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Anotace  

Bakalářská práce popisuje vegetaci přírodní rezervace Suchá Dora. Celý koncept lze 

pomyslně rozdělit na dvě části. Na teoretickou (rešeršní) část a na praktickou část. 

Teoretická část se zabývá charakteristikou a vymezením zájmového území. Dále popisuje 

přírodní poměry, které ovlivňují stav přírodní rezervace, a na konec pojednává o lesním 

společenstvu, jehož skladba je tvořená suťovým lesem a květnatou bučinou.  

Druhá část této bakalářské práce je částí praktickou. Pojednává o použité metodice 

pro výzkum a popisu vlastního výzkumu. Kapitola je doplněna o výsledky zkoumání.  

Konec práce uzavírá kapitola závěru.  Celá textová část je na samém konci doplněna 

o přílohovou kapitolu, která se skládá z fotodokumentace vegetace přírodní rezervace. 

 

Klíčová slova: Přírodní rezervace, přirozená vegetace, lesní společenstvo, výzkum, 

výsledky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The bachelor thesis describes the vegetation nature reservation Sucha Dora. The 

whole thesis could be divided into two parts – the theoretical and practical part. The 

characterization and definition of the area Sucha Dora is the main goal of the theoretical 

part. Moreover it also includes description of the natural conditions affecting the state 

nature reserve. Theoretical part is completed by a definition of the forest association whose 

composition is formed by forest debris and flowery beechwood. 

The practical part discusses the methodology used for research and describes my 

own research. The chapter is supplemented by the research results. The end of this part 

contains discussion and conclusion.  

By the end of the whole thesis is added the supplement containing photos of 

vegetation within the nature reservation. 

 

Key words: nature reservation, nature vegetation, forest association, , research, 

results 
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PR Přírodní rezervace 

ČR Česká republika 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Již od pradávna člověk využívá přírodu a její zdroje ke svému životu. S rostoucí 

vyspělostí lidské společnosti stoupají i možnosti využívání krajiny. Docházelo ke kácení 

lesů, úpravám toků a k zvětšování zemědělských ploch a lidských sídel. S rozvojem 

společnosti také stoupal růst průmyslových a výrobních objektů. Tyto zásahy pokračují 

i v současnosti. Každá úprava krajiny má dopad na stabilitu ekosystémů. Mnoho míst bylo 

trvale odlesněno nebo byly vysázeny monokulturní porosty. Postupně se z krajiny téměř 

vytlačila přirozená stanoviště různých organismů. Úkolem dnešní společnosti by mělo být 

naopak tato stanoviště chránit. 

V rámci Oderských vrchů patří mezi nejzachovalejší přirozené lesní porosty Přírodní 

rezervace (dále jen PR) Suchá Dora, která je vyhlášenou chráněnou přírodní rezervací 

od roku 1969. Je biotopem několika druhů chráněných ptáků, motýlů, měkkýšů a rostlin. 

PR Suchá Dora je ukázkou bučinového lesa se zachovalými až 150 let starými stromy, 

který získává postupným přirozeným vývojem pralesovitý charakter a vytváří tak 

podmínky pro výskyt rostlin a živočichů typických pro bučinový biotop. 

Území PR Suchá Dora jsem si vybrala, jelikož se jedná o zachovalou ukázku 

přirozeného lesa s vegetací typickou pro oblast Oderských vrchů. V mém okolí se zejména 

vyskytují lesy hospodářské s monokulturní vegetací nebo lesy naopak chybí a místo nich 

se zde nachází polní hospodářství. Na ploše zkoumaného území jsem si vyzkoušela, jak 

se provádí zkoumání vegetačního krytu lesního společenstva.  

Cílem mé bakalářské práce je zpracování rešeršní části obsahující metodiku, 

charakteristiku lesního společenstva a popis charakteristik tamních přírodních podmínek.  

Pomocí terénního výzkumu vyhodnotit současný stav vegetace. 

 

 

 

 

 



Nikola Janečková: Zhodnocení stavu vegetace ZCHÚ - PR Suchá Dora 

2012                                                                                                                               10 

CÍLE PRÁCE 

1. Studium metodiky fytocenologického mapování. 

2. Literární rešerše na téma lesní společenstvo a charakteristika území PR. 

3. Terénní výzkum vegetačního krytu na území PR. 

4. Zpracování dat a interpretace výsledků. 
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Lesní společenstva jsou již od pradávna ohrožována lidskými zásahy, kdy docházelo 

k odlesňování. Na území České republiky se mapuje počátek osídlování do doby paleolitu. 

Postupně docházelo k vyspělosti lidské společnosti, s čímž rostlo i využívaní přírodních 

zdrojů. Zvětšovala se sídla a lidé začali se zemědělstvím a chovatelstvím. Od sběračů tak 

postupně přešli k zemědělcům. Docházelo ke kácení lesního porostu. Pasoucí se dobytek 

spásal lesní podrost. Velikost populace lidí na jednom místě nebyla v dobách neolitu tak 

velká, aby byly zásahy pro lesní společenstvo až tak devastující. Docházelo k častým 

migracím obyvatel po vyčerpání tamních zdrojů a znehodnocené plochy tak mohly 

regenerovat a měnit se samovolně opět v les. Postupem času, jak vyspěla lidská společnost, 

se změnilo i využívání krajiny. S rostoucím počtem obyvatel a změnami ve vývoji 

technologií byly zásahy do krajiny mnohem razantnější. Docházelo k velkoplošnému 

odlesňování a vznikala nová společenstva luk a pastvin. Mezi metody přeměňování 

společenstva patřilo vypalování, mýcení, kosení či spásání. Zásahy do krajiny měnily 

mezoklimatické podmínky stanoviště, docházelo k vysoušení a prosvětlení krajiny. Změny 

se projevovaly nejen na druhové skladbě vegetace, ale i na přeměnách půdních typů. Lidé 

osidlovali stále větší a větší plochy a tím rostly i plochy zemědělské. Velký rozmach 

odlesnění je spojen s hornickou činností, kdy se těžilo i v horských oblastech. Horské lesy 

a klečové porosty byly díky neuvážené pastvě nahrazeny loukami a pastvinami. Nižší 

polohy byly vystaveny odlesnění kvůli budování rybníkářství. Různými zásahy došlo buď 

k trvalému odlesnění a změně společenstva nebo byl místo původních smíšených lesů 

vysázen monokulturní porost (Neuhäuslová Z., et al., 2001). 

S rozvojem chemického průmyslu docházelo a stále dochází k nadměrné aplikaci 

chemických látek na zemědělské plochy. Emise z průmyslu a domácností, které patří 

k atmosférickému znečištění, ohrožují vegetaci, protože jsou schopny putovat atmosférou 

na dlouhé kilometrové vzdálenosti, a pak díky atmosférické depozici zasáhnou přímo 

jednotlivé byliny či dřeviny. Kromě chemického znečištění a změnám fyzikálně 

chemických vlastností prostředí na stanovištích, hrozí ohrožení přirozené vegetace 

introdukcí inavzních rostlin (např. Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Impatiens 

parviflora, Reinoutria japonica a další), které postupně vytlačují původní druhy 

na stanovišti. 
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Člověk a jeho činnosti dnes patří k nejintenzivnějším rušivým faktorům. Negativní 

zásahy do lesního společenstva způsobují narušení vodního režimu, zrychleným odtokem a 

neschopnosti krajiny zadržovat vodu, způsobují erozi půdy, čímž degradují její úrodné 

vlastnosti a způsobují zanášení vodních toků sedimentem a vypouštění chemických látek 

do ovzduší či do vody se díky koloběhu látek v prostředí dostávají do rostlin. Některé 

chemické látky se přenášejí potravním řetězcem a kumulují v tělech organismů (Laštůvka 

Z., Krejčová P., 2000).  

V současné době se stále více setkáváme s umělými porosty lesa a 

ne s lesy přirozenými. Proto předmětem mého zájmu se stala přírodní rezervace Suchá 

Dora, která se nachází v Oderských vrších. V závěrečné práci se zaměřuji na lesní 

společenstvo, které má přírodní charakter a nalézá se v okolí mého bydliště. 

 

2.1 Lesní společenstvo 

Vegetaci lesního společenstva dělíme do různých výškových pater E0 - mechové 

patro, E1 - bylinné patro, E2 - keřové patro, E3 - stromové patro (Obrázek 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Lesní společenstvo (www.uel.cz) 
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Biotop lesa na území PR se rozděluje na dva typy vegetací. Dělí se na vegetaci 

květnaté bučiny (Eu-fagenion) a vegetaci suťového lesa (Tilio-Acerion), které zastupují 

potencionální přirozenou vegetaci na území České republiky. Květnatá bučina 

se rozprostírá na téměř celé ploše zkoumané plochy PR. Dělí se pak dále podle 

jednotlivých zastoupených druhů rostlin a to podle potencionální vegetace na strdivkovou 

bučinu (Melico fagetum), bučinu s kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphylli-Fagetum) 

a kostřavovou bučinu (Festuco altissimae – Fagetum). Suťová bučina pokrývá jen malou 

část plochu v severovýchodní části rezervace (Peichlová L., 2008). 

 

2.2 Suťový les 

Rozšíření 

Suťový les je označen podle Natury 2000 číselným kódem 9180: Tilio-Acerion. 

Výskyt je spojený s geomorfologickým členěním České republiky. Přirozeně se nachází 

převážně v pahorkatinách až hornatinách s maximální nadmořskou výškou 800 - 900m. 

Jedná se převážně o maloplodé porosty. Suťové lesy se vážou na strmé svahy říčních údolí. 

Se suťovým lesem se setkáme téměř na celém území České republiky. Nenajdeme je však 

v nížinných plochých reliéfech a ve vysokohorských oblastech. Svažitý reliéf je tvořen 

velkým podílem skeletu v půdním profilu. Tvoří ho balvanitý rozpad větratelných 

silikátových i karbonátových hornin. Půdy jsou na horních částech svahu mělké, jejich 

hloubka v profilu nabývá až při úpatí svahů (Chytrý M., et al, 2010), (Míchal I., Petříček 

V., et al., 1999). 

Význam 

Suťové a roklinové lesy se označují na lesy ochranářské. Jejich význam spočívá 

v biologické ochraně pro ochranu půd. Jejich výskyt na svažitém terénu zamezuje půdní 

erozi a svahovému splachu způsobenému srážkami (Míchal I., Petříček V., et al., 1999). 

Druhové složení 

Diverzita jednotlivých pater se odvíjí od stupně sukcese. Vegetace je druhově velmi 

bohatá. Bohatost vegetace má vliv na úrodnost půd, protože opadem listů přispívá k tvorbě 

humusu. U mladších stádií sukcese rostou stromy spíše skupinovitě. Porost je řídký. 

Později je však porost stromového patra zapojený. Stromové patro je zastoupeno dřevinami 
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hlavně rychle rostoucími. Jedná se o druhy jako javor klen (Acer pseudoplatanus), javor 

mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a další. Kmeny stromů mají často charakteristický 

hákovitý tvar způsobený pohybem sutě v době mladého stadia sukcese. Se suťovými lesy 

je spojen i vzácný výskyt tisu červeného (Taxus baccata) (Chytrý M., et al., 2010).  

Keřové patro je v těchto lesích zastoupené, ale jeho pokrytí je zcela nepravidelné. 

Jeho větší zastoupení je spojeno spíše s vegetací, kterou tvoří hojně jedle bělokorá (Abies 

alba). V suťových lesích rostou líska obecná (Corylus avellana), srstka angrešt (Ribes uva-

crispa), meruzalka alpská (Ribes alpinum), bez černý (Sambucus nigra), lýkovec jedovatý 

(Daphne mezereum). Vyskytují se i svída dřín (Cornus nas) a dřišťál obecný (Berberis 

vulgaris), které rostou spíše roztroušeně. Tyto dva druhy jsou svým výskytem vázány 

na karbonátové horniny (Míchal I., Petříček V., et al., 1999).   

Důležitý faktor ovlivňující pokryvnost bylinného patra je stádium sukcese. 

V sukcesně mladších lesích jsou řídce vyvinuty pouze nitrofilní druhy a kapradiny. 

Nalzeneme zde kakost smrdutý (Geranium robertianum), kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), kapraď samec (Dryopteris fylix-mas), kapraď osinkatá (Dryopteris carthusiana). 

Druhy v bylinném patře již v sukcesně starších lesích jsou opět druhy nitrofilní, druhy 

snášející vlhko a druhy přecházející z okolních bučin. Porost bylinného patra je plně 

zapojený. Roste zde svízel vonný (Galium odoratum), zvonek kopřivolistý (Campanula 

trachelium), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), hluchavka žlutá pitulník 

(Galeobdolon luteum), dymnivka dutá (Corydalis lutea) a další. K druhům snášející 

zvýšený obsah vápníku v půdě patří jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium), který 

se vyskytuje v Moravském krasu. V Moravských Karpatech nalezneme druhy, jež 

pocházejí z Karpat, které se označují za tzv. karpatský migrant. Jedná se o druhy brslen 

bradavičnatý (Eonymus verrucosa), chrastavec doubravní (Knautia drymeia), kakost 

hnědočervený (Geranium phaeum), klokoč zpeřený (Staphylea pineta) a pryšec 

mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides). Balvany sutí a kameny tvořící terén umožňují 

růst vlhkomilného a stínomilného porostu mechů a játrovek (Míchal I., Petříček V., et al., 

1999), (Chytrý M., et al., 2010).  

Během období jarního aspektu uvidíme v suťových lesích kvést dymnivku dutou 

(Corydalis cava), dymnivku bobovitou (Corydalis intermedia), sasanku pryskyřníkovitou 
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(Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea), pupkovec pomněnkovitý 

(Omphalodes scorpioides). Ojediněle se mohou v těchto místech objevovat i aron plamatý 

(Arum maculatum) a česnek medvědí (Allium ursinum) (Míchal I., Petříček V., et al., 

1999). 

Ohrožení 

Pro svoji horší přístupnost díky svažitému a balvanitému terénu jsou suťové lesy 

uchráněny před hospodářským využíváním lesa jako těžbou a následnou výsadbu jiných 

druhů dřevin (Chytrý M., et al, 2010). Přesto však nejsou uchráněny před jinými 

škodlivými vlivy. Emise z průmyslu, které jsou schopny putovat vzdušnými proudy 

v atmosféře na mnoha kilometrové vzdálenosti, umí likvidovat porosty i na územích 

rezervací. Zejména se to projevuje u vymírání jedle bělokoré (Abies alba), u které 

je sledován ústup z mnoha přirozených stanovišť. I když se na území suťových 

a roklinových lesů přímo netěží, tak se těží na okolních pozemcích a to má také vliv 

na kvalitu porostu. V posledních desetiletích byl zaznamenán úhyn stromů rodu jílm druhu 

jílmu drsného (Ulmus glabra), který je způsoben rozšířením houbového onemocnění 

grafiózy. Výhledem do budoucna panuje obava z rozšíření další houbové nemoci 

tracheomykózy, která napadá několik druhů listnatých stromů a to buky (Fagus), duby 

(Quercus), habry (Carpinus), jasany (Fraxinus) a javory (Acer). Pro zachování těchto lesů 

je nutno provádět i některá opatření. V místech, kde je přemnožen habr obecný (Carpinus 

betulus), se dělá probírka toho druhu za účelem ochrany jiných cenných druhů listnatých 

dřevin. Na lokalitách, kde se vyskytlo onemocnění tracheomykózy, je nutno odstranit 

jednotlivé napadené dřeviny, aby se zamezilo nákazy ostatních dřevin. Snahou je taktéž 

posílit rozšíření jedle bělokoré (Abies alba) a tisu červeného (Taxus bacata) v lesích, kde 

se mají přirozeně vyskytovat. Jednotlivé mladé dřeviny je potřeba chránit oplocením, 

protože se stávají potravou zvěře (zajíci, srnčí atd.), která tak napomáhá likvidaci těchto 

druhů a zhoršuje tak jejich obnovu v lesích (Míchal I., Petříček V., et al., 1999). 
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2.3 Květnatá bučina 

Rozšíření 

 Vegetace květnaté bučiny je označena podle Natury 2000 číselným kódem 9130: 

Asperulo – Fagetum. Květnaté bučiny zaujímají plochu na území České republiky 

o rozloze 123 200 ha. Jejich výskyt je velmi rozšířený a je spojen s podhorskými 

a horskými oblastmi. Vyskytují se v okrajových oblastech Českého masivu, 

Českomoravské a Drahanské vrchoviny, pohoří moravských Karpat a ve vyšších 

pahorkatinách a hornatinách ve vnitrozemí Čech. Maximální nadmořská výška, ve které 

tato vegetace roste, je 1000 m n. m. V nižších nadmořských výškách a ve středních 

nadmořských výškách je jejich výskyt vázán na chladnější rokle a na svahy, které jsou 

orientované na severní stranu. V podhorských a horských oblastech je jejich rozšíření širší. 

Jejich rozšíření přechází v plošiny a svahy, jejíž orientace se rozbíhá na všechny světové 

strany. Jejich rozšíření je spojeno s výskytem eutrofních a humózních půd. Jedná 

se zejména o půdní typ kambizemi. Půdy, které jsou minerálně chudší popř. vápenaté 

půdy, ovlivňují svým chemickým složením rozšíření květnatých bučin. U těchto typů 

je výskyt vázán na rovinatý terén a to na plošiny a popř. na mírné svahy. V těchto místech 

je totiž půda hlubší a umožňuje tak růst vegetaci (Chytrý M., et al., 2010). 

Vegetace je velmi rozmanitá. Odvíjí se od typu podložních hornina vlhkosti půd, což 

ovlivňuje koloběh živin a má to vliv na výskyt vegetace.  

Druhové složení 

Ve stromovém patře zaujímá dominantní postoj buk lesní (Fagus sylvatica) 

(Obrázek 2). Nachází se zde ale i jiné druhy dřevin a to lípa srdčitá (Tillia cordata) a lípa 

velkolistá (Tillia platyphylos), jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies), 

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zimolez černý (Lonicera nigra), jílm horský (Ulmus 

glabra) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Výskyt jedle bělokoré (Abies alba) je velmi 

vzácný. Rozšíření smrku ztepilého (Picea alba) je spojeno hlavně s vyšší nadmořskou 

výškou a ve vlhčích polohách (Chytrý M., et al., 2010). 

Podrost bylinného patra obvykle nepřesahuje pokryvnost 30%. Pokryvnost je velmi 

závislá na vlhkosti půd. Nachází se zde mezofilní druhy jako sveřep benekenův (Bromus 

benekenii), kapraď samec (Dryopteris fylix mas), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), 

svízel vonný (Galium odoratum), violka lesní (Viola reichenbachiana), strdivka 
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jednokvětá (Melica uniflora). Některé druhy zaujímají dominantní postavení v podrostu. 

Strdivka jednokvětá (Melica uniflora) se váže svým výskytem na submontání bučiny 

na svazích vulkanických kup a také na náhorních plošinách vyskytujících se v severních 

Čechách a na střední Moravě. V oblastech karpatských bučin je domimatní výskyt ostřice 

chlupaté (Carex pilosa). Kostřava lesní (Festuca altissima) je typická pro zazemnělé 

eutrofní sutě.  V okolí pramenišť a na vlhčích stanovištích se nachází krablice chlupatá 

(Chaerophyllum hirsutum), vrbina hajní (Lysimachia nezrum), devětsil bílý (Petasites 

albus), plícník lékařský (Pulmonaria  officinalis), šťavel kyselý (Oxalis acetosela), 

pitulník žlutý (Galeobdolon luteum) a vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) (Chytrý M., 

et al., 2010).  

Ohrožení 

Lesy květnaté bučiny a jedliny jsou ohroženy těžbou a následnou výsadbou 

monokulturního jehličnatého porostu, což způsobí přemnožení zvěře, která bude mít 

negativní vliv na přirozeném zmlazení porostu, ruderalizaci a eutrofizaci oblasti. A to vše 

umožňuje šíření a výskyt nepůvodních druhů. Území zatížená imisemi jsou ohrožena 

acidifikací prostředí a snižováním diverzity bylinného patra. Znečištěním prostředí dochází 

k odumírání jedle bělokoré (Abies alba) (Chytrý M., et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Fagus sylvatica (Autor: Janečková Nikola, květen 2011) 
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Květnatá bučina se dále dělí na menší skupiny podle jednotlivých zastoupených 

druhů rostlin.  

 

BUČINA S KYČELNICÍ DEVÍTILISTOU (Dentario enneaphylli – Fagetum) 

Vegetace bučiny s kyčelnici devítilistou je odlišná oproti jiným bučinám hojným 

zastoupením druhu kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos) (Obrázek 3). Stromové 

patro tvoří dominantní buk lesní (Fagus sylvatica) a je zde velmi rozšířená příměs javoru 

klenu (Acer pseudoplatanus), jedle bělokoré (Abies alba) a smrku ztepilého (Picea abies). 

Výskyt jedle bělokoré je dnes již na úpadku, protože dochází k jejímu vymírání. Keřové 

patro zde není zastoupeno, anebo tvoří jen malou část. Bylinné patro je oproti tomu 

zastoupeno hojně a tvoří souvislý porost. Hustota porostu je závislá na zápoji stromového 

patra. V bylinném patře se vyskytují druhy řádu Fagetalia. bažanka vytrvalá (Mercurialis 

perennis), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kyčelnice devítilistá (Dentaria 

enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), pitulník horský (Galeobdolon 

montanum), svízel vonný (Galium odoratum), mléčka zední (Mycelis muralis), šťavel 

kyselý (Oxalis acetosella), papradka samičí (Athyrium filix-femina), starček Fuchsův 

(Senecio fuchsii), samorostík klasnatý (Actaea spicata), violka lesní (Viola 

reichenbachiana) (Neuhäuslová Z., et al., 2001). 

Rozšíření této vegetace se pohybuje v nadmořských výškách od 500 – 1000 m. m., 

ale svým výskytem zasahuje až do nižších poloh, jejichž nadmořská výška se pohybuje 

až pod 400 m n. m. Ve vyšších polohách se vyskytuje na svazích s různou orientací 

na světové strany. V nižších polohách tuto vegetaci objevíme na svazích údolí, inverzních 

polohách a svazích orientovaných na severní až severovýchodní světovou stranu 

(Neuhäuslová Z., et al., 2001). 

V minulosti tyto lesy tvořili na území České republiky rozsáhlý souvislý porost. 

Od území Šumavy, Českého lesa, Brd, Českomoravské vysočiny, Jizerských hor, Krkonoš, 

přes Hrubý Jeseník až do Vsetínských vrchů. Dnes je její pokrytí menší. Porosty, které 

nejsou legislativně vyhlášeny pro jejich ochranu, jsou ohroženy těžbou dřeva a následnému 

vysázení monokulturního porostu tvořeným zejména smrkem ztepilým (Picea abies). 

Jehličnaté monokulturní porosty vedou k degradaci půd a ovlivní koloběh živin na daném 

území. Avšak na územích, která jsou chráněna legislativně, má tato vegetace velký 
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biologický význam a půdoochranný a protierozní význam. Její rozšíření je ve vyšších 

polohách České vysočiny a západních Karpat a v nižších polohách hornatin např. Železné 

hory, Sudetské mezihoří, Nízký Jeseník, Oderské vrchy a další (Neuhäuslová Z., et al., 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTŘAVOVÁ BUČINA (Festuco altissimae-Fagetum) 

Kostřavová bučina je tvořena zejména druhem kostřavy lesní (Festuca altissima) 

(Obrázek 4). Tenhle typ přirozené vegetace má vyvinuto hlavně stromové patro a patro 

bylinné. Keřové patro zde není zastoupené. Stromové patro je tvořeno dominujícím bukem 

lesním (Fagus sylvatica) a dále je zde zastoupen javor klen (Acer pseudoplatanus), velmi 

řídce nalezneme růst jedli bělokorou (Abies alba) dále zde nelezneme smrk ztepilý (Picea 

abies), výskyt tohoto druhu je zřejmě způsoben lidskou činností. V bylinném patře 

nalezneme zejména kostřava lesní (Festuca altissima), věsenka nachová (Prenanthes 

purpure), kapraď samec (Dryopteris filix mas), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), starček 

Fuchsův (Senecio fuchsii). Výskyt patra mechového je nahodilý a velmi ojedinělý. 

Vegetace hraje významnou roli v ochraně půd před erozí (Neuhäuslová Z., et al., 2001). 

Obrázek 3 Dentaria enneaphylos (Autor: Janečková Nikola, duben 2012)  
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Výskyt vegetace je vázán na nadmořskou výšku, která se pohybuje v rozmezí od 490 

do 900 m n.m. Svahy, kde se porost nachází, jsou orientovány na různou světovou stranu. 

Svým výskytem nejsou vázány pouze na některou ze světových stran. Kostřavová bučiny 

roste na půdách, které obsahují velké procento skeletu. Velkoplošný výskyt vegetace 

kostřavové bučiny není zmapován. Její rozšíření je mapováno jen v maloplodém porostu. 

Roste ostrůvkovitě a tvoří součást jiných bučin především v bučině s kyčelnicí devítilistou 

(Dentario enneaphylli-Fagetum) a ve strdivkové bučině (Melico-Fagetum). Mezi oblasti, 

kde byla vegetace mapována, patří Doupovské hory, Brdy, Krušné hory, Hostýnské vrchy, 

Hrubý a Nízký Jeseník, Oderské vrchy a další (Neuhäuslová Z., et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Festuca altissima (www.kvetena.com) (2012-04-12) 



Nikola Janečková: Zhodnocení stavu vegetace ZCHÚ - PR Suchá Dora 

2012                                                                                                                               21 

STRDIVKOVÁ BUČINA (Melico fagetum) 

Porost strdivkové bučiny je zastoupen hlavně ve dvou výškových patrech. Vyvinuto 

je stromové patro a patro bylinné. Pro stromové patro je dominantním druhem buk lesní 

(Fagus sylvatica). Jako příměs zde roste i javor klen (Acer pseudoplatanus), jílm drsný 

(Ulmus glabra), habr obecný (Carpinus betulus), řídce se vyskytuje i jedle bělokorá (Abies 

alba). Dominantním druhem bylinného patra je strdivka jednokvětá (Melica uniflora) 

(Obrázek 5). Mezi ostatní druhy tvořící podrost můžeme zařadit kopřivu dvoudomou 

(Urtica dioica), papradka samičí (Athyrium filix-femina), svízel vonný (Galium odoratum), 

kostřava lesní (Festuca altissima), lipnice hajní (Poa nemoralis), kyčelnice cibulkonosná 

(Dentaria bulbifera), ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), šťavel kyselý (Oxalis 

acotossela), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kapraď samec (Dryopteris filix-

mas), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), mléčka zední (Mycelis muralis), ostružiník 

maliník (Rubus ideaeus), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a další. (Neuhäuslová Z., 

et al., 2001). 

Stanoviště, na kterém roste strdivkou bučina, se nachází v nadmořské výšce 400 

až 600 m n.m. Avšak může vystoupat až do výšky 720 m n.m., nebo naopak může 

se objevit už v polohách v 300 m n.m. (Neuhäuslová Z., et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Melica uniflora (www.kvetena.com) (2012-04-12) 



Nikola Janečková: Zhodnocení stavu vegetace ZCHÚ - PR Suchá Dora 

2012                                                                                                                               22 

3 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ  

Přírodní rezervace Suchá Dora byla vyhlášena přírodní rezervací podle Zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Který vymezuje přírodní rezervace jako 

územní celky, které mají malou plošnou rozlohu. Nachází se na nich významné 

ekosystémy typické pro svoji geografickou polohu (§33 Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 

Moravskoslezská kraj vydal Nařízení č. 4/2009 ze dne 21. 10. 2010, o zřízení 

přírodní rezervace Suchá Dora a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. V tomto 

dokumentu je vymezena plocha přírodní rezervace Suchá Dora a jsou stanoveny podmínky 

ochrany a užívání vytýčeného zájmového území, aby nedošlo k znehodnocení kvality 

porostu a chráněných druhů živočichů vázaných na daný typ porostu. Krajský úřad 

moravskoslezského kraje je správním orgánem této rezervace (www.verejna-sprava.kr-

moravskoslezsky.cz). 

PR Suchá Dora leží na západní straně okresu Nový Jičín. Okres Nový Jičín spadá 

pod správu Moravskoslezského kraje. Celé zájmové území spadá do katastrálního území 

obce Jakubčovice nad Odrou (Obrázek 6) a obce Dobešov. Území přírodní rezervace 

náleží do oblasti Oderský vrchů. Přírodní rezervací byla vyhlášená už v roce 1969 

za účelem ochrany přirozeného lesního porostu bučin, aby se zamezilo hospodářskému 

využívání lesa. PR je tvořena 120 – 150 let starým lesním porostem. Rozloha přírodní 

rezervace činí 17, 60 ha. Sledované území se nachází v nadmořské výšce od 356 – 524 m 

n. m. (Weissmannová H., et al., 2004). 

Území bylo vyhlášenou ptačí oblastí a náleží k evropsky významným lokalitám 

v programu Natura 2000. PR je vyhlášenou ptačí oblasti kvůli výskytu několika vzácných 

druhů ptáku, hnízdících v korunách starých stromů lesa. Hnízdí zde holub doupňák 

(Columna oenas). Pravděpodobnost hnízdění je popsán u druhů lejska malého (Ficedula 

parva) a čápa černého (Ciconia nigra) (Peichlová L., 2008). 
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Natura 2000 je celoevropský program pro ochranu evropských významných 

přirozených typů stanovišť a na ochranu žijících významných druhů rostlin, živočichů 

a hub vyskytujících se v přirozeném areálu (§3 zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody 

a krajiny ve znění pozdějších přepisů).  

Označení zájmového území PR je zajištěno dřevěnými tabulemi, které jsou umístěny 

v blízkosti lesních cest, a barevným pásovým značením na kmenech stromů, které jsou 

po celém obvodu PR. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Mapa zájmového území, 1:24000 (www.mapy.cz) 
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4 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

Kapitola přírodních poměrů popisuje souhrn abiotických a biotických faktorů 

utvářející stanoviště PR a které mají vliv na výskyt tamních druhů populací fauny a flory. 

 

4.1 Geologie 

Okres Nový Jičín, ve kterém se nachází sledované území PR Suchá Dora, leží 

na dvou geologických jednotkách Českého masivu a Západních Karpat. PR Suchá Dora 

leží v SV části okresu, a tak je tvořena hlavně Českým masivem. Oblast je tvořena 

transgresivním devonem a spodním karbonem (kulmem) Nízkého Jeseníku. Pod flyšovým 

příkrovem vnějších Západních Karpat se nachází sedimenty svrchního (uhlonosného) 

karbonu ležící na vrstvě spodního karbonu. Ale tyhle uhlonosné sedimenty jsou typičtější 

pro jižní část okresu resp. až na Frenštátsku, kde se vyskytují černouhelné sloje 

(Weissmannová H., et al., 2004). 

Oblast Nízkého Jeseníku je budovaná převážně droby, břidlicemi a slepenci spodního 

karbonu (kulmu) z dob paleozoika. Horniny tohoto období tvoření zejména skalní výchozy 

a kamenité sutě (Neuhäuslová Z., et al., 2001). 

Nedaleko přírodní rezervace se nachází kamenolom Jakubčovice, který 

je dominantou krajiny obce jménem Jakubčovice nad Odrou. Ložisko náleží 

Moravskoslezskému kulmu, který je typický flyšovým střídáním drob, prachovců 

a jílových břidlic. Jednotlivé vrstvy pozvolna přecházejí jedna v druhou a nejsou tak 

striktně odděleny, což má vliv na výskyt i jiných typů hornin např. slepence či pískovce 

(www.euroviajakubcovice.cz, 2012). 

 

4.2 Geomorfologie  

Geomorfologické členění oblasti je řazeno do dvou systémů. První členění území 

podle Hercynského systému: Česká Vysočina (provincie), Krkonošsko – Jesenická 

subprovincie, Jesenická oblast. Další členění území je podle Alpsko – Himalájského 

systému: Karpaty (subsystém), Západní Karpaty (provincie), Vněkarpatské sníženiny 

(subprovincie) (Neuhäuslová Z., et al., 2001). Podle nižšího geomorfologického členění 
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se území ještě dále člení: Nízký Jeseník (celek), Vítkovská vrchovina (podcelek), 

Podštátská vrchovina (okrsek) (Demek J., et al., 1987). 

PR Suchá Dora spadá do bioregionu 1.54 Nízkojesenického. Bioregion se rozprostírá 

na území střední a severní Moravy a Slezska na geomorfologickém celku Nízký Jeseník. 

Charakteristickým znakem je biota bukového stupně. Potencionální vegetaci tvoří květnaté 

či bikové bučiny a suťové lesy (Culek M., et al., 1995).  

Reliéf ČR se dělí do několika vegetačních stupňů, které se dělí podle nadmořské 

výšky a klimatických poměrů, což ovlivňuje výskyt rostlinných druhů. PR Suchá Dora 

spadá do vegetačního stupně Bukového. Bukový vegetační stupeň zaujímá reliéf vrchovin 

a hornatin v nadmořské výšce 400 – 700 m n.m. Kromě buku lesního (Fagus sylvatica) 

se zde vyskytují i jiné druhy dřevin a to zejména javor klen (Acer pseoudoplatanus ), javor 

mléč (Acer platanoides ), druhy rodu lípy (Thilia ) a jedle (Abies ) (Demek J., et al., 1987). 

 

4.3 Půdní charakteristika  

Půda je svrchni vrstva zemského povrchu, která se vyvinula zvětráním z matečné 

horniny vlivem působení vnějších činitelů (Jandák J., et al., 2010). 

Pro svažitý terén PR Suchá Dora je charakteristický půdní typ kambizem (Obrázek 

7). V blízkosti rezervace se vyskytují i jiné půdní typy. Kolem potoka Suchá a kolem řeky 

Odry se vyvinul půdní typ fluvizem (www.nature.cz). 

Kambizem se vyvíjí na svahovitém tvaru reliéfu, který je tvořený magmatickými, 

metamorfovanými a zpevněnými sedimentárními horninami. Jen velmi zřídka se vyskytuje 

i na rovinatém reliéfu. V příčném profilu má půda kambický hnědý (braunifikovaný) 

horizont. Je pro ni typická vlastnost skeletovitost a zrnitost (Němeček J., et al., 2001). 
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Legenda: 

 

 

Obrázek 7 Výřez z pedologické mapy, mapový list 25-12 (www.nature.cz) 
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4.4 Hydrologické podmínky 

ZCHÚ leží na severovýchodním svahu potoku Suchá, který je pravým přítokem 

řeky Odry. Oblast leží v povodí řeky Odry (Peichlová L., 2008). 

Sledované území náleží k úmoří Baltského moře. Oblast sledovaného ZCHÚ leží 

v blízkosti protékající řeky Odry. Řeka Odra dále pokračuje přes Ostravskou pánev 

směrem k Polsku a dále do Baltského moře (Weissmannová H., et al., 2004). 

 

4.5 Klimatologické podmínky  

Klimatologická data jsou výsledkem dlouhodobého měření stavu počasí v dané 

oblasti v závislosti na tvaru reliéfu a vegetaci. Hodnocení se provádí podle různých 

uznávaných klasifikací. 

Kőppenova klasifikace: je světově uznávanou klasifikací, která hodnotí klima 

podle průměrných ročních teplot a srážek vzhledem k vegetaci. Klasifikace byla 

vypracována v roce 1990. ZCHÚ je zařazeno do klimatické oblasti Cfb - klima 

listnatých lesů mírného pásma, písmeno C charakterizuje teplotu dané oblasti, písmeno 

f popisuje srážky a písmeno b doplňuje informace k teplotě. C informuje, že průměrná 

teplota nejteplejšího měsíce je vyšší jak 10 °C a že průměrná teplota nejchladnějšího 

měsíce je mezi -3 až 18 °C. Písmeno f informuje, že úhrn srážek v nejvlhčím letním 

měsíci je vyšší jak stejný úhrn v nejsušším zimním měsíci, ale méně než 10krát. 

Poslední písmeno b naznačuje, že teplota nejteplejšího měsíce je menší než 22 °C, když 

alespoň čtyři měsíce v roce mají průměrnou teplotu větší jak 10°C (Tolasz R., et al., 

2007). 

 

Quittova klasifikace: Quitt rozdělil klima v ČR na 23 jednotek a pro každou 

jednotku vytvořil specifické charakteristické vlastnosti klimatu (tabulka 1). ZCHÚ 

spadá do klimatické jednotky MT 2 (mírně teplá oblast) (Tolasz R., et al., 2007). 
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Tabulka 1: Charakteristika klimatické oblasti MT2, upraveno dle Atlasu podnebí (Tolasz, 2007)  

Parametr MT2 

Počet letních dní 20 - 30 

Počet dní s průměr. teplotou 10°C a více 140 - 160 

Počet dní s mrazem 110 - 130 

Počet ledových dní 40 - 50 

Průměrná lednová teplota -3 - -4 

Průměrná červencová teplota 16 - 17 

Průměrná dubnová teplota 6 – 7 

Průměrná říjnová teplota 6 – 7 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 120 - 130 

Suma srážek ve vegetačním období 450 - 500 

Suma srážek v zimním období 250 - 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 80 - 100 

Počet zatažených dní 150 - 160 

Počet jasných dní 40 - 50 

 

4.6 Biota  

Lesní společenstva jsou po dlouhá léta ohrožována působením člověka. 

Degradace lesních společenstev spočívá v masových výsadbách monokulturních porostů 

tvořených zejména smrkem ztepilým (Picea abies). Monokulturní porosty v mnoha 

místech nahrazují přirozenou skladbu lesů. Stáří dřevin je stejnověké. Tyhle aspekty 

hrají důležitou roli ve snižování diverzity lesních ekosystémů, protože tím dochází 

ke zcela narušení přirozených stanovišť. 

 

Fauna:  

Potlačený hospodářský význam ZCHÚ, umožňuje přirozený vývoj lesa. Tím 

se stává Suchá Dora významným biotopem pro mnoho druhů živočichů, kterým už byla 

jejich přirozená stanoviště narušena antropogenní činností, protože se jedná o zachovalý 

starý bučinový les. 

Zejména je důležité zmínit druhy, které se svým výskytem řadí k chráněným 

druhům. PR Suchá Dora je stanovištěm výskytu zajímavých motýlů. Najdeme zde 
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jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), bělopáska dvouřadého (Limenitis 

camilla), hnědáska květelového (Melitaea didyma) a okáče černohnědého (Erebia ligea) 

(Weissmanová, 2004). Lokalita je místem výskytu i bělopáska topolového (Limnitis 

populi), batolce duhového (Apatura iris) a batolce červeného (Apatura ilia) (Peichlová 

L., 2008). 

Zdejší bučina je hnízdištěm čápa černého (Ciconia nigra), lejska malého 

(Ficedula parva) (Obrázek 8) a holuba doupňáka (Columba oenas) (Peichlová L., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na území přírodní rezervace se vyskytuje několik významných druhů ptáků 

a motýlů, kteří seřadí k ohroženým druhům (Tabulka 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Fidecula parva (www.birdpfoto.eu) 
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Tabulka 2 Chráněné druhy na území PR, upraveno podle Vyhlášky 395/1992 Sb., ve znění pozdějších přepisů 

 

 

 

 

 

 

 

Na území přírodní rezervace bylo provedeno několik zoologických výzkumů. 

Výzkumy byly provedeny v roce 2010 pod záštitou Moravskoslezského kraje. Jeden 

výzkum se zabýval druhy z řádu  brouci - Coleoptera. Na území bylo determinováno 

okolo 123 druhů. Za zmínku stojí uvést tyto druhy střevlík (Cychrus attenuatus), 

květomil (Gonodera luperus), pýchavovník (Endomychus coccineus), roháček bukový 

(Sinodendron cylindricum), (Staphylinus macrocephalus), nosatci (Acalles camelus), 

(Acalles comutatus), (Acalles hypocrita), (Acalles pyreneus). Druhý výzkum zkoumal 

zastoupení malakofauny. Měkkýši jsou svým výskytem vázáni na mrtvé rozkládající 

se dřevo spadlých stromů, stojící stromy, podkorní místa, hrabanku a kamenité sutě. 

V této lokalitě bylo determinováno mnoho druhů měkkýšů. Mezi nejvýznamnější druhy 

patří např. nádolka moravská (Vestia ranojevici moravica), tento druh plže je endemit, 

vrásenka orlojovitá (Discus perspectivus), řasnatka břichatá (Macrogastra ventricosa), 

řasnatka nadmutá (Macrogastra tumida), chlupatka jednozubá (Petasina unidentata), 

vlahovka karpatská (Monachoides vicinus). Tyto uvedené druhy (Tabulka 3) patří 

k ohroženým druhům a jsou uvedeny v červeném seznamu. Dále zde nalezneme 

aksamitník sametový (Causa holocerisea), boděnka malinká (Punctum pygmaeum), 

ostnatka trnitá (Acanthinula aculeata) a další (www.mspp.kr-moravskoslezsky.cz). 

 

 

 

 

 

Č. název L. název Stupeň ohrožení 

čáp černý Ciconia nigra silně ohrožený 

holub doupňák Columna oenas silně ohrožený 

lejsek malý Ficedula parva silně ohrožený 

batolec červený Apatura ilia ohrožený 

batolec duhový Apatura iris ohrožený 

bělopásek dvouřadý Limenitis camilla ohrožený 

bělopásek topolový Limenitis populi ohrožený 

jasoň dymnivkový Parnassius mnemosyne kriticky ohrožený 
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Tabulka 3 Chráněné druhy bezobratlých, upraveno dle Červeného seznamu bezobratlí 

L. název Č. název Stupeň ohrožení 

Petasina unidendata chlupatka jednozubá téměř ohrožená NT 

Vestia ranojevici moravica nádolka moravská ohrožený EN 

Macrogastra ventricosa řasnatka břichatá téměř ohrožená NT 

Macrogastra tumida řasnatka nadmutá zranitelný VU 

Monachoides vicinus vlahovka karpatská téměř ohrožená NT 

Discus perspectivus vrásenka orlojovitá zranitelný VU 

Endomychus coccineus pýchavovník zranitelný VU 

Acalles camelus nosatec téměř ohrožená NT 

 

Flóra:  

Flóru lesního společenstva rozdělíme do 3 skupin. Stromové patro je zastoupeno 

druhy: buk lesní (Fagus sylvatica), třešeň ptačí (Prunus avium), jílm drsný (Ulmus 

glabra), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre), jeřáb ptačí 

(Sorbus aucuparia), lípa malolistá (Tilia cordata), smrk ztepilý (Picea abies), jedle 

bělokorá (Abies alba), habr obecný (Carpinus betulus). Keřové patro je porostlé druhy: 

líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), bez hroznatý (Sambucus 

racemosa), zimolez obyčejný (Lonicera xylostenum), lýkovec jedovatý (Daphne 

mezereum). Humozní půda a dostatek slunečního záření, zejména v jarních měsících, 

dává možnost růstu bylinnému patru, který je svoji skladbou typický pro bučinové lesy. 

Bylinné patro je tvořeno převážně druhy např. orsej jarní (Ficaria verna), mařinka 

vonná (Galium odoratum), kostřava lesní (Festuca altissima), udatna lesní (Aruncurus 

vylgaris), papradka samičí (Athyrium filix-femina), ostřice lesní (Carex sylvatica), 

šťavel kyselý (Oxalis acetosella), bažanka vytrvalá (Mercurialis perenis), náprstník 

červený (Digitalis purpurea), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice 

devítilistá (Dentaria enneaphylos), kopytník evropský (Asarum europaeum), kapraď 

samec (Dryopteris filix-mas), kakost smrdutý (Geranium robertianum), hlístník 

hlízdnák (Neottia nidus-avis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), bika 

lesní (Luzula sylvestris), violka lesní (Viola reichenbachiana), ostružiník maliník 

(Rubus ideaeus) vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) (Obrázek 9), a další 

(Weissmanová H., et al., 2004) (Štursová H., 2004). 
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Obrázek 9 Paris quadrifolia (Autor: Janečková Nikola, srpen 2011) 
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5 METODIKA A VÝZKUM 

Celý průběh zhotovení této závěrečné práce se dá rozdělit do několika menších 

etap.  

5.1 Sběr dat 

Základem tvorby práce bylo sbírání informací z knih a podobných dokumentů 

týkajících se PR, které jsou nezbytné pro vyhotovení rešeršní části této práce. Některé 

zdroje informací jsem pořídila na základě konzultace s referentkou pro ochranu přírody 

a krajiny se sídlem na krajském úřadě v Ostravě. 

5.2 Metodika 

Nezbytnou část tvořilo studium metodiky, na jejímž základě byl proveden vlastní 

výzkum. 

Fytocenologické snímkování bylo zpracováno dle metodiky, kterou používal 

J. Moravec. Celý výzkum spočívá ve výběru vhodného stanoviště, které bude stabilní 

a nebude procházet nějakými výraznými změnami v závislosti na čase jako např.: 

pokles hladiny vody, zvětšení či zmenšení hloubky půdního profilu apod., které 

by mohly ovlivnit průběh studování areálu. Pro přesnější charakteristiku daného 

společenstva je nutné si celou plochu areálu rozčlenit do malých segmentů. 

Na jednotlivých segmentech budou sledovány druhové složení tamního společenstva, 

hustota jeho populací a jejich četnost výskytu. Pro jednotlivá společenstva jsou 

navržena různá kritéria velikostí sledovaných ploch. Pro lesní společenstvo je dána 

plocha v rozmezí 200 - 500 m
2
, xenomorfní travinné společenstvo: 50 - 100 m

2
, 

keříkové společenstvo: 10 -25 m
2
 atd. Nejlepší tvar studovaných ploch je čtverec 

popřípadě obdélník, protože jsme schopni přesně určit velikost plochy. Tvar se odvíjí 

od velikosti a tvaru areálu. Hustota pokryvnosti jednotlivých druhů se provádí 

na základě subjektivního odhadu a za použití stupnic např. Braun-Blanquetova stupnice 

(Obrázek 10). Výsledky fytocenologického zkoumání se zapisují do fytocenologických 

snímků. Snímek musí obsahovat jméno autora, údaje o areálu a výsledky zkoumání 

(Moravec J., et al., 1994). 
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Tabulka 4 Braun Blanquetova stupnice pokryvnosti upraveno podle J. Moravce (Fytocenologie, 1994) 

 

5.3 Terénní práce 

Výzkum probíhal v létě roku 2011 a na jaře roku 2012. V terénu na území 

PR jsem si náhodně zvolila několik sledovaných ploch – segmenty. Každý sledovaný 

segment měl čtvercový tvar, jehož strana dosahovala velikosti 15 m. Na každé 

sledované ploše jsem odhadla pokryvnost podle Braun – Blanquetovy stupnice 

pokryvnosti uvedené v knize Fytocenologie od Jaroslava Moravce z roku 1994. Odhadla 

jsem pokryvnost stromového patra, keřového patra a bylinného patra. Názvy rostlin jsou 

sjednány dle Klíče ke květeně České republiky (Kubát K., et al., 2002). Spočetla jsem 

četnost výskytu jednotlivých druhů na jednotlivých segmentech. Výsledky jsem 

zaznamenala do terénního zápisníku a následně pak zpracovala do tabulek 

(fytocenologické snímky).  

V roce 2011 na jaře jsem se poprvé seznámila se zájmovým územím PR. Vlastní 

terénní práce jsem se snažila uskutečnit co v nejkratším časovém období, aby všechny 

5 - pokryvnost 75 – 100% 

4 – pokryvnost 50 – 75% 

3 – pokryvnost 25 – 75 % 

2 – pokryvnost 5 – 25 % 

1 – pokryvnost pod 5% (dosti hojně až 

roztroušeně) 

+ - pokryvnost zanedbatelná, roztroušeně 

r - ojediněle 

Obrázek 10 Braun - Blanquetova stupnice převzato od J.Moravce (Fytocenologie, 1994) 
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fytocenologické snímky byly vyhotoveny za stejných podmínek. V srpnu roku 2011 

jsem byla vyhotovit fytocenologické snímky, kde jsem si zvolila náhodně 6 segmentů. 

V roce 2012 v měsíci dubnu jsem byla na území znovu. Provedla jsem zde 

fytocenologické snímky na náhodně vybraných 6 segmentech. Zde jsem zachytila 

počátek jarního aspektu.  

 

5.4 Zpracování dat 

Výsledky z terénního průzkumu PR Suchá Dora jsem zpracovala do podoby 

fytocenologických snímků pomocí programu MS Excel 2007. Každý snímek obsahuje 

informace o jednotlivých segmentech a druhy rostlin zastupující bylinné, keřové 

a stromové patro. Vyhotovila jsem subjektivním odhadem pokryvnost jednotlivých 

druhů rostlin rostoucích v daných segmentech za použití Braun – Blanquetovy stupnice 

pokryvnosti (Moravec J., 1994). Zhodnotila jsem celkově procentuální zastoupení 

bylinného, keřového a stromového patra.  
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6 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V rámci terénního šetření bylo zjištěno, že se v zájmové oblasti především nachází 

druhy zastupující stromové patro a patro bylinné. Keřové patro je vyvinuto velmi 

vzácně a vyskytuje se dosti roztroušeně. Druhy, jenž jsem našla a na místě 

determinovala pomocí Klíče ke květeně České republiky (Kubát, 2002), jsou shodné 

s druhy uvedenými v knize Mapa potencionální vegetace České republiky. Nenašla jsem 

zde jedli bělokorou (Abies alba), která by se zde mohla přirozeně vyskytovat. Lesní 

porost je potencionálně ohrožen smrkovou monokulturou, která roste v sousedství 

zkoumané oblasti. Ohrožení spočívá ve výskytu náletů smrku.  

Tabulka 5 Fytocenologický snímek ze dne 14.8.2011 

Lokalita PR Suchá Dora Autor Janečková 

Plocha snímku 15x15 
 

Datum 14.8.2011 

Expozice svahu S S S S S S 

Segment č. 1 2 3 4 5 6 

Stromové patro E3 80% 70% 60% 70% 50% 50% 

Acer pseudoplatanus 
  

3 4 
 

r 

Carpinus betulus 1 
 

r 2 
  

Fagus sylvatica 4 4 3 2 5 2 

Keřové patro E2 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Daphne mezereum 
 

r 
    

Bylinné patro E1 90% 30% 40% 30% 80% 50% 

Athirium filix-femina 4 + 4 
  

3 

Dryopteris filix-mas 
   

3 4 
 

Galeobdolon montanum 4 
 

3 
   

Galium odoratum 2 
  

2 2 
 

Impatiens parviflora 5 
 

2 
 

3 
 

Oxalis acetosella 4 
 

3 5 5 
 

Paris quadrifolia 
 

2 
    

Petasites albus 
    

4 
 

 

V tabulce 5 jsou zaznamenány informace o terénním výzkumu ze dne 14. 8 2011. 

Dozvíme se počet segmentů, orientaci svahu na světovou stranu a druhy vegetace, která 

rostla v daných segmentech. Je zde uvedena plocha, kterou zabíral každý segment. 

Velikost plochy činila 15x15 m. Studium segmentu probíhalo ve vertikálním členění 

společenstva. Společenstvo je rozděleno na stromové patro - E3, keřové patro - E2 
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a bylinné patro - E1. Každé patro je charakterizováno procentuálním vyjádřením 

pokryvnosti. Z tabulky vyčteme jednotlivé rostliny a dřeviny, které se nachází v různých 

patrech u jednotlivých segmentů. U každého druhu vegetace bylo subjektivně 

ohodnoceno jeho pokryvnost. Pokryvnost je vyjádřena podle Braun – Blanquetovy 

stupnice (J.Moravec, 1994). Vegetace zachycuje období letního aspektu bučinového 

lesa v měsíci srpnu. Letní aspekt zachycuje vrcholné období vegetační doby. 

U stromového patra je patrné, že dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), 

který se nacházel v každém zkoumaném segmentu. Nejmenší zastoupení ve stromovém 

patře zaujímá habr obecný (Carpinus betulus). Keřové patro bylo vyvinuté pouze 

v jednom studovaném úseku, našla jsem zde růst lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). 

Pokryvnost bylinného patra byla různá v závislosti na vlhkosti půdy a prosvětlenosti 

stromového patra. Nejvýraznějšími druhy, co se týče výskytu v jednotlivých 

segmentech, byly papradka samičí (Athirium filix-femina) a šťavel kyselý (Oxalis 

acetosella). Nejmenší zastoupení v bylinném patře mělo vraní oko čtyřlisté (Paris 

quadrofolia). Reliéf areálu PR je dosti svažitý a terén je suťovitý. 

Tabulka 6 Fytocenologický snímek ze dne 7.4.2012 

Lokalita PR Suchá Dora Autor Janečková 

Plocha snímku 20x20 
 

Datum 7.4.2012 

Expozice svahu S S S S S S 

Segment č. 1 2 3 4 5 6 

Stromové patro E3 70% 70% 60% 70% 50% 70% 

Acer pseudoplatanus 
  

3 4 
 

r 

Carpinus betulus 
  

r 2 
  

Fagus sylvatica 4 4 3 2 5 r 

Keřové patro E2 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Ribes alpinum 
     

r 

Bylinné patro E1 20% 10% 5% 10% 10% 50% 

Asarum europaeum 1 + 
    

Corydalis cava 
     

+ 

Dentaria bulbifera 
 

1 
  

1 
 

Dentaria enneaphylos 
 

1 r 
   

Ficaria verna 2 
     

Isopyrum thalictroides 
     

2 

Mercurialis perennis 2 2 1 1 + 1 

Petasites albus r 
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Fytocenologický snímek z dubna roku 2012 nám ukazuje tabelárně zpracované 

výsledky z terénního výzkumu. Tabulka nám ukazuje kolik, bylo provedeno zkoumání, 

na jaké ploše, orientaci terénu a vertikální členění vegetace lesního společenstva včetně 

druhového složení a pokryvnosti, kterou zaujímala. Sledování vegetace bylo provedeno 

na 6 místech, které byly náhodně vybrány po celé délce severního svahu. Jednotlivé 

plochy měly rozlohu 20x20 m. Vegetace byla zachycena ve fázi počátku jarního 

aspektu, proto není zápoj bylinného patra tak rozmanitý. Přesto se zde nacházely různé 

byliny. Stromy byly v bezlistém stavu, byliny byly ve fázi růstu listových částí. 

Na základě výsledků můžu konstatovat, že dominantním druhem stromového patra 

je opět buk lesní (Fagus sylvatica). Pouze v jediném segmentu jsem viděla růst zástupce 

keřového patra a to druh rybíz alpínský (Ribes alpinum). V bylinném patře zaujímal 

dominantní postavení druh bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis). Ve fázi kvetení již 

byla k vidění zapalice žluťucholistá (Isopyrum thalictroides), dymnivka dutá (Corydalis 

cava) a kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphylos). 

V příloze jsou vyhotoveny grafy znázorňující zastoupení jednotlivých druhů 

v různých výškových patrech lesního společenstva. 

Na území jsem během terénního průzkumu zaznamenala četné vývraty stromů. 

Vývraty mohly způsobit nepříznivé povětrnostní podmínky nebo to může být spjato 

s podložím, které je tvořeno nezpevněnou sutí. Vyvrácené kusy jsou v areálu ponechány 

přirozenému rozkladu a budou sloužit jako stanoviště či jako potrava pro mnohé 

organismy. 

Graf 1 Pokryvnost Fagus sylvatica na území PR, srpen 2011 
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Graf znázorňuje procentuální pokryvnost buku lesního (Fagus sylvatica) ve všech 

6 sledovaných segmentech na území PR v měsíci srpnu 2011.  

 

Graf 2 Pokryvnost Mercurialis perennis na území PR, duben 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf znázorňuje pokryvnost bažanky vytrvalé (Mercuriakis perennis) na území 

PR v rámci všech 6 sledovaných segmentů za měsíc duben 2012. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámení se s územím PR, která je zastoupena dvěma typy 

vegetace a to květnatou bučinou a suťovým lesem. Seznámila jsem se s rostlinnými 

druhy typickými pro tuhle vegetaci. Během vypracování této práce jsem se naučila, jak 

se zpracovává závěrečná práce a vyhotovuje rešeršní a praktická část. 

Závěrečná práce obsahuje můj prvotní výzkum. Po nastudování metodiky podle 

J. Moravce jsem aplikovala své poznatky v praxi. Výsledkem bylo vypracování 

fytocenologických snímků. Během prací v terénu jsem si všímala, v jakém stavu se les 

nachází a co se v něm vyskytuje za vegetaci. Následně jsem své výsledky mapování 

porovnala s mapou potencionální vegetace České republiky. Přičemž jsem zjistila, že na 

stanovišti se vyskytují tytéž druhy, které jsou zde uvedeny. PR Suchá Dora spadá do 

kategorie 20. Kostřavové bučiny, pro níž jsou typické tyto druhy buk lesní (Fagus 

sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), kapraď samec (Dryopteris filix-mas)a 

šťavel kyselý (Oxalis acetosella). Vše tedy naznačuje, že přírodní rezervace není nyní v 

ohrožení nežádoucích druhů rostlin zejména druhů invazních.  

Bakalářská práce se stala podkladem pro následné vypracování diplomové práce, 

ve které bych se zabývala geobiocenologickým zkoumáním podle metodiky A. Zlatníka 

s možností případného navržení plánu péče. 
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Obrázek 11 Výřez mapy potencionální přirozené vegetace (www.geoportal.gov.cz) 
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Obrázek 12 Petasites albus (Autor: Janečková Nikola, duben 2012) 
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Obrázek 13 Letní aspekt na vybraném segmentu (Autor: Janečková 

Nikola, srpen 2011) 

Obrázek 14 Počátek jarního aspektu na vybraném segmnetu (Autor: Janečková 

Nikola, duben 2012) 
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