajů do měst a v osmdesátých 

letech se tento jev ještě prohloubil. V současné době louky, pastviny a pole pomalu mizí 

(Otýpková 2001). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Svoz sena kravským povozem, 30. léta Nový Hrozenkov (Internet 3).  
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3 Floristické poměry moravské části Bílých Karpat 

3.1 Ochrana přírody 

Zachovalá krajina chráněné krajinné oblasti nabízí rozmanité přírodní bohatství, 

rozvíjené ohleduplným lidským uţíváním. Zdejší květnaté louky byly jedním z důvodů 

vyhlášení chráněné krajinné oblasti v roce 1980. Dále byla CHKO Bílé Karpaty vyhlášena 

r. 1996 Biosférickou rezervací UNESCO a r. 2000 získala diplom Rady Evropy (Internet 

3). V rámci budování evropské soustavy NATURA 2000, byly vybrané části CHKO 

navrţeny jako Evropsky významné lokality (ochrana 15 druhů ţivočichů, 5 druhů rostlin a 

13 typů přírodních stanovišť). Území CHKO je rozčleněno do 4 zón odstupňované ochrany 

Obrázek 7. Najdeme zde 5 národních přírodních rezervací (NPR), 1 národní přírodní 

památka (NPP), 16 přírodních rezervací (PR) a 30 přírodních památek (PP) (Internet 10). 

 

 

Obrázek 7 Zonace CHKO Bílé Karpaty (upraveno podle Internet 11). 
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1. zóna přírodní jádrová zahrnuje lesní a luční porosty, které jsou povaţovány za 

biologicky nejcennější ekosystémy. Patří sem především části, vykazující vysokou 

biodiverzitu a míru přirozenosti, nebo se můţe jednat o ojedinělé stanoviště. V této zóně 

jsou na porostech dodrţovány nejšetrnější způsoby hospodaření. Patří zde také vzácné 

mokřadní a stepní louky. 

2. zóna přírodě blízká ochranná představuje souvislé lesní plochy s vysokou přírodní 

hodnotou, střední mírou přirozenosti a vzácnějšími stanovišti. O tyto porosty jeví 

ochrana přírody zvýšený zájem a také jsou zde praktikovány jemnější způsoby 

hospodaření. Cílem této zóny je uchovat rozmanité lesní a luční ekosystémy, slouţící 

zároveň jako ochranné pásmo 1. zóny. 

3. zóna kulturně-krajinná skýtá člověkem pozměněné lesní ekosystémy se zcela 

změněnou druhovou skladbou. Dále louky, pastviny a pole, s pestrou mimoletní zelení. 

4. zónu okrajovou sídelní tvoří souvisle zastavěné území s územní rezervou, na které 

můţe navazovat intenzivně obdělávaná orná půda. Cílem jsou vhodně zastavěná území 

pro rozvoj podnikání a bydlení (Internet 11). 

 

Tabulka 1 Rozloha zón (upraveno podle Internet 11). 

Celková rozloha: 746,6 km
2 
dle GISu 

Lesnatost: 45% 

Rozloha zón na ZPF 

1. zóna 4.028.50 ha 5,63 % 

2. zóna 5.594,50 ha 7,83 % 

3. zóna 7.467,00 ha 10,44 % 

4. zóna 22.696,90 ha 31,74 % 

Rozloha zón na LPF 

1. zóna 7.233,47 ha 10,12 % 

2. zóna 11.511,90 ha 16,10 % 

3. zóna 12.968,00 ha 18,14 % 
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3.2 Flóra 

3.2.1 Historie botanického výzkumu 

První zmínky o květeně Bílých Karpat pocházejí z počátku 19. století, především 

díky zájmu A. Rohela a A. Carla o moravskou flóru. Nejvýraznějším bělokarpatským 

botanikem byl J. L. Holuby, který dlouhou dobu působil jako evangelický farář. 

Botanizoval na mnoha lokalitách Bílých Karpat a své nálezy náleţitě publikoval. S jeho 

prací se setkáme v několika herbářových sbírkách. Další významné osobnosti, působící na 

moravské straně, byli např. M. Béňa, F. Čoka, F. Sedláček a V. Večeřa. 

Po vzniku samostatného Československa se objevila nová vlna zájmu o květenu 

Bílých Karpat. Vůdčí osobností se stal profesor Masarykovy univerzity J. Podpěra. 

Hlavním centrem se tak stalo Brno, přestoţe prvotní zhodnocení vegetace Bílých Karpat 

zpracoval P. Sillinger z Karlovy univerzity. 

Od 30. let se mapování karpatské vegetace věnovalo mnoho dalších, i amatérských 

botaniků, jejichţ zachovalé herbářové doklady neocenitelně přispěly k poznání zdejší flóry 

(Kuča et al. 1992). V 60. letech se projevuje větší zájem o vstavačovité, které se vlivem 

intenzifikace zemědělské výroby začínají řadit mezi váţně ohroţené druhy. V letech 1967 

– 68 vzniká v západní části BK skupinka pro výzkum československých vstavačovitých při 

Československé botanické společnosti ČSAV, která vyznačila osm území, jenţ je nutno 

chránit jako součást geofondu orchidejí a jejich společenstev střední Evropy. V této době 

se o bělokarpatskou květenu zajímají například V. Pospíšil, M. Elsnerová, M. Jatiová a V. 

Tlusták (Tlusták a Jongepierová 1990). Po vzniku CHKO (1980) se zformovala botanická 

sekce Při poradním sboru CHKO, která začala koordinovat botanické snahy na moravské i 

slovenské straně (Kuča et al. 1992). 

Dnes se na poznávání Bílých Karpat podílí hlavně I. Jongepierová, V. Grulich, 

nebo P. Deván.  

3.2.2 Květnaté louky 

K nejtypičtějším jevům BK patří květnaté stepní louky, které se pyšní překvapivým 

druhovým bohatstvím a plošným rozšířením (Kuča et al. 1992). Floristicky nejbohatší je 

západní část CHKO. Důvodem je relativně nejteplejší a nejsušší podnebí, půda bohatá na 
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ţiviny a brzká kolonizace (Jongepierová [ed.] 2008). Existence květnatých luk v BK je 

podmíněna pravidelným kosením a vyloučením hnojiv. 

Po fytocenologické stránce je klasifikace květnatých luk velmi komplikovaná. 

Základ tohoto typu vegetace tvoří vytrvalé graminoidy (traviny) a rostliny dvouděloţné. 

Charakteristické je pro ně střídáni stanovisek během vegetační sezóny, pestrost a 

mozaikovitost druhů. 

Na jaře se setkáme s ostřicí horskou (Carex montana), ostřicí jarní (Carex 

caryophyllea), tomkou vonnou (Anthoxanthum odoratum), spolu s nimi rozkvétá 

prvosenka jarní (Primula veris), plicník měkký (Pulmonaria mollis), violka srstnatá (Viola 

hirta) a rozkvétají první orchideje jako je vstavač kukačka (Orchis morio) a prstnatec 

bezový (Dactylorhiza samicina) Obrázek 8. Z vyšších trav je to například kostřava 

ţlábkovitá (Festuca rupicola), sveřep vzpřímený (Bromopsis erecta), nebo smělek 

jehlancovitý (Koeleria pyramidka). Z dvouděloţných: orlíček planý (Aquilegia vulgaris), 

kozinec dánský (Astragalus danils), hadí mord nachový (Scorzonera linophyllon), šalvěj 

luční (Salvia pratensis) a mnoho dalších. 

Před senosečí jsou louky obohaceny o válečku papořivou (Brachypodium 

pinnatum), len ţlutý (Linum flavum), kakost krkavý (Geranium sanguineum), kopretinu 

chocholičnatou (Pyrethrum corymbosum), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), pcháč 

panonský (Cirsium pannonicum), aj. 

V letních obdobích narazíme na rostliny okoličnaté, je to především smldník jelení 

(Peucedanum cervaria), sesel roční (Seseli annuum) a dále třeba hvězdnice chlumní (Aster 

amellus) a oman mečolistý (Inula ensifolia). 

Z fytogeograficky nejzajímavějších 

druhů se v tomto typu vegetace BK 

vyskytují plevnatec kalichový (Danthonia 

alpina), srpice karbincolistá (Klasea 

lycopifolia), kýchavice černá (Veratrum 

nigrum), všivec statný (Pedicularis exaltata) 

a rozrazil latnatý (Pseudolysimachion 

spurium) (Kuča et al. 1992). 
Obrázek 8 Prstnatec bezový (foto autor 2010). 
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3.2.3 Ovsíkové louky 

Ovsíkové louky vznikly intenzivním vyuţíváním a hnojením květnatých luk. Jsou 

rozšířené po celém území BK, nejčastěji v sadech, na svazích s hlubší půdou a podél 

potočních niv. Geologické podloţí tvoří karpatský flyš. 

Jedná se v podstatě o dvouvrstvé mezofilní porosty. V horní vrstvě se vyskytují 

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), srha laločnatá (Dactylis glomerata), trojštět 

ţlutavý (Trisetum flavescens), kostřava luční (Festuca pratensis), kostřava červená (F. 

rubra), nebo svízel bílý (Galium album) (Jongepierová [ed.] 2008). Jako indikátory 

nadměrného přísunu ţivin, zejména dusíku, jsou velmi hojně zastoupeny šťovíky (Rumex 

obtusilolius, R. crispus, Acetosa pratensis) (Kuča et al. 1992). 

Spodní vrstva je sloţena především z dvouděloţných bylin – máchelka srstnatá 

(Leontodon hispidus), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel luční (T. pretense), popenec 

obecný (Glechoma hederacea), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), rozrazil 

rezekvítek (Veronica chamaedrys) (Jongepierová [ed.] 2008). 

Z hlediska ochrany nejsou ovsíkové louky příliš významné. Pokus o zpětné 

převedení ke květnatým loukám naráţí na technické problémy (přísun diaspor), avšak 

některé zemědělské podniky dnes mají snahu o realizaci těchto záměrů (Kuča et al. 1992). 

 

Obrázek 9 Druhově bohatá ovsíková louka (foto autor 2010). 
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3.2.4 Orchideje Bílých Karpat 

Extenzivní způsob obhospodařování luk a pastvin a hlavně vhodné přírodní 

podmínky, umoţnily v BK velký rozvoj vstavačovitých rostlin (Orchidaceae) (Kuča et al. 

1992). Velkou roli zde sehrál i flyšový charakter pohoří a jeho sesuvy. Právě narušování 

vegetace mělo velký vliv na uchycení diaspor vstavačovitých, které sem mohly přilétnout i 

z velkých vzdáleností (Jongepierová [ed.] 2008).  

BK se kdysi staly nejbohatším územím na orchideje ve střední Evropě a to jak po 

kvalitativní, tak i po kvantitativní stránce. Hledali bychom je od začátku května do konce 

června na loukách, pastvinách, mokřadech, ale i v lesích (Kuča et al. 1992). Na území ČR 

bylo dosud zaznamenáno 70 druhů a poddruhů orchidejí. Dva z nich jsou endemity České 

republiky (Dactylorhiza bohemica a D. carpatica), pět z nich je dnes povaţováno za 

vyhynulé nebo nezvěstné. Celkový počet druhů však nemusí být konečný (Internet 12). 

Orchideje jsou nejohroţenější velmi krásnou čeledí. Často se vyskytují na 

mechanicky narušovaných plochách, jako jsou např. sesuvy, kosené louky, nebo pastviny 

(Kuča et al. 1992). Ţijí v symbióze s houbami a jsou velmi citlivé na hnojení, přeměnu 

původních společenstev nebo eutrofizaci mokřadů a pramenišť, tudíţ jsou dobrým 

indikátorem relativně nenarušeného prostředí (Prokůpek et al. 1991). 

Za posledních 50 let došlo v BK ke značnému úbytku orchidejí. Některé lokality 

byly rozorány, další změněny v pastviny, nebo se přestaly obhospodařovat a zarostly keři. 

K vyhynulým druhům patří např. toříček jednoblizný (Herminium monorchis), vstavač 

štěničí (Orchis coriophora), švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis). 

Dnes roste většina orchidejí na okrajích luk, méně ovlivněných agrotechnikou neţ 

otevřené luční porosty, které jiţ byly několikrát pohnojeny. Zajímavý je vztah některých 

orchidejí, jako např. tořiče čmelákovitého (Ophrys holosericea) a vstavače muţského 

(Orchis mascula), na starší ovocné sady. To jsou především sady nehnojené a pravidelně 

kosené (Kuča et al. 1992). 

3.2.5 Lesy 

Druhová skladba lesů je z velké části pozměněna činností člověka a ve všech 

vegetačních stupních se hojně vyskytují kulturní smrčiny (Tlusták a Jongepierová 1990). 

V niţších polohách BK převaţují dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum), s typickými 
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zástupci jako je dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus) a lípa malolistá 

(Tilia cordata). Dubohabřiny jsou typické pro výskyt orchidejí, nejčastěji to je vstavač 

bledý (Orchis pallens), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vemeník dvoulistý 

(Platanthera bifolia) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Výše na ně navazují 

bučiny s ostřicí chlupatou (Carici pilota-Fageetum) a na nejvýše poloţených místech, jako 

je např. Velká Javořina, se vyskytují bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-

Fagetum). Dále jsou to suťové lesy (Tilio - Acerion) a s nimi nejčastější zástupci javor 

mléč a klen (Acer platanoides, pseudoplatanus). 

Na teplejších jiţních svazích bychom našli teplomilné doubravy (Corno-

Quercetum, Potentillo albae-Quercetum), místy však byly tyto přirozené kultury 

nahrazeny jehličnany. Stromové patro tvoří dub letní (Quercus robur), dub zimní (Quercus 

petraea), jeřábek břek (Sorbus torminalis) a velmi vzácně dub pýřitý (Quercus pubescens). 

Křovinnému patru dominuje kalina tušalaj (Viburnum lantana), brslen bradavičnatý 

(Euonymus verrucosus) a dřín obecný (Cornus mas). Bylinnému patru pak kamejka 

modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), hrachor černý (Lathyrus niger), 

strdivka zbarvená (Melica picta), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) aj. 

(Internet 9). 

3.2.6 Prameniště a luční mokřady 

Pramenné výchozy a luční mokřady neodmyslitelně patří k loukám BK. Vyvinuly 

se v důsledku geologických poměrů a jejich vegetace se odvíjí od dynamiky vodního 

prostředí a chemismu vody. Častým jevem jsou usazeniny travertinů, vznikající na 

flyšových vrstvách pramenišť, obohacené o mnoţství uhličitanu vápenatého. Taková 

prameniště jsou často zarostlá mechovým patrem (Kuča et al. 1992). Na vlhkých místech 

kolem potoků a v místech sesuvů je to nejčastěji vegetace svazu Calthion s hojným 

pcháčem potočním (Cirsium rivulare), sítinou sivou (Juncus inflexus) a mátou dlouholistou 

(Mentha longifolia). Na místech s organogenními substráty to bývá vegetace svazu 

Caricion davallianae, nebo Cratoneurion commutati  s výskytem suchopýrů (Eriophorum 

sp.) a vzácně ostřice Davallovy (Carex davalliana). V těchto typech vegetace se nacházejí 

některé druhy orchidejí. V teplejších polohách je to prstnatec pleťový (Dactylorhiza 

incarnata), ve vyšších polohách pak prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) (Internet 9). 

Běţně se vyskytuje kruštík bahenní (Epipactis palustris), méně pětiprstka ţeţulník 
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hustokvětá (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora) Obrázek 10, která se řadí mezi silně 

ohroţené druhy (Kuča et al. 1992). V blízkosti pramenišť vzácně najdeme kosatec sibiřský 

(Iris sibirica), vrbu rozmarýnolistou (Salix rosmarinifolia), některé druhy pampelišky 

bahenní (Taraxacum sect. Palustria) a ostřici ječmenovitou (Carex hordeistichos) (Internet 

9). 

Prameniště a mokřady jsou občas atakovány melioracemi, které postihly některé 

luční komplexy v okolí Strání a Korytné. Díky flyšovému podloţí dochází k častým 

sesuvům a tím i posunům vývěrů, přičemţ primární vegetace je zničena a na novém vývěru 

se uchycují ruderální druhy. K ruderalizaci  dochází pastvou a intenzivním hnojením (Kuča 

et al. 1992).  

Obrázek 10 Pětiprstka žežulník hustokvětá (foto autor 2010). 

3.2.7 Ohrožení Flóry 

Negativní vlivy na vegetaci BK s sebou přinesla socializace zemědělství. Nastala 

kolektivizace, rozorávání lučních porostů, pouţívání pesticidů a těţké techniky. Některé 

obhospodařované pozemky zůstaly bez povšimnutí a postupně se zde objevoval dřevinný 

porost. 

Polní plevele patří k jednomu z nejohroţenějších druhů, neboť jsou velmi citlivé na 

herbicidy a s nimi spojený způsob agrotechniky. Tímto způsobem prakticky úplně zanikly 
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plevele bývalých lněných polí, např. lnička tařicovitá (Camelina alyssum) a silenka galská 

(Silene gallica). 

Likvidací jsou ohroţeny také tradiční odrůdy kulturních plodin. V minulosti se 

v BK pěstovaly dnes jiţ zapomenuté pšenice špalda (Triticum spelta), pohanka 

(Fagopyrum esculentum), nebo hrachor (Lathyrus sativus).  

K ohroţení mnoha lučních porostů přispěla sukcese na neobhospodařovaných 

pozemcích. Nejvíce postiţeny byly xerofilní luční porosty, především bělokarpatské 

kavylové stepi. Do dnešní doby přeţívají tyto druhy pouze v nepatrných fragmentech. Na 

území CHKO se v současnosti nevyskytuje téměř ţádný z druhů kavylových, jako např. 

kavyl tenkolistý a Ivanův (Stipa tirsa, joannis), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), 

starček roketolistý (Senecio erucifolius). 

Nejvíce postiţenými druhy květnatých luk jsou druhy mykorhitické, především 

orchideje a hořce. Ve většině případů došlo k jejich kvantitativnímu úbytku, naprosto 

vymizel vstavač štěničí (Orchis coriophora) a mečík bahenní (Gladiolus palustris). Velkou 

ztrátou je zánik izolované lokality hořce Kochova (Gentiana kochiana).  

Flóra pastvin je pohroţena především intenzifikací chovu dobytka a zakládáním 

rozsáhlých pastevních areálů, kdy dochází k destrukci původní vegetace.  

Lesní porosty na rozdíl od nelesních, neprodělaly tak dramatické změny. I přes to, 

ţe se do lesních kultur zavádějí cizorodé dřeviny, jako je např. smrk, borovice, nebo 

modřín, dostatečně rozsáhlé plochy s přirozenou vegetací jsou zárukou přeţití většiny 

druhů (Kuča et al. 1992). 

3.3  „Land – use“ dříve a dnes 

Krajina je prostor, který neméně významně utvářel a dosud neustále přetváří člověk 

– budováním svých sídel a komunikací, zemědělským a lesním hospodařením, dobýváním 

nerostných surovin, ale i svou vírou a pohledem na svět (Salašová 2010). 

Krajinu CHKO Bílé Karpaty tvoří z 53 % lesy, pokrývající zejména vyšší polohy 

v oblasti česko- slovenské hranice Obrázek 11. Listnaté porosty zabírají 54 % výměry 

lesů, smrčiny pak 30 %. Zemědělsky vyuţívané plochy představují přibliţně 37 % území, 

z čehoţ jednu pětinu tvoří louky a pastviny. Nejrozsáhlejší luční komplexy se nacházejí 
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v jihozápadní části mezi Radějovem a Horním Němčím. Typickým prvkem jsou i ovocné 

sady, roztroušené v okolí obcí. Samostatně jsou však definovány pouze na 0,5 % území 

(Jongepierová [ed.] 2008). 

Obrázek 11 Land use CHKO BK (upraveno podle Internet 13). 

3.3.1 Krajina BK ve světle své minulosti 

Krajina BK nabyla svůj současný vzhled během nejmladší geologické epochy – 

kvartéru. Pohoří, budované v drsném podnebí ledových dob podléhalo silnému odnosu 

hornin, a proto se podoba dnešní krajiny velmi liší od poměrů v terciéru (Kuča et al. 1992). 

Jiţ od pravěku lákaly úrodné níţiny k usídlení díky dostatku vody a úrodné půdy. 

Obtíţně přístupná hornatina však zůstala aţ do novověku neosídlená a nepřístupná. 

Vytvořila tak přirozenou hranici, oddělující Uherské království od Markrabství 

moravského. Území, kde nebylo moţné zakládat města a osady se postupně stalo útočištěm 

uprchlíků a nových kolonistů. Díky tomu jsou BK etnograficky opravdu velmi pestré. 
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Vyuţívání krajiny v jednotlivých částech bylo rozdílné. Jihozápadní část BK, 

spadající do níţin Pomoraví, měla ideální podmínky pro rozvoj zemědělství. 

Severovýchodní těţko přístupná část se stala útočištěm zejména pastevců a lesních dělníků.  

Velký rozkvět zemědělství přichází s Velkomoravskou říší. Pěstovalo se obilí, 

choval dobytek, včely a rozmáhá se také rybolov. Od 9. století se rozvíjelo i ovocnářství, 

vinařství a zahradnictví. Současná podoba kulturní krajiny se začala formovat na počátku 

12. století. Začala výstavba měst, klášterů a hradů. Po husitské expanzi v 15. století nastává 

v kraji klid a prostor pro budování správních center. V této době ustupují lesy ve prospěch 

ovocných sadů. 

S novověkem (16. stol.) nastává nový způsob hospodaření a kvalitnější odrůdy 

plodin. Zemědělství se přesunovalo i do vyšších poloh. Vypalovaly se části lesů, na 

mýtinách se zakládala drobná políčka a sady, stavěly se salaše a jiná stavení. Období 

třicetileté války se s vypleněním celé oblasti stalo nejtěţším obdobím území. Po něm 

přichází vlna kolonizace novými etniky, zvláště Slováky, Poláky, Rusíny a Valachy. 

Rozšiřuje se chov ovcí, koz a velký rozmach zaznamenává také stavebnictví. Podobu 

krajiny poznamenaly i hospodářské a právní změny v 18 stol. – pozemková reforma, 

reorganizace katastrů, zrušení roboty apod. Struktura krajiny se změnila i díky úbytku lesů, 

kolem cest se vysazovaly ovocné stromy a do popředí vstoupily lidové stavby a sakrální 

architektura. 

Druhá polovina 19. století je úzce spjatá s průmyslovou revolucí. Došlo 

k intenzifikaci zemědělské výroby, rozšiřování ploch pro pěstování obilí a cukrovky. 

Mnoho ovocných stromů bylo vykáceno a šířit se začaly rychle rostoucí dřeviny – topol a 

trnovní akát. S rozvojem průmyslu docházelo i k rozvoji měst a větších obcí (Salašová 

2010). 

3.3.2 Využití krajiny ve 20. století a dnes 

Na počátku 20. století zabíraly louky Bílých Karpat mnohem větší území neţ dřív. 

Nehnojily se, kosily se jednou do roka a vypásány byly aţ v době otav. Vývoj a vyuţití 

území poznamenaly hlavně světové války, v druhé polovině 20. století pak socialistické 

zemědělství, které s sebou přineslo řadu změn (Jongepierová et al. 2004). Propukl 

neuváţený proces seskupování pozemků, spojený s likvidací mezí a budování rozsáhlých 
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areálů JZD. Došlo k úbytku drobného polního vlastnictví, selských sadů, ovocných 

stromořadí a na polích začaly dominovat monokultury (Salašová 2010).  

Po roce 1989 došlo k radikálnímu útlumu zemědělství a desítky hektarů luk zůstaly 

leţet ladem. Teprve v posledních letech nastává obrat k lepšímu, zásluhou Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva ţivotního prostředí (Jongepierová et al. 2004). Po vstupu České 

republiky do EU (2004) začala charakter krajiny ovlivňovat dotační politika, rostl tlak na 

rozvoj stavebnictví a energetiky. Dnes jsou BK ve víru globalizace a tradiční hospodaření 

v krajině pomalu zaniká (Salašová 2010). 

3.4 Vliv geologického podloží na floristické poměry BK 

Louky střední Evropy, na rozdíl od lesů či skalních biotopů, vznikly antropogenní 

činností, a to poměrně nedávno. Po ústupu pevninského ledovce přetrvávalo v naší krajině 

bezlesí několik tisíc let, coţ umoţnilo snadnější migraci rostlin a ţivočichů na velké 

vzdálenosti. Existenci pastvin a luk na našem území můţeme předpokládat od počátku 

neolitu (Jongepierová [ed.] 2008). 

Bělokarpatské louky představují relativně uniformní prostředí s převahou jednoho 

typu vegetace, který je však druhově velmi bohatý. Ukázkou je např. NPR Čertoryje, kde 

bylo na ploše 6 km
2 

zaznamenáno 600 druhů. Velký vliv na stejnorodost abiotického 

prostředí má geologická situace. Všechny druhově bohaté louky vznikly na půdě 

karpatského flyše, s vysokým obsahem vápníku a naopak chudé na fosfor a dusík. 

Dostatečnou vlhkost i v suchých obdobích zajišťuje hluboký půdní profil a vrstevnatost 

flyše (Jongepierová [ed.] 2008). Díky převaţujícím bazickým flyšům jsou zde i acidofilní 

typy vegetace, jako kyselé doubravy a bučiny. 

Na vápencová bradla se váţe skupinka tzv. dealpínských a perialpínských druhů. 

Jsou to zejména nelesní druhy, které mají vztah ke skalnatým stanovištím. Většinu z nich 

bychom našli především ve slovenské části BK. Mezi „dealpiny“ patří např. hvězdnice 

alpská (Aster alpinus), hlaváč lesklý (Scabiosa lucida), či bodlák sivý (Carduus 

glaucinus). Ve druhé skupince jsou pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), pampeliška 

šedivá (Lentodon incanus), česnek horský (Allium senescens) aj. (Kuča et al. 1992). 
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4 Návrh informačních tabulí 

4.1 Navštívené lokality 

Praktickou částí mé bakalářské práce bylo navštívení pěti lokalit na území CHKO 

Bílé Karpaty, vytipovaných na základě odlišného geologického podloţí Příloha 1. 

Základní informace o jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v Tabulka 2. Tyto lokality 

jsem postupně navštívila 11. a 26. června 2010 a pozorovala jsem je po stránce geologické, 

pedologické a floristické. Na základě vlastních poznatků byly ke kaţdé lokalitě navrţeny 

informační tabule Příloha 2 – 6, kde je uvedena stručná charakteristika přírodních poměrů, 

doplněná fotografiemi. Do budoucna by tyto tabule mohly být zpestřením naučné stezky. 

Tabulka 2 Základní informace o lokalitách 

Lokalita Název 
Geologické 

období 
Lokalizace 

1. Les pod Velkou Javořinou 
Křída – 

Paleogén 

- NPR Javořina 

- Horní Němčí 

2. Travičná rozhledna nad Radějovem Paleocén 
- Tvaroţná Lhota 

- Travičná (379 m.) 

3. „Váté písky“ u Tvaroţné Lhoty Neogén 
- Stráţnice 

- Tvaroţná Lhota 

4. Lom Bučník Neogén 
- Komňa 

- Bojkovice 

5. Niva řeky Radějovky 
Pleistocén - 

Holocén 

- Stráţnice 

- Petrov 
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4.1.1 Lokalita: Les pod Velkou Javořinou 

Geologie: lokalita se nachází v NPR Javořina. Podloţí studované lokality je 

tvořeno sedimenty bělokarpatské jednotky magurského flyše, javorinského souvrství. 

Typické jsou rytmické flyšové vrstvy s převahou pískovců a s pestrými jílovci. Stáří hornin 

je odhadováno na období svrchní křída - spodní paleocén (Internet 14). Pro svrchní křídu je 

typická hlubokomořská sedimentace, která bez přerušení dále pokračuje v paleogénu 

(Internet 20). 

Pedologie: půda v této lokalitě byla celkově chudá, sypká s mělkým horizontem A. 

Na kamenito-hlinitých svahovinách se vyvinuly kambizemě se středně těţkou zrnitostí, 

typické pro vlhčí podnebí. Kambizemě pravděpodobně vznikly na spraších a sprašových 

hlínách. Mají dobré sorpční vlastnosti a příznivé sloţení humusu (Internet 18). 

Flóra: na svaţitých svazích Velké Javořiny se vyvinula typická lesní vegetace. Ve 

stromovém patru převládá buk lesní (Fagus sylvatica), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

místy javor klen (Acer pseudoplatanus). V bylinném patru na stinných místech vyniká 

pralesovitý porost, jako např. přeslička luční (Equisetum pretense L.) a kapradina laločnatá 

(Polystichum aculeatum). Dále je to lopuch větší (Arctium lappa), vrbovka alpská 

(Epilobium alpestre), knotovka červená (Melandrium rubrum), jestřábník Lachenalův 

(Hieracium lachenalii), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), pomněnka lesní (Myosotis 

sylvatica), mařinka vonná (Asperula odorata L.), kostival lékařský (Symphytum officinale). 

 

Obrázek 13 Vysílač na Velké Javořině 

(Internet 17). 
Obrázek 12 Terasovité 

vodopády v NPR Javořina 

(Internet 17). 
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4.1.2 Lokalita: Travičná rozhledna nad Radějovem 

Geologie: v této lokalitě formuje geologické podloţí magurský flyš, který je tvořen 

sedimenty svrchní křídy aţ oligocénu. Konkrétně se nacházíme ve flyši souvrství 

beloveţského, kuţelovského a nivnického. Typickým jevem pro beloveţské souvrství je 

rytmický flyš a pestře zbarvené jílovce. Kuţelovské souvrství se vyznačuje převahou 

pestrých vápnitých jílovců s vloţkami pelokarbonátů. Jedná se v podstatě o uloţeniny 

hlubší části flyšového trógu. V nivnickém souvrství pak převládají vápnité jílovce a 

slínovce nad pískovci, slepence chybějí. Dále se vyznačuje barevnou proměnlivostí jílovců 

(Internet 15). 

Pedologie: půdní pokryv tvoří nepříliš úrodné hnědé půdy (kambizemě). Jsou 

typické pro rovinaté a mírně zvlněné oblasti, kde se dříve vyskytovaly spraše či sprašové 

hlíny, vzniklé zejména v ledových dobách (Internet 16). 

V navštívené oblasti byla půda vlhká a kyprá s menším obsahem štěrku a valounů. 

Na rozlehlých polích se ve větší míře pěstuje kukuřice. O půdním typu pojednává i výskyt 

ostruţiníku, který ke svému ţivotu potřebuje 

vlhkou, propustnou a humózní půdu, ale zároveň je 

ukazatelem určité degradace půdy.  

Flóra: stromové patro tvoří řidší listnatý les 

s typickými zástupci buku lesního (Fagus 

sylvatica), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a 

vtroušenými ovocnými dřevinami, např. třešeň 

obecná (Prunus avium). Bylinnému patru dominují 

pestré travní typy jako je ostřice zaječí (Carex 

ovalis), bojínek luční (Phleum pretense L.), nebo 

trojštět ţlutavý (Trisetum flavescens L.) Dále to 

jsou jitrocel prostřední (Plantago media L.), 

chrastavec rolní (Knautia arvensis L.), kopretina 

bílá (Leucanthemum vulgare), pryskyřník prudký 

(Ranunculus acer L.), jetel luční (Trifolium 

prataense) a šalvěj luční (Salvia pratensis L.). 
Obrázek 14 Travičná rozhledna 

(Internet 18). 
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4.1.3 Lokalita: „Váté písky“ u Tvarožné Lhoty 

Geologie: geologická minulost navštívené lokality spadá do neogénu, kdy na 

Moravě doznívá mořská sedimentace ve flyšových pánvích, vzniká vídeňská pánev a 

oblast tzv. vnější předhlubně.  Do nově vytvořených pánví se ukládaly mořské, brakické a 

sladkovodní sedimenty, bez typických flyšových jevů. Svrchní miocén reprezentují 

sedimenty bzeneckého souvrství- štěrky a písky. V tomto období byla vídeňská pánev 

mírně brakickým jezerem a z okrajových močálů se vyvinuly kyjovické lignitové vrstvy, 

v jejichţ nadloţí se usazovaly mocné písky a vápnité jíly (Internet 19). 

Pedologie: v oblasti Stráţnice - Sudoměřice – Radějov se nachází černozemě, které 

se v BK vyskytují pouze na 6 % rozlohy zemědělských půd. Vyvinuly se na sušších a 

teplejších místech ze spraší, překrývající kyselé terasové štěrky, štěrkopísky a horninové 

svahoviny z karbonátových břidlic (Internet 9). Černozemní půdy jsou lehké, hluboké a 

velmi úrodné. Jsou slabě vápnité, neboť vznikly na spraších v oblastech s omezenými 

dešťovými sráţkami (Internet 20). 

Na této lokalitě jsem pozorovala, ţe půda je značně vysušená a štěrkovitá. O 

úrodnosti svědčí pěstování zemědělských plodin ve velké míře. Jsou to především cukrová 

řepa, pšenice a brambory. 

Flóra: stromovému patru dominují bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní 

(Quercus robur L.), z keřů jsem zaznamenala růţi šípkovou (Rosa canina). Na okrajových 

loukách a pšeničných polích rostl mák vlčí (Papaver rhoeas L.) Obrázek 15, penízek rolní 

(Thlaspi arvense L.), ostroţka stračka (Consolida regalis) a kopřiva dvoudomá (Utrica 

dioica L.). 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Pšeničné pole s máky (foto autor 2010). 
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4.1.4 Lokalita: Lom Bučník 

Geologie: Terciérní neovulkanity vystupují ve flyšovém pásmu na povrch v okolí 

Komně. Jsou to především bazalty, trachybazalty, trachyandezity a čediče, tvořící 

v horninách magurského flyše pravé i loţní ţíly (Chlupáč et al. 2002). Největší těleso, 

nacházející se jiţně od Nezdenic, představuje 1500 m dlouhý a 200 m široký pás (Internet 

21). Z chemického hlediska se tyto vulkanity podobají alkalickým horninám a 

charakteristické jsou pro ně vysoké obsahy uranu, thoria a vzácných zemin. 

Z geologického hlediska se pak jedná o tzv. postorogenní vulkanity, jejichţ tělesa nebyla 

porušena karpatskými příkrovy. Nejvýznamnější lokalitou je právě andezitový lom Bučník 

u Komně (Chlupáč et al. 2002).  

Pedologie: v okolí Komně se vyskytují převáţně lesní hnědé půdy, rendziny a 

v malé míře ilimerizované půdy. Rendziny jsou obdobou hnědých půd, vznikají na 

půdotvorných substrátech, zejména na vápencích, dolomitech a karbonátových pískovcích 

či břidlicích. Jsou to vesměs mělké, kamenité půdy s nízkou pórovitostí, v létě prosychají a 

jsou ohroţeny erozí. Celkově je úrodnost této půdy nízká (Internet 16). Ilimerizované půdy 

se odvíjí od slova illimerizace, coţ znamená: „posun koloidního jílu a sloučenin ţeleza 

(působením vsakujících se vodních sráţek) do hlubších poloh půdního profilu a jejich 

koncentrování v puklinách a hrubších pórech“ (Internet 22). Tato skupinka půd se 

vyskytuje zejména na sprašových pokryvech v oblasti pahorkatin a níţin. 

V navštívené lokalitě byla lesní půda značně vysušená s obsahem větších valounů a 

štěrku. Husté stromové patro smíšeného lesa napomáhá erozi a sesuvům půdy.  

Flóra: po obou stranách asfaltové komunikace k lomu Bučník byl smíšený les 

s převahou buku a dubu letního (Quercus robur L.). Dále se vyskytoval smrk ztepilý 

(Picea abies), výjimečně modřín opadavý (Larix decidua) a z keřů líska obecná (Corylus 

avellana). Bylinnému patru dominoval ostruţiník (Rubus), kostival lékařský (Symphytum 

officinale), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), 

bodlák obecný (Carduus acanthoides), pomněnka lesní (Myosotis sylvatica), vrbovka 

horská (Epilobium montanum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), svízel vonný (Gallium 

doratum), čistec lesní (Stachys sylvatika). 
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4.1.5 Lokalita: Niva řeky Radějovky 

Geologie: kvartérní sedimenty jsou nejrozšířenějšími horninami a pokrývají 90% 

povrchu naší republiky. V lokalitě u řeky Radějovky se nachází fluviální a deluviální 

písčitohlinité sedimenty, spraše a sprašové hlíny. Fluviální uloţeniny jsou velmi důleţité, 

neboť tvoří kolem řek průběţný systém terasových akumulací. Akumulace takových 

sedimentů spadá v pleistocénu do období glaciálů. Deluviální uloţeniny vznikly 

v závislosti na substrátu a tvaru terénu, reprezentují je kamenná moře, suti, svahové hlíny, 

přemístěné jíly, aj. K pleistocenním uloţeninám patří i eolické uloţeniny (spraše, sprašové 

hlíny). Spraše jsou tvořeny zejména prachovými zrnky křemene, ţivců a slíd o průměrné 

zrnitosti 0,01 – 0,05 mm a 10 – 20% obsahem rozptýleného CaCo3. Utváří souvislé 

pokryvy nebo závěje a charakteristická je nevrstevnatost a svislá odlučnost. Sprašové hlíny 

jsou taktéţ tvořeny prachovými částicemi, ale neobsahují CaCo3. Nejsou v nich výrazné 

fosilní půdy a bývají následkem zamokření postiţeny oglejením (redukčními pochody 

vyvolanými podzemní vodou mělce pod povrchem) (Internet 15). 

Pedologie: půda v kvartéru je v našich podmínkách relativně mělká. Eluvia, která 

vznikla ve starších geologických obdobích, se od kvartérních liší zejména přítomností 

některých pestrobarevných jílových minerálů s  mocností aţ desítky metrů. Pro spodní 

pleistocén jsou charakteristické rezavě načervenalé půdy. Svrchním pleistocénu a holocén 

se vyznačují lesní hnědé půdy ze skupiny hnědozemí, dále lesostepní a stepní, černozemě a 

Obrázek 16 Lom Bučník - východní strana (foto autor 2010). 
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rendziny. Na povrchu terasových štěrků se především v holocénu utvářely nivní hlíny 

(Internet 23). 

V navštívené lokalitě jsem charakterizovala půdní typ jako černozem. Půda byla 

v blízkosti řeky vlhká, dosti mazlavá a jílovitá s obsahem naplavenin, převáţně flyšového 

původu. Břehy pokrývaly fluviální sedimenty ve velkém mnoţství. Jejich výskyt je do jisté 

míry podmíněn také nedávnými povodněmi, které postihly tuto oblast. Na přilehlých 

polích se nacházely ostré valounky, nejspíše svahová deluvia Obrázek 17. Směrem k řece 

však byly oválnější, balvanité, coţ odpovídá říčnímu transportu. 

Flóra: strmé svahy řeky Radějovky lemuje husté listnaté stromové patro s 

převahou jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), topolu černého (Populus nigra) a javoru 

klenu (Acer pseudoplatanus). Z křovin je to bez černý (Sambucus nigra, L.). Značné 

plochy zaujímají obrovské listy lopuchu plstnatého (Arctium tomentosum), doprovázeného 

jednoděloţnými travinami a kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Svahové deluvium (foto autor 2010). 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo pozorovat vliv geologického podloţí na floristické poměry BK. 

Za tímto účelem bylo vybráno 5 lokalit s odlišnou geologickou minulostí, které byly 

podrobněji zkoumány z hlediska geologického, pedologického a floristického. Informace o 

zmíněných poměrech a pořízené fotografie se staly součástí informačních tabulí, 

navrţených pro kaţdou lokalitu.  

Z vlastního podrobného studia lze vypozorovat vliv odlišných geologických 

podloţí na vznik různorodých půdotvorných substrátů, coţ se následně odráţí v druhové 

skladbě flóry. Veškeré druhově bohaté louky vznikly na půdě karpatského flyše, 

s vysokým obsahem vápníku a naopak chudé na fosfor a dusík. Typickým zemědělským 

plodinám, jako jsou brambory, pšenice, cukrová řepa nebo mák vlčí se daří na flyšovém 

podloţí, které pokrývají úrodné černozemě, vyvinuté ze spraší. Podloţí magurského flyše 

ve spojení s nepříliš úrodnou kambizemí je typické pro pestré travní typy (ostřice zaječí, 

trojštět ţlutavý), ovocné dřeviny a ostruţiník. Některé rostlinné druhy (lopuch plstnatý, 

javor klen, bez černý) preferují vlhké nivní půdy na kvartérních uloţeninách řeky 

Radějovky, zatímco jiné (pomněnka lesní, vrbovka horská, čistec lesní, líska obecná) jsou 

svým výskytem spjaty s alkalickými půdami na neovulkanitech v okolí Komně. 

Díky studiu přírodních poměrů moravské strany Bílých Karpat jsem lépe 

porozuměla vztahům mezi ţivou a neţivou přírodou, především vlivu geologické minulosti 

a pedogeneze na různorodost vegetace. Dále jsem si uvědomila, ţe zdejší krajina svými 

přírodními faktory a harmonickým vztahem s člověkem vytvořila z Bílých Karpat 

mimořádně výjimečné území, které si zasluhuje velkou pozornost a péči. Proto věřím, ţe 

jsem tuto oblast nenavštívila naposled. 
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