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Anotace 

Práce popisuje vztah mezi bylinným patrem a druhovým složením porostů. Cílem 

práce je tak vyhodnotit stav lesa ve vztahu k druhovému složení jednotlivých dřevin.  

První část práce popisuje druhovou rozmanitost vegetace na základě dlouhodobého 

monitoringu. Následně díky inventarizaci je vyhodnocen celkový stav vývoje vegetace na 

sledovaných plochách.  

 Druhá část práce vyhodnocuje věkovou strukturu porostních skupin. Díky všem 

získaným výsledkům je porovnáván jak vývoj podrostů, tak i porostů v jednotlivých 

lesních typech na zkusných plochách.  

Druhové složení bylinného patra společně s podložím (matečná hornina) jsou 

indikátory stanoviště a slouží k určení přirozených druhů dřevin, které by se měly na 

zmíněných plochách přirozeně vyskytovat. 

 

Klíčová slova 

 Vývoj lesa, fytocenologie, společenstvo rostlin, vývoj vegetace, monitoring, věková 

struktura, lesní porosty, lesní typy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The project describes the relationship between a herb layer and a species 

composition of the vegetation. The aim of this study is to evaluate the condition of the 

forest in relation to the composition of the individual tree species. 

The first part of the work describes vegetation the species diversity on the basic of 

the long term monitoring. Then, due to this inventory, the overall state of the vegetation of 

the researched areas is evaluated. 

The second part evaluates the age structure of the stand groups. Owing to all the 

results obtained both the undergrowth plot development and the vegetation in different 

forest types are compared. 

The species composition of the herb layer and a bedrock (parent material) are the 

indicators of the habitat and serve as the determination of the natural tree species which 

should occur naturally in the mentioned areas. 

 

Keywords 

Forest development, phytosociology, plant communities, vegetation development, 

monitoring, age structure, forests, forest types. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů 

Ad   k (v kapitole) 

aj.   a jiné  

atd.   a tak dále 

BK   buk 

BO   borovice 

BR   bříza 

cm   centimetr 

č.   číslo 

ČSR   československá republika 

ČSSR   československá socialistická republika 

DB   dub 

ha   hektar 

CHOPAV  chráněné oblasti přirozené akumulace vod    

JS   jasan 

KL   javor klen 

kol   kolektiv 

LHC   lesní hospodářský plán 

LP   lípa  

LS   lesní správa 

LVS   lesní vegetační stupeň 

m
2
    metr čtvereční 

MD   modřín 

mm
   

milimetr 

m   metr 

m n. m.  metrů nad mořem 

např.   například 

MT   mírně teplá oblast 

OL   olše 

PHO   pásmo hygienické ochrany 

PLO   přírodní lesní oblast 

Sb.    sbírka 



SM   smrk 

Tab.   tabulka 

tj.   tak jinak 

Tzv.   tak zvaný 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VŠB - TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

°C   Celsiův stupeň 
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1  Úvod 

Lesy jsou nedílnou součástí životního prostředí a života kolem nás. V České 

republice zaujímají více než  1/3 plochy území našeho státu.  

Podle definice je les pozemek s lesním stromovím, sloužící k produkci dřeva a 

poskytování mimoprodukčních užitků“ postrádají jeho vnitřní podstaty. Les není jen 

sumou stromů s určitou minimální plochou, výškou, zápojem, ale něco víc. Vědomí o 

neodlučitelném společenství živých organismů a prostředí v přírodě a vzájemných vztazích 

mezi abiotickými a biotickými složkami však není tak zcela nové. Nejlépe se to podařilo až 

při pojetí lesa jako ekosystému, což je pojem, který jako první použil anglický biolog 

Tansley (1935). 

V mé práci se snažím zhodnotit druhovou skladbu lesního ekosystému na 

vybraných stanovištích zájmového území.  

Pro zhodnocení jednotlivých stanovišť využívám metody fytocenologického 

průzkumu. 

Cílem práce je tak vyhodnotit stav lesa ve vztahu k druhovému složení 

jednotlivých dřevin. K tomu jsem si vybrala tři typy ploch, které se nacházejí v opavském 

regionu. 

Výběr ploch spočívá v podobnosti přírodních poměrů, ale i v odlišnosti věkové 

struktury dřevin a typů porostů.  

Součástí práce je fytocenologický průzkum, který má zachytit jarní aspekt, letní a 

pozdně letní aspekt. Fytocenologické snímky mají vyhodnotit odlišnost rostlinných druhů 

podle toho, v jakém lesním porostu se nacházejí a mají ukázat, jak se liší přírodní 

podmínky a typy porostů. Na základě analýzy lesních společenstev a následného 

vyhodnocení zjištěných dat a prozkoumané věkové struktury (metodou pomocí 

Presslerovým nebozezem a za pomocí Lesního hospodářského plánu), se dá zjistit, jak 

rychle se vyvíjí podrost, tak i porost v jednotlivých typech lesních porostů. Nakonec 

proběhne grafické zhodnocení porostů a podrostů. V závěru budou všechny výsledky mezi 

sebou porovnány, zhodnoceny a prodiskutovány. Výsledky z terénu by měli posloužit 

k porovnání odlišnosti mezi třemi plochami a zákonitostmi lesních porostů z odborné 

literatury.  



 

 

Než budou plochy tří typů porostů důkladně analyzovány a vyhodnocovány, je 

třeba charakterizovat jednotlivé lesní porosty a jejich přírodní podmínky na vybraných 

plochách. 

Mapa zájmového území 

 

Obrázek 1 Mapa zájmového území 

 

 
Obrázek 2 Typologická mapa – Josefovice 



 

 

 
Obrázek 3 Typologická mapa  - Hrabyně 

 

 
Obrázek 4 Typologická mapa Budišovice 

 

 

 

 

 



 

 

2 Přírodní podmínky vymezeného území  

Pro výzkum a pozorování byly zvoleny tři lesní plochy v opavském regionu: 

 Josefovice - listnatý porost 

  

Obrázek 5 Pohled na plochu 

Obrázek 6 Pohled na plochu 

  
Obrázek 7 Pohled na plochu 

Obrázek 8 Pohled na plochu 

  

První plochu tvoří listnatý porost s bukovým zastoupením o rozloze 3,35 ha, která 

se nachází v Josefovicích. Nyní je tato plocha vyhlášená „Rezervací“. Je zde vidět, že zde 

člověk zasahuje jen minimálně. Můžeme tedy tuto plochu nazvat jako les přírodě blízký.  

 

 

 Hrabyně - smíšený porost 



 

 

  

Obrázek 9 Pohled na plochu 

Obrázek 10 Pohled na plochu 

  
Obrázek 11 Pohled na plochu 

Obrázek 12 Pohled na plochu 

 

Druhá plocha je tvořena smíšeným porostem s rozlohou 3,62 ha, kterou najdeme 

v Hrabyňských lesích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Budišovice - smrkový porost 

  

Obrázek 13 Pohled na plochu 

Obrázek 14 Pohled na plochu 

 

V Budišovicích se rozléhá třetí plocha smrkové monokultury, která zaujímá 

rozlohu 3,09 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Hydrografie   

 Všechny tři plochy se nacházejí v lesním hospodářském celku Opava. 

Hydrograficky celé území LHC náleží do úmoří Baltického moře a zároveň patří do povodí 

Odry. Západní, severozápadní a střední část území je odvodňována řekou Opavou se svými 

přítoky. V západní a severozápadní části jsou to především pravostranné přítoky - Čížiná, 

Heralitcký potok a Velká. Hlavní řekou jihozápadní a jižní části LHC je řeka Moravice se 

svým hlavním levostranným přítokem řekou Hvozdnice. Střední část je pak odvodňována 

přímo řekou Opavou. V jihovýchodní části je důležitý zlom v oblasti kopce Hůrka (530 m 

n.m.), kde je povodí Opavy vystřídáno povodím řeky Odry. Tato oblast je odvodňována 

především levostrannými přítoky, např. říčkou Bílovkou. Severovýchodní část u polských 

hranic nad obcí Kravaře patří do povodí Levostranných přítoků Odry (LHC, 2009). 

2.2 Poměry geologické   

LHC Opava se nachází na území PLO 29 – Nízký Jeseník, na poměrně 

jednoduchých geologických strukturách. Až na malé výjimky je geologické podloží PLO 

29 - Nízký Jeseník tvořeno paleozoickými flyšovými sedimenty nazývanými kulmem. 

Vesměs jde o sedimenty spodního karbonu. Přesněji plochy Josefovice, Hrabyň a 

Budišovice se rozkládají na území, kde převažují kulmské břidlice a slepence (LHC, 

2009).  

2.3 Poměry pedologické 

Půdní vlastnosti jsou ovlivněny především horninou /pokryvnými útvary/ a 

klimatem, méně reliéfem. Pro oblast je charakteristická naprostá převaha vyvinutých půd 

hnědozemního procesu /68,1 %/ a významný podíl pseudoglejových půd /22,4 %/ 

s přechodu k nim. Naproti tomu jsou v ní nepatrně zastoupeny rankerové a nevyvinuté 

půdy a také glejové půdy. V zrnitostním složení má, vzhledem ke sprašovým pokryvům, 

výraznou převahu skupina hlinitých půd. V ní hlinité půdy na písku se vážou na sprašové 

hlíny malé mocnosti s podložím čtvrtohorních písků. Skupina písčitých půd je zastoupena 

slabě, kamenitých skeletových půd zcela nepatrně (LHC, 2009). 



 

 

2.4 Poměry klimatické 

Území LHC Opava spadá do těchto klimatických oblastí a okrsků:  

Oblast B:  

okrsek B3 - mírně vlhký, s mírnou zimou (viz obrázek 1) 

okrsek B5 – mírně teplý, vlhký (Kolektiv, 1958). 

 

 

Obrázek 15 Mapa klimatických oblastí (Quit, 1975) 

MT9 – velmi krátké až krátké léto, přechodné období je dlouhé, mírně chladné 

jaro a mírný podzim, zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 1 Charakteristiky oblastí 

 

Charakteristiky MT 9 

Počet letních dnů 40-50 

Počet dnů nad 10°C 140-160 

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30-40 

Průměrná teplota v lednu  -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci 17-18 

Průměrná teplota v dubnu 6 -7 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 8 

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 

mm 100-120 

Úhrn srážek ve vegetační době 400-450 

Úhrn srážek v zimě 250-300 

Srážky celkem 650-750 

Počet dnů se sněhem 50-60 

Počet dnů zamračených 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 

(Quit, 1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7°C. viz obrázek 16 

 

Obrázek 16 Mapa průměrných ročních teplot (Quit, 1975) 

 

Průměrné roční srážky se pohybují od 600 do 750 mm viz Obrázek 17 Mapa 

ročních průměrných úhrnů srážek (Quit, 1975). Většina území LHC Opava leží v ročním 

úhrnu okolo 650 mm srážek. Jižní a západní okraj je v oblasti okolo 700 mm. Severní a 

severovýchodní cíp LHC leží v oblasti s průměrným úhrnem 550 mm ročních srážek. Tyto 

údaje však musíme brát jako orientační a platné v minulosti. V současnosti se na území 

LHC objevuje velký srážkový deficit.  Průměrná délka vegetačního období je 146 dnů. 

Langův dešťový faktor se pohybuje mezi 85, až 115 což představuje semihumidní až 

humidní oblast (LHC, 2009).   



 

 

 

Obrázek 17 Mapa ročních průměrných úhrnů srážek (Quit, 1975) 

Podle údajů poskytnutých panem Ing. Musilem, správcem LS, pro vypracování 

předběžné zprávy jsou na území LHC v posledních letech patrné výrazné změny v klimatu. 

Jedná se především o tyto klimatické charakteristiky: - Nárůst průměrných ročních teplot a 

také teplot v období IV. - IX. A zvláště V. až VIII. - Pokles ročních srážkových úhrnů i 

srážkových úhrnů v období IV. - IX.  - Pokles hodnot ročního Langova koeficientu a 

Langova koeficientu pro období IV. – IX. - Nárůst roční délky slunečního svitu a 

významný nárůst délky slunečního svitu v období IV. – IX., zvláště v měsících V. a VIII. - 

Významný nárůst absolutních ročních četností dnů s průměrnou denní teplotou +0°C, 

+5°C, +8°C, +10°C (LHC, 2009). 

Významný nárůst ročních sum průměrných denních teplot vzduchu  0°C, +5°C, 

+8°C,+10°C - Pokles ročních četností srážkových dnů s denními srážkovými úhrny 

+5mm,+8mm, +10mm - Pokles srážkových úhrnů větších než 

+0mm,+5mm.+8mm,+10mm - Pokles vydatnosti srážek - Významný nárůst výše 

potenciální evapotranspirace ročních hodnot i v období IV. - IX. a v jednotlivých měsících  

- Výskyt vláhového deficitu ve všech sledovaných obdobích - Snižování hodnot vláhové 

bilance (sestupný trend) v letech 1984-2006 - Vodní režim v oblasti LS Opava postupně 

přechází v posledním desetiletí do režimu výparného, kdy atmosférické srážky jsou nižší 

než výpar. Všechny tyto charakteristiky mají neblahý vliv na zdravotní stav SM a jsou 

spolu s dalšími vlivy jednou z příčin jeho chřadnutí na území LHC (LHC, 2009). 



 

 

2.5 Charakteristika porostů na hodnocených plochách 

Plocha Josefovice 

Nachází s v porostní skupině  811 B 17 

Charakteristika porostu 

PLO (přírodní lesní oblast)   29 - Nízký Jeseník 

Plocha porostní skupiny  3,35 ha 

Lesní typ    3B1 (Bohatá dubová bučina s ostřicí chlupatou) 

Lesní vegetační stupeň  3 (dubovobukový) 

Věk     170 let 

Hospodářský soubor   456 

Zastoupení v %    (BK 75, DB 20, JS 5)   

Zakmenění    7 (využito 70% plochy) 

 

Plocha Hrabyň 

Nachází s v porostní skupině  814 E 9/2 

Charakteristika porostu 

PLO (přírodní lesní oblast)   29 - Nízký Jeseník 

Plocha porostní skupiny  3,62 ha 

Lesní typ    4O1 (svěží dubová jedlina) 

Lesní vegetační stupeň  4 (bukový) 

Věk – spodní etáž   17 let 

Věk – horní etáž   86 let 

Dvouetážová skupina – horní etáž je mezernatá kmenovina, spodní etáž je mlazina. 

Hospodářský soubor   456 

Spodní etáž – smíšený porost, zastoupení v % (SM 55, KL 25, BK 15, OL 3, LP 2)   

Horní etáž – smíšený porost, zastoupení v % (BK 30, SM 25, BO 10, DB 10, MD 10, JS 7, 

BR 5, KL 2, OS 1) 

Zakmenění – spodní etáž  4 (využito 40% plochy) 

Zakmenění – horní etáž  7 (využito 70% plochy) 

 

 



 

 

Plocha Budišovice 

Nachází s v porostní skupině  811 D 3 

Charakteristika porostu 

Mlazina až kmenovina s převahou smrku na rovině 

PLO (přírodní lesní oblast)   29 - Nízký Jeseník 

Plocha porostní skupiny  3,09 ha 

Lesní typ    4B1 (bohatá bučina s mařinkou vonnou) 

Lesní vegetační stupeň  4 (bukový) 

Věk     26 let 

Hospodářský soubor   451 

Zastoupení v %    (SM 89, MD 5, BR 3, BK 1, BO 1, DB 1)   

Zakmenění    9 (využito 90% plochy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Význam a funkce lesa, hodnocení věkové a porostní 

struktury lesů, fytocenologie lesů 

3.1 Les a jeho význam 

Les je přirozené živé společenstvo, ekosystém, je domovem a útočištěm pro velké 

množství rostlin a živočichů. 

Úkolem pěstování lesa je přispívat s minimálním vynakládáním energie k utváření 

lesních ekosystémů, tak aby jejich uvedené biologické vlastnosti a funkce zůstaly natrvalo 

zachovány a podle možností byly i zlepšovány ku prospěchu lidské společnosti (Poleno, 

2007). Je nutné chápat les jako jednotu půdního typu, humusu, vegetačního krytu a 

stromového patra (Průša, 1969). 

Les má pro život lidí velký význam, a to zejména: 

a) Klimatický význam- díky tomu, že stromy spotřebovávají ze vzduchu oxid 

uhličitý a vracejí zpět kyslík, ozdravují životní prostředí a ovlivňují klimatické podmínky 

b) Vodohospodářský význam- les je zásobárnou spodní vody, protože jeho kořeny 

zachycují povrchovou dešťovou vodu a pomáhají zajistit její vsakování do podzemních 

zásobáren 

c) Ochranný význam- stromy svým křenovým systémem zpevňují půdu a tím 

brání splavování a sesuvům půdy 

d) Rekreační význam lesa- Les nabízí ideální prostředí pro nejrůznější procházky, 

houbaření, sběr lesních plodů, vyjížďky na kole, běžkách, zákoutí pro relaxaci… 

e) Estetický význam- přirozené prostředí, pěkná příroda, zvířata, pěkné výhledy z 

kopců a hor (www.ped.muni.cz). 

3.2 Funkce lesa 

Z lesnického hlediska za funkce lesů můžeme považovat ty přínosy podmíněné 

existenci lesa, které společnost prostřednictvím orgánů státní správy v plánu přisuzuje při 

zabezpečování svých materiálních a nemateriálních potřeb, a které lesní hospodářství 

cílevědomě využívá při vynakládání práce ve specifickém využití lesa a jak s ním zacházet 

(Randuška, 1986). 

http://www.ped.muni.cz/


 

 

Současným problémem lesníků i ochranářů je, že o převážnou většinu lesů je 

třeba pečovat podle všech funkčních hledisek využívání lesa. Uvažovanou škálu funkcí 

lesů zachycuje jedno zmožných schémat podle Plívy (2012). 

I. Produkční funkce 

1. 1. dřevoprodukční 

2. vodohospodářská (především PHO II. III. – pásma hygienické ochrany II. a 

III. stupně, CHOPAV – chráněné oblasti přirozené akumulace vod) 

3. jiné produkty (lesní plody, pryskyřice, lesní zvěř aj.) 

II. Ochranné funkce – ekologické 

„pasivní“ – vázané na lokalitu 

1. půdoochranná   

a, protierozní 

b, protideflační 

c, protisesuvná 

d, protilavinová 

e, břehoochranná 

„aktivní“ – volitelné co do lokalizace ochraňovaných objektů 

2. vodoochranná (PHO I. ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů) 

3. atmosférická (proti nepřízni klimatu – ochrana jiných kultur, sídlišť, 

dopravní sítě   

a, protiimisní (filtrační) 

b, protihluková (izolační) 

4. bariérová (optické zakrytí objektů) 

III. Společenské funkce 

dané, spjaté s lokalitou či objektem a účelově na ně vázané 

1. přírodně krajinářská (kulturní v širším smyslu) 

a, krajinno-ekologická (chráněné ostrůvky lesa v regionech chudých na lesy) 

b, krajinno-estetická 

c, přírodně ochranářská (kulturní v užším smyslu) 

d, ekologicky stabilizační (ÚSES – s omezenou možností alternativních řešení) 

   



 

 

posouvatelné, více čí méně volitelné 

2. zdravotně rekreační 

a, rekreační 

b, léčebná (lázeňská) 

3. institucionální 

a, výzkumu 

b, výuky 

c, ochrany státu (vojenského cvičení) 

4. provozně užitková 

a, myslivosti 

b, reprodukce genofondu (genové základny lesních dřevin mají primární význam 

pro produkci, ale existují vztahy ke všem ostatním funkcím, protože využívání vhodných 

genových zdrojů je základem trvalosti lesních ekosystémů pro kteroukoli funkci) (Míchal, 

1999). 

Dle platné legislativy, zákon č. 289/1992 Sb., lesní zákon, jsou v § 3 tyto základní 

kategorie lesů: 

Lesy hospodářské, kam se řadí plochy Budišovice a Hrabyň 

Lesy ochranné 

Lesy zvláštního určení, do této kategorie patří Josefovice 

3.3 Hodnocení věkové a porostní struktury lesů 

I. Věkové hodnocení 

Věkové hodnocení porostu charakterizují věkové rozdíly stromů a dřevin, které 

tvoří porost. Všeobecně můžeme pokládat porosty, které patří do jedné věkové třídy za 

rovnověké.  Rovnověké porosty vznikají většinou při umělé obnově (po holosečích-

výmladkový porost). Naopak porosty, které vykazují velké věkové rozdíly, hovoříme o 

různověkých porostech. Rovnověkost nebo různověkost může být stejná jako rovnorodost 

a různorodost trvalá nebo dočasná. Trvale rovnověké porosty z jedné nebo několika dřevin 

vznikají současnou jednorázovou přirozenou obnovou využitím jednoho semenného roku, 

ale nejčastěji umělou obnovou. Dočasné rovnověké porosty se v pozdějším vývoji doplňují 



 

 

o jedince dřeviny mladšího věku, při prosvětlování – a tak se porost stává různověký 

(Korpel, 1991).   

Trvale různověké porosty si zachovávají věkové členění po dobu celého života. 

Dočasně různověké porosty ztrácejí mladší nebo i starší složky porostu a porost pak tvoří 

stromy jedné dřeviny nebo více dřevin přibližně stejného věku. Zvláštní věkové členění 

porostu vzniká tehdy, jestliže pro ochranu, stínění a meliorační půdy, výchovu dřevin, se 

dá vytvořit v dospívajícím porostu mladší vrstva pomocných (krycích a hnojivých) dřevin, 

často keřů a dřevin vyplňující kmenový prostor, nebo při přirozené obnově pod mateřským 

porostem (Korpel, 1991).  

Jednotlivé dřeviny dosahují rozdílného věku. Např. 250 roků se dožívá smrk, 

jasan, javor, borovice sosna a cer, jilm, buk a jedle, nad 500 roků dub, lípa a tis. Nejméně 

se dožívá bříza, osika, a vrby. Ojediněle jsou známé duby a tisy ve věku nad 2000 let a 

Sequoia na 5000 let. Jednotlivé hospodářské porosty podle věku a vývoje dělíme do tzv. 

věkových tříd podle Janečka (1961): 

Mladiny – nejmladší porosty od  1 – 20 let 

Tyčoviny -  porosty od   21 - 40 let 

Porosty středního věku od   41 – 60 let 

Dozrávající porosty od   61 – 80 let 

Těžební a zralé porosty od   81 – 100 let 

Přestárlé porosty nad   100 let  

Věk porostů můžeme určit jednak spočítáním přeslenů (u jehličnatých porostů) 

nebo letokruhy na pařezech vykácených stromů (počet letokruhů plus výška pařezu tj. od 1 

– 5 let, udává věk stromu) a konečně navrtáním Presslerovým nebozezem a spočítáním 

letokruhů na vyvrtaném slípečku (Janečko, 1961). 

V každém porostu dochází v průběhu růstu ke vzniku rozdílů v tloušťce a výšce 

stromů – tloušťkové a výškové členění, a to v důsledku věkových rozdílů, různých 

růstových schopností jednotlivých druhů dřevin, ale i jedinců stejné dřeviny. 



 

 

Rychlost vývoje nezávisí jen na rychlosti hromadné hmoty, ale závisí na povaze 

rostliny a podmínkách okolního prostředí. První klasifikaci na podkladě stádiového vývoje 

viz tabulka 2: 

Tabulka 2 Klasifikace stromů podle Janečko 

(Pro nesmíšené a rovnověké porosty) 

Trvání věkových etap růstu a vývoje v letech 

Dřevina mladost dospělost  stáří 

Borovice do 20 - 30 30 - 80 80 - 100 a víc 

Smrk do 40 - 60 60 - 100 značně nad 100 

Bříza  do 20 - 25 25 - 60 nad 60 

osika do 15 - 20 25 - 40 - 60 nad 50 - 60 

II. Porostní struktury 

Struktura porostu je celé vnitřní uspořádání, výstavba a kompozice složitého 

souboru stromů. Musí tedy zachytit všechny znaky porostu v určitém okamžiku, aby bylo 

možné porovnávat různé porosty i ten stejný porost v různých obdobích. Je to statistické 

zachycení všech kvantitativních znaků, jako výsledek růstu a vývoje porostu. Pod růstem 

přitom rozumíme vnější-kvantitativní a pod vývojem vnitřní-kvantitativní změny 

v porostu.  

Při charakterizování struktury je třeba zohlednit následující znaky porostu: 

   1, původ porostu a jeho složek 

  2, složení porostu 

  3, smíšení porostu 

  4, věkové členění porostu 

  5, výškové a tloušťkové členění porostu 

  6, zápoj porostu 

  7, vnitřní stavba porostu (prostorové členění) 

 



 

 

Ad I. - Porost nebo jeho jednotlivé složky – stromy můžou být semenné nebo 

výmladkového původu. První vznikly klíčením a růstem ze semen opadaných ze stromů, 

vysetých na půdu v porostu člověkem, vypěstováním ze semena v lesních školkách a 

vysazených na lesní půdu. Druhé vznikly vegetativně z adventivních pupenů, po z kácení 

stromu, poranění nebo podráždění dělených pletiv kambia větví, kmenu, pařezů, kořenů. 

Ad II. – Porostové složení charakterizuje účast dřevin na vytváření porostu. Porost 

může být složený s jedné dřeviny, která je určující pro produkci a obhospodaření, je 

jednorodý (nesmíchaný), nebo je složený z více druhů dřevin, potom je různorodý 

(smíšený). Jednorodé, nesmíchané porosty vznikají tam, kde stanovištní podmínky nejlíp 

vyhovují jen jedné dřevině, pak má velkou konkurenční schopnost a jiné dřeviny společně 

s konkurenční dřevinou se na oné ploše nemohou uplatnit. V takových porostech se 

vyskytují, nebo se můžou vyskytovat dřeviny, které normálně provázejí základní dřeviny, 

jako složka společenstva. Jednorodé porosty vznikají většinou uměle, zásahem člověka, 

vysazením nebo vysetím jen jedné dřeviny, nebo odstraněním ostatních dřevin. 

Jednorodost porostu může být znakem trvalým v tom případě, jak se v porostu jiné dřeviny 

po dobu celého jejího života nevyskytují, nebo může být dočasná, jak se v průběhu růstu a 

vývoje porostu postupně v porostu objevují dřeviny jiné. Porost se může přirozeně nebo 

uměle měnit v porost různorodý. 

Různorodé porosty jsou porosty složené z dvou anebo více dřevin, na které se 

přihlíží při obhospodaření, smíšených v určitém poměru, který se vyjadřuje v desetinách 

nebo procentech. Jak dřevina dosahuje min. 30% zastoupení, jde o základnu. Jak má 20% 

označujeme ji jako přimíchanou. Při 10-19% zastoupení hovoříme o dřevině vtroušené a 

pod 10% o jednotlivé příměsi. Různorodost porostu může být také znakem trvalým nebo 

dočasným. Dočasné různorodé jsou ty porosty, z kterých byly přimíchané dřeviny 

pokáceny, nebo které se v průběhu dalšího růstu a vývoje přirozeně zbavují přimíchaných 

nebo v troušených dřevinách a stávají se tak jednorodé (Korpel, 1991). 

 

 



 

 

3.4 Fytocenologie lesů 

Vegetace neboli rostlinstvo je předmětem fytocenologie, ve které rostlinná 

společenstva představují stejnorodější a stabilnější úseky. Konkrétní rostlinná společenstva 

tvoří pro fytocenologii hlavní opěrné body, a proto bývá vegetace chápána též jako soubor 

rostlinných společenstev určitého území celé Země (Walter, 1979). Od vegetace je potřeba 

odlišovat floru neboli květenu určitého území, která představuje vysokou škálu druhů bez 

ohledu na jejich seskupení do společenstev. Vegetačním krytem rozumíme soubor všech 

rostlinných porostů území, kde se na jejich vytvoření podílí člověk. 

3.4.1 Studijní plochy a jejich výběr, zápis vegetačního snímku 

Rozbor rostlinných společenstev se provádí na vymezených studijních plochách. 

Jejich výběr může být subjektivní nebo objektivní. Subjektivní výběr studijní plochy 

vzniká z předběžného rozlišení typů společenstev zkoumaného území a rovnoměrného 

rozmístění ploch v jednotlivých typech. Objektivní výběr vychází buď z náhodného 

rozmístění ploch v území, nebo z jejich systematického rozmístění pomocí určité sítě. 

Zdálo by se, že objektivnímu výběru ploch by měla být dána jednoznačně přednost, avšak 

srovnáním obou postupů, které provedl MOORE et al. (1970), se ukázalo, že jejich 

výsledky se podstatně neliší, že však nároky na pracovní čas jsou při náhodném výběru 

mnohem větší. Při náhodném nebo systematickém umístění ploch navíc hrozí nebezpečí 

(není-li jejich počet dostatečně veliký), že maloplošná nebo vzácná společenstva budou 

opominuta (Doing, 1972).  

Subjektivní výběr ploch seskládá z analytické fáze z těchto kroků:  

1. předběžné rozlišení jednotlivých typů rostlinných společenstev v území,  

2. rozmístění studijních ploch,  

3. ověření nezbytné minimální velikosti ploch a homogenity porostu,  

4. vlastní analýza a zápis vegetačního snímku (Randuška, 1986). 

 



 

 

3.4.2 Výběr studijní plochy ve společenstvu 

Ještě než si vybereme umístění studijní plochy v určitém porostu, musíme se 

přesvědčit, že stanovištní poměry, které zjistíme pozorováním, zůstávají téměř stejné na 

kterémkoliv místě plochy. Důležité je se vyhnout umístění tam, kde dochází např. 

k poklesu hladiny podzemní vody, k poklesu či zvětšování hloubky půdního profilu, ke 

styku nebo převrstvení dvou různých hornin apod. Pokud jsou stanovištní podmínky 

nestejnorodé na dané ploše, často pak ukáže sám vegetační kryt. 

3.4.3 Velikost a tvar studijní plochy, stanovení minimiareálu 

Studijní plocha by měla být vždy větší, než činí minimiareál (minimální plocha) 

pro analýzu rostlinného společenstva a to proto, aby na ní bylo zastoupeno druhové složení 

její ,,cenotické molekuly“. Jinak by snímek zachycoval pouze fragment fytocenózy. 

Stanovení minimiareálu není dosud metodicky spolehlivě vyřešeno a pro jednotlivé typy 

společenstev jsou uváděny tyto empirické hodnoty podle Moravce (1995): 

Lesy (včetně stromového patra)  200-500m
2
 

         (pouze nižší patra)   20-200m
2
 

Xenomorfní travinná společenstva  50-200m
2
 

Keříková společenstva (vřesoviště)  10-25m
2
 

Kosené louky    10-25m
2
 

Hnojené pastviny     5-10m
2
 

Plevelová společenstva   25-100m
2
 

Mechová společenstva    1-4m
2
 

Lišejníková společenstva    0,1-1m
2 

Nejčastěji volíme nebo se doporučuje jako tvar studijní plochy u velkoplošných 

společenstev čtverec nebo obdélník, protože se u nich snadno určuje velikost a také plocha 

se vymezuje bez obtíží. U dostatečně velkých homogenních porostů nehraje roli tzv. 

,,rohový efekt“, díky němuž se doporučuje plocha ve tvaru kruhu. Společenstva, která 

vytvářejí úzké pruhy (např. lemová a plášťová společenstva či pobřežní společenstva) se 

používá protáhlý obdélník, popř. plocha nepravidelného tvaru. U maloplošných 



 

 

společenstev je někdy nutno zapsat snímek na několika menších plochách. Pro stanovení 

minimiareálu se většinou doporučuje metoda, která vyžívá křivky v  závislosti počtu druhů 

na velikosti plochy a tuto křivku získáváme stanovením přírůstku počtu druhů na postupně 

se zvětšující studijní ploše (Moravec, 1995). Při vynesení v lineárních souřadnicích 

ukazuje tato křivka nejprve strmý vzestup, poté vytváří ohyb a za ním se vyrovnává téměř 

do přímky, která většinou velmi zvolna stoupá. Velikost minimiareálu je určována bodem, 

ve kterém se ohyb křivky vyrovnává. Až dosud si málo badatelů uvědomilo, že ohyb této 

křivky vzniká pouze jejím lineárním znázorněním a že jeho poloha závisí na škálách 

použitých na souřadnicích, takhle to shrnuje Moravec (1995).  

3.4.4 Zápis vegetačního snímku  

Fytocenologický snímek se skládá: 

 1. Ze záhlaví s údaji o lokalitě studijní plochy, jejich základních přírodních 

podmínkách, o rázu a velikosti zkoumaného porostu, o velikosti studované plochy, datu, 

autoru analýzy. 

2. Ze seznamu druhů zjištěných ve zkoumaném porostu s údaji o jejich 

kvantitativním zastoupení.  

Obsah záhlaví se upravuje podle typu studované vegetace. Určité údaje je třeba 

uvést pokaždé. Pokud by byl snímek doplňován v jiném ročním období, je k původnímu 

jeho datu třeba připojit datum doplnění. Seznam druhů tvoří nejdůležitější část snímku. 

Druhy jsou v něm uvedeny latinskými jmény a jsou uspořádaný podle účasti v jednotlivých 

vegetačních patrech. Semenáčky dřevin se uvádějí za druhy bylinného patra a podobně i 

mladé exempláře stromů za druhy keřového patra. Pro každé patro se uvádí celková 

pokryvnost (u stromového patra případně i zápoj) a výška. Je užitečné dodat také počet 

druhů. Seznam druhů by měl být úplný, a proto je u některých typů společenstev nezbytné 

snímek doplnit v různých ročních obdobích (např. druhy mezofilních opadavých lesů o 

druhy jarního aspektu). Je třeba prozkoumat i porost v okolí studijní plochy a nově 

nalezené druhy doplnit v závorce na konci seznamu. 

 

 

 



 

 

4 Metody práce a materiál 

4.1 Metody sběru dat 

U hodnocení porostů můžeme produkčně-ekologickou charakteristiku 

hodnoceného porostu provádět na základě bonitace místa, nebo na základě botanického 

rozboru porostu. Pro správné provádění botanického snímkování porostů platí několik 

zásad. První z nich je výběr vhodné velikosti snímkované plochy v porostu tak, aby 

v daném porostu (porostovém typu – asociaci) byla zjištěna reprezentativní většina 

přítomných druhů. Tato plocha svým rozměrem odpovídá velikosti, při které již jejím 

dalším zvětšováním nenacházíme v porostu jiné, ještě neurčené a nezaznamenané druhy 

(minimální areál plochy snímku pro daný porostový typ).   

Fytocenologický rozbor porostu obsahuje stanovení vybraných kvantitativních a 

kvalitativních znaků lesních i mimo lesních společenstev. Vedle botanického určení 

jednotlivých druhů jde o stanovení jejich kvantitativních znaků:  

- pokryvnosti (dominance),  

- početnosti (frekvence – abundance a horizontální rozmístění rostlin) 

a kvalitativních znaků:  

- vertikální rozmístění (vertikální struktury porostu) 

- vitalita jednotlivých druhů, 

- periodicita jednotlivých druhů, 

- sociabilita druhů aj. 

Dominance (pokryvnost) vyjadřuje jednoduchý odhad plochy, kterou jednotlivé 

populace zabírají. Proto se v literatuře používá pro dominanci také termínů „pokryvnost“ 

nebo „projekce“. Dominance vyjadřuje souhrnným způsobem počet členů populace i 

rozsah plochy, kterou zaujímá určitý rostlinný taxon ve fytocenóze. Vyjadřuje se 

modifikovanou sedmičetnou tabulkou podle Braun-Blanqueta viz tabulka 3, která měla 

původně 7 stupňů a byla doplněna o 2a, 2m, 2b. Lze ji vyjádřit i graficky  Obrázek 18 

Grafické znázornění pokryvnosti a početnosti (Moravec, 1995). 

 



 

 

Tabulka 3 Braun-Blanqueta stupnice 

 

r Druh ojedinělý, s malou pokryvností (rarus – vzácný). 

+ Druh vzácný s malou pokryvností, pod 1% 

1 Druh vyskytující se roztroušeně až velmi hojně, pokryvnost 1 až 5% 

2m Druh hojně početný, přibližně kolem 5% 

2a Druh drobný, ale početný, nebo druh velký, ale vzácný. Projekce od 5 až 15% plochy. 

2b Druh drobný, velmi početný, nebo druh kryjící 15 až 25% plochy. 

3. Druh kryjící 25 až 50 % plochy, počet jedinců nerozhoduje. 

4. Druh kryjící 50 až 75 % plochy. 

5. Druh kryjící 75 až 100 % plochy. 

 

 

Obrázek 18 Grafické znázornění pokryvnosti a početnosti (Moravec, 1995) 

Abundance (početnost) populace vyjadřuje počet jedinců jednotlivých druhů 

rostlin ve snímcích. Vyjadřuje se zjednodušenou semikvantitativní stupnicí podle Braun-

Blanqueta: 

1. Druh velmi vzácný. 

2. Druh vzácný. 

3. Druh málo početný. 

4. Druh početný. 

5. Druh velmi početný. 



 

 

Fytocenologické snímkování je nepoužívanější metoda pro studium vegetace. 

Jednotlivé druhy se zapisují po patrech, začíná se patrem stromovým, tedy E3, následuje 

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

Ke každému druhu se určí údaje o kvantitativním zastoupení. Pro každé patro zvlášť se 

určuje celková pokryvnost. Ve snímku se uvádí číslo snímků, typ podrostu, geografická 

lokalizace a také stanovištní podmínky, datum a autor snímků, celkový počet druhů aj. 

(Bejček a kol., 2001) 

Někdy se ve fytocenologickém snímku doplňují údaje o dominanci údaji o tzv. 

sociabilitě populace. Ta vyjadřuje, jakým způsobem jsou sdruženi jedinci, případně 

pobočné stonky či výhonky téhož taxonu ve fytocenóze do skupin. Obsah pojmu 

sociabilita nejlépe vyjadřuje odhadovací stupnice podle Braun-Blanqueta: 

1. Druh rostoucí jednotlivě. 

2. Druh rostoucí ve skupinách nebo v trsech. 

3. Druh tvořící velké trsy a polštáře. 

4. Druh rostoucí v menších koloniích nebo kobercích. 

5. Druh rostoucí v souvislých porostech nebo tvořící rozsáhlé koberce. 

4.2 Pomůcky a materiál  

Pro přesnou charakteristiku ploch bylo využito lesního hospodářského plánu LHC 

Opava. LHC se skládá ze tří částí: Hospodářské knihy, textové části a lesnických map, do 

kterých patří mapy obrysové, porostní, typologické a další. 

Na stanovištích pro fytocenologický průzkum byla pro určování rostlinných druhů 

použita Květena České republiky a klíč ke Květeně České republiky - Kubát K., Dřeviny 

České republiky - Úradníček L. Byly pořizovány fotografie zrcadlovým digitálním 

fotoaparátem typu Panasonic. K vytýčení minimálního areálu ve zkusné ploše bylo 

zapotřebí motouzů, čtyř kolíků a pásma. Pro snímkování lesních fytocenóz volíme plochu 

100 – 400 m
2
. Rozměr zkusné plochy podstatně ovlivňuje výsledky strukturní analýzy. 

Musí být vždy větší než plocha příslušného minimálního areálu. 



 

 

4.3  Zpracování fytocenologického snímku 

Po zapsání v terénu se snímky utřídí a hledají se zákonitosti ve výskytu rostlin, 

v jejich vztazích mezi sebou a vztazích k prostředí. K syntetickému zpracování bylo 

sestaveno celkem jednadvacet snímků v období vegetace v roce 2012, v tomto období byl 

zachycen jarní letní a pozdně letní aspekt. Zápisy fytocenologických snímků byly následně 

přepsány do databáze Turboveg for Windows (Hennekens A Schaminée, 2001). Poté byla 

data zpracována pomocí programu: Juice 7.0 (Tichý, 2002). Nejdříve byl vypočítán 

Shannon-Wienerův index (viz kapitola 6.2), ekvitabilita (viz kapitola 6.3), poté 

Ellenbergovy indikační hodnoty (viz kapitola 6.4). Následně zde byla vypočítána 

frekvence (viz kapitola 6.5). 

Shannon - Wienerův index diverzity H - rozmanitost, pestrost 

Vyjadřuje počet druhů tvořících dané společenstvo. Jedná se 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.) 

 Index diverzity nabývá čísla mezi hodnotou 0 až 5. 0 znamená, že společenstvo 

naznačuje nízkou komunitní komplexnost. Hodnota blížící se k 5 znamená vysokou 

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

diversity worksheet - the Shannon - Wiener index) (Zaoralová, 2012). 

Ekvitabilita E - vyrovnanost 

Vyjadřuje míru vyrovnanosti zastoupení jedinců u biologických druhů tvořících 

společenstvo. Maximální ekvitabilita nastává v případě stejného počtu jedinců u všech 

druhů v biocenóze 

Hodnoty E nabývají čísla mezi 0 a 1. Hodnoty 1 korespondují se společenstvem, 

kde všechny druhy jsou stejně početné. Naopak hodnota 0 koresponduje se společenstvem, 

kde druhy jsou různě početné. (Tyšer a kol., 2007) 

Ellenbergova ekočísla  

Každý druh organismů vyžaduje určité typy prostředí a má přiřazeno určité číslo, 

které vypovídá o vztahu k základním charakteristikám životního prostředí. Nejčastěji 

používanou metodou jsou Ellenbergova indikační čísla (Zaoralová, 2012) Podle Ellenberg 



 

 

at al, (1992) jsou čísla v rozmezí 1 a 9. Ellenbergova ekočísla jsou uvedena v následovném 

pořadí ekologických faktorů: světlo L, teplota T, kontinentalita K, vlhkost F, půdní reakce 

R a vztah k půdnímu dusíku N. (vysvětlivky k Ellenbergovým indikačním hodnotám viz 

příloha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 Praktická část 

5.1  Fytocenologické snímkování tří typů porostů (jehličnatý, 

listnatý, smíšený) 

Na těchto třech studovaných plochách je nejdůležitější výběr, co nejvíce 

homogenních částí studovaného rostlinného společenstva, které zhruba odpovídají 

minimálnímu areálu. V mém případě jde o lesní společenstvo. Pomocí kolíků a motouzu 

byla vymezena plocha o rozloze 225 m
2
 (15x15). 

Dále byl proveden zápis vegetačního snímku dle metodiky od Moravce (viz 

kapitola 3.2.4) 

Následně bylo zapsáno floristické složení jednotlivých pater porostu, aniž by bylo 

vstupováno do vymezené plochy. Začíná se nejvyšším patrem (viz kapitola 4.1). Dále byly 

uvedeny symboly kombinované stupnice: 

Abundance 

Dominance  

Sociabilita  

Po tomto zběžném záznamu bylo vstoupeno do vymezené plochy porostu a 

následně byla provedena jeho podrobná prohlídka. Nakonec byly zapsány další zjištěné 

druhy rostlin.  

 

Vlastní fytocenologický průzkum probíhal v období od května do září, tak aby byl 

zachycen jarní a letní a pozdně letní aspekt. Z každé plochy bylo vyhodnoceno sedm 

fytosnímků pro jednotlivé období, takže celkem ze všech ploch bylo získáno jednadvacet 

fytocenologických snímků pro další zpracování a vyhodnocení zjištěných dat. 

 

 

 

 



 

 

5.2 Vyhodnocení a klasifikace společenstev rostlin na úroveň 

svazu 

5.2.1 Přehled rostlinných společenstev 

Na základě fytocenologického průzkumu, byly zjištěny na třech zkoumaných 

plochách tyto rostlinná společenstva. Tato kapitola je zpracována podle Moravce et al. 

(2000, 2002). 

Plocha Budišovice – smrková monokultura 

TŘÍDA: Vaccinio-Piceetea Br.-Bl.in Braun- Blanquet, Sissingh et Vlieger 1939 – 

společenstva acidofilních jehličnatých lesů, březiny a kosodřevinové porosty 

ŘÁD: Piceetalia excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokołowski et Wallisch 1928  

SVAZ: Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski, Sokołowski et Wallisch 1928   

Rašelinné a podmáčené smrčiny svazu Piceion excelsae 

Krátká charakteristika svazu 

Klimaxové acidofilní horské smrčiny a edaficky podmíněné podmáčené smrčiny 

horských a podhorských poloh ve středoevropských pohořích. Smrk vytváří dobře 

zapojené porosty. 

St r uk tu r a  s lož en í  

Stromové patro tvoří Picea abies spolu se Sorbus aucuparia, příměs tvoří místy i 

Abies alba, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Acer pseudopalatanus. Keřové patro je 

tvořeno zmlazujícími se dřevinami stromového patra. V bylinném patře rašelinných smrčin 

rostou suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris s. 

lat.), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) aj. Přítomny bývají montánní druhy, např. 

podbělice alpská (Homogyne alpina), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), dřípatka 

horská (Soldanella montana) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), a v 

jedlosmrčinách druhy společné s jedlinami - kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), 

přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), bika chlupatá (Luzula pilosa) a pstroček dvoulistý 

(Maianthemum bifolium). Mechové patro je často druhově bohaté a dosahuje pokryvnosti 

přes 70 %, hojnými druhy jsou např. Bazzania trilobata, Polytrichum commune a 

Sphagnum spp. 



 

 

Stanovištní podmínky 

Rašelinné a podmáčené smrčiny rostou v submontánním až supramontánním 

stupni od 500 m n. m. výše, a to v okolí pramenišť, rašelinišť a v zamokřených terénních 

sníženinách, na rašelinných nebo glejových půdách. Ve vyšších polohách se vyskytují na 

obvodech horských vrchovišť. 

Rozšíření 

V ČR je svaz souvisle rozšířen v supramontánních polohách pohraničních pohoří-  

na Šumavě, v Krušných horách, Jizerských horách, Krkonoších, Hrubém Jeseníku a 

v Moravskoslezských Beskydech. V podhorských a pahorkatinných polohách se 

roztroušeně vyskytují společenstva podmáčených smrčin. 

Ochrana 

Nezbytnou ochranou je zachování existujícího vodního režimu a podpora 

přirozené obnovy. 

Ohrožení 

Nejvíce jsou ohrožené odvodněním, imisemi, kůrovcovými kalamitami. 



 

 

Tabulka 4 Fytocenologická tabulka č. 1: Svaz Piceion excelsae 

1 2 3

2012 2012 2012

Nadmořská výška m.n.m. 260-320 260-320 260-320

JV JV JV

Plocha snímku (m
2
) 225 225 225

Pokryvnost (%) E3 80 80 80

E2 0 0 0

E1 40 40 40

E0 10 10 10

Skupina diagnostických druhů

5 5 5

+ + +

Skupina diagnostických druhů

Melampyrum sylvaticum + + x

Trientalis europaea r r x

Vaccinium myrtillus 1 1 1

2 2 2

Dryopteris filix -mas 1 1 1

Oxalis acetosella 1 1 1

Skupina diagnostických druhů

Polytrichum commune 2 2 2

49,868° 18,004´

Rubus caesius

E1

Průvodní druhy

Carex montana

E0

E3

Picea abies 

E2

Průvodní druhy

Číslo snímku

Expozice

Rok

Souřadnice

 



 

 

Tabulka 5 Fytocenologická tabulka č. 2: Svaz Piceion excelsae  - návaznost na předchozí tabulku 

4/5 6/7

2012 2012

Nadmořská výška m.n.m. 260-320 260-320

JV JV

Plocha snímku (m
2
) 225 225

Pokryvnost (%) E3 80 80

E2 0 0

E1 40 40

E0 10 10

Skupina diagnostických druhů

5 5

+ +

Skupina diagnostických druhů

Melampyrum sylvaticum x x

Trientalis europaea x x

Vaccinium myrtillus 1 1

2 2

Dryopteris filix -mas 1 1

Oxalis acetosella 1 1

Skupina diagnostických druhů

Polytrichum commune 2 2

49,868° 18,004´

Průvodní druhy

Carex montana

Průvodní druhy

Rubus caesius

E1

Picea abies 

E0

Číslo snímku

Rok

Expozice

Souřadnice

E3

E2

 

 

 

 

 

 



 

 

Plocha Josefovice -  listnatý porost 

TŘÍDA:  Querco–Fagetea  Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 – společenstva xerofilních a 

hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin  

ŘÁD:  Fagetalia sylvaticae  Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 – 

mezofilní a hygrofilní opadavé listnaté lesy mírné zóny Evropy  

SVAZ:  Carpinion  Issler 1931 – květnaté mezofilní, místy a slabě hygrofilní dubohabrové 

a dubolipové háje, představující primární, většinou klimaxovou vegetaci planárního aţ 

kolinního stupně 

Dubohabrové háje svazu  Carpinion  Issler 1931 

Krátká charakteristika svazu 

Květnaté mezofilní, místy a slabě hygrofilní či subxerofilní dubohabrové nebo 

dubolipové háje, místy s příměsí jehličnanů (Abies alba, Picea abies), jsou primární, 

převážně klimaxovou vegetací planárního a kolinního vegetačního stupně ČR. 

St r uk tu r a  s lož en í  

Lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), lípy srdčité (Tilia cordata), 

dubu letního (Quercus robur) nebo dubu zimního (Q. petraea s. lat.). V keřovém patře se 

vyskytují nižší jedinci dřevin stromového patra a dále např. líska obecná (Corylus 

avellana) a krušina olšová (Frangula alnus). V bylinném patře rostou běžné druhy 

mezofilních listnatých lesů, např.: kopytník evropský (Asarum europaeum), válečka lesní 

(Brachypodium sylvaticum), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), Galeobdolon 

luteum s. lat., lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum 

multiflorum), Pulmonaria officinalis s. lat. a violka lesní (Viola reichenbachiana), hojně 

jsou zastoupeny i druhy vlhčích lesních půd, např. bršlice kozí noha (Aegopodium 

podagraria), papratka samičí (Athyrium filix-femina) a ostřice lesní (Carex sylvatica) a 

druhy boreálních jehličnatých lesů jako pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) a 

šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vzácněji i sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). 

Mechové patro má malou pokryvnost nebo i chybí. 

 

 

 



 

 

Stanovištní podmínky 

Rovinaté terény i svahy s těžšími půdami, které mají nižší obsah skeletu a 

zpravidla jsou pseudooglejené, tedy nasáklé srážkovou vodou a hlavně na jaře 

dlouhodoběji zamokřené. Zásoba živin je zpravidla dobrá, ale na některých místech mohou 

být půdy i chudší. 

Rozšíření   

Společenstva tohoto svazu jsou rozšířena na odpovídajících stanovištích téměř na 

celém území Čech a v planárním a kolinním stupni Moravy a Slezska, v nadmořských 

výškách do 450 m.n.m. 

O ch r an a  

Porosty mají schopnost regulovat vodní režim půdy, v důsledku odlesnění dochází 

k silnému zamokření pozemků. Významná je hydrologická funkce, pomáhají zadržovat 

vodu, regulují biologické odvodňování a svým výparem přispívají ke zvýšení vzdušné 

vlhkosti v období sucha. Z tohoto hlediska má jejich ochrana a zachování zásadní význam. 

Na území SV Moravy, která je imisně značně zatížená, jsou schopny odolávat znečištění 

prostředí. Důležitou ochranou je také zachování přirozené skladby stromového patra, 

udržování nízkých stavů zvěře. 

Ohrožení  

Jejich výskyt v hustých sídelních oblastech je ohrožen především zástavbou, 

zemědělstvím a převodem na jehličnaté kultury a také přezvěřením. 



 

 

Tabulka 6 Fytocenologická tabulka č. 1: Svaz Carpinion Issler, Alnion incanae 

1/2 3/4 5/6 7

2012 2012 2012 2012

Nadmořská výška m.n.m. 368 368 368 368

SV SV SV SV

Plocha snímku (m
2
) 225 225 225 225

Pokryvnost (%) E3 90 90 90 90

E2 40 40 40 40

E1 98 98 98 98

E0 0 0 0 0

Skupina diagnostických druhů

2 2 2 2

2 2 2 2

+ + + +

Skupina diagnostických druhů

1 1 1 1

Skupina diagnostických druhů

3 3 3 3

+ x x x

Impatiens parviflora 1 1 1 1

Dryopteris filix -mas 1 1 1 1

Expozice

Souřadnice

E3

49,869° 18,051´

Alnus glutinosa

Fagus sylvatica

Průvodní druhy

Číslo snímku

Picea abies

E2

Rubus caesius

E1

Carex montana

Lathyrus vernus

Rok

 

Plocha Hrabyň -  smíšený porost 

Dle očekávání se plocha řadí do dvou svazů: Carpinion  Issler 1931 (viz 

charakteristika svazu v předešlé ploše - Josefovice) a Alnion incanae   

TŘÍDA:  Querco–Fagetea  Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 – společenstva xerofilních aţ 

hygrofilních opadavých listnatých lesů a křovin  

ŘÁD:  Fagetalia sylvaticae  Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 – 

mezofilní aţ hygrofilní opadavé listnaté lesy mírné zóny Evropy 

SVAZ:  Alnion incanae  Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928 – luţní 

lesy představující primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh 

 

 



 

 

Údolní jasanovo-olšové luhy svazu Alnion incanae   

Krátká charakteristika svazu 

Údolní a úvalové hygrofilní až mezohygrofilní listnaté, zřídka též jehličnato-

listnaté lužní lesy, tvořené převážně olšemi (Alnus glutinosa, Alnus Incana), jasany 

(Fraxinus excelsior), jilmy (Ulmus minor, U. laevis), zřídka s příměsí přirozeného smrku. 

Nápadný je druhově bohatý aspekt, tvořený geofyty. V letním aspektu převládají zpravidla 

vysoké byliny, řidčeji ostřice. Zastoupení mechorostů bývá zanedbatelné. Tyto lesy 

osídlují periodicky nebo epizodicky zaplavované půdy a polohy ovlivňované vysoko 

položenou nebo dočasně nad půdní povrch vystupující pohyblivou a dočasně podmáčených 

poloh mírné zóny Evropy. 

Struktura složení 

Převládají vlhkomilné druhy, ve stromovém patře olše lepkavá (Alnus glutinosa), 

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) nebo střemcha obecná (Prunus padus), v keřovém patře 

je častý bez černý (Sambucus nigra). Nápadný je jarní aspekt bylinného patra, který je 

druhově velmi bohatý, tvořen geofyty, v letním aspektu převládají vysoké byliny. Mezi 

významné diagnostické druhy bylinného patra se řadí Urtica dioica, Glechoma hederacea, 

Stachys sylvatica, Rubus caesius, Myosotis palustris, Lamium macualtum a Lysimachia 

nummularia. 

Stanovištní podmínky 

Společenstva tohoto svazu provázejí pravidelně nebo občas přeplavovaná potoční 

a říční aluvia od planárního do montánního stupně. Osídlují též terénní deprese s mělkou a 

kolísavou podzemní vodou, dočasně podmáčející nejsvrchnější půdní vrstvy i svahová 

prameniště a polohy s pohyblivou podzemní vodou. Půdy jsou dostatečně zásobené vodou 

a zpravidla též živinami, se širokým rozpětím hodnot pH i humusu. 

Rozšíření 

Společenstvo tohoto svazu jsou rozšířená na ekologicky vhodných stanovištích 

v celém území ČR.  V oblastech silného osídlení a intenzivního zemědělství jsou však 

často zachována jen ve formě antropicky narušených galeriových lesů, vroubcích v úzkých 

řadách odlesněné břehy toků. 

 

 



 

 

Ochrana 

Význam porostů je především vodohospodářský a půdoochranný, umoţňují rozliv 

vody při povodních, vytvářejí stanoviště pro celou řadu organismů. Patří zde i zachování 

přirozeného vodního režimu krajiny a přirozené dřevinné skladby porostů. 

Ohrožení 

Společenstva jsou ohrožena především narušením vodního režimu krajiny, 

vysekáváním dřevin, mýcením a převodem pna monokultury cenologicky cizích dřevin. 

Tabulka 7 Fytocenologická tabulka č. 1: Svaz Carpinion Issler 

Číslo snímku 1/2 3/4 5/6 7

2012 2012 2012 2012

Nadmořská výška m.n.m. 260-320 260-320 260-320 260-320

JV JV JV JV

Plocha snímku (m
2
) 225 225 225 225

Pokryvnost (%) E3 80 80 80 80

E2 0 0 0 0

E1 40 40 40 40

E0 0 0 0 0

Skupina diagnostických druhů

4 4 4 4

Acer pseudoplatanus 1 1 1 1

Skupina diagnostických druhů

Galium odoratum 1 1 1 1

1 x x x

Melampyrum sylvaticum r r r r

Viola reichenbachiana 1 1 1 1

Anemone nemorosa + x x x

Impatiens parviflora 1 1 1 1

Dryopteris filix -mas 1 1 1 1

Průvodní druhy

49,881° 18,081´

Fagus sylvatica

E2

E1

Lathyrus vernus

Průvodní druhy

Rok

Expozice

Souřadnice

E3

 

 



 

 

5.3 Vyhodnocení věkové struktury porostů 

Věk dřevin byl zjištěn prvně z primárního zdroje (evidence z hospodářské knihy) 

a následně byla použita ověřovací metoda pomocí Presslerova nebozezu a spočítáním 

letokruhů na vyvrtaném slípečku. U této metody je nevýhodou výška nad zemí, ve které se 

detekuje věk, a zde je určena výška vrtu 1,3 m nad zemí (z důvodu ergonomického, či z 

důvodu snížení pravděpodobnosti vlivu hnilob a kořenových náběhů).  

Hlavní zásadou je vrtat do středu kmene, aby nedošlo k vynechání prvotních 

letokruhů růstu (viz obrázky pod textem). Po vyjmutí vývrtu spočítáme letokruhy. Vývrty 

s velmi úzkými letokruhy se uloží do speciální krabičky a věk se spočítá pomocí silně 

zvětšující lupy. 

  

Obrázek 19 Práce s nebozezem 

Obrázek 20 Práce s nebozezem 

  
Obrázek 21 Práce s nebozezem 

Obrázek 22 Vyvrtaný slípeček 

 

 

 



 

 

6 Výsledky  

6.1 Výsledky fytocenologických snímků 

Plocha Budišovice 

Smrková monokultura leží v opavském regionu. Odkrývá se v nadmořské výšce 

400 m.n.m. a je směrována na severní stranu. V celém vegetačním období, kdy byl 

prováděn průzkum, se teplota pohybovala od 20 do 28°C. Z geologické mapy bylo 

vyčteno, že plocha je tvořena slepencovými sedimenty.  

1. 20.5.2012 

E0: 10% Polytrichum commune r 

E3: 80% Picea abies 5,  

E2: 6% Rubus caesius + 

E1: 30% Dryopteris filix-mas 1, Oxalis acetosella 1, Melampyrum sylvaticum +, 

Vaccinium myrtyllus +, Carex montana r, Trientalis europaea r 

2. 26.6.2012 

E0: 10% Polytrichum commune r 

E3: 80% Picea abies 5 

E2: 60% Rubus caesius + 

E1: 30% Dryopteris filix-mas 1, Oxalis acetosella 1, Melampyrum sylvaticum +, 

Vaccinium myrtyllus 1, Carex montanar, r, Trientalis europia r,  

3. 28.7.2012 

E0: 10% Polytrichum commune 2 

E3: 80% Picea abies 5 

E2: 6% Rubus caesius + 

E1: 30% Carex montana 2, Dryopteris filix-mas 1, Oxalis acetosella 1, Vaccinium 

myrtyllus 1 

4. 10.8.2012 

E0: 10% Polytrichum commune 2 

E3: 80% Picea abies 5 

E2: 6% Rubus caesius + 



 

 

E1: 30% Carex montana 2, Dryopteris filix-mas 1, Oxalis acetosella 1, Vaccinium 

myrtyllus 1 

5. 18.8.2012 

E0: 10% Polytrichum commune 2 

E3: 80% Picea abies 5 

E2: 6% Rubus caesisus + 

E1: 30% Carex montana 2, Dryopteris filix-mas 1, Oxalis acetosella 1, Vaccinium 

myrtyllus 1 

6. 17.9.2012 

E0: 10% Polytrichum commune 2 

E3: 80% Picea abies 5 

E2: 6% Rubus caesius + 

E1: 30% Carex montana2, Dryopteris filix-mas 1, Oxalis acetosella 1, Vaccinium 

myrtyllus 1 

7.  28.9.2012 

E0: 10% Polytrichum commune 2 

E3: 80% Picea abies 5 

E2: 6% Rubus caesius + 

E1: 30% Carex montana 2, Dryopteris filix-mas 1, Oxalis acetosella 1, Vaccinium 

myrtyllus 1 

Plocha Hrabyň 

Smíšený porost taktéž leží v opavském regionu. Rozprostírá se v nadmořské výšce 

368 m.n.m. a nachází se v severovýchodní expozici. V celém vegetačním období, kdy byl 

prováděn vegetační průzkum, se teplota pohybovala od 20 do 27°C. Území je tvořeno 

paleozoickými flyšovými sedimenty nazývanými kulmem. 

1. 20.5.2012 

E3: 90% Alnus glutinosa 2, Fagus sylvatica 2, Picea abies + 

E2: 40% Rubus caesius 1 

E1: 98% Carex montana 3, Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora +, Lathyrus vernus 

+ 

 



 

 

2. 26.6.2012 

E3: 90% Alnus glutinosa 2, Fagus sylvatica 2, Picea abies + 

E2: 40% Rubus caesius 1 

E1: 98% Carex montana 3, Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1, Lathyrus vernus 

+ 

3. 28.7.2012 

E3: 90% Alnus glutinosa 2, Fagus sylvatica 2, Picea abies + 

E2: 40% Rubus caesius 1 

E1: 98% Carex montana 3, Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1,  

4. 10.8.2012 

E30: 90% Alnus glutinosa 2, Fagus sylvatica 2, Picea abies + 

E2: 40% Rubus caesius 1 

E1: 98% Carex montana 3, Impatiens parviflora 2, Dryopteris filix-mas 1,  

5. 18.8.2012 

E3: 90% Alnus glutinosa 2, Fagus sylvatica 2, Picea abies + 

E2:40%  Rubus caesius 1 

E1: 98% Carex montana 3, Impatiens parviflora 2, Dryopteris filix-mas 1,  

6. 17.9.2012 

E3: 90% Alnus glutinosa 2, Fagus sylvatica 2, Picea abies + 

E2: 40% Rubus caesius 1 

E1: 98% Carex montana 3, Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1,  

7. 28.9.2012 

E3: 90% Alnus glutinosa 2, Fagus sylvatica 2, Picea abies + 

E2: 40% Rubus caesius 1 

E1: 98% Carex montana 3, Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1,  

 

 

 

 



 

 

Plocha Josefovice 

Listnatý porost, který převážně tvoří bukové složení, nalézá se v opavském 

regionu. Najdeme ji v nadmořské výšce v rozmezí od 260 – 320. Rozléhá se směrem 

k jihovýchodní straně. V celém vegetačním období, kdy byl prováděn vegetační průzkum, 

se teplota pohybovala od 21 do 25°C. Geologické mapa ukazuje, že plocha je tvořena 

kulumskými břidlicemi a slepenci. 

1. 20.5.2012 

E3: 80% Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 1 

E1:40% Dryopteris filix-mas 1, Lathyrus vernus 1, Impatiens parviflora 1, Viola 

reichenbachiana 1, Anemone nemorosa +, Melampyrum sylvaticum r, Galium odoratum 1 

2. 26.6.2012 

E3: 80% Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 1 

E1 :40% Dryopteris filix-mas 1, Lathyrus vernus 1, Impatiens parviflora 1, Viola 

reichenbachiana 1, Anemone nemorosa +, Melampyrum sylvaticum r, Galium odoratum 1 

3. 28.7.2012 

E3: 80% Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 1 

E1 :40% Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1, Viola reichenbachiana 1,  

Melampyrum sylvaticum r, Galium odoratum 1 

4. 10.8.2012 

E3: 80% Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 1 

E1 :40% Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1, Viola reichenbachiana 1, 

Melampyrum sylvaticum r, Galium odoratum 1 

5. 18.8.2012 

E3: 80% Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 1 

E1 :40% Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1, Viola reichenbachiana 1, 

Melampyrum sylvaticum r, Galium odoratum 1 

6. 17.9.2012 

E3: 80% Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 1 

E1 :40% Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1, Viola reichenbachiana 1, 

Melampyrum sylvaticum r, Galium odoratum 1 



 

 

7. 28.9.2012 

E3: 80% Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 1 

E1 :40% Dryopteris filix-mas 1, Impatiens parviflora 1, Viola reichenbachiana 1,  

Melampyrum sylvaticum r, Galium odoratum 1 

6.2 Shannon-Wienerův index - index diverzity H 

Plocha Budišovice   0,84 

Plocha Hrabyň  0,34 

Plocha Josefovice  0,90 

Hodnota indexů diverzity je podmíněná celkovým počtem druhů a jejich četností 

na daném místě. Pokud je index diverzity H vyšší, potom má fytocenóza větší počet druhů 

a tím je také větší celkový počet jedinců rozložen na více druhů. Jestliže všichni jedinci 

náleží stejnému druhu, pak se hodnota blíží k 0, pokud jedinci patří k jinému druhu, 

hodnota se blíží k číslu 5. Můžeme říci, že hodnota diverzity H tedy závisí na druhovém 

bohatství i vyrovnanosti (tzv. ekvitabilitě). Podrobnější přehled výsledků Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 

6.3 Ekvitabilita 

Plocha Budišovice    0,42 

Plocha Hrabyň   0,64 

Plocha Josefovice   0,44 

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 

(Zaoralová, 2012). Podrobnější přehled výsledků Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

 

 

 



 

 

6.4 Ellenbergovy indikační hodnoty 

Plocha Budišovice 

L = 3,33  F = 2,67 

   T = 1,67  R = 2,22 

   K = 2,78  N = 2,67 

Plocha Hrabyň 

   L = 3,88  F = 3,75 

   T = 2,50  R = 1,13 

   K = 3,38  N = 3,25 

Plocha Josefovice 

   L = 2,67  F = 4,33 

   T = 2,33  R = 2,56 

   K = 3,00  N = 3,44 

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)  

6.5 Frekvence výskytu druhů na jednotlivých plochách 

Polytrichum commune 29 

Carex montana  67 

Dryopterix filix-mas  100 

Oxalis acetosella  67 

Picea abies   67 

Rubus caesius   67 

Vaccinium myrtillus  33 

Acer pseudoplatanus  62 

Fagus sylvatica  67 

Impatiens parviflora  67 

Melampyrum sylvaticum 33 

Viola reichenbachiana 33 

Galium odoratum  33 

Trientalis europaea  19 



 

 

Lathyrus vernus  10 

Anemone nemorosa  10 

Tyto hodnoty frekvence jsou také vyhodnoceny v programu Juice a vypovídají o 

procentuálním zastoupení výskytu jednotlivých druhů v daných plochách. 

6.6 Vyhodnocení věkové struktury 

Tabulka 8 Výsledný věk porostních skupin 

Plocha Věk dřevin 

Josefovice 160 – 170 let 

Hrabyň (dvouetážový porost) 17 a 86 let 

Budišovice 26 let 

 

Graf 1 Grafické vyhodnocení věkové struktury 
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7 Diskuze a shrnutí výsledků 

7.1 Shrnutí fytocenologických snímků 

Na základě fytocenologického průzkumu, díky němuž byly vyhodnoceny 

fytocenologické snímky v měsících od května do září, bylo zjištěno, že společným druhem 

všech tří ploch byl Dryopteris filix mas. Pravděpodobně důvodem jsou stanovištní 

podmínky, které jsou pro plochy takové: živinově středně bohaté až chudé, stinné, vždy 

čerstvě vlhké, často kamenité až balvanité. 

Na ploše v Hrabyňi a Josefovicích byl nejčastěji hostujícím druhem Impatines 

parviflora. Jedná se o obtížný invazní druh zejména v lesích. Proto je u tohoto druhu 

typické a zároveň i problémem, že mění složení rostlinných společenstev v místě svého 

výskytu. Patrně se na lesní plochy dostala zavlečením činností člověka, ať už záměrnou čí 

náhodnou, protože zkoumaná plocha pro fytocenologické snímkování je v blízkosti 

zpevněné komunikace a v rušné oblasti. 

Navrhovala bych tedy vhodné, nejprve krátkodobé řešení k jejich následné 

likvidaci a to na bázi mechanického a chemického způsobu, což závisí na jejich způsobu 

rozmnožení. Pro generativně rozmnožované druhy z mechanických způsobů ničení se 

používá pastva, orba, vytrhávání, ořezávání, případně aplikace postřiku v březnu až dubnu 

nebo kombinace ochranných opatření. Osvědčeným postřikem lesníků je Roundap. 

Z dlouhodobého hlediska bych navrhovala změnu druhové skladby dřevin, protože plocha 

je podle LHP řazena do čtvrtého lesního vegetačního stupně, což je zastoupení bukového 

porostu. 

Dalším hojně se vyskytujícím druhem byl Oxalis acetosella, který tvořil koberce 

na ploše v Budišovicích. Dle očekávání se zde vyskytoval právě ve smrkovém porostu 

proto, že jsou pro něho typická vlhká, zastíněná a kyselá stanoviště, což můžu o smrkové 

monokultuře říci. Díky hustému zápoji a poměrně nízkým mladým smrkům, které 

poskytují dostatečný stín na to, aby se jim zde dařilo a rozrůstaly se v rozsáhle koberce. 

Poměrně značně se vyskytujícím druhem ve smrkové monokultuře byla Vaccinium 

myrtillus, kde tvořila velmi kompaktní porosty. Smrkový porost je taktéž vyhovující 

stanoviště pro borůvčí poskytující dostatek stínů a kyselé půdy. 



 

 

7.2 Shrnutí výsledků Shannon wienerův index diverzity 

Na ploše v Budišovicích bylo uděláno celkem 7 fytocenologických snímku, 

z nichž bylo zaznamenáno celkem 9 druhů rostlin a dřevin. Druhová bohatost je zde velmi 

málo početná a odpovídá stanovištním podmínkám i stavu porostu.  

Hodnota diverzity H vypočtená v programu Juice ukazuje hodnotu 0,89, která 

koresponduje o nižším počtu druhů v podrostu. Byly zaznamenány druhy s vysokou 

frekvencí, zejména montana, Dryopteris filix mas, Oxalis acetosella a Vaccinium myrtilus.  

Fytocenologické snímky pořízené z plochy Hrabyně zachycují vyšší počet druhů 

v podrostu. Hodnoty diverzity dosáhly 1,34, což vypovídá o větší druhové rozmanitosti, 

než na předešlé ploše. Důsledkem pravděpodobně bude, že se jedná o smíšený porost se 

zastoupením více druhů dřevin. Co se týče frekvence druhů, nejvíce dominantními druhy 

byli Carex montana  a Dryopteris filix mas. 

Třetí plocha v Josefovicích je ze všech ploch z celého výzkumu nejzajímavější. 

Jednak tím, že je vyhlášená jako jedna z mála za rezervaci v opavském revíru a také tím, že 

je ponechána spontánnímu vývoji neboli sukcesi bez jediného zásahu. Hodnota diverzity se 

blíží k číslu 1, to nasvědčuje tomu, že druhová rozmanitost není zde početná, 

pravděpodobně, že tato plocha je stabilní. Mezi nejčastěji se vyskytující druhy patří Viola 

reichenbachiana, Lathyrus vernus, Galium odoratum a Impatiens parviflora, která by se 

neměla v tomto prostoru vůbec nacházet.  

7.3 Shrnutí výsledků Ekvitability 

Ekvitabilita na ploše v Budišovicích dosáhla hodnot 0,42, což naznačuje, že 

společenstvo je méně vyrovnané.  

Podobně je i na tom plocha v Josefovicích, která má hodnotu vyrovnanosti 0,44.  

O něco lépe je na tom plocha v Hrabyňi s výsledkem 0,64. 

7.4 Shrnutí Ellenbergových indikačních hodnot 

Dle očekávání se v Budišovicích ve smrkové monokultuře nachází především 

sciofyta neboli stínobytné rostliny, což jsou rostliny, které nesnáší přímé sluneční záření. 

Jedná se o chladnější oblast, jehož kontinentalita je oceánická až suboceánická, kde flóra 



 

 

se vyskytuje převážně v celé střední Evropě. Lze říci, že půdy v této oblasti jsou suché až 

extrémně suché. Půdní reakce jsou zde kyselé až velmi kyselé, chudé na půdní dusík. Tyto 

výsledné hodnoty vyhodnocené podle Ellenbergových ekočísel odpovídají podmínkám 

smrkových porostů v opavském regionu. 

Na druhé ploše smíšeného porostu v Hrabyňi se nachází především hemisciofyta, 

které dostávají více než 10%, ale většinou méně než 100% plného denního světla. Ostatní 

Ellenbergovy hodnoty jsou většinou shodné s předešlou plochou. Je to tím, 

že na zkoumaných plochách se vyskytují většinou tytéž druhy bylin. Plocha patří do 

chladnější oblasti, suboceanické. Půdy jsou suché, kyselé a chudé na půdní dusík.   

V bukovém porostu v Josefovicích je závislost dřevin a bylin na Ellenbergových 

ekočíslech opět shodná s předešlými plochami. Jedná se zejména o sciofytní druhy rostlin. 

Plocha patří do chladnější oblasti, suboceanické. Půdy jsou čerstvé, někdy mírně suché, 

kyselé a chudé.  

7.5 Shrnutí věkové struktury dřevin 

Plocha Hrabyně 

Dvouetážová skupina vzniklá s největší pravděpodobností působením biotických 

činitelů (kůrovec), kdy vysoké zastoupení smrku bylo nahrazeno bukem. Věková 

rozrůzněnost (horní etáž 86 let, spodní etáž 17 let) je zapříčiněna neustálým odumíráním 

smrku, který pak uvolňuje místo pro ostatní dřeviny (buk, javor klen, borovice).  

Plocha Josefovice 

Jedná se o stejnověký porost s dominantním zastoupením buku, relativně vysoký 

věk (170 let) nám dává důkaz k tomu, že se jedná o přirozené a přírodě blízké druhové 

složení porostu. Porost i přes svůj vysoký věk nejeví známky poškození biotickými či 

abiotickými činiteli.  

Plocha Budišovice 

Stejnověký porost s vysokým zastoupením smrku (89 %) není pro oblast Opavska 

optimální. S velkou pravděpodobností se dá předpokládat stejný vývoj jako v okolních 

porostech. Smrk dříve či později odumře a nahradí ho jiné dřeviny, především listnaté.   

 



 

 

7.6 Celkové zhodnocení 

Všechny tři zkoumané plochy se od sebe částečně liší. Společným znakem ploch 

jsou přírodní poměry, pro které platí, že se nacházejí v chladnější oblasti, jsou zde suché a 

chudé půdy a leží na kamenitém podloží. 

Plocha Hrabyň  

Zkoumaná plocha se nachází v poměrně rušné části blízko rehabilitačního ústavu 

a vedle komunikace. Jsou zde vidět časté nálety dřevin, zejména Acer pseudoplatanus a 

v příkopech podél plochy je hojně se vyskytující druh Impatines parviflora. Zde byl 

zaznamenán vyšší počet druhů v podrostu, což má na svědomí právě to, že se jedná o 

smíšený charakter porostu. Celkově porost i z hlediska věkové struktury hodnotím 

kvalitně. 

Plocha Josefovice 

Bukový porost se nachází v klidné části a rozléhá se v nakloněném terénu. 

Vyskytovalo se zde celkem 7 druhů bylin, z nichž nejcharakterističtější pro bukový porost 

je Galium odoratum. I přes poměrně vysoký věk dřevin, je porost kvalitní, bez náznaků 

poškození škůdců a stabilní vůči větru. 

Plocha Budišovice 

Druhové složení podrostů nebylo natolik bohaté, a tudíž výsledky nebyly nějak 

zvlášť zajímavé pro diskuzi. Smrková monokultura je v poměrně mladém věku a dá se 

zhodnotit jako porost bez jakéhokoliv poškození a podle visuálního odhadu i s dobrým 

zdravotním stavem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8  Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit vztah mezi bylinným patrem a 

druhovým složením porostů a porovnat tak mezi sebou tři zkusné plochy a zjistit jak rychlý 

je vývoj porostu a podrostu. K tomu jsem využila fytocenologického snímkování a poté 

snímky byly zpracovány v programu Turboveg, následně byly vyhodnoceny v programu 

Juice, které ukazují, jak se vyvíjí zkoumané plochy, jejich druhové zastoupení, ekologická 

stabilita či diverzita. 

Dle výsledků z programů Juice, který charakterizoval každou ze zkoumaných 

ploch lze říci, že první plocha v Budišovicích má nízkou druhovou diverzitu a tudíž je i 

méně stabilní a to z důvodu, že porostní skupina je ve stádiu začínající sukcese. Naopak 

bohatší druhová rozmanitost byla zpozorována na druhé zkoumané ploše v Hrabyni i 

s vyšší vyrovnanosti společenstva, takže dalo by se říct, že druhy zde byly stejně početné. 

Nejvíce byla pro mě zajímavá třetí plocha, která se nachází v Josefovicích. Vybrala jsem si 

ji proto, že je považována za rezervaci a na první pohled vypadá jako přirozený les, tedy je 

to ekosystém s přirozeným vývojem a ustáleným klimaxem a tomu nasvědčuji i výsledky. 

Tato plocha ukázala, že je druhová diverzita docela chudá a s vyrovnanosti společenstva je 

na tom podobně jako první plocha v Budišovicích. Během průzkumu jsem na ploše 

zpozorovala výskyt chráněného druhu čápa černého, který se zde uhnízdil. 

Pro zjištění věků porostních skupin byla použita hospodářská kniha a pro ověření 

věků porostů jsem použila Presslerový nebozez, pomocí něhož jsem porovnala zápisy 

z hospodářské knihy. Ukázalo se, že věk v knize odpovídá skutečnosti na zkoumaných 

plochách. 

Plochy jsem si vybrala jako reprezentativní vzorky pro Opavsko, které jsou 

charakteristické jednak suchými podmínkami, jak ukázali i výsledky Ellenbergových 

indikačních hodnot, tak kůrovcovými škodami na dřevinách. 

Celý průzkum vyžaduje ještě mnoho práce, aby byly poznány vztahy mezi 

bylinným patrem a druhovým složením porostů. To vše ukáže čas, který bych chtěla 

věnovat v navazujícím studiu tohoto výzkumu a navázala bych tak na mou bakalářskou 

práci. Pro případné další rozšíření této práce bude zaměřeno na průzkum půdních poměrů 

na základě odebraných vzorků a vykopaných půdních sond, což by mělo vyhodnotit jaká je 



 

 

závislost vývoje lesa na půdních faktorech. V neposlední řadě by měl být kladen větší 

důraz na statistické zpracování výsledků měření. 
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