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Anotace 

V současné době jsou rekultivace velice dobrým řešením, jak navrátit krajinu, 

ovlivněnou těžbou nerostných surovin, zpět do okolního prostředí. Cílem je co nejvíce 

přiblížit takto zasažené území přírodě blízkému ekosystému. V první části práce popisuji 

celkový stav území, kde probíhá vývoj lesního podrostu na rekultivovaných plochách 

v kamenolomu Mokrá. Dále formou dlouhodobého monitoringu popisuju druhovou 

rozmanitost vegetace. Na základě této inventarizace následně statisticky vyhodnocuji 

celkový stav vývoje vegetace na sledovaných plochách. Díky všem získaným výsledkům 

zhodnocuji aktuální stav a navrhuji další potřebná opatření, která budou usměrňovat vývoj 

dřevin a bylin pozitivním směrem a budou vést k úspěšnému zařazení krajiny do přírodě 

blízkých ekosystémů. 

 

Klíčová slova: rekultivace, společenstva rostlin na vápencích, druhová diverzita, 

sukcese, kamenolom Mokrá, monitoring, vývoj vegetace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Summary 

There are currently reclaiming very good solution to restore the land affected 

by mining back into ambient environment. The aim is to get affected area close 

to its ecosystem. The first part describes the overall condition of territory where 

is undergrowth of forest in reclaimed areas in quarry Mokra. In additional information 

from long-term monitoring I describe the species diversity of vegetation. Based 

on this knowledge I statistically evaluate the overall state of vegetations in monitored areas 

and I suggest necessary measures that will contribute to improve growth of plants 

and herbs and will inclusive to the closest state of the nature.  

 

Keywords: reclaiming, plant communities on limestone, species diversity, quarry 

Mokrá, monitoring, development of vegetation 
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1. ÚVOD 

Rekultivační projekt, který v kamenolomu Mokrá probíhá, má již dlouhověké 

kořeny v minulosti. Na celém projektu se začalo pracovat již v roce 1999. Českomoravské 

cementárny a.s, požádaly projektovou kancelář LHP projekt a.s., v zastoupení pana 

Ing. Sekaniny, o práci s názvem „Projekt rekultivace – úpravy ekosystému lesních porostů 

na svazích v dobývacím prostoru lomu.“ Tato organizace začala spolupracovat 

s doc. Mgr. Tichým, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně. Společně měli začít 

na rekultivačních pracích, které by směřovaly k navrácení tohoto území do přírodních 

a přírodě blízkých podmínek, mělo tedy dojít k obnovení původní druhové skladby. 

Hlavním záměrem celého projektu je, aby postupnými rekultivačními zásahy bylo 

dosáhnuto obnovení lesních ekosystémů panonských dubohabřin. 

V roce 1999 proběhl transport půdy z dubohabrového lesa na skrývku, 

kde se vytýčily i pokusné plochy A, B, C, D, E a F. V tentýž rok proběhla výsadba stromů 

a výsev bylin. V roce 2008 bylo provedeno fytocenologické snímkování a zjistilo 

se, jak se biologická rekultivace vyvíjí, které druhy se adaptovaly na nové podmínky 

a které bohužel vymizely. Plochy se skrývkami zemin mají totiž kamenitý charakter 

s méně vyvinutým vegetačním pokryvem a dřeviny v takovýchto podmínkách většinou 

rostou zakrsle. Následný rok, tedy 2009, proběhla technická rekultivace, při které byly 

doplněny další druhy dřevin a bylin, dále byly provedeny ochrany proti okusu dřevin, 

ožínání, odstranění nežádoucích dřevin a také oplocení ploch A, B, C (viz bakalářská 

práce, Zaoralová, 2010).  

Stejné postupy pokračují i v roce 2010 a 2011, odstranění nežádoucích dřevin 

či prořezávání pomáhají plochám měnit jejich stejnověkost a stejnorodost porostů, 

druhovou pestrost a vytvářejí světliny, které pomáhají některým druhům vyrovnat 

se s extrémními podmínkami. Kromě výsadeb a výsevu bylin se před zimou provádějí 

nátěry repelentními prostředky a hlavně se pravidelně sleduje charakter bylinného 

a dřevinného patra. Fytocenologickým hodnocením porostu můžeme dosáhnout srovnání 

druhového složení s jinými plochami v průběhu několika let a také zjistíme změny, které 

nastaly, a tak můžeme vyhodnotit, zda všechny provedené zásahy urychlí celý vývoj 

lesního ekosystému. 
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Probíhá zde řízená sukcese a díky antropogenním vlivům se usměrňuje vývoj 

dřevin, bylin i půdního profilu s určitou konečnou představou druhově bohatého 

společenstva s velkou druhovou diverzitou, ekologickou stabilitou a hlavně, aby 

se ekosystém co nejvíce podobal přirozenému. Použitím vhodným citlivých postupů 

můžeme dosáhnout vegetace blízké přirozeným společenstvům panonských dubohabřin.  

Cílem této práce je díky fytocenologickému snímkování, dlouhodobé inventarizaci 

všech vyskytujících se druhů a statistického vyhodnocení dat zjistit, jakým směrem 

a jak rychle se vyvíjí podrost v rekultivovaných částech kamenolomu. Dále prozkoumat, 

zda zásahy do vymezených území jsou úspěšné, a který ze způsobů řízené sukcese spolu 

s přirozeným vývojem nejvíce urychluje vývoj lesního ekosystému, tedy spěje k tomu, 

aby se podobal přírodě blízkému. Jako model přírodního ekosystému mi poslouží 

Mokerský les, který je těžbou nedotčen. Kdyby se díky snaze povedlo zapojit území 

do celého ekosystému dubohabřin, znamenalo by to, že právě díky úsilí, které 

člověk vynaloží, může být i z území vypadající na první pohled zdevastované, vytvořeno 

natolik podobné tomu, které vytvořila příroda sama. 
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2. CHARAKTERISTIKA  PŘÍRODNÍCH  POMĚRŮ 

2.1.  Geologické poměry 

Oblast se nachází při jihovýchodu až východu okraje Moravskoslezského krasu. 

Celý kamenolom a jeho území je součástí devonských vápenců. Vápence mají šířku 

3 až 6 km, délku 25 km.  

V nadloží souvrství můžeme nalézt usazené nekrasové flyšové sedimenty, jedná 

se o droby, slepenec a také břidlici. K dalším horninám, které se zde vyskytují, patří štěrky 

a terciální jíly, různé druhy sedimentů rezidua z kvartéru a to především spraše, písky 

či terra rosa. 

Celé horninové podloží se nachází v Konické vrchovině. Tvoří jej devonská 

klastika na vyvřelém masívu. V západní části se vyskytuje vápenec svrchního devonu 

a spodního karbonu, zastoupeny jsou zejména vilémovickými vápenci. Ve východní části 

se nachází vápence říčské biodetritické, březinské a rozstáňské břidlice, droby a račické 

slepence. 

Z pokryvů mají největší význam svahoviny a sprašové hlíny. Spraše se vyskytují  

jen okrajově a to na severovýchodě, východě až jihovýchodě. V nejvyšších částech  území 

se vyskytují ojediněle rašeliny. 

V západní části lomu můžeme spatřit krasové jevy a to ve formě závrtů, jeskyní 

a puklin. Ve středu lomu je rozšířená puklina, která je vyplněna jílem. (Culek, 1996) 

2.2.  Geomorfologické poměry 

Kdysi území vápencového kamenolomu Mokrá mělo plochý, široce vyklenutý 

a mírně zvlněný hřbet s dvěma vrcholy, které byly rozděleny svahovými žleby. Zahájením 

těžební činnosti se ale vše změnilo. 

Nyní celé území Moravského krasu má z velké části poměrně zarovnaný povrch. 

Je rozděleno do několika ostrých a hlubokých údolních zářezů. Nejnižší nadmořská výška, 

kterou můžeme naměřit je 265 m n. m., nejvyšší bod je 590 m n. m. Typickou nadmořskou 

výškou celého území je asi rozmezí 300 – 530 m n. m. 
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Lom směřuje jižním směrem, s přístupem z obce Mokrá od východu. Krajina 

s těžební jámou odkrývá vápencové horninové podloží. 

Skalních útvarů mnoho nenajdeme. Pokud nějaké přeci jen nalezneme, tak ve formě 

malých, několika metrů vysokých mrazových srubů na vrcholech. (Stalmachová a kol., 

2006) 

2.3.  Klimatické podmínky 

Celé klima je ovlivněno hlavně členitým reliéfem dané oblasti. 

Podle stanice Brno – Tuřany 

Prům.teplota v lednu      -2,5 
o
C 

Prům.teplota v červenci     18,5 
o
C 

Prům.teplota v dubnu a říjnu     9,1 
o
C 

Roční průměr teplot      8,6 
o
C 

Prům.úhrn srážek ve vegetačním období   377,1 mm 

Prům.úhrn srážek v zimním období    112,9 mm 

Prům.roční úhrn srážek Tuřany    490 mm 

Prům.roční úhrn srážek Hostěnice    517 mm 

Převládající směry větru během roku   SZ, V–SV 

Oblast patří do území Moravského krasu, kde je celé podnebí značně ovlivněno 

členitým reliéfem. Je zde specifické mikroklima a mezoklima, a z tohoto důvodu 

je podnebí v území kamenolomu do značné míry rozdílné než v okolí, a to v rozsahu 

asi přes 200 ha. Dle Quitta můžeme tuto oblast zařadit do okrsku MT – 10 mírně teplá 

oblast. (Quitt, 1975) 

2.3.1. Radiační a teplotní poměry 

Na území dopadá mnoho slunečního záření. Teplejší podmínky mají vliv 

jak na faunu, tak zejména na flóru. Sluneční záření je nejintenzivnější samozřejmě v létě, 

maxima dosahují v květnu, v zimních měsících je tomu právě naopak. 
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Vápenec, který se v celém území nachází, značně odráží paprsky ze slunečního 

svitu, a tak způsobuje zvýšení teploty. Celý lom se nachází na jihu, což také přispívá 

k vyšším teplotám. 

Průměrné údaje:  nejteplejší část - jižní svah : 8,4 °C 

   nejchladnější měsíc - leden : - 2,1 °C 

   nejteplejší měsíc - červenec: 18,4 °C 

   denní teplota  - 0 °C 

   začátek zimy  - kolem 13. prosince 

   konec zimy  - kolem 19. února 

   vegetační období - 5 °C 

      - kolem 24. března 

2.3.2. Srážkové poměry 

Nepředpokládá se, že srážkové poměry jsou nějakým způsobem ovlivňovány 

lomovou jámou nebo těžební činností.  

Mikroklima mírně mění činnost větru.  

Průměrně srážky v měsících: 

- říjen až březen : pod 210 mm srážek 

- duben až září:  kolem 327 mm srážek 

V chladném podnebí, při nižších teplotách, se tvoří vlhký vzduch, díky možné 

sychravosti může dojít k tvorbě mlh. 

Roční úhrn srážek je proměnlivý, maxima srážek jsou zde od června až do srpna, 

minimální v únoru až březnu. V průběhu roku se vyskytuje mnoho odchylek, které 

jsou způsobeny morfologií místního terénu. 

V jižní části zde spadne na povrch země cca 550 mm srážek ročně. Přívalové deště 

jsou vzácností, ale i přes to se tu celkem často vyskytují. Sněhovou pokrývku můžeme 

nalézt hlavně v období mezi listopadem a březnem. 

Větrné podmínky 

Většina vyskytujících se větrů vanou z oblasti severu a severozápadu, jiný 

převládající směr, který se vyskytuje méně častěji je východní a severovýchodní. Někdy 
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právě vítr může mírně ovlivnit výpar z půdy, ale ne natolik, abychom tomu mohli 

přisuzovat nějaký význam. 

Oslunění 

Teplota dosahuje vrcholu něco málo před polednem, nebo těsně po něm. Území 

má extrémní slunnou dobu a proto ovlivňuje faunu a také flóru. (Sekanina, 2009) 

2.4.  Pedologické poměry 

Na všechny pedologické vlastnosti má velký dopad především klima a mateční 

hornina, která je z největší části tvořena vápencem.  

Půdy, které se nacházejí na devonských vápencích a břidlicích, jsou většinou 

těžšího charakteru s velkým obsahem vápencovitého štěrku. Jsou chudé na vodu, 

ale minerálně velmi bohaté. V takovém území se většinou vyskytují šedé až tmavošedé 

rendziny. Půdy mají vysoký obsah jak vápníku, tak hořčíku, v menší míře ovšem obsahují 

dusík a fosfor. 

Nejčastěji se na vápencovém podloží vyskytují většinou půdy hlinité, mělké, 

bohaté na živiny, s různorodými částmi úlomků. Dále se vyskytují šedé nebo černé 

rendziny s vápencovým štěrkem. Na tyto typy půd jsou zde vázány hlavně společenstva 

pěchavy vápnomilné. Při okraji svahů nalezneme černé nebo mulové rendziny, bohaté 

na minerály. Díky klimatu se vyskytují i chudší rendziny, které jsou hnědě zbarveny. 

Nižší plošiny a horní části okrajových částí svahů, pokrývají zejména typické 

kyselé kambizemě, které bývají často oglejené. Na okrajích svahů se vyskytují také typické 

kambizemě. 

Celá plocha je vlastně z pedologického směru vytvořena uměle, díky 

antropogenním vlivům, a to hlavně díky těžbě vápence, která se zde prováděla a doposud 

provádí. V minulosti v této oblasti vznikaly skrývky, výsypky, hlušiny a prudké svahy, 

které pak dále navazují na již přirozený terén. Většinu části pokrývá štěrkovitý a kamenitý 

materiál, kde nalezneme i různé příměsi hlín. Nejvíc je můžeme přirovnat ke kamenitým 

sutím. (Culek, 1996) 
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2.5.  Hydrologické poměry 

Celá oblast je rozdělena do tří hlavních celků. Každý z nich má svůj vlastní 

podzemní hydrografický systém. Vodní poměry v území ještě doposud nejsou přesně zcela 

známy. 

Hlavním vodním tokem severní části Moravskoslezského krasu je řeka Punkva. 

Povrchovým tokem území protékající obcí Mokrá je Mokerský potok, který po pravé 

straně lemuje silnici. Dále pak ústí do řeky Roketnice. Širším povodím je řeka 

Svratka. Oblast je pak hydrologickým povodím vyššího řádu, tedy Dunaje vtékajícího 

do Černého moře. 

Kamenolom je většinou pokryt lesní flórou a právě ta ve větší míře zachycuje 

srážkovou vodu, kterou pak zpracovává pro svou potřebu. Ostatní nepoužitá voda prosákne 

porostem skrz vápencové podloží, které je snadno propustné, dále pak pokračuje 

do systému spodních vod, tudíž skoro veškerá voda je zpracována, a ta zůstávající odteče 

povrchově, většinou však nesoustředěně. Průsak do podloží zde probíhá velice rychle. 

Pokud však přijdou náhlé přívalové deště, můžeme očekávat nebezpečí eroze a to hlavně 

v oblastech, kde není povrch kryt dostatečným množstvím bylinného a dřevinného 

pokryvu, ten by jinak příznaky eroze zcela určitě značně zmírnil.  

Úhrn srážek, hlavně během vegetační doby, je značně nedostatečný, zejména 

v letních měsících, kde může dojít k vláhovému deficitu, a to může velkou část flóry 

poškodit. Vysoké teploty, tedy i velký výpar a velká propustnost podloží, může někdy 

vést k vysychání oblastí ploch, které jsou menšího rozsahu, což také vede k negativním 

vlivům. 

Od okolního území se svými hydrologickými poměry velice liší a to mnoha 

případy. Z Drahanské vrchoviny přitékají alochtonní vody, které hned po styku s vápencem 

stékají do podzemních. Vody jsou hydrologicky velmi složité. Na území se nachází značná 

část vývěrů a ponorů. Autochtonní vody zcela chybějí. (Sekanina, 2009) 
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2.6.  Územní ochrana 

Dílčí plochy okraje lomu určené k realizaci návrhu, dle projektu, nejsou 

vyznačeny jako zvláště chráněné území – ZCHÚ ve smyslu zákona ČR č.114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Nutné je také respektovat všechny limity, které jsou tímto zákonem dány a které 

se na tyto plochy vztahují, jelikož prostor se ve své severní části nachází v ochranném 

pásmu Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, kde můžeme najít i mnoho významných 

krajinných prvků. 

Území, prochází prvky územního systému ekologické stability, včetně  

nadregionálního biokoridoru K132, území je součástí Evropsky významné lokality 

CZ0620037 Sivický les.  

Evropsky významná lokalita – CZ0620037 Sivický les  

Biogeografická oblast: kontinentální 

Rozloha: 236,5505 ha (viz Obrázek 1:  Území Sivického lesa) 

Navrhovaná kategorie: PP (přírodní park) 

Typy přírodních stanovišť: dubohabřiny asociace Galio – Carpinetum  

          : eurosibiřská stepní doubrava 

Katastrální území: Mokrá u Brna, Sevice, Tvarožná (Příloha nařízení vlády 

č.132/2005 Sb.) 

 

Obrázek 1:  Území Sivického lesa 

(www.natura.cz) 
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2.7.  Plán péče v CHKO Moravský kras 

Smyslem ochrany v tomto území je ochrana před jejich přirozeností, tedy aby byla 

co nejvíce přírodě blízká a nebyla nějak narušena a uchovala si svou strukturu a funkce. 

Jelikož značná část oblasti je obhospodařována, jsou zde i omezené životní podmínky 

jak pro rostliny, tak pro živočichy, proto je nutné zajistit ochranou péči. 

Ve většině území je funkce půdoochranná, funkce dřevoprodukční tak ustupuje 

stranou. Lesnická činnost musí být provozována způsobem, který dosáhne věkové 

a prostorové různorodosti lesů a také, aby na těchto stanovištích byla pestrá druhová 

skladba, která je schopná autoregulace. (Zaoralová, 2010) 

2.8.  Biogeografická diferenciace 

Podle nyní používaného fytogeografického členění (Hejný a kol. 1988), 

je Moravský kras zařazen do oblasti Moravského mezofytika, stupně suprakolinního, jižní 

výběžky - Hády, vzhledem k jejich mimořádnému výskytu xerotermních druhů, které 

zde nachází hraniční body rozšíření, jsou již připojeny do dalšího stupně a to do kolinního 

fytochorionu Jihomoravská pahorkatina. 

Při západní hranici Moravský kras sousedí s fytochorionem Moravské předhůří 

Vysočiny a na východě s fytochorionem Drahanské vrchoviny. (Hejný, 1998) 

Biogeografické členění dle Skalický (1997) 

Přístup členění zemského povrchu (bioty) může být typologický - sleduje rozšíření 

nějakého určitého prvku - bioty, nebo regionální - vymezení vnitřně jednotné územní 

jednotky (fytochorion) vůči územním jednotkám okolním. Územní jednotka, tedy 

fytochorion, se skládá ze souboru jednotek typologických.  

Podle regionálně fytogeografického členění náleží celé území ČR do oblasti: 

 mírného pásma květenné říše Holoarktis 

 květenné oblasti středoevropské 

 opadavého listnatého lesa mírného pásma Evropy, dále členěné 

podle stupně oceanity 
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 provincie středoevropské květenné oblasti 

 fytogeografické oblasti - území termofytika, mezofytika a oreofytika 

 

Jde o nové názvy tří hlavních fytogeografických oblastí na území ČR - v jiné 

literatuře uváděné jako hercynikum, karpatikum, panonikum. 

 

Zájmové území spadá svým charakterem do těchto oblastí: 

 fytogeografické oblasti mezofytikum  

 fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum 

 fytogeografického okresu Moravský kras s přechodem do okresu 

Drahanské vrchoviny. (Skalický, 1997) 

Biochory: 

Dobře zpracované biogeografické členění daného území na základě trvalých 

ekologických podmínek, je nezbytnou podmínkou správně vymezených úrovní územního 

systému ekologické stability a také jeho jednotlivých částí. Jde v podstatě o postižení 

pestrosti přírodních podmínek v člověkem neovlivněné krajině, tedy podmínek vzniku 

a vývoje přírodních, člověkem neovlivňovaných ekosystémů. Dle toho se vyčleňují: 

 Skupiny typů geobiocénů – typologické jednotky, jsou to nejnižší 

hierarchické jednotky členění - vystihuje charakteristiku dané lokality 

 (až do desítek hektarů), a to vegetační stupeň, zastoupení živin a  také přístupnost 

půdní vláhy. 

 Biochora – je vyšší typologickou jednotkou, např. charakteristikou 

hlubokých říčních zářezů, plošin, nivních poloh atd. 

Biogeografický region (bioregion) - hierarchicky vyšší a již zcela individuální 

jednotka, je charakterizován jedinečnou jednotkou biogeografického členění krajiny 

na regionální úrovni. Bioregion je zpravidla charakterizován také specifickým typem 

a určitou intenzitou antropogenního využívání a tedy i svébytným současným stavem  

všech biocenóz. Vzhledem k tomu, že  bioregiony byly zpracovány kompletně pro celou 

ČR teprve koncem roku 1994, jsou ještě v současné době používané tzv. sociekoregiony, 

které toto biogeografické členění částečně nahrazovaly. (Zaoralová, 2010) 
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2.9.  Flóra 

V celém Moravském krasu se vyskytuje teplomilná vegetace a druhy podhorské 

a horské. Xerotermní společenstva se nacházejí zejména v jižní části krasu. Tam, 

kde je teplota většinou nižší, a je zde chlad a také méně působení slunečního záření, 

najdeme především druhy horské a podhorské. 

Ve vápencových lomech v jižní části Moravského krasu a v přilehlých oblastech 

hraje důležitou roli přítomnost stepních druhů rostlin. Iniciální stádia sukcese 

jsou provázena šířením sukulentních a dalších druhů odolných vůči extrémnímu suchu, 

např. rozchodníku bílého (Sedum album), omanu mečolistého (Inula ensifolia), krvavce 

menšího (Sanguisorba minor), hvězdnice chlumní (Aster amellus), kručinky barvířské 

(Genista tinctoria) či chruplavníku většího (Polycnemum majus). Na suťových svazích 

nachází vhodné útočiště nejčastěji vrbovka rozmarýnolistá (Epilobium dodonaei). Rozvoj 

vegetačního krytu probíhá pomalu, protože je limitován malým množstvím srážek 

a častými letními přísušky. Naopak na rovných etážích, kde se shromažďuje dešťová voda, 

nebo ve vyšších polohách dochází k rychlejšímu zapojení vegetačního krytu. (Řehounek 

a kol., 2010)  

Vyskytují se zde rostliny různého původu a rozšíření. Negativním rysem 

je ale výskyt nepůvodních druhů, které se na toto území rozšířily. Synatropní druhy, 

např. Geranium robertianum. Cichorium intybus, Geum urbanum, Conyzae canadensis, 

Glechoma hederacea nalezneme hlavně u komunikací a turistických cest. 

Floristické složení společenstev oblasti Moravského krasu 

1. Smíšené lesy:  Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, Corylus avellana, 

Fagus sylvatica, Quercus petraea, Sorbus torminalis, Lathyrus nigra, Melampyrum 

nemorosum, Poa nemoralis 

2. Semixerotermní a xerotermní společenstva:  Anthericum ramosum, Buglossoides 

purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Polygonatum odoratum, Veronica teucrium 

3. Semixerotermní trávobylinná společenstva: Cornus mas, Festuca rupicola, 

Helianthemum nummularium, Melica transsilvanica, Origanum vulgare, Teucrium 

chamaedrys 
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4. Pionýrská společenstva: Alyssum alyssoides, Arabis hirsuta, Festuca glauca, 

Sedum album 

5. Společenstva krasových plošin: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, 

Crataegus sp., Rosa sp., Betonica officinalis, Melittis melissophyllum, Lathyrus 

niger, Ligustrum vulgare, Lembotropis nigricans 

6. Společenstva vápencových sutí: Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Epolobium 

montanum, Euonymus verrucosa, Gymnocarpium robertianum, Saxifraga 

paniculata, Stellaria nemorum aj. 

7. V jižní části, kde je větší sluneční svit, se vyskytují hlavně Acer campestre, 

Carpinus betulus a Quercus petraea. Svahy, které se nachází na jihu území, 

jsou suché a tak se liší od ploch zastíněných. Na sutích se vyskytují většinou 

Grimmia pulvinata a lišejníky. (Culek, 1996) 

2.10. Fauna      

Bezobratlí 

Na území CHKO Moravský kras a v okolí byla provedena inventarizace skupin 

bezobratlých živočichů. Bylo determinováno celkem 210 druhů pavouků, 

z nich 51 je označovaných jako relikty prvního řádu a 47 druhů je termofilních. 

Výsledkem intenzivního průzkumu motýlů v posledních letech je zjištění 2 210 druhů. 

Tím se Moravský kras stává z tohoto hlediska jedním z nejlépe probádaných území 

v České republice.  

Dobře je také proveden výzkum měkkýšů. Nelesní společenstva rostlin (včetně 

území dobývacího prostoru Mokrá) přestavují velmi významné biotopy pro teplomilná 

společenstva měkkýšů. Byly zde zjištěny zoogeograficky zajímavé druhy, např. z plžů 

se vyskytuje původem středomořská drobnička jižní (Truncatelina claustralis), dále 

páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis). Vystupující skalky obývá vzácný plž lačník 

stepní (Zebrina detrita). Na teplých bezlesých biotopech žije např. cikáda trnková 

(Cicadivetta tibialis), vzácná zlatoočka (Hypochrysa elegans) a mravkolev ostruhatý 

(Distoleon tetragrammicus), z brouků chrobáček (Euheptaulacus porcellus), chrobák 

ozbrojený (Odontaeus armiger) a chroustek (Omaloplia spireae). Byly také pozorovány 

zástupci dvoukřídlých - teplomilné bzučivky (Pollenia mayeri) a (P. hungarica) a květilka 

(Phorbia hadyensis), nebo z blanokřídlých samotářská včela stepnice (Eucera nigrescens).  
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K motýlům, kteří se zde nacházejí, patří například drobníčci (Stigmella zangheri), 

(Ectoedemia cerris) a E. (rufifrontella), klíněnky (Phyllonorycter abrasella) a (P. 

delitella), zavíječ (Sclerocona acutellus), píďalky (Therapis flavicaria, Idaea rubraria, I. 

degeneraria), můry (Lygephila ludicra) a (Perigrapha i-cinctum). Nápadnějšími druhy 

motýlů zdejších stanovišť jsou okáč kostřavový (Arethusana arethusa) a okáč ovsový 

(Minois dryas). Na světlinách nad údolím Říčky se vyskytují dosud početné populace 

jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne).  

Skalnaté a suťové biotopy se vyznačují zejména výskytem různých druhů plžů 

(Gastropoda), chvostoskoků (Collembola) a šupinušek (Thysanura). Zastíněná, vlhčí 

a chladnější místa obývají např. plž zemoun skalní (Aegopis verticillus), původem 

karpatské druhy srstnatka karpatská (Trichia lubomirskii), skalnice lepá (Helicigona 

faustina), vlahovka karpatská (Monachoides vicina), vidličnatka (Campodea suensoni) 

a chvostoskok (Neanura carolii). Vyskytují se i některé druhy motýlů, vázaných na 

skalnatý podklad většinou ve stadiu imaga. Jsou to zejména píďalky šerokřídlec žlutavý 

(Charissa intermedia), šerokřídlec rozchodníkový (C. ambiguata), šerokřídlec tymiánový 

(C. pullata), píďalka údolní (Nebula tophaceata), lišejníkovec průsvitný (Nudaria 

mundana), můry pestroskvrnka podzimní (Polymixis xanthomista) a osenice svízelová 

(Chersotis margaritacea).  

Lesní společenstva bezobratlých jsou značně rozmanitá v závislosti na charakteru 

porostu, druhovém složení, na typu bylinného či keřového porostu apod. Teplé doubravy 

a dubohabřiny v jižní části území obývají většinou široce rozšířené lesní druhy nížin 

a pahorkatin. Z brouků (Coleoptera) zde žijí např. drabčík (Quedius ventralis), kovaříci 

(Ischnodes sanguinicollis, Limoniscus violaceus), vzácně i krasec (Eurythyrea quercus) 

a roháč obecný (Lucanus cervus), na vlhčích místech střevlík zlatoleský (Carabus 

auronitens). 

Březové porosty provází vzácný severský motýl hřbetozubec jarní (Odontosia 

sieversii), který se v Moravském krasu vyskytuje na jihozápadní hranici svého areálu.  

Charakteristickými druhy bučin, jedlobučin a podhorských suťových lesů 

jsou masařky (Myorhina lunigera a M. pandifera), střevlík (Carabus irregularis), prskavec 

větší (Aptinus bombarda), tesařík (Acanthocinus reticulatus), adéla (Adela associatella) 

(čeleď Adelidae, řád motýli - Lepidoptera), píďalka šedokřídlec jilmový (Hydrelia 

blomeri), píďalka kuřičková (Perizoma taeniatum) a štětconoš smrkový (Calliteara 
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abietis). K největším vzácnostem těchto biotopů patří píďalka šťavelová (Entephria 

infidaria), známá nejblíže z Alp a Novohradských hor. 

Na území Moravského krasu byla zjištěna také řada druhů bezobratlých živočichů 

zařazených do seznamu zvláště chráněných druhů vyhlášky č. 395/1992 Sb. Z druhů 

kriticky ohrožených se zde řídce vyskytuje rak říční (Astacus astacus), v lesních 

společenstvech střevlík zlatitý (Carabus auratus) a krasec Eurythyrea quercus, 

na bezlesých stepních lokalitách se stále častěji objevuje kudlanka nábožná (Mantis 

religiosa), dále jsou zde motýli jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne) a modrásek 

černoskvrnný (Maculinea arion). Zatímco první z nich zde žije v poměrně početných 

populacích a není bezprostředně ohrožen, druhý je na pokraji vymření a nebudou-li 

učiněny rozhodné kroky na ochranu a obnovu jeho biotopů, nemá šanci na přežití.  

Ze silně ohrožených druhů motýlů se zde vyskytuje přástevník svízelový (Claetis 

maculosa), batolec červený (Apatura ilia), batolec duhový (Apatura iris), bělopásek 

dvouřadý (Limenitis camilla), bělopásek topolový (Limenitis populi), otakárek fenyklový 

(Papilio machaon),  otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). V inverzních polohách žije 

vzácný brouk střevlík nepravidelný (Carabus irregularis). Z dalších druhů brouků 

se na teplých okrajích lesů vzácně objevuje zlatohlávek skvostný (Potosia aeruginosa), 

na nelesních biotopech chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger), místy svižník polní 

(Cicindela campestris). Z dalších ohrožených druhů (ve smyslu zmíněné vyhlášky) zde žije 

více druhů čmeláků (Bombus spp.) a mravenců (Formica spp.). (Stalmachová, 2006)                                                               

Obratlovci 

V jižní části Moravského krasu ve společenstvech teplomilných keřových 

a travinobylinných porostů je typickým druhem ještěrka zelená (Lacerta viridis), z ptáků 

ťuhýk obecný (Lanius collurio). V keřových porostech vzácně hnízdí pěnice vlašská 

(Sylvia nisoria) a strnad luční (Miliaria calandra).  

Na skalách a skalních ostrožnách pravidelně hnízdí výr velký (Bubo bubo), stálá 

hnízdiště jsou především v oblasti Pustého a Suchého žlebu (je reálný předpoklad rozšíření 

území výskytu i do lomů, po ukončení těžby a realizaci rekultivačních prací). Z kriticky 

ohrožených druhů ptáků je vzácně pozorován, především v zimě, zedníček skalní 

(Tichodroma muraria). 

Běžnými obyvateli lesních komplexů jsou např. kuna skalní (Martes foina), jezevec 

lesní (Meles meles), liška obecná (Vulpes vulpes), srnec obecný (Capreolus capreolus) 
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a prase divoké (Sus scrofa). V jižní a střední části Moravského krasu se objevuje muflon 

(Ovis musimon), vzácně jelen evropský (Cervus elaphus) a v severní části daněk skvrnitý 

(Dama dama). Dosud bylo zjištěno 7 druhů hmyzožravců a 16 druhů hlodavců. 

Z drobných savců dominují v jižní části území CHKO Moravský kras a v okolí myšice 

lesní (Apodemus flavicolis) a myšice křovinná (Apodemus sylvaticus).  Z ptáků 

se vyskytují např. lejsek malý (Ficedula parva) a  lejsek bělokrký (Ficedula  albicollis).  

Ze savců jsou dominantní skupinou netopýři (Chiroptera), tvoří i nejdůležitější 

složku ve společenstvu jeskyní. Z 23 druhů zjištěných z území České republiky bylo 

zjištěno 21 druhů v CHKO Moravský kras. Netopýři využívají jeskyní především 

k zimnímu spánku , netvoří v  nich letní kolonie. V zimě jsou nejpočetnějšími druhy 

netopýr velký (Myotis myotis), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a netopýr černý 

(Barbastella barbastellus). Při zimování bylo v jeskyních zjištěno celkem 18 druhů - chybí 

netopýr rezavý (Nyctalus noctula), n. stromový (Nyctalus leisleri) a n. parkový 

(Pipistrellus nathusii). V období mimo zimování tvoří významný podíl společenstev 

netopýrů netopýr velký (Myotis myotis), n. vodní (M. daubentoni), n. řasnatý 

(M. nattereri), n. velkouchý (M. bechsteini) a n. brvitý (M. emarginatus). 

Moravský kras je typickým lesním územím podhorského rázu, který je značně 

ovlivněn karpatským vlivem. Na většině části území se vyskytuje fauna evropská 

a eurosibiřská. Kvůli rozdílné morfologii daného území, a také díky jeho klimatu, 

je zde zastoupení různorodých druhů živočichů. Nejčastěji se tu vyskytují druhy 

středoevropských pahorkatin, stepní, lesostepní, podhorské, horské, karpatské, 

středomořské a černomořsko – uherské. Některé druhy jsou specifické díky krasovému 

území, nalezneme také endemity Moravského krasu. 

V území se kdysi vyskytovalo více druhů lovné zvěře, ta se dnes může objevit 

už jen zřídka. To je zřejmě dáno těžbou a dobývacími pracemi, které zde byly prováděny 

v minulosti až do současnosti. V chráněné krajinné oblasti je chován muflon, vyskytuje 

se zde zvěř černá, srnčí a jelení, která tu především migruje. (Stalmachová, 2006) 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1.  Popis sledovaných ploch 

Při pohledu na situaci zájmového území (viz obrázek č. 2) jsou plochy umístěny 

na svahu výsypky pod hlavní zpevněnou obslužnou komunikací vedoucí kolem středního 

lomu. Nacházejí se vpravo od provozních budov areálu lomu. S těmito plochami v rámci 

projektu jednoznačně souvisí také plocha určená k transferu rostlinného a půdního 

materiálu - částí lesního ekosystému zachované dubohabřiny nedotčené těžební činnosti. 

Toto území je v celém projektu klíčové a je podmínkou realizace. Území se nachází 

na ploše tvaru trojúhelníku vymezeném ze spodní a levé strany zpevněnou obslužnou 

komunikací a z pravé strany hranicí katastru Mokrá u Brna a Hoštěnice - tato katastrální 

hranice je vyznačena v terénu poměrně hlubokých příkopem a hraničními kameny. Území 

dubohabřiny je v areálu lomu, uvnitř dobývacího prostoru, mimo pozemky určené k plnění 

funkcí lesa. Všechna území dotčená těžbou (viz tabulka č. 1). (Sekanina, 2009) 

Pokusné plochy označené A až F čtvercového tvaru o stranách 10 x 10 m = 100 m
2
 

byly v terénu na rozích vytyčeny dřevěnými kolíky, následně pak zaměřeny pomocí 

souřadnic GPS. Jejich zeměpisné souřadnice (WGS 84) jsou uvedeny zde: 

 

 

Plocha A 

49°13’36.2‘‘ 16°45’44.4‘‘ 

49°13’35.7‘‘ 16°45’44.3‘‘ 

49°13’35.7‘‘ 16°45’43.8‘‘ 

49°13’36.1‘‘ 16°45’43.9‘‘ 

 

Plocha B 

49°13’35.5‘‘ 16°45’44.3‘‘ 

49°13’35.2‘‘ 16°45’44.4‘‘ 

49°13’35.2‘‘ 16°45’43.9‘‘ 

49°13’35.5‘‘ 16°45’43.9‘‘ 

 

Plocha C 

49°13’35.1‘‘ 16°45’44.4‘‘ 

49°13’34.7‘‘ 16°45’44.6‘‘ 

49°13’34.7‘‘ 16°45’44.0‘‘ 

49°13’35.0‘‘ 16°45’44.0‘‘ 

 

Plocha D 

49°13’36.4‘‘ 16°45’51.4‘‘ 

49°13’36.2‘‘ 16°45’51.9‘‘ 

49°13’36.0‘‘ 16°45’51.6‘‘ 

49°13’36.1‘‘ 16°45’51.2‘‘ 

 

Plocha E 

49°13’36.0‘‘ 16°45’51.0‘‘ 

49°13’35.8‘‘ 16°45’51.4‘ 

49°13’35.6‘‘ 16°45’51.2‘‘ 

49°13’35.7‘‘ 16°45’50.8‘‘ 

 

Plocha F 

49°13’35.5‘‘ 16°45’50.6‘‘ 

49°13’35.4‘‘ 16°45’51.1‘‘ 

49°13’35.2‘‘ 16°45’50.8‘‘ 

49°13’35.3‘‘ 16°45’50.3‘‘ 
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       Obrázek 2: Mapa kamenolomu Mokrá s vyznačenými plochami 

(Sekanina, 2009) 

Souřadnice byly převedeny přepočtem do soustavy JTSK souřadnic 

X a Y a umístěny do výkresu. Tvar ploch je tak dán souřadnicemi rohových kolíků, 

kterými jsou vytyčeny v terénu. Plochy A, B, C jsou umístěny na svahu s expozicí 

až jihozápadní, plochy D, E, F jsou umístěny na svahu s expozicí až jihovýchodní.  

Účelem návrhu je: 

 vytvořit takový typ lesního ekosystému, který by byl druhově bohatý 

a byl by srovnatelný s přirozenými porosty dubohabřin v území 

Všechny rekultivační zásahy se provádějí na místech, kde již byla těžba dokončena 

a nepočítá se již s žádnými těžebními zásahy, proto zde také začala probíhat rekultivace. 

(Sekanina, 2009) 

3.2. Rekultivační plochy 

Na svahu zalesněné výsypky, v jeho horní polovině, bylo v terénu vytyčeno 

6 ploch, každá je čtvercového tvaru o stranách 10 m x 10 m = 100 m
2
. Plochy 

A, B, C se nacházejí na straně svahu s jihozápadní expozicí a plochy D, E, F se nacházejí 

na straně svahu s jihovýchodní expozicí. V každé ze série tří pozemků jsou dílčí plochy 

umístěny na svahu ve stejné výšce s rozestupem sousedních stran cca 5 m.  
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Technické úpravy na území, které zde byly provedeny: 

Na pokusné plochy A a D byla přemístěna skrývka svrchní 10 cm mocné vrstvy 

zeminy z plochy dubohabrového lesa (viz obrázek č. 3) určené pro transfer a dále 

pak rozprostřena v pásech o maximální mocnosti 10 cm, šířce pásu 1 m, dlouhé 

10 m a vzdálenosti mez středy pásů 2,5 m = 3 pásy na každou plochu, celkem 6 pásů. 

Při skrývce je nutné snímat svrchní vrstvu mozaikovitě v ploškách maximálně 50 x 50 cm 

s dodržením vzdálenosti jednotlivých plošek minimálně 1,5 m od sebe, aby nedošlo 

k plošnému odstranění povrchové vrstvy, což by mohlo porosty dubohabřin zcela poškodit. 

Rovněž hloubka skrývky by neměla přesáhnout 10 cm, aby nebyl poškozen kořenový 

systém všech stromů. Práci je nutné provádět menší mechanizací a poté dokopávat ručně 

rýčem nebo ocelovou lopatou a skrývku vyvážet z porostu, nakládat na vlečku menšího 

traktoru a navážet následně na plochy. 

Na plochy B a E byla přemístěna lesní hrabanka z dubohabřin a rozprostřena (viz 

obrázek č. 4) v kupách nebo pásech o maximální mocnosti 5 - 10 cm, šířce pásu 

1 m a vzdálenosti mezi středy pásů 2,5 m. Počet pásů a jejich rozmístění je stejné jako 

u výše uvedeného textu. Rovněž postup při snímání hrabanky byl stejný. Hrabanka byla 

nahrabávána mozaikovitě, ocelovými hráběmi, nabírána ručně lopatou a nakládána 

do koleček nebo lžíce malého nakladače a opět navezena na plochy. 

Plochy C a F zůstaly v původním stavu, tedy s pokryvností bylinného patra 30-50% 

s tím, že se v průběhu roku 2009, 2010 a 2011 do podrostu pokusně realizoval výsev 

semen lesních druhů bylin a trav. Výsev vyluštěného, popřípadě upraveného semene, 

byl proveden vyžnutím částí rostlin nebo ručním sběrem ve vhodných lesních porostech, 

části rostlin byly vysušeny ve stinném a suchém prostoru v tenké vrstvě na plachtě, semena 

poté vyluštěna vhodnou metodou (vyklepávání či podrcení) a setřepána, částečně dočištěna 

a poté ve vhodném termínu vyseta na plochy po špetkách v množství řádově gramech.  

Tři z ploch (A, B, C) byly oploceny oborním typem pletiva, které pak bylo 

upevněno na dřevěné kůly o výšce 210 cm (160 cm nad zemí, 50 cm v zemi) tak, aby 

se zamezilo přístupu živočichů. Oplocení je nejméně ve vzdálenosti 5 m od okraje 

pokusných ploch. Celková oplocená plocha je tedy 50 x 20 m. Rozestup kůlů je asi 3 m. 

Kůly byly vrtány půdním vrtákem, nebo kopány, někde byla zemina příliš kamenitá 

a vrtání nebylo možné. 
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U dalších tří ploch (D, E, F) jsou vysázené dřeviny chráněny proti okusu zvěří 

individuálně. Dřeviny jsou i opakovaně natírány přípravky, které brání okusu a také 

jsou chráněny drátěnými obaly - oplůtky. Drátěné pletivo s malými oky je stočeno okolo 

dřevinných sazenic do tvaru válce o takovém průměru, aby obrůstající boční větve 

neprolézaly oky pletiva ven. Na spoji je pletivo stočeno do válce s přesahem 

cca 10 cm a je vázacím měkkým ocelovým drátem sešito a celý válec upevněn ke dvěma 

dostatečně hluboko zatlučeným kůlům čtvercového nebo kruhového průřezu. Výška válce 

z pletiva by měla dosahovat cca 1,4 m. (Sekanina, 2009) 

 

 

Obrázek 3: Dubohabrový les po odběru svrchní vrstvy zeminy 

(Zaoralová, 2010) 

 

 

Obrázek 4: Plocha E s transferovanou hrabankou 

(Zaoralová, 2011) 
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3.3.  Mokerský les  

Kód lokality:    CZ0626362 

Název lokality:   Mokerský les 

Rozloha lokality:   104.1243 ha 

Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace  

Typ lokality:    biotopová lokalita 

Odpovědné středisko:   Středisko Brno, AOPK ČR 

Souřadnice středu lokality:  16° 44' 38'' v.d. 49° 13' 59'' s.š. 

Nadmořská výška lokality:  345 - 440 m n.m.  

 

 Poloha 

Lokalita se nachází nad obcí Mokrá kolem vápencového lomu, asi 4 km od Brna. 

Na severu na lokalitu navazuje PR Údolí Říčky. (viz obrázek č. 5, 6) 

Dominantním biotopem lokality jsou karpatské dubohabřiny s prvky hercynských 

dubohabřin.  

 Porosty karpatských dubohabřin tvoří habr obecný (Carpinus betulus), dub zimní 

(Quercus petraea), přítomny jsou i další dřeviny - buk lesní (Fagus sylvatica), modřín 

opadavý (Larix decidua), bříza bělokorá (Betula pendula). V keřovém patře je zastoupen 

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), svída dřín (Cornus mas), zimolez obecný 

(Lonicera xylosteum), javor babyka (Acer campestre), lýkovec jedovatý (Daphne 

mezereum), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), brslen bradavičnatý (Euonymus 

verrucosus), jeřáb břek (Sorbus torminalis). Bylinné patro spoluutváří sasanka hajní 

(Anemone nemorosa), ostřice chlupatá (Carex pilosa), hrachor lecha (Lathyrus vernus), 

hrachor černý (L. niger), zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides), jaterník podléška 

(Hepatica nobilis), jahodník obecný (Fragaria vesca), ostřice prstnatá (Carex digitata), 

mařinka vonná (Galium odoratum), violka divotvárná (Viola mirabilis), prvosenka jarní 

(Primula veris), svízel lesní (Galium sylvaticum), pryšec mandloňový (Euphorbia 

amygdaloides), srha hajní (Dactylis polygama), konvalinka vonná (Convallaria majalis), 

zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone 

ranunculoides), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kyčelnice cibulkonosná 

(Dentaria bulbifera), silenka nicí (Silene nutans), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), 

plicník tmavý (Pulmonaria obscura), lipnice hajní (Poa nemoralis), pstroček dvoulistý 
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(Maianthemum bifolium), violka lesní (Viola reichenbachiana), kostival hlíznatý 

(Symphytum tuberosum), sveřep Benekenův (Bromus benekenii), jestřábník zední 

(Hieracium murorum), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Vzácně 

se zde vyskytuje i hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis), vemeník dvoulistý (Platanthera 

bifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a plicník měkký (Pulmonaria mollis). 

 Asi 5 ha zabírají bukové porosty vzniklé výsadbou buku, které byly mapované jako 

květnaté bučiny. Nad obcí Mokrá se vyskytuje fragment středoevropské bazifilní 

teplomilné doubravy. V jejím podrostu se vyskytuje tolita lékařská (Vincetoxicum 

hirundinaria), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), bukvice 

lékařská (Betonica officinalis), hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis) a okrotice bílá 

(Cephalanthera damasonium). Na západním okraji lomu fragment suťového lesa. Menší 

plochy jsou obsazeny smrkovými monokulturami. Drobné výchozy vápencového podloží 

v lesích hostí štěrbinovou vegetaci vápnitých skal a drolin. 6% plochy zabírají porosty 

nepůvodních jehličnanů. (www.mzp.cz) 

Kvalita a význam 

Přirozené lesní porosty s bohatou druhovou skladbou odpovídající poloze lokality 

na přechodu mezi hercynskými, panonskými a karpatskými bioregiony s prolínajícími 

se prvky všech jednotek. Výskyt četných ohrožených a chráněných druhů.  

Zranitelnost 

Území jako celek je ohroženo pokračujícím dobýváním vápence. Přilehlé plochy, 

které mohly v minulosti hostit významná rostlinná společenstva, byly zničeny při těžbě 

vápence. Na druhou stranu opuštěné lomové stěny se v budoucnu stanou pozoruhodným 

stanovištěm.  

Lesy jsou ohroženy těžbou s následným zaváděním stanovištně nepůvodních dřevin.  

Management 

Převod porostů s nepůvodními dřevinami ke vhodnější druhové skladbě.  

(www.mzp.cz) 
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Obrázek 5: Území Mokerského lesa 

(www.mzp.cz) 

 

 

Obrázek 6: Mapa celého zkoumaného území 1:25 000 

(www.mapy.cz) 
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4. METODIKA 

Zkoumané území je součástí dobývacího prostoru kamenolomu Mokrá, ve kterém 

se nacházejí jak těžené prostory, tak lesní a nelesní typy fytocenóz.  

Aby byla provedena vhodná biologická, a také technická opatření, k nápravě 

nebo také k  přeměně, musí být doplněny druhy, které jsou typické pro lesní porosty. 

Území by mělo být rekonstruováno tak, aby byl vytvořen druhově bohatý les, který 

by odpovídal dané oblasti a byl srovnatelný s přirozenými porosty mapovanými 

v území. Jako model druhově bohatého lesa, který odpovídá oblasti, byl vybrán 

Mokerský les (popis viz kap. 3.3.).  

Kostra porostů zkoumaných ploch je tvořena hlavně druhy Tilia cordata a  Acer 

pseudoplatanus, cílem je obohacení kosterních porostů dalšími druhy, typickými 

pro dubohabřiny a dlouhodobé sledování jejich vývoje. 

Nutno zaznamenávat všechny druhy flóry, které se zde podařilo přemístit, a nebo 

ty, které se samy v dané oblasti objevily. 

Na ploše vybrané pro umístění dílčích pokusných ploch byla přibližně v roce 

1999 realizována biologická rekultivace zalesněním sazenicemi lesních dřevin = lesnická 

rekultivace, kdy byly na svazích a horní plošině výsypky (z vápencové drtě, rendzin 

a kambizemě) vysázeny 2 - leté sazenice v počtu cca 5000 ks na ha v navrženém druhovém 

zastoupení: dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), borovice lesní (Pinus sylvestris) s tím, že lípa a javor jsou dřeviny 

základní, borovice dřevina výplňová a dub dřevina cílová.  

Po 10 letech zde proběhl terénní výzkum, který provedl Ing. Sekanina v roce 2009. 

Zjišťovalo se, jak se změnila dřevinná skladba od výsadby. Vysázený dub zimní (Quercus 

petraea) zcela vymizel, borovice lesní (Pinus sylvestris) byla při výsadbě nahrazena 

borovicí černou (Pinus nigra) a udržela se pouze ojediněle roztroušena po ploše, takže 

na některých dílčích plochách nebyla zjištěna. Javor klen (Acer pseudoplatanus) 

byl poměrně úspěšnější a jeho zastoupení je četnější, ovšem nepravidelné, tvoří asi do 30% 

stromového pokrytí. Hlavní dřevinou se stala lípa srdčitá (Tilia cordata), která zajistila 

pokryv plochy z 70%, v některých částech byla jedinou dřevinou. Dřeviny, které 

se na plochu dostaly samovolně, jsou javor babyka (Acer campestre), růže šípková (Rosa 
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canina), třešeň ptačí (Prunus avium), svída krvavá (Swida sanguinea) a zaznamenán byl 

také javor mléč (Acer platanoides) a řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica). 

Příčinou tohoto stavu je zcela jednoznačně nadměrně velký tlak srnčí zvěře, která 

plochami pravidelně prochází v rámci svých biorytmů, odpočinku, pastvy a nutnosti 

napojení u vodního zdroje cca 2x denně. Srnčí zvěř při pomalém průchodu porosty 

pravidelně okousává koruny dřevin. Vzhledem k potravním specializacím byl Quercus 

petraea zcela zničen a Acer pseudoplatanus značně utlumen, kdežto Tilia cordata 

se ukázala jako nejodolnější a nejvitálnější a projevila svou schopnost nejlépe odolávat 

okusu, nejrychleji odrůstat a zvěří je evidentně méně preferovanou. Borovice naopak 

po vzrůstu do výšky cca 2 m, dosáhla tloušťky kmínku ideální pro vytloukání srnců. 

Hladká kůra lip a javorů k vytloukání neláká.  

Přesto je obdivuhodná vitalita a růstová schopnost dřevin, které na uvedených 

antropogenních plochách po 10 letech na svazích zájmové plochy již téměř dosáhly 

zapojeného podrostu. Tilia cordata je vynikající meliorační dřevinou, která opadem listů 

podporuje vytváření humusu a další půdotvorné procesy a dává základ budoucímu 

životaschopnému porostu. Rovněž je dřevinou dlouhověkou, stejně jako Quercus petraea, 

takže může tvořit stabilní kostru lesního porostu, na rozdíl od tzv. pionýrských dřevin 

osídlujících plochy spontánně.  

4.1. Popis dílčích pokusných ploch  

K realizaci výsadeb bylo třeba návrhu vegetační skladby. Návrh vegetační skladby  

je jedním z nejdůležitějších kroků. Navržená vegetační skladba musí být v širší škále 

druhů, odpovídajících fytocenologickému a fytogeografickému začlenění území. 

Na základě toho byly navrženy druhy listnatých dřevin k dosadbě a to: Cornus mas, 

Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Quercus petraea. 

Na všech šesti plochách byly v roce 2009 provedeny podsadby výše uvedených  

4 druhů dřevin v počtu 10 jedinců od každého druhu, tedy celkem 40 kusů na plochu, 

240 ks celkem. Dřeviny a stromy byly vysázeny skupinovitě nepravidelně po celé ploše 

v pestrém druhovém smíšení. Do mikrosvětlin (viz obrázek č. 7), kde dosud ještě nedošlo 

k zapojení, nebo došlo k úhynu sazenic, byla po ploše vytvořena nepravidelná síť dosadeb. 

 Dřeviny se ochránily proti okusu individuálně (viz obrázek č. 8) nebo oplocením 

celých ploch, jak již bylo výše uvedeno.  
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Na podzim roku 2010 byla na pokusných plochách provedena prořezávka dřevin 

s cílem uvolnit a prosvětlit podrost. Na jaře 2010 bylo v okolí ploch A, B, C provedeno 

vyvětvení dřevin z důvodu zástinu, kde hrozil nedostatek oslunění. Otevřením porostu 

a zamezením přístupu zvěři, která by spásala biomasu uvnitř porostu, se začalo vyskytovat 

více ruderálních druhů např. Achillea millefolium, Plantago lanceolata, které předrůstaly 

a ohrožovaly výsadby. Kolem pokusných výsadeb byl v roce 2010 proveden ploškový 

ožin.  

V roce 2011 byly i nadále odstraňovány nežádoucí dřeviny např. Pinus nigra, 

jelikož se jedná o alochtonní typ dřeviny. Plochy D, E, F byly v tomto roce několikrát 

vyžínány, včetně odstranění pokosené biomasy. Následně probíhaly i prořezávky 

pro prosvětlení některých míst rekultivačních ploch. 

4.2. Hlavní metody sběru dat: 

a) Dominance (pokryvnost) kde je zkoumána jak velkou plochu populace zaujímá, 

je vyjadřována v % z celkové studijní plochy, nejčastěji procentuální zastoupení 

je určováno odhadem, takto bylo postupováno i mnou. V současnosti se používá 

kombinované stupnice abundance – dominance, stupnice Braun-Blanquetova: 

r  - 1 až 2 jedinci s nepatrnou pokryvností 

+ - pokryvnost pod 1 % plochy 

2a - pokryvnost 5 až 15 % plochy 

2b - pokryvnost 15 až 25 % plochy 

3 - pokryvnost 25 až 50 % plochy 

4 - pokryvnost 50 až 75 % plochy 

5 - pokryvnost 75 až 100 % plochy 

b) Frekvence (častost) je pravděpodobnost výskytu určitého druhu na zkoumané 

ploše, zaznamenána je zde přítomnost a nepřítomnost 

 - pravidelné druhy   - 75 - 100 % 

 - běžné druhy    - 50 - 75 % 

 - málo běžné druhy  - 25 - 50 % 

 - výjimečné druhy   - menší než 25 % 

Dle frekvence můžeme následně vypočítat druhy diagnostické (vázané na určitý 

typ biotopu), konstantní (vyskytují se s vysokou frekvencí), dominantní (velký výskyt). 
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Fytocenologické snímky jsou nejzákladnější používanou metodou pro studium 

vegetace. Druhy se zapisují po patrech, začínáme patrem stromovým, tedy E3, následuje 

E2 keřové patro, E1 bylinné patro a E0 přízemní patro, které zachycuje mechy a lišejníky. 

Ke každému druhu, který je zapsán určíme údaje o kvantitativním zastoupení. Pro každé 

patro zvlášť se určuje celková pokryvnost. Ve snímku je důležité uvedení jeho čísla, 

typ podrostu, geografickou lokalizaci a také stanovištní podmínky, datum a autor snímků, 

celkový počet druhů aj. (Bejček a kol., 2001) 

4.3. Vlastní metodika 

Na všech plochách proběhlo fytocenologické snímkování a byla pořízena 

fotodokumentace (viz příloha č.1) . Ke správnému určování dřevin a bylin byla používána 

lupa, Kubát K. - Klíč ke květeně České republiky, Martinovský J. – Klíč k určování stromů 

a keřů, Hoffmanová E. – Atlas rostlin, Riedmiller G - kapesní atlas rostlin, Coombes A. -

 stromy, Křižo E. - atlas rostlin, Úradníček L. - Dřeviny České republiky, Hejný S. - 

Květena České socialistické republiky, Hrouda L. - Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy 

I., systematiky, fylogeneze, morfologie, Živa 1/2010 aj. 

Ve vegetačních sezónách let 2008 - 2011 bylo pořízeno celkem 

149 fytocenologických snímků. Snímky byly pořízeny na rekultivovaných plochách, 

na plochách nacházející se v okolí kamenolomu a v dubohabrovém Mokerském lesu. 

Všechny plochy měli výměru 10 x 10 m. Fytocenologické snímky Mokerského lesa slouží 

jako model, jak má vypadat přirozený ekosystém, kterého mají dosáhnout rekultivační 

plochy. V okolí kamenolomu bylo pořízeno několik fytocenologických snímků, ty mohou 

posloužit pro budoucí průzkum celého okolí, statisticky ale vyhodnocovány nebyly. 

Zápisy fytocenologických snímků byly následně přepsány do databáze Turboveg 

for Windows (Hennekens A Schaminée, 2001). Dále byla data zpracována pomocí 

následujících programů: Juice 7.0 (Tichý, 2002). Nejdříve zde byla vypočítána frekvence, 

díky které byly následně určeny druhy diagnostické, konstantní a dominantní (viz kapitola 

5.1.) Následně byly vypočítány Ellenbergovy indikační hodnoty (viz tabulka č. 2), kapitola 

5.2.), Shannon-Wienerův index (viz tabulka č. 3), ekvitabilita (viz kapitola 5.4.). 

Z programu Juice byly snímky převedeny do programu Canoco for Windows 4.5. 

(TER BRAAK & ŠMILAUER, 2002). V programu byla provedena přímá gradientová 

analýza CCA, která byla následně vykreslena v programu CANODRAW 4.5. 

(ŠMILAUER, 2002). (kromě snímku z okolí kamenolomu). Při práci v programech 
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mi napomáhala literatura: Lepš J. - mnohorozměrná analýza ekologických dat, Suchara I. - 

praktikum vybraných ekologických metod, Herbent T. - zpracování geobotanických 

dat v příkladech, www.meloun.upce.cz - lineární regresní metody aj. 

 

Ellenbergova ekočísla  

Druhy organismů preferují určité typy prostředí. Většina běžných druhů, které 

se nacházejí ve středoevropské flóře, má přiřazeno určitě číslo, které naznačuje, jaký 

má vztah k základním charakteristikám prostředí. Nejčastěji používaná jsou Ellenbergova 

indikační čísla. Z nich vychází i má hodnocení. Ellenberg (1974, 1991) udává čísla mezi 

1 a 9 pro závislosti na světle L, teplotě T, kontinentalitě druhu K, závislost na vlhkosti F, 

půdní reakci R, zásobení dusíkem N. (vysvětlivky k Ellenbergovým indikačním hodnotám 

viz tabulka č. 2). 

 

Shannon - Wienerův index diverzity H - rozmanitost, pestrost 

Vyjadřuje počet druhů tvořících dané společenstvo, jedná se vlastně o poměr počtu 

druhů k počtu jedinců ve společnosti. Vyjadřuje se takto i nejistota, se kterou jsme schopni 

předpovědět, jakého druhu bude náhodně vybraný jedinec ze vzorku. Nejistota klesá 

s klesajícím počtem druhů a s klesající vyrovnaností E. (Zelený D.) 

 Zjišťuje se za účelem získání přesné hodnoty rozmanitosti. Index diverzity 

většinou nabývá čísla mezi hodnotou 0 až 4. 0 znamená, že společenstvo naznačuje nízkou 

komunitní komplexnost. Hodnota blížící se k 4 znamená vysokou komplexnost 

společenstva. Většinou nabývá index diverzity hodnot 1,5 - 3,5. (Species diversity 

worksheet - the Shannon - Wiener index) 

 

Ekvitabilita E - vyrovnanost 

Je úzce spjata s diverzitou, určuje poměrné rozdělení všech jedinců v cenóze 

na přítomné druhy.  

Hodnoty E se pohybují mezi 0 a 1, přičemž hodnota 0 koresponduje 

se společenstvem, kde druhy jsou různě početné. Hodnoty 1 korespondují 

se společenstvem, kde všechny druhy jsou stejně početné. (Tyšer a kol., 2007) 
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Ordinační diagramy 

Výsledky ordinací se obvykle prezentují jako ordinační diagramy. 

Ve všech metodách jsou plochy (vzorky) zastoupeny body (symboly). Druhy 

jsou v lineárních metodách zobrazeny jako šipky ve směru, v jakém roste abundace druhu 

a jako body (symboly) v metodách váženého průměru (pak označují optimum druhu). 

Zjednodušují mnohorozměrný prostor na 1–4 rozměry (princip není v redukci, ale v 

rotaci pohledu): 

 1. osa zachycuje směr největší variability v hyperprostoru 

 2. osa zachycuje další směr největší variability   

 3. další osy zachycují další směry největší variability, nezachycené předchozími 

osami a nekorelují s předchozími (www.old.botany.upol.cz) 

 

Přímá gradientová analýza CCA 

CCA analyzuje změny druhového složení podle známého a předem stanoveného 

jednoho nebo několika gradientů prostředí (ekoklina). Přímé bezprostředně ovlivňují růst 

rostlin. (Ellenbergova ekočísla) (www.old.botany.upol.cz) 

 

 

 

 

         Obrázek 7: Dosadba stromů do mikrosvětlin 

                    (Zaoralová, 2011) 
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   Obrázek 8:  Ochrana proti okusů zvěří 

      (Zaoralová, 2009) 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Určení diagnostických, konstantních a dominantních druhů 

Podmínky zadané v programu Juice: 

- prahová hodnota pro věrnost diagnostických druhů: 30 (30)  

- prahová hodnota frekvence pro konstantní druhy: 20 (20)  

- prahová hodnota frekvence u dominantních druhů 20: (100)  

  

Mokerský les  

Počet snímků: 25 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Anemone nemorosa, Carex muricata, Convallaria majalis, 

Conyzae canadensis, Dactylis polygama, Dryopteris filix-mas, Hieracium murorum, 

Impatiens parviflora, Lathyrus vernus, Melampyrum pratense, Melica nutans, Neottia 

nidus-avis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Scirpus sylvaticus, Viola reichenbachiana; 

Carpinus betulus  

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Quercus petraea, Tilia 

cordata; Carex muricata, Convallaria majalis, Conyzae canadensis, Dactylis polygama, 

Dryopteris filix-mas, Fragaria viridis, Galium odoratum, Geum urbanum, Hieracium 

murorum, Impatiens parviflora, Lathyrus vernus, Melampyrum pratense, Melica nutans, 

Neottia nidus-avis, Poa nemoralis, Poa pratensis, Scirpus sylvaticus, Viola 

reichenbachiana  

Dominantní druhy: Carpinus betulus; Galium odoratum  

 

Okolí kamenolomu 

Počet snímků: 25 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Acer platanoides, Pinus sylvestris, Quercus robur; Arctium 

tomentosum, Carex muricata, Crepis biennis, Erigeron acris, Lathyrus pratensis, Plantago 

major, Vicia cracca  

Konstantní druhy: Acer platanoides, Cornus mas, Pinus sylvestris, Quercus 

petraea, Quercus robur, Tilia cordata; Achillea millefolium, Arctium tomentosum, 

Artemisia vulgaris, Carex muricata, Carlina vulgaris, Cirsium vulgare, Crepis biennis, 

Dactylis glomerata, Daucus carota, Erigeron acris, Fragaria viridis, Galium odoratum, 
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Geum urbanum, Hypericum perforatum, Lathyrus pratensis, Lathyrus vernus, Lotus 

corniculatus, Medicago lupulina, Medicago sativa, Plantago lanceolata, Plantago major, 

Poa pratensis, Securigera varia, Taraxacum sp., Trifolium pratense, Trifolium repens, 

Vicia cracca;  

Dominantní druhy: - 

  

Plocha A  

Počet snímků: 14 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Arenaria serpyllifolia, Artemisia vulgaris, Astragalus 

glycyphyllos, Campanula persicifolia, Carduus acanthoides, Carlina vulgaris, Convallaria 

majalis, Erigeron acris, Festuca rubra, Galium odoratum, Geum urbanum, Hypericum 

perforatum, Lathyrus vernus, Lotus corniculatus, Medicago sativa, Picris hieracoides, 

Pimpinella saxifraga, Rosa canina, Veronica officinalis, Viola hirta  

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Pinus nigra, Quercus petraea, Tilia cordata; Arenaria serpyllifolia, 

Artemisia vulgaris, Astragalus glycyphyllos, Campanula persicifolia, Carduus 

acanthoides, Carlina vulgaris, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Convallaria majalis, 

Dactylis glomerata, Daucus carota, Echium vulgare, Erigeron acris, Festuca rubra, 

Fragaria viridis, Galium odoratum, Geum urbanum, Hypericum perforatum, Lathyrus 

vernus, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Medicago sativa, Picris hieracoides, 

Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Rosa canina, Securigera varia, Taraxacum sp., 

Veronica officinalis Viola hirta 

Dominantní druhy:   

      

Plocha B 

Počet snímků: 14 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Arenaria serpyllifolia, Arrhenatherum elatius, Bellis 

perennis, Campanula persicifolia, Carlina vulgaris, Festuca ovina, Geum urbanum, 

Hieracium lachenalii, Luzula campestris, Medicago sativa, Picris hieracoides, Rubus 

fruticosus, Sambucus ebulus, Trifolium repens, Veronica officinalis  

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Pinus nigra, Quercus petraea, Tilia cordata; Achillea millefolium, 

Arenaria serpyllifolia, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis, Campanula persicifolia, 

Carlina vulgaris, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Dactylis glomerata, Daucus carota, 
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Echium vulgare, Festuca ovina, Festuca rubra, Fragaria viridis, Galium odoratum, Geum 

urbanum, Hieracium lachenalii, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Medicago 

lupulina, Medicago sativa, Picris hieracoides, Plantago lanceolata, Rosa canina, Rubus 

fruticosus, Sambucus ebulus, Taraxacum sp., Trifolium pratense, Trifolium repens, 

Veronica officinalis 

Dominantní druhy: Tilia cordata  

  

Plocha C 

Počet snímků: 14 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Carduus acanthoides, Carex muricata, Cichorium intybus, 

Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Echium vulgare, Festuca rubra, Lotus corniculatus, 

Medicago sativa, Prunella vulgaris, Rubus fruticosus, Sambucus ebulus, Sanguisorba 

minor  

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Pinus nigra, Quercus petraea, Tilia cordata; Achillea millefolium, 

Anthyllis vulneraria, Astragalus glycyphyllos, Carduus acanthoides, Carex muricata, 

Cichorium intybus, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Daucus carota, Echium vulgare, 

Erigeron acris, Festuca rubra, Fragaria viridis, Galium odoratum, Lotus corniculatus, 

Medicago lupulina, Medicago sativa, Picris hieracoides, Plantago lanceolata, Prunella 

vulgaris, Rosa canina, Rubus fruticosus, Sambucus ebulus, Sanguisorba minor, Securigera 

varia, Taraxacum sp 

Dominantní druhy:   

  

Plocha D 

Počet snímků: 19 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Calystegia sepium, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, 

Cephalanthera damasonium, Clinopodium vulgare, Elytrigia repens, Fallopia convolvulus, 

Festuca ovina, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Hieracium 

murorum, Lamium purpureum, Leontodon hispidus, Lysimachia vulgaris, Melilotus albus, 

Myosotis laxiflora, Poa pratensis, Ranunculus reptans, Rumex obtusifolius, Stellaria 

holostea, Thlaspi perfoliatum, Trifolium arvense, Veronica chamaedrys, Viola tricolor 

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Pinus nigra, Quercus petraea, Tilia cordata; Achillea millefolium, 

Calystegia sepium, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Cephalanthera damasonium, 
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Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis glomerata, Echium vulgare, Elytrigia 

repens, Fallopia convolvulus, Festuca ovina, Fragaria viridis, Galium odoratum, 

Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Hieracium murorum, 

Hypericum perforatum, Inula conyzae, Lamium purpureum, Lathyrus vernus, Leontodon 

hispidus, Lotus corniculatus, Lysimachia vulgaris, Medicago lupulina, Melilotus albus, 

Myosotis laxiflora, Plantago major, Poa pratensis, Prunella vulgaris, Ranunculus reptans, 

Rubus fruticosus, Rumex obtusifolius, Sanguisorba minor, Securigera varia, Stellaria 

holostea, Taraxacum sp., Thlaspi perfoliatum, Trifolium arvense, Trifolium pratense, 

Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Viola hirta, Viola tricolor 

Dominantní druhy: Tilia cordata  

 

Plocha E 

Počet snímků: 19 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Ajuga reptans, Arrhenatherum elatius, Carduus acanthoides, 

Centaurea stoebe, Convolvulus arvensis, Crepis biennis, Elytrigia repens, Geranium 

robertianum, Hieracium lachenalii, Hypericum perforatum, Plantago major, Poa 

pratensis, Polygonum aviculare, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene nutans, 

Verbascum thapsus  

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Pinus nigra, Quercus petraea, Tilia cordata; Achillea millefolium, 

Ajuga reptans, Anthyllis vulneraria, Arenaria serpyllifolia, Arrhenatherum elatius, 

Artemisia vulgaris, Carduus acanthoides, Centaurea stoebe, Cirsium arvense, Convolvulus 

arvensis, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Daucus carota, Echium vulgare, Elytrigia 

repens, Fragaria viridis, Geranium robertianum, Hieracium lachenalii, Hypericum 

perforatum, Inula conyzae, Medicago lupulina, Melilotus albus, Picris hieracoides, 

Plantago lanceolata, Plantago major, Poa pratensis, Polygonum aviculare, Rosa canina, 

Rubus fruticosus, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Securigera varia, Silene nutans, 

Trifolium pratense, Trifolium repens, Verbascum thapsus 

Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Tilia cordata  

 

Plocha F 

Počet snímků: 19 (viz elektronická příloha - fytocenologické snímky) 

Diagnostické druhy: Clinopodium vulgare, Conyzae canadensis, Crepis biennis, 

Falcaria vulgaris, Geranium robertianum, Glechoma hederacea, Medicago falcata  
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Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Pinus nigra, Quercus petraea, Tilia cordata; Achillea millefolium, 

Anthyllis vulneraria, Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Astragalus glycyphyllos, 

Cirsium arvense, Clinopodium vulgare, Conyzae canadensis, Crepis biennis, Dactylis 

glomerata, Daucus carota, Falcaria vulgaris, Festuca rubra, Geranium robertianum, 

Glechoma hederacea, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Medicago falcata, 

Medicago lupulina, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Rosa canina, Rubus fruticosus, 

Taraxacum sp., Trifolium pratense 

Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Tilia cordata  

 

Druhy diagnostické jsou většinou teritoriální, vázané na určitý druh biotopu, druhy 

konstantní se vyskytují na zkoumaných plochách s vysokou frekvencí a jsou zde stále, 

dominantní druhy mají velký výskyt.  

5.2. Shannon-Wienerův index - index diverzity H 

Mokerský les    - 1,48 

Okolí kamenolomu   - 2,88 

Plocha A   - 3,10 

Plocha B   - 2,83 

Plocha C   - 2,93 

Plocha D   - 2,66 

Plocha E   - 2,71 

Plocha F   - 2,39 

 

Hodnota indexů diverzity je závislá na celkovém počtu druhů a na jejich četnosti. 

Čím vyšší je index diverzity H, tím větší počet druhů má fytocenóza. Tím je také větší 

celkový počet jedinců rozložen na více druhů. Když všichni jedinci patří stejnému druhu, 

hodnota se blíží k 0, pokud jedinci patří k jinému druhu, hodnota se blíží k číslu 5. 

Hodnota indexu tedy závisí na druhovém bohatství i vyrovnanosti (tzv. ekvitabilitě), 

s jakou jsou jedinci rozloženi mezi druhy. H tedy pro dané druhové bohatství roste 

s rostoucí vyrovnaností a pro danou vyrovnanost s rostoucím druhovým bohatstvím. 

Je třeba upozornit, že druhově bohatší, ale nevyrovnané společenstvo, může mít index 

diverzity nižší než společenstvo druhově chudší, ale dobře vyrovnané. (www. etext.czu.cz)  
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5.3. Ekvitabilita 

Mokerský les    - 0,55 

Okolí kamenolomu   - 0,98 

Plocha A   - 0,88 

Plocha B   - 0,83 

Plocha C   - 0,88 

Plocha D   - 0,77 

Plocha E   - 0,79 

Plocha F   - 0,76 

 

Hodnoty ekvitability, tedy vyrovnanosti společenstva se pohybují od 0 až po 1. 

Hodnoty, které dosahují 1 jsou úplně vyrovnané , druhy jsou zde většinou stejně početné. 

5.4.  Ellenbergovy indikační hodnoty 

Mokerský les:  L = 4,55  F = 4,84 

   T = 5,67  R = 6,18 

   K = 3,73  N = 4,93 

 

Okolí kamenolomu:  L = 6,53  F = 4,59 

   T = 5,56  R = 7,1 

   K = 4,17  N = 4,93 

 

Plocha A:  L  = 6,08  F = 4,52 

   T = 5,7   R = 7,34 

   K = 4,16  N = 4,71 
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Plocha B:  L = 6,31  F = 4,53 

   T = 5,57  R = 6,66 

   K = 4,53  N = 4,77 

 

Plocha C:  L = 6,56  F = 4,38 

   T = 5,7   R = 7,63 

   K = 4   N = 4,79 

 

Plocha D:   L = 6,03  F = 4,69 

   T = 5,76  R = 7,05 

   K = 3,93  N = 4,95 

 

Plocha E:   L = 6,56  F = 4,48 

   T = 5,66  R = 7,37 

   K = 4,06  N = 5,07 

 

Plocha F:   L = 6,44  F = 4,60 

   T = 5,79  R = 7,48 

   K = 3,89  N = 5,01 

 

Čísla mezi 1 - 9 znázorňují závislost dřevin a bylin na: L - světlo, T - teplo, K - 

kontinentalita,     F - vlhkost, R - půdní reakce, N- půdní dusík (viz příloha)  
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5.5. CCA: Ordinační diagram přímé gradientové analýzy  

 

Ordinační diagram analyzuje změny druhového složení podle známého gradientu. 

Jako gradient jsou zde určeny hodnoty životního prostředí druhů, tedy Ellenbergova 

ekočísla a početnost. 

Šipky znázorňují druhy ve směru v jakém roste jejich abundance (počet druhů 

na určitém místě) v segmentech A, B, C, D. Segment A představuje druhy dubohabřin, 

B luční mezofilní společenstva, nitrofilní druhy, C svahová společenstva, D pak ruderální 

druhy (jednotlivé druhy segmentů viz výsledky). 
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Segment A 

Carpinus betulus, Impatiens parviflora, Convallaria majalis, Dactylis polygama, 

Dryopterix filix-mas, Poa nemoralis, Cirsium sylvatica, Neottia nidus-avis, Carex 

muricata, Anemone nemorosa, Stellaria holostea, Viola reichenbachiana, Melampyrum 

pratense, Galium odoratum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Hieracium murorum, Oxalis 

acetosella, Quercus petraea, Ajuga reptans, Conyzae canadensis 

 

Segment B 

Cornus mas, Hypericum perforatum, Conyzae canadensis, Medicago falcata,  

Salvia pratensis, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Lysimachia vulgaris, Geum 

urbanum, Ranunculus repens, Convallaria majalis, Achillea millefolium, Galium 

odoratum, Ajuga reptans, Trifolium pratense, Festuca ovina, Fragaria viridis, Dactylis 

glomerata, Calystegia sepium, Plantago major, Cardaria draba, Rumex obtusifolius, 

Arenaria serpyllifolia, Festuca rubra, Securigera varia, Plantago lanceolata, Clinopodium 

vulgare, Fallopia convolvulus, Lamium purpureum, Luzula campestris, Geranium 

robertianum, Medicago lupulina, Echium vulgare, Elymus repens, Rosa sp., Trifolium 

arvense, Poa pratensis, Cirsium vulgare, Hieracium lachenalii, Sanguisorba minor, Crepis 

biennis, Rubus fruticosus, Glechoma hederacea, Daucus carota 

 

Segment C 

Quercus petraea, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Crataegus monogyna, 

Cornus mas, Pinus nigra, Acer campestre + semenáčky těchto druhů 

 

Segment D 

Plantago lanceolata, Medicago lupulina, Taraxacum sp., Campanula persicifolia, 

Geum urbanum, Artemisia vulgaris, Poa pratensis, Fragaria viridis, Rubus fruticosus, 

Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Rosa sp., Crepis biennis, Plantago major, 

Cardaria draba, Verbascum thapsus, Daucus carota, Hypericum perforatum, Echium 

vulgare, Cirsium arvensis, Trifolium pratense, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, 

Securigera varia, Picris hieracoides, Geranium robertianum, Medicago sativa, Arenaria 

serpyllifolia, Festuca rubra, Sanguisorba minor, Medicago sativa, Hieracium lachenalii, 

Elytrigia repens, Trifolium repens, Cirsium vulgare, Anthyllis vulneraria, Festuce ovina, 

Sambucus ebulus, Centaurea stoebe, Astragalus glycyphyllos, Luzula campestris, Fragaria 

vesca, Pimpinella saxifraga, Silene nutans, Polygonum aviculare, Medicago falcata, Viola 



Zaoralová Michaela: Hodnocení vývoje lesa v kamenolomu Mokrá u Brna 

2012                                                                                                                          39 

 

hirta, Erigeron acris, Veronica officinalis, Prunella vulgaris, Glechoma hederacea, Rosa 

sp., Conyzae canadensis, Salvia pratensis, Cephalanthera damasonium, Thymus 

pulcherrimus, Rumex obtusifolius, Fallopia convolvulus, Lamium purpureum, Veronica 

chamaedrys, Capsella bursa pastoris, Polygonum vulgaris, Ranunculus repens, Inula 

conyzae, Myosotis laxiflora, Thlaspi perfoliatum, Lysimachia vulgaris, Cichorium intybus, 

Calystegia sepium, Cardaria draba, Viola tricolor 
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6. SHRNUTÍ A DISKUZE 

6.1. Shrnutí fytocenologického snímkování 

Fytocenologické snímky nám jednoznačně ukazují, že druhová diverzita a stabilita 

podrostu ve vymezených výzkumných plochách se stále zvětšuje. V roce 2008, zde nebylo 

tolik druhů dřevin a bylin. Příčinou bylo zřejmě dlouhodobé ponechání ploch přirozené 

sukcesi. Po výsadbě a výsevu z roku 1999 plochy zůstaly nedotčené. Mnoho z druhů proto 

vymizelo a uspěly jen ty, které se snadno adaptují na extrémní podmínky. V roce 

2009 nebyl počet druhů stále ještě příliš velký. Na podzim však začala dosadba dřevin 

a výsev bylin a proto je poté zaznamenán velký nárůst druhové diverzity ve snímcích 

z roku 2010. Tentýž rok proběhly další dosadby, výsevy a také odstranění některých 

dřevin, ožínání, ochrana proti okusu a nátěry repelentními prostředky. V roce 2011 je tedy 

nejvyšší druhová rozmanitost. Na území se tvoří nestejnověké struktury dřevin, světliny 

napomáhají světlomilným rostlinám k růstu, dřeviny nejsou ožírány zvěří a můžeme zde již 

najít mnoho druhů typické pro karpatské dubohabřiny jako jsou například javor babyka 

(Acer campestre) zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), habr obecný (Carpinus 

betulus), konvalinku vonnou (Convallaria majalis), dřín obecný (Cornus mas), hloh 

jednoblizný (Crataegus monogyna), srha hajní (Dactylis polygama), jahodník obecný 

(Fragaria vesca), mařinka vonná (Galium odoratum) ptačinec velkokvětý (Stellaria 

holostea), dub zimní (Quercus petraea), lípa srdčitá (Tilia cordata), jestřábník zední 

(Hieracium murorum), lipnice hajní (Poa nemoralis), mařinka vonná (Galium odoratum), 

hrachor lecha (Lathyrus vernus), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), violka lesní 

(Viola reichenbachiana). Nejvíce z těchto druhů se vyskytuje na ploše D, je tu také velká 

druhová diverzita a zřejmě nejlepší podmínky k dosažení dubohabřinového ekosystému.  

6.2. Shrnutí výsledků z programu Juice 

V Mokerském lese bylo uděláno celkem 25 snímku, z nichž bylo zaznamenáno 

celkem 31 druhů rostlin a dřevin. Mezi diagnostické druhy patří zejména Convallaria 

majalis, Carpinus betulus, Viola reichenbachiana, což jsou specifické druhy vázané 

zejména na tento typ biotopu (dubohabřina). Mezi konstantní druhy, které se vyskytují 

ve vyšší frekvenci spadají především Acer pseudoplatanus, Carpinus belulus, Fragaria 

viridis, Galium odoratum, ale také Impatiens parviflora, která je nepůvodního charakteru 
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a způsobuje invaze. Mohlo by se stát, že tato bylina vytlačí původní druhy vegetace. 

Mezi druhy, které na území dominovaly spadá Carpinus betulus a Galium odoratum. 

Indexy diverzity H se pohybovaly v rozmezí od 2,44 - 1,26, ekvitabilita 

E od 0,88 až po 0,51. V Mokerském lese se nachází především hemisciofyta (dostávají 

více než 10%, ale většinou méně než 100% plného denního světla). Jedná se o teplejší 

oblast, jehož kontinentalita je suboceánská (flóra se vyskytuje v převážně v celé střední 

Evropě). Půdy jsou zejména čerstvé až vlhké, středně bohaté na dusík. Půdní reakce 

jsou neutrální až slabě kyselé. Mokerský les, který slouží jako modelové území 

pro srovnání s rekultivovanými plochami je velice stabilní, nacházejí se zde druhy typické 

pro dubohabřiny, příliš se nevyskytují ruderální typy společenstev. Jako největší problém 

bych viděla invazní rostlinu Impatiens parviflora, která by se neměla v tomto prostoru 

vůbec nacházet.  

Fytocenologické snímky z okolí kamenolomu nebyly pro výzkum vývoje vegetace 

na rekultivačních plochách významné. Jedná se o plochy, které byly v minulosti dotčeny 

těžbou, ale několik let již nejsou používány. Proběhly zde určité druhy rekultivací, některé 

byly ponechány spontánní sukcesi. Snímky byly pořízeny hlavně pro zmapování okolí 

a mohou v budoucnu posloužit pro jiný druh výzkumu, proto jsem je v práci uvedla. 

Mezi diagnostické druhy patří jak ruderální např. Plantago lanceolata, tak například také 

druhy typické pro dubohabřiny jako je Lathyrus pratensis. Bylo zaznamenáno mnoho 

druhů s vysokou frekvencí, které jsou zde stálé, zejména Quercus petraea, Tilia cordata, 

Geum urbanum, Galium odoratum a další, žádný druh příliš nedominoval. Hodnoty 

H se pohybovaly mezi 3,08 - 2,69, E v rozmezí 0,97 - 0,99. V okolí kamenolomu 

jsou zejména hemiheliofyty (poloslunná vegetace). Území je teplejší, suboceanické. Půdy 

jsou čerstvé, neutrální a středně bohaté. Okolí kamenolomu lze hodnotit jako vyrovnané 

společenstvo přibližně se stejně početnými druhy. 

Na rekultivační ploše A, která je oplocená a byla zde navezena zemina 

z dubohabrového lesa , bylo pořízeno 14 fytocenologických snímků. Na ploše se nachází 

celkem 37 zaznamenaných druhů rostlin a bylin. Jako diagnostické druhy byly 

vyhodnoceny Campanula persicifolia, Convallaria majalis, Festuca rubra, Galium 

odoratum, Geum urbanum, Lathyrus vernus, Lotus corniculatus aj. Na tento biotop 

je vázáno několik druhů typických pro dubohabřiny, což může být způsobeno diasporami, 

které byly přeneseny v zemině z dubohabřiny. Nejvyšší frekvenci mají především Acer 

pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, Crataegus monogyna, Tilia cordata, 
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Convallaria majalis, Daucus carota, Fragaria viridis, Galium odoratum, Geum urbanum 

a mnoho dalších. Co se týče dřevin, jde především o druhy, které byly na tomto území 

vysázeny. Jako dominantní druh se neprojevila žádná z bylin a dřevin. Indexy diverzity 

se pohybují mezi 3,29 - 2,71 a ekvitabilita od 0,93 po 0,83 z čehož můžeme usoudit, 

že žádný druh příliš nedominuje a společenstvo je spíše vyrovnané. U všech rekultivačních 

ploch jsou většinou stejné Ellenbergovy hodnoty (viz kapitola 5.4). Je to tím, 

že na zkoumaných plochách se vyskytují většinou tytéž druhy bylin a dřevin. Jedná 

se zejména o hemiosciofyta a hemiheliofyta. Plochy patří do teplejší oblasti, suboceanické. 

Půdy jsou čerstvé, někdy mírně suché, neutrální až středně bohaté.   

Na ploše B  bylo zaznamenáno z 14 fytocenologických snímků celkem 38 druhů. 

Jedná se o plochu, která je také oplocena, ovšem místo zeminy byla na plochu přemístěna 

hrabanka z dubohabrového lesa. Jako druhy vázané na toto území se projevily 

např. Arenaria serpyllifolia, Festuca ovina, Geum urbanum, Rubus fruticosus, Sambucus 

ebulus. Druhy s vysokou frekvencí jsou převážně  Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, 

Cornus mas, Crataegus monogyna, Quercus petraea, Tilia cordata, Achillea millefolium, 

Fragaria viridis, Galium odoratum. Druhy jsou podobného charakteru, jako má i plocha A. 

Dominantním druhem plochy B je Tilia cordata. Shannov - Wienerův index se pohybuje  

v rozmezí 3,19 - 2,19, ekvitabilita je o něco menší než u předchozí plochy 0,88 - 0,76, není 

zde příliš vysoká dominance určitého druhu. Ellenbergovy hodnoty, jak jsem již zmínila, 

jsou velmi podobné těm, které vyšly i na ploše A. Je to způsobeno podobným druhovým 

složením podrostu, které mohlo způsobit přenesení diaspor, v tomto případě ale z lesní 

hrabanky. 

Plocha C je poslední ze tří ploch, která je také oplocena, ovšem nebyla 

zde transportována ani zemina, ani hrabanka. Na této ploše bylo provedeno také 14 snímků 

jako u výše zmíněných dvou. Z nich bylo zjištěno celkem 35 různých druhů rostlin a bylin. 

Na ploše patří mezi diagnostické druhy Carduus acanthoides, Carex muricata, Cichorium 

intybus, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Festuca rubra, Medicago sativa, Rubus 

fruticosus, Sambucus ebulus, Sanguisorba minor, většinou jsou druhy této plochy mírně 

odlišné s předchozími dvěma. Konstantní druhy, tedy druhy s vyšší frekvencí jsou podobné 

jako u předchozího případu. Jako dominantní se neprojevuje žádný ze zaznamenaných 

druhů. Index diverzity jsou mezi 3,29 - 2,63 a ekvitability 0,93 - 0,82. Hodnoty jsou velice 

podobné jako u plochy A. Ellenbergovy hodnoty se mírně liší s předchozími 

rekultivačními plochami, je to menší podobností vegetace.  
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Další následující tři plochy již oploceny nejsou, proti okusu jsou chráněny 

jen individuálně pletivem. Na plochu D byla také přivezena zemina 

z dubohabřiny vzdálené asi 200 m od rekultivačních ploch. V průběhu 4 let bylo celkem 

zaznamenáno 56 druhů rostlin a bylin z 19 pořízených fytocenologických snímků. Právě 

toto území má tedy největší druhovou rozmanitost ze všech rekultivovaných území. 

Mezi druhy vázané na tento biotop patří zejména Geranium robertianum, Geum urbanum, 

Poa pratensis, Ranunculus reptans, Rumex obtusifolius, Stellaria holostea, Acer 

campestre, Cornus mas. Druhy, které měly nejvyšší frekvenci výskytu jsou Acer 

pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, Crataegus monogyna, Quercus petraea, 

Achillea millefolium, Convallaria majalis, Dactylis glomerata, Fragaria viridis, Galium 

odoratum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Stellaria holostea a další. 

Mezi dominantu zde jasně patří Tilia cordata. Indexy diverzity se průměrně pohybovaly 

kolem 3,45 - 1,81, ekvitabilita 0,95 - 0,63. Jak můžeme vidět v kapitole 5.4 na plochách D, 

E, F jsou téměř stejné Ellenbergovy hodnoty, což také napovídá tomu, že tato území mají 

podobné druhové složení.    

Na ploše E bylo taktéž uděláno dohromady 19 snímků z nichž bylo zjištěno 

45 druhů. Mezi hlavní diagnostické druhy patří Plantago major, Poa pratensis, Polygonum 

aviculare, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene nutans. Konstatní jsou zejména ty, 

které byly dosazeny a to Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, Crataegus 

monogyna, Quercus petraea, Tilia cordata, Achillea millefolium a další. Dominantí druhy 

jsou již při prvním pohledu zřetelné, je to Acer pseudoplatanus, Tilia cordata. Indexy 

se pohybují kolem  3,32 - 1,55, ekvitabilita 0,88 - 0,57, 45. Ellenbergovy indikační 

hodnoty, jak jsem již zmínila výše, jsou prakticky stejné jako na plochách D a F. 

Plocha F bez jakékoliv skrývky zeminy či hrabanky, je druhově méně bohatší než 

předchozí dvě. V 19 fytocenologických snímcích bylo zaznamenáno 36 druhů bylin 

a rostlin. Diagnostických druhů není tolik jako na všech rekultivovaných územích. Patří 

mezi ně Clinopodium vulgare, Conyzae canadensis, Crepis biennis, Falcaria vulgaris, 

Geranium robertianum, Glechoma hederacea a Medicago falcata. Druhy s vysokou 

frekvencí výskytu jsou již podobné ostatním plochám, jsou to především Acer 

pseudoplatanus, Carpinus betulus, Cornus mas, Crataegus monogyna, Quercus petraea, 

Tilia cordata, Achillea millefolium, Anthyllis, Daucus carota, Festuca rubra, Poa 

pratensis. Dominantami jsou Acer pseudoplatanus, Tilia cordata. Shannov-Wienerův 

index se pohybuje kolem hodnot 2,82 - 1,59, ekvitabilita 0,93 - 0,61. Indexy diverzity 

viz. kapitola 5.4. 
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6.3. Srovnání rekultivovaných ploch 

Každá z rekultivovaných ploch se od sebe částečně liší. Plochy A, B, C 

jsou oploceny, což může mít jak své klady, tak i zápory. Oplocenka brání živočichům 

v pohybu na rekultivačních plochách. Důvodem tohoto zamezení přístupu bylo především 

dosáhnout toho, aby zvěř neokusovala kůru stromů a nijak nepoškozovala porost 

se semenáčky. Nepřístupem živočichů se ale také mohlo zabránit zoochorii, přenosu 

diaspor pomocí fauny. To může být také důvodem menšího zastoupení druhů bylin 

na plochách A, B a C. Na A a B je větší druhová rozmanitost než na území C, což můžeme 

připisovat tomu, že zde nebyla přemístěna zemina ani hrabanka z dubohabřin. Transferem 

se určitě přenesly diaspory některých lesních druhů. Indexy diverzity se většinou 

v ekosystémech pohybují od 1,5 - 3,5, zmíněné tři plochy mají taktéž takováto rozmezí. 

Pohybují se od 2,19 po 3,29. Plochy se jeví jako konstantní. Dle Ellenbergových hodnot 

se území neprojevuje žádnými zvláštními podmínkami. Nacházejí se zde zejména 

hemiheliofyta (polostinné druhy). Půdy jsou neutrální, středně bohaté. Na plochách ovšem 

schází mikrosvětliny, které by podpořily heliofyty (slunné rostliny) a růst semenáčků. 

Dřeviny jsou většinou stejnověké s velkou plochou pokryvnosti, která brání průniku světla 

do nižších pater. Návrhy řešení pro zlepšení stavu vývoje vegetace viz níže. 

Plochy D, E a F se odlišují od předešlých zmiňovaných především tím, že nejsou 

oploceny. Jako ochrana okusu proti zvěři je použito pletivo, které je omotáno 

kolem některých dřevin, zejména kolem semenáčků. Semenáčky jsou umístěny v prostoru, 

kde dříve proběhlo odstranění nebo prořezávka dřevin. Na tyto vzniklé mikrosvětliny 

proniká dostatečné množství světla, které podporuje růst semenáčků. Na ploše 

D a F je nejvyšší druhová diverzita. Je to bezesporu zásluhou transferu z dubohabřin, 

ale také díky řízené sukcesi. Výskyt nových jedinců se zvyšuje dosadbou, vytvořením 

mikrosvětlin prořezávkou či odstraněním některých druhů dřevin. Zásluhu má určitě 

i výsev semen a ploškový ožin (sekání trávy), který probíhá až třikrát ročně. Narušením 

půdního profilu může dojít ke zmlazování porostu, nastartování další sukcese či distrubanci 

banky semen. Na přenosu diaspor mohou mít zásluhy také živočichové. Indexy diverzity 

se pohybují od 1,55 do 3,49. U těchto ploch je větší rozmezí než u A, B, C. Rekultivovaná 

území D, E a F mají více druhů rostlin, které ovšem nemají příliš vysoké frekvence 

výskytu. Na ostatních třech plochách je méně druhové diverzity, ale s vyšší frekvencí. 

Rostliny zde působí jako vyrovnané, tedy každý druh je většinou stejně početný. Složení 

vegetace na všech šesti plochách zkoumaných územích se příliš neliší, proto se také nijak 
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neodlišují Ellenbergovy indikační hodnoty. Na plochách D, E, F bych nadále pokračovala 

se zásahy, které jsou evidentně prospěšné pro dosažení nestejnověkosti, různorodosti a také 

zvýšení druhové diverzity.  

6.4. Shrnutí výsledků z programu Canoco  

Program Juice vyhodnotil rozmanitost společenstev, počet druhů k počtu jedinců, 

komplexnost společenstva a nároky druhů. Z toho nám vyplynula charakteristika každé 

z rekultivovaných ploch. Těchto výsledků jsem využila v programu Canoco, který 

analyzuje změny druhového složení díky početnosti a hodnotám životního prostředí 

(Ellenbergova ekočísla). Oba hodnotící parametry byly určeny jako gradient. Gradienty 

přímo ovlivňují výskyt určitých druhů rostlin a dřevin v jednotlivých segmentech. Segment 

A znázorňuje dubohabrový les, nejblíže inklinují druhy segmentu B, C a následně 

D (viz kapitola 5.5). Metoda CCA (přímá gradientová ordinace) nám tedy ukázala, které 

druhy nejvíce inklinují směrem k dubohabrovému lesu. Tímto jsem mohla určit, která 

z ploch se blíží k podobě dubohabřiny. Dle druhového složení a inklinace jednotlivých 

druhů je to plocha D. 

Dalším studováním této problematiky, bych chtěla v následujících letech provést 

další analýzy: PCA - analýzu hlavních komponent, RDA - redundanční analýzu, CA - 

korespondenční analýzu, díky kterým bych chtěla vyhodnotit další aspekty týkající 

se rekultivačních ploch. 

6.5. Návrhy opatření 

Předpokládám, že pokud budou probíhat dále taková opatření, která napomáhají 

k lepším podmínkám a udržení již současného stavu podrostu, měla by se i nadále zvyšovat 

druhová diverzita a podmínky pro růst dřevin a bylin.   

 

Aby se v budoucnu porost stále stejně vyvíjel jako doteď, tedy aby jeho druhová 

rozmanitost stále stoupala, a porost byl stabilní, měly by se dodržovat určitě zásady, 

jak do porostu zasahovat:  

- důsledně podpořit spontánní obnovu přirozených rostlinných společenstev, měnit 

stejnověké a stejnodruhé porosty a upravovat tak, ať jsou přírodě blízké 
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- nadále vysévat semena rostlin: vyluštěná či jiným způsobem upravená semena 

vybrat z míst přirozeného porostu (dubohabřin) a ve vhodném časovém období vysít 

na rekultivační plochy 

- nejlépe vysévat semena tam, kde jsou nižší koruny dřevin, tím podpoříme růst 

dostatkem světla 

- postupně odstraňovat dřeviny (viz obrázek č. 9), které jsou nežádoucí (zejména 

alochtonní typy dřevin, ty by mohly vytlačit autochtonní), tímto způsobem také 

prosvětlíme podrost a podpoříme tak růst další vegetace 

- všechny lokality bychom měli průběžně kontrolovat a nadále monitorovat a vývoj 

vegetace směrovat mírnými zásahy 

- musíme počítat s přirozenou sukcesí, tedy náletem nežádoucích dřevin (ty bychom 

následně měli odstraňovat) 

- promyslet si jaké dřeviny jsou v úvahu jako přípravné, které jako pionýrské, které 

budou plochu osídlovat jako první  

- ostrůvkovitě dosazovat dřeviny a výsadby bylin 

- vyřezávat některé druhy a tak vytvářet mikrosvětliny pro druhy bylinného porostu, 

keřového či stromového, především semenáčků 

- je důležité dosáhnou různorodosti a různověkosti, jako je tomu v každém 

dubohabrovém lese, proto provádíme citlivé zásahy  

- optimální je celou rekultivaci rozložit do několika delších časových období, tímto 

vlastně zabráníme stejnověkosti podrostu 

- hlídat počty vysázených jedinců a sledovat, jaká je jejich úspěšnost zapojení  

- provádět pravidelné sledování bylinného patra pomocí fytocenologických snímků, 

srovnat je pak s dalšími snímky i snímky z dubohabrového lesa a zjistit tak, zda zásahy 

jsou úspěšné a urychlují vývoj lesního podrostu 

- před zimou bychom měli provádět nátěry povolenými repelentními prostředky 

- neměli bychom zasahovat do ochranného pásma 

- kontrolujeme oplocenku (viz obrázek č. 10), v případě poškození by se mohly 

dostat do vymezeného prostoru nežádoucí druhy živočichů, díky kterým může dojít k 

poškození dřevin  
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Obrázek 9: Označená dřevina k odstranění 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 10: Pletivo kolem nově nasazených stromů 

(Zaoralová, 2011) 

  



Zaoralová Michaela: Hodnocení vývoje lesa v kamenolomu Mokrá u Brna 

2012                                                                                                                          48 

 

7. ZÁVĚR 

Cílem celé rekultivace je, aby se pozměněné části krajiny znovu zapojily 

do okolního ekosystému a co nejrychleji nesly charakter dubohabrového lesa, který 

zde představuje přirozené lesní porosty.  

Fytocenologické snímky, které byly zpracovány v programu Turboveg, Juice 

a následně statistiky vyhodnoceny v programu Canoco, ukazují, jak se vyvíjí rekultivované 

plochy, jejich druhové zastoupení, ekologická stabilita či diverzita. Dle zjištěných 

informací je pak možno navrhnout další prospěšná řešení, mezi která patří doplnění dřevin 

a bylin nebo jiná opatření, která by mohla pomoci v budoucnu daným oblastem k dosažení 

vytčeného cíle.  

Během let 1999 až 2011 bylo provedeno mnoho změn. Počínaje přemístěním 

skrývky na vymezené plochy, biologická a technická rekultivace, ožínání, výsevy, výsadby 

atd. Ke všem těmto plánovaným zásahům napomáhají poznatky analýzy rostlin v podrostu 

i porostu. Zjištěním druhové rozmanitosti a inventarizaci dřevin a bylin zjistíme, jaká 

opatření bychom mohli dále realizovat, aby se dané plochy co nejrychleji zapojily 

do místního ekosystému dubohabřin.  

Druhovou rozmanitost bylin je třeba podpořit výsevem semen, které je nutno 

vybrat z míst, kde je přirozený lesní porost. Výsevy by neměly být prováděny v místech 

s vysokými dřevními korunami, ty by mohly zabránit průniku světla a tím zastavit vývoj 

světlomilné vegetace. Nejlépe se uplatní takové úpravy, které jsou blízké přírodním 

ekosystémům dané lokality. 

Dle výsledků z programů Juice, který charakterizoval každou z rekultivovaných 

ploch lze říci, že plochy jsou stabilní, mají velkou druhovou diverzitu a začínají se pomalu 

podobat dubohabřinám v okolí. Dřeviny jsou nestejnověké a jsou zde druhy 

pro dubohabrové lesy typické. Všechny zásahy, které byly provedeny, mají jistě pozitivní 

vliv. Lze to konstatovat především ze změn ploch, které před 12 lety byly zcela pozměněné 

díky antropogenní činnosti. Dnes se z nich stávají opět porosty, jež se postupně začleňují 

do okolních přirozených ekosystémů. Program Canoco vyhodnotil, které druhy nejvíce 

inklinují k dubohabřinám. Díky tomu jsem mohla vyhodnotit také nejlepší z použitých 

metod rekultivací, kterou se zdá být navezení vrstvy skrývkových zemin z nejbližšího 

okolí, následné výsevy a výsadby dřevin v přírodě blízkém druhovém složení, prořezávky 
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a odstranění k vytvoření mikrosvětlin a nestejnověkosti porostu. Díky všem zásahům 

se plocha D  nejrychleji zapojuje do místního ekosystému.  

Pevně věřím, že celkovým výzkumem bude přispěno, aby celá rekultivace, která 

začala již kolem roku 1999, byla úspěšně dokončena  a na samotném konci práce, aby 

území, které bylo kdysi zcela ovlivněno těžbou, bylo přírodě co nejvíce blízké a lidské 

oko ani nepoznalo, že nové segmenty krajiny byly kdysi součástí dobývacího prostoru 

kamenolomu Mokrá.  

Celý projekt bude potřebovat ještě mnoho let, aby bylo poznáno, zda všechny 

provedené zásahy, a podpůrné práce, byly k něčemu dobré a byly vykonány správně. 

Jelikož již nyní mohou být viděny značné změny, které jsou velice pozitivní, myslím, 

že rekultivace území bude na jejím konci úspěšná. Vše ale ukáže čas, který bych také 

chtěla věnovat dalšímu studiu této problematiky, která by navazovala na mou diplomovou 

práci. 
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Tabulka 1: Parcelní čísla dotčených pozemků (Sekanina, 2009) 

 

 

Par č. 

číslo 

Výměra 

(m
2
) 

Způsob 

využití 

Druh 

pozemku 
Vlastník Adresa 

1057/1 561455 
dobývací 

prostor 

ostatní 

plocha 

Českomoravský cement, 

a.s., nástupnická 

společnost 

Mokrá 359, Mokrá-

Horákov, 664 04 

1072 10902 
dobývací 

prostor 

ostatní 

plocha 

Českomoravský cement, 

a.s., nástupnická 

společnost 

Mokrá 359, Mokrá-

Horákov, 664 04 

 

 

 

 

  



 

 

Tabulka 2: Ellenbergova ekočísla 

Druh L T K F R N 

Acer campestre 5 6 4 5 7 6 

Acer platanoides 4 6 4 x x x 

Acer pseudoplatanus 4 x 4 6 x 7 

Achillea millefolium 8 x x 4 x 5 

Ajuga reptans 6 x 2 6 6 6 

Anemone nemorosa x x 3 5 x x 

Anthyllis vulneraria 8 6 3 3 7 2 

Arctium tomentosum 8 5 7 5 8 9 

Arenaria serpyllifolia 8 x x 4 7 x 

Arrhenatherum elatius 8 5 3 x 7 7 

Artemisia vulgaris 7 6 x 6 x 0 

Astragalus glycyphyllos 6 6 4 4 7 3 

Bellis perennis 8 x 2 5 x 6 

Calystegia sepium 8 6 5 6 7 9 

Campanula persicifolia 5 5 4 4 8 3 

Capsella bursa-pastoris 7 x x 5 x 6 

Cardaria draba 8 7 7 3 8 4 

Carduus acanthoides 9 5 6 4 8 7 

Carex muricata 7 6 3 4 x 6 

Carex vulpina 9 6 5 8 x 5 

Carlina vulgaris 7 5 3 4 7 3 

Carpinus betulus 4 6 4 x x x 

Centaurea stoebe       

Cephalanthera damasonium 3 6 2 4 7 4 



 

 

Druh L T K F R N 

Cichorium intybus 9 6 5 4 8 5 

Cirsium arvense 8 5 x x x 7 

Cirsium vulgare 8 5 3 5 7 8 

Clinopodium vulgare 7 x 3 4 7 3 

Convallaria majalis 5 x 3 4 x 4 

Convolvulus arvensis 7 6 x 4 7 x 

Conyzae canadensis 8 6 x 4 x 5 

Cornus alba       

Cornus mas 6 7 4 4 8 4 

Crataegus monogyna 7 5 3 4 8 4 

Crepis biennis 7 5 3 6 6 5 

Dactylis glomerata 7 x 3 5 x 6 

Dactylis polygama 5 6 4 5 6 5 

Daucus carota 8 6 5 4 x 4 

Dryopteris filix-mas 3 x 3 5 5 6 

Echium vulgare 9 6 3 4 8 4 

Elytrigia repens 7 6 7 x x 7 

Erigeron acris 9 5 7 4 8 2 

Falcaria vulgaris 7 7 6 3 9 x 

Fallopia convolvulus 7 6 x 5 x 6 

Festuca ovina 7 x 3 x 3 1 

Festuca rubra x x 5 6 6 x 

Fragaria vesca 7 x 5 5 x 6 

Fragaria viridis 7 5 5 3 8 3 

Galium odoratum 2 5 2 5 6 5 

Geranium robertianum 5 x 3 x x 7 



 

 

Druh L T K F R N 

Geum urbanum 4 5 5 5 x 7 

Glechoma hederacea 6 6 3 6 x 7 

Hieracium lachenalii 5 5 x 4 4 2 

Hieracium murorum       

Hypericum perforatum 7 6 5 4 6 4 

Impatiens parviflora 4 6 5 5 x 6 

Inula conyzaee 6 6 2 4 7 3 

Lamium purpureum 7 5 3 5 7 7 

Lathyrus pratensis 7 5 x 6 7 6 

Lathyrus vernus 4 6 4 5 8 4 

Leontodon hispidus 8 x 3 5 7 6 

Lotus corniculatus 7 x 3 4 7 3 

Luzula campestris 7 x 3 4 3 3 

Lysimachia vulgaris 6 x x 8 x x 

Medicago falcata 8 6 7 3 9 3 

Medicago lupulina 7 5 x 4 8 x 

Medicago sativa 8 6 6 4 7 x 

Melampyrum pratense x x 3 x 3 2 

Melica nutans 4 x 3 4 x 3 

Melilotus albus 9 6 6 3 7 4 

Myosotis laxiflora       

Neottia nidus-avis 2 5 3 5 7 5 

Oxalis acetosella 1 x 3 5 4 6 

Picris hieracoides 8 x 5 4 8 4 

Pimpinella saxifraga 7 x 5 3 x 2 

Pinus nigra 7 7 4 3 9 2 



 

 

Druh L T K F R N 

Pinus sylvestris 7 x 7 x x x 

Plantago lanceolata 6 x 3 x x x 

Plantago major 8 x x 5 x 6 

Poa nemoralis 5 x 5 5 5 4 

Poa pratensis 6 x x 5 x 6 

Polygala vulgaris       

Polygonum aviculare 7 6 x 4 x 6 

Populus alba 5 7 7 7 8 6 

Prunella vulgaris 7 x 3 5 7 x 

Quercus petraea 6 6 2 5 x x 

Qeurcus robur 7 6 6 x x x 

Quercus rubra       

Ranunculus repens 8 6 ? 10 8 2 

Rosa canina 8 5 3 4 x x 

Rubus fruticosus       

Rumex obtusifolius 7 5 3 6 x 9 

Salvia pratensis 8 6 4 3 8 4 

Sambucus ebulus 8 6 3 5 8 7 

Sanguisorba minor 7 6 5 3 8 2 

Scirpus sylvaticus 6 5 4 8 4 4 

Securigera varia 7 6 5 4 9 3 

Silene nutans 7 x 5 3 7 3 

Stellaria holostea 5 6 3 5 6 5 

Taraxacum sp.       

Thlaspi perfoliatum 8 6 5 4 8 2 

Thymus pulcherrimus       



 

 

Druh L T K F R N 

Tilia cordata 5 5 4 5 x 5 

Trifolium arvense 8 6 3 3 2 1 

Trifolium pratense 7 x 3 5 x x 

Trifolium repens 8 x x 5 6 6 

Verbascum thapsus 8 x 3 4 7 7 

Veronica chamaedrys 6 x x 5 x x 

Veronica officinalis 6 x 3 4 3 4 

Vicia cracca 7 5 x 6 x x 

Viola hirta 6 5 5 3 8 3 

Viola reichenbachiana 4 x 4 5 7 6 

Viola tricolor 7 x x 4 x x 

 

Ellenbergova ekočísla jsou uváděna v následovném pořadí podle jednotlivých 

ekologických faktorů: 

 

Světlo      Teplota      

0 - indiferentní   0 - indiferentní     

1 - důsledně plně sciofytní   1 - pouze v mrazivých polohách   

2 - mezi 1 a 3     2 - mezi 1 a 3      

3 - sciofyt     3 - převážně v chladných polohách   

4 - mezi 3 a 5     4 - mezi 3 a 5     

5 - hemisciofyt    5 - intermediální stanoviště    

6 - mezi 5 a 7     6 - mezi 5 a 7      

7 - hemiheliofyt    7 - většinou teplá stanoviště    

8 - mezi 7 a 9     8 - mezi 7 a 9     

9 - heliofyt     9 - pouze velmi teplá stanoviště  



 

 

Kontinentalita   Vlhkost 

0 - indiferentní   0 - indiferentní 

1 - euoceanický   1 - extrémně suchá 

2 - oceanický     2 - mezi 1 a 3 

3 - mezi 2 a 4    3 - suché půdy 

 4 - suboceanický    4 - mezi 3 a 5 

5 - intermediánní   5 - čerstvé půdy 

6 - subkontinentální   6 - mezi 5 a 7 

7 - mezi 6 a 8    7 - vlhké půdy   

 8 - kontinentální   8 - mezi 7 a 9 

9 - eukontinentální   9 - mokré půdy 

     10 - pravidelně zaplavované půdy  

     11 - vodní rostliny 

     12 - podvodní rostliny 

 

Půdní reakce     Půdní dusík 

0 - indiferentní    0 - indiferentní 

1 - velmi kyselá    1- velmi chudá 

2 - mezi 1 a 3     2 - mezi 1 a 3 

3 - kyselé půdy    3 - chudé půdy 

4 - mezi 3 a 5     4 - mezi 3 a 5 

5 - slabě kyselé půdy    5 - středně bohaté půdy 

6 - mezi 5 a 7     6 - mezi 5 a 7 

7 - neutrální půdy    7 - bohaté půdy 

8 - mezi 7 a 9     8 - indikátor dusíku 

9 - neutrální, bázické půdy   9 - velmi bohatá  

  



 

 

Tabulka 3: Druhová bohatost, indexy diverzity H, ekvitabilita E 

Dubohabřina - Mokerský les 

Fytocenologický 

snímek 
Druhová bohatost Index diverzity H Ekvitabilita E 

1. 12 2,09 0,79 

2. 12 1,97 0,74 

3. 11 1,98 0,77 

4. 13 1,61 0,60 

5. 12 1,51 0,58 

6. 13 2,04 0,75 

7. 14 1,70 0,61 

8. 13 1,52 0,56 

9. 13 1,82 0,67 

10. 14 1,68 0,62 

11. 14 2,44 0,88 

12. 15 2,29 0,81 

13. 13 1,59 0,59 

14. 13 1,56 0,59 

15. 13 1,61 0,60 

16. 14 2,18 0,79 

17. 13 1,52 0,56 

18. 13 2,18 0,80 

19. 13 2,19 0,81 

20. 11 1,45 0,55 

21.. 12 2,25 0,85 

22. 14 2,10 0,77 

23. 12 1,51 0,59 

24. 13 1,42 0,52 

25. 11 1,26 0,51 

 

  



 

 

Okolí kamenolomu 

Fytocenologický 

snímek 
Druhová bohatost Index diverzity H Ekvitabilita E 

26. 16 2,69 0,97 

27. 14 2,71 0,98 

28. 16 2,81 0,97 

29. 16 2,75 0,97 

30. 16 2,79 0,98 

31. 19 2,89 0,98 

32. 17 2,83 0,98 

33. 18 2,89 0,98 

34. 18 2,87 0,97 

35. 19 2,94 0,98 

36. 18 2,94 0,98 

37. 19 2,94 0,98 

38. 19 3,00 0,98 

39. 21 2,97 0,98 

40. 21 3,04 0,98 

41. 20 2,99 0,98 

42. 22 3,00 0,97 

43. 22 3,03 0,98 

44. 21 3,08 0,98 

45. 20 3,03 0,98 

46. 16 2,85 0,98 

47. 19 2,89 0,98 

48. 18 2,86 0,99 

49. 15 2,78 0,98 

50. 18 2,85 0,98 

 

  



 

 

Plocha A 

Fytocenologický 

snímek 
Druhová bohatost Index diverzity H Ekvitabilita E 

51. 20 2,71 0,88 

52. 20 2,83 0,89 

53. 36 3,24 0,88 

54. 36 3,28 0,89 

55. 34 3,29 0,91 

56. 31 3,08 0,87 

57. 28 3,15 0,93 

58. 32 3,26 0,91 

59. 36 3,05 0,83 

60. 37 3,14 0,85 

61. 33 2,99 0,83 

62. 23 2,94 0,89 

63. 31 3,29 0,93 

64. 36 3,17 0,86 

 

Plocha B 

65. 16 2,19 0,76 

66. 36 3,19 0,88 

67. 36 2,97 0,82 

68. 33 2,81 0,79 

69. 29 3,00 0,87 

70. 23 2,76 0,86 

71. 29 2,83 0,83 

72. 36 3,13 0,86 

73. 35 2,86 0,79 

74. 32 2,69 0,76 

75. 25 2,73 0,83 

76. 19 2,40 0,79 

77. 32 2,99 0,85 

78. 35 3,10 0,86 

 



 

 

Plocha C 

Fytocenologický 

snímek 
Druhová bohatost Index diverzity H Ekvitabilita E 

79. 19 2,68 0,88 

80. 30 3,01 0,87 

81. 29 2,97 0,87 

82. 23 2,63 0,82 

83. 25 3,04 0,92 

84. 19 2,74 0,90 

85. 27 3,04 0,90 

86. 33 3,29 0,93 

87. 33 2,97 0,84 

88. 31 2,88 0,82 

89. 19 2,71 0,89 

90. 21 2,79 0,89 

91. 29 3,17 0,92 

92. 31 3,06 0,87 

 

 

Plocha D 

93. 16 1,81 0,63 

94. 33 2,71 0,75 

95. 22 2,26 0,69 

96. 27 2,74 0,80 

97. 50 3,45 0,87 

98. 48 3,49 0,88 

99. 49 3,32 0,84 

100. 44 3,11 0,81 

101. 39 2,9 0,77 

102. 33 2,95 0,82 

103. 19 2,52 0,80 

104. 16 1,86 0,64 

105. 19 1,94 0,64 

106. 14 2,13 0,77 



 

 

Fytocenologický 

snímek 
Druhová bohatost Index diverzity H Ekvitabilita E 

107. 9 2,27 0,95 

108. 24 2,33 0,7 

109. 39 2,82 0,75 

110. 45 3,02 0,78 

111. 39 2,91 0,77 

 

Plocha E 

112. 14 1,55 0,57 

113. 35 2,83 0,78 

114. 27 2,78 0,82 

115. 25 2,65 0,80 

116. 35 3,03 0,83 

117. 40 3,32 0,88 

118. 39 3,11 0,83 

119. 38 3,06 0,82 

120. 37 3,22 0,87 

121. 34 3,14 0,87 

122. 23 2,70 0,83 

123. 21 1,91 0,61 

124. 20 1,85 0,60 

125. 12 2,24 0,85 

126. 9 2,04 0,85 

127. 30 2,78 0,80 

128. 38 3,04 0,82 

129. 40 3,28 0,87 

130. 40 3,00 0,80 

 

Plocha F 

131. 13 1,59 0,62 

132. 28 2,36 0,69 

133. 22 2,47 0,78 

134. 18 2,35 0,78 



 

 

Fytocenologický 

snímek 
Druhová bohatost Index diverzity H Ekvitabilita E 

135. 27 2,91 0,86 

136. 29 2,96 0,86 

137. 29 2,67 0,79 

138. 28 2,64 0,78 

139. 27 2,57 0,76 

140. 26 2,82 0,85 

141. 15 2,24 0,79 

142. 17 1,79 0,63 

143. 15 1,66 0,61 

144. 13 2,16 0,84 

145. 9 2,05 0,93 

146. 22 2,39 0,75 

147. 30 2,77 0,80 

148. 32 2,47 0,70 

149. 30 2,45 0,71 

 

Druhová bohatost - počet druhů ve fytocenologickém snímku 

 

Index diverzity H - 0 znamená, že společenstvo naznačuje nízkou komunitní   

                           komplexnost 

   - blížící se k 5 znamená vysokou komplexnost společenstva 

 

Ekvitabilita E  - 0 koresponduje se společenstvem, kde druhy jsou různě početné 

   - 1 korespondují se společenstvem, kde všechny druhy jsou stejně 

      početné 

  



 

 

Tabulka 4: Seznam úplných názvů dřevin a bylin 

Dřeviny 

 

Latinský název Český název Čeleď 

Acer campestre L. javor babyka Aceraceae – javorovité 
Acer platanoides L favor mléč Aceraceae – javorovité 
Acer pseudoplatanus L. javor klen Aceraceae – javorovité 
Betula pendula Roth. bříza bělokorá Betulaceae – břízovité 
Carpinus betulus L. habr obecný Corylaceae – lískovité 
Corylus avellana L líska obecná Corylaceae – lískovité 
Crataegus monogyna Jacq. hloh jednosemenný Rosaceae – růžovité 
Euonymus verrucosa Scop. brslen bradavičnatý Celastraceae – jisencovité 
Fagus sylvatica L. buk lesní Fagaceae – bukovité 
Pinus nigra Arnold. borovice černá Pinaceae – borovicovité 
Pinus sylvestris L. borovice lesní Pinaceae – borovicovité 
Populus alba L. topol bílý Salicaceae - vrbovité 
Prunus avium (L.)L. třešeň ptačí Rosaceae – růžovité 
Quercus petraea (Matt.) Liebl dub zimní Fagaceae – bukovité 
Quercus robur L. dub letní Fagaceae – bukovité 
Rhamnus cathartica L. řešetlák počistivý Rhamnaceae – řešetlákovité 
Sorbus torminalis l. jeřáb břek Rosaceae – růžovité 
Tilia cordata Mill. lípa srdčitá Tiliaceae – lipovité 

 

Keře 

 

Cornus alba L. dřín jarní Cornaceae – stínovité 
Cornus mas L. dřín obecný Cornaceae – stínovité 
Euonymus verrucosa Scop. brslen bradavičnatý Celastaceae – jesenicovité 
Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný Oleaceae – olivovité 
Rosa canina L. růže šípková Rosaceae – růžovité 
Rubus fruticosus L. ostružiník sivý Rosaceae – růžovité 

 

Byliny 

 

Achillea millefolium L. řebříček obecný Asteraceae – hvězdicovité 
Ajuga reptans L. zběhovec plazivý Lamiaceaea – hluchavkovité 
Alyssum alyssoides (L.)L tařenka kališník Boraginaceae – brutnákovité 
Anemone nemorosa L. sasanka hajní Ranunculacea – pryskyřníkovité 
Anthericum ramosum L. bělozářka větévnatá Asphodelaceae – asfodelovité 
Anthyllis vulneraria L.  úročník bolhoj Fabaceae – bobovité 
Arabis hirsuta (L.) Scop. husevník chlupatý Brassicaceae – brukvovité 
Arctium tomentosum Mill.  lopuch plstnatý Asteraceae – hvězdicovité 
Arenaria serpyllifolia L.  písečnice douškolistá Caryophyllaceae – hvozdíkovité 
Arrhenatherum elatius (L.) ovsík vyvýšený Poaceae – lipnicovité 
Artemisia vulgaris (L.) pelyněk černobýl Asteraceae – hvězdicovité 
Astragalus glycyphyllos (L.) kozinec sladkolistý Fabaceae – bobovité 
Bellis perennis L. sedmikráska obecná Asteraceae – hvězdicovité 
Betonica officinalis L. bukvice lékařská  Lamiaceaea – hluchavkovité 
Buglossoides purpurocaerulea L. kamejka modronachová Boraginaceae – brutnákovité 
Buplerum falcatum L. prorostlík srpovitý  Apiaceae – miříkovité 

Calystegia sepium (L.) R. Br. opletník plotní Convolvulaceae – svlačcovité 



 

 

Latinský název Český název Čeleď 

Campanula persicifolia L. zvonek broskvolistý Campanulaceae – zvonkovité 
Campanula trachelium L.  zběhovec kopřivolistý Campanulaceae – zvonkovité 

Capsella bursa-pastoris (L.)Med kokoška pastuší tobolka Brassicaceae - brukvovité 

Cardaria draba (L.) Descv. vesnovka obecná Brassicaceae - brukvovité 

Carduus acanthoides L.  bodlák obecný Asteraceae – hvězdnicovité 

Carex muricata L. ostřice měkkostěnná Cyperaceae - šáchorovité 

Carex vulpina L. ostřice liščí Cyperaceae - šáchorovité 

Carlina vulgaris L. pupava obecná Asteraceae – hvězdnicovité 

Centaurea stoebe L.  chrpa srstnatá Asteraceae – hvězdnicovité 

Cephalanthera Damasonium (Mill.) 

Druce 
okrotice bílá Orchidaceae - vstavačovité 

Cichorium intybus L. čekanka obecná Asteraceae – hvězdnicovité 

Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč rolní Asteraceae – hvězdnicovité 

Cirsium vulgare (Savi) Ten pcháč obecný Asteraceae – hvězdnicovité 

Clinopodium vulgare L klinopád obecný Lamiaceae – hluchavkovité 

Convallaria majalis L. konvalinka vonná Convallariaceae- konvalinkovité 

Convolvulus arvensis L. svlačec rolní Convolvulaceae – svlačcovité 

Conyzae canadensis (L.) Crong turanka kanadská Asteraceae–hvězdnicovité 

Crepis biennis L. škarda vláskovitá Asteraceae – hvězdnicovité 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá Poaceae – lipnicovité 

Dactylis polygama Horvat. srha jarní Poaceae – lipnicovité 

Daucus carota L. mrkev obecná Apiaceae - miříkovité 

Dryopteris filix - mas kapraď samec Dryopteridaceae - kapraďovité 

Echium Vulgare L. hadinec obecný Boraginaceae – brutnákovité 

Elytrigia repens (L.) Nevski pýr plazivý Poaceae – lipnicovité 

Epilobium montanum L.  vrbovka horská  Onagraceae - pupalkovité 

Erigeron acer L. turan ostrý Asteraceae – hvězdnicovité 

Euphorbia cyparassias L. pryšec chvojka Euphorbiaceae – pryšcovité 

Falcaria vulgaris Bernh.  srpek obecný Apiaceae – miříkovité 

Fallopia dumetorum (L.) Holub opletka křovištní Polygonaceae - rdesnovité 

Festuca glauca L. kostřava sivá Poaceae – lipnicovité 

Festuca ovina L. kostřava luční  Poaceae – lipnicovité 

Festuca rubra L. kostřava červená Poaceae – lipnicovité 

Fragaria vesca L. jahodník obecný Rosaceae – růžovité 

Fragaria viridis jahodník trávnice Rosaceae – růžovité 

Galium odoratum (L.) Scop. svízel vonný Rubiaceae – mořenovité 

Genista tinctoria L. kručinka barvířská Fabaceae – bobovité 

Geranium robertianum L.  kakost smrdutý Geraniaceae – kakostovité 

Geum urbanum L. kuklík městský Rosaceae – růžovité 

Glechoma hederaceae L.  popenec obecný Lamiaceae – hluchavkovité 

Gymnocarpium robertianum L. bukovník vápencový Polypodiaceae - osladičovité 

Hepatica nobilis Schreber. jaterník podléška Ranunculaceae–pryskyřníkovité 

Hieracium Lachenalii jestřábník Lachenalův Asteraceae - hvězdnicovité 

Hieracium murorum L. jestřábník zední Asteraceae - hvězdnicovité 

Hieracium sabaudum L. jestřábník savojský Asteraceae - hvězdnicovité 

Hypericum humirosum L. třezalka rozprostřená Hypericaceae – třezalkovité 
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Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná Hypericaceae – třezalkovité 

Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá Balsaminaceae - netýkavkovité 

Inula conyzae Meikle oman hnídák  Asteraceae – hvězdnicovité 

Lamium purpureum L. hluchavka nachová Lamiaceae - hluchavkovité 

Lathyrus niger (L.) Bernh. hrachor černý Fabaceae – bobovité 

Lathyrus pratensis L. hrachor luční Fabaceae – bobovité 

Lathyrus vernus (L.) Bernh. hrachor jarní Fabaceae – bobovité 

Lembotropis nigricans L. čilimník černající Fabaceae – bobovité 

Leontodon hispidus L. máchelka srstnatá Fabaceae – bobovité 

Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý Fabaceae – bobovité 

Luzula campestris (L.) DC bika ladní Juncaceae - sítinovité 

Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná Primulaceae - prvosenkovité 

Medicago falcata L. tolice srpovitá Fabaceae – bobovité 

Medicago lupulina L. tolice dětelová Fabaceae – bobovité 

Medicago sativa L. tolice vojtěška Fabaceae – bobovité 

Melampyrum nemorosum L.var černýš hajní Scrophulariaceae – krtičníkovité 

Melampyrum pratensis L.  černýš luční Scrophulariaceae – krtičníkovité 

Melica nutans L. strdivka nicí Poaceae – lipnicovité 

Melica transsilvanica Schur. strdivka sedmihradská Poaceae – lipnicovité 

Melilotus albus Med. komonice bílá Fabaceae – bobovité 

Melilotus officinalis L.Pallas  komonice lékařská Fabaceae – bobovité 

Melitis melissohyllum L. medovník meduňkolistý Lamiaceae - hluchavkovité 

Myosotis laxiflora pomněnka vlnokvětá Boraginaceae - brutnákovité 

Neottia nidus – avis (L.)L.C.M. 

Richard 
hlístník hlízďák Orchidaceae – vstavačovité 

Origanum vulgare L. dobromysl obecná Lamiaceae - hluchavkovité 

Oxalis acetosella L. šťavel kyselý Oxalidaceae - šťavelovité 

Picris hieracioides L.  hořčík jestřábnikovitý  Asteraceae – hvězdnicovité 

Pimpinella saxifraga L. bedrník obecný Apiaceae - miříkovité 

Plantago lanceolata L jitrocel kopinatý Plantaginaceae - jitrocelovité 

Plantago major L. jitrocel větší Plantaginaceae – jitrocelovité 

Poa nemoralis L. lipnice hajní Poaceae – lipnicovité 

Poa pratensis L. lipnice luční Poaceae – lipnicovité 

Polygala vulgaris L. vítod obecný Polygalaceae - vítodovité 

Polygonatum multiflorum (L.) All. kokořík mnohokvětý Convallariaceae - konvalinkovité 

Polygonatum odoratum (Mill.)Druce kokořík vonný Convallariaceae - konvalinkovité 

Polygonum aviculare L.  truskavec ptačí Polygonaceae - rdesnovité 

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný Lamiaceae - hluchavkovité 

Pulmonaria officinalis L. plicník lékařský Boraginaceae - brutnákovité 

Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý ranunculaceae – pryskyřníkovité 

Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý Polygonaceae - rdesnovité 

Salvia pratensis L. šalvěj luční Lamiaceae – hluchavkovité 

Sambucus ebulus L bez chebdí Sambucaceae - bezovité 

Sanguisorba minor Scop. krkavec menší  Rosaceae – růžovité 

Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní Cyperaceae - šáchorovité 

Securigera varia (L.)Lassen čičorka pestrá Fabaceae – bobovité 
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Sedum album L. rozchodník bílý Crassulaceae - tlusticovité 

Silene nutans L. silenka nící Caryophyllaceae - hvozdíkovité 

Stellaria holostea L. ptačinec velkokvětý Caryophyllaceae – hvozdíkovité 

Stellaria nemorum L. ptačinec hajní Caryophyllaceae – hvozdíkovité 

Taraxacum sp. pampeliška smetánka Asteraceae – hvězdnicovité 

Teucrium chamaedrys L. ožanka kalamadra Lamiaceae - hluchavkovité 

Thlaspi perfoliatum L. penízek prorostlý Brassicaceae – brukvovité 

Thymus pulcherrimus L. mateřídouška vejčitá Lamiaceae - hluchavkovité 

Trifolium arvense L. jetel rolní Fabaceae – bobovité 

Trifolium pratense L. jetel luční Fabaceae – bobovité 

Trifolium repens L. jetel plazivý Fabaceae – bobovité 

Verbascum thapsus L.  divizna malokvětá Scrophulariaceae - krtičníkovité 

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek Scrophulariaceae – krtičníkovité 

Veronica officinalis L. rozrazil lékařský Scrophulariaceae – krtičníkovité 

Veronica teucrium L. rozrazil ožankovitý  Scrophulariaceae – krtičníkovité 

Vicia cracca L. vikev ptačí Fabaceae – bobovité 

Viola hirta L. violka srstnatá Violaceae - violkovité 

Viola reichenbachiana Bor. violka lesní Violaceae - violkovité 

Viola tricolor L. violka trojbarevná Violaceae - violkovité 
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Obrázek 11: Kolík označující hranici výzkumné plochy 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 12:Mikrosvětlina na ploše D 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 13: Dřeviny plochy E 

(Zaoralová, 2010) 



 

 

 

Obrázek 14: Dřeviny na ploše F 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 15: Oplocenka kolem ploch A, B, C 

(Zaoralová,2011) 

 

 

Obrázek 16: Trifolium pratense 

(Zaoralová, 2010) 



 

 

 

Obrázek 17: Plantago lanceolata 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 18: Cichorium intybus 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 19: Porost rekultivačních ploch D, E, F 

(Zaoralová, 2011) 



 

 

 

Obrázek 20: Echium vulgare 

(Zaoralová, 2010) 

 

 

Obrázek 21: Porost Mokerského lesu 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 22: Porost rekultivační plochy A 

(Zaoralová, 2011) 

 

 



 

 

 

Obrázek 23: Mokerský les 

(Zaoralová, 2011) 

 

 

Obrázek 24: Securigera varia 

(Zaoralová, 2011) 

 

Obrázek 25: Geranium robertianum 

(Zaoralová, 2011) 


