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Anotace  

Moslerová, I.: Mapování výskytu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica v 

Beskydech Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc., VŠB-TU 

Ostrava, Institut environmentálního inženýrství, 2011 

Diplomová práce se zabývá mapováním výskytu orchideje Dactylorhiza maculata 

subsp. transsilvanica na vymezeném území CHKO Beskydy. Součástí diplomové práce je 

návrh plánu péče o území s výskytem této orchideje. 

Klíčová slova: Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica, management, mapování, 

orchidej, chráněné rostliny  

Summary 

Moslerová, I.: Mountain Meadows Management within Modell Localities of 

CHKO Beskydy. Head of bachelor study: doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc., VŠB-TU 

Ostrava, Institute of  Environmental Engineering, 2009 

The thesis deals with mapping of occurrence of Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica in the area of CHKO Beskydy. Suitable management for this orchid area is a 

part of the thesis.  

Keywords: Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica, management, mapping, orchid, 

protected plants 
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Úvod 

Ve své práci se věnuji mapování orchideje Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica na lokalitě, která se nachází v CHKO Beskydy na katastrálním území obce 

Staré Hamry.  

Velmi výstižná je předmluva knihy Zásady péče o orchidejová stanoviště RNDr. 

Jany Jersákové, PhD. a prof. RNDr. Pavla Kindlmanna, DrSc.: „Orchideje jsou nedílnou 

součástí naší přírody. Původně rostly v přirozených lesích, na lesních světlinách spásaných 

divou zvěří, na místech pravidelně narušovaných záplavami, lavinami, požáry, 

v přirozených trávnících nad horní hranicí lesa. S příchodem člověka a rozvojem kulturní 

krajiny mnohé druhy přesídlily na otevřená stanoviště luk a pastvin. Staly se tak indikátory 

tradičního hospodaření, které svou extenzivní povahou zvyšovalo rozmanitost krajiny a 

utvářelo krajinný ráz.“ 

Bohužel tradiční hospodaření se pozvolna z Beskyd vytratilo a tím se také změnily 

podmínky pro orchideje. Sice někde se k tomuto hospodaření vrátili, ale nelze počítat 

s tím, že by všichni začali pracovat „postaru“, opustili moderní mechanizaci a používali 

postupy našich předků, které jsou časově a pracovně náročnější, ale k přírodě šetrnější. 

Proto je vhodné najít nějaký kompromis, který by vyhovoval jak lidem, tak přírodě  

Cílem mé diplomové práce je mapování výskytu orchideje Dactylorhiza maculata 

subsp. transsilvanica na vymezené lokalitě a navrhnout takový způsob managementu, 

který by vytvářel vhodné stanovištní podmínky pro růst této orchideje a její další 

rozmnožování a zároveň nevylučoval ostatní rostliny, které se zde vyskytují. Ráda bych 

svojí prací přispěla k mapování této velmi vzácné orchideje. 
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A. Teoretická část 

Kapitoly č. A.1.1 až A.1.6. byly převzaty z bakalářské práce „Péče o horské louky 

ve vymezeném území CHKO Beskydy“, Moslerová, 2009. 

A.1. Charakteristika přírodních poměrů studovaného území 

A.1.1. Geomorfologické a geologické poměry 

Území je podle geomorfologického členění ČR zařazeno takto: Provincie: Západní 

Karpaty, soustava: Vnější Západní Karpaty, podsoustava: Západní Beskydy, celek: 

Moravskoslezské Beskydy, podcelek: Lysohorská hornatina, okrsek: Zadní hory. (Demek, 

1987) 

Pro Zadní hory jsou charakteristická široká údolí, mírně a středně skloněné svahy, 

neostré hřbety dosahující výšek něco málo nad 900 m n. m. Pouze v severozápadní části se 

zvedají prudší a příkřejší svahy nad přehradou Šance, nejnižší poloha je u hladiny přehrady 

(480m n. m.). (Lesoprojekt, 1985) 

Z geologického hlediska leží CHKO Beskydy ve Vnějších Západních Karpatech, ve 

vnějším flyšovém pásmu, jehož složitá geologická stavba vznikla v několika fázích 

alpinského vrásnění. (Weissmannová a kol., 2004) 

V třetihorách došlo k vrásnění a od mladších třetihor se utváří erozně-denudační 

reliéf. V glaciálech se projevují prvky mrazového zvětrávání. Vznikají mrazové sruby, 

balvanové proudy, strukturální terasy a sesuvy, k zalednění oblasti však nedošlo.(Vašíček, 

2004).  

V pleistocénu vývoj reliéfu byl ovlivněn oběma údobími zalednění. 

Moravskoslezské Beskydy tvořily bariéru, k níž pronikl severský kontinentální ledovec a 

v průběhu rissu dosáhly krajinné tvary shodných rysů s dnešním povrchovým reliéfem. 

Základní říční síť také odpovídala dnešnímu stavu. ( Menčík, 1983) 

Současná stavba území je ovlivňována zlomovou tektonikou, zejména v sv. části 

Lysohorské hornatiny a v přilehlé Jablunkovské brázdě. Oblast CHKO Beskydy je 

většinou odnosovým územím, z pokryvných útvarů jsou zejména vyvinuty fluviální 
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sedimenty říčních teras a niv, svahové hlinitokamenité sedimenty mocné několik metrů 

jsou nerovnoměrně rozmístěny. Zejména hlubinné ploužení se podílí na gravitačním 

deformování flyšových hornin. Díky relativní výškové členitosti došlo k odlehčení hornin, 

vytlačování plastických hornin (bulging), rozsednutí hřbetů, k pohybu horninových ker. 

(Weissmannová, 2004) 

Sesuvem odtržených vrstev vznikaly systémy puklinových chodeb a větší dutiny, 

dále pak byly pukliny překrývány jinými posunutými lavicemi  a povrch byl zarovnán 

spraší. V současnosti jsou jeskyně v pohybu a dochází k vnitřním změnám. Na území 

CHKO Beskydy je registrováno 28 pseudokrasových jeskyň a propastí. Nejdelší je jeskyně 

Cyrilka na Pustevnách. S délkou 370 m je nejdelší v ČR  a jednou z nejdelších na světě. 

(Bajer a kol., 2002) 

Podle Weissmannové (2004) a Bubíka a kol. (2004) mezi nejvýznamnější procesy, 

které modelují reliéf flyšových pohoří, patří sesuvy. Ty podmiňují vznik svahových 

deformací. V CHKO Beskydy se nachází kolem 300 území postižených svahovými 

deformacemi. Řada sesuvů je stabilizovaných, ale mnohé jsou aktivní nebo stabilizovány 

dočasně. Zejména intenzivní byly tyto pochody v roce 1997 díky katastrofálním 

červencovým srážkám. V současnosti se významným geomorfologickým činitelem stala 

lidská společnost. 

Podle Weissmannové (2004) a Bubíka a kol. (2004) jsou Západní Karpaty 

geologicky součástí soustavy mladých pásemných pohoří Alpsko-karpatské soustavy. Od 

ukončení alpínského vrásnění neuplynula z geologického hlediska dlouhá doba, proto se 

jeví jako soustava mohutných hřbetů, které jsou odděleny hlubokými údolími nebo 

kotlinami. Alpsko-karpatská soustava je součástí systému evropských a asijských pohoří. 

Ta vznikla z mediterranního úseku oceánu Thetys, dno oceánu Thetys bylo zdviženo, na 

jeho dně byly flyšové usazeniny zvrásněny a od J až JV jako příkrovy přesunuty přes 

autochton Českého masivu. V části Západních Karpat na území v České republice plošně 

převládají flyšové sedimenty. Pojmem flyš se označuje soubor usazených hornin, 

charakteristický rytmickým střídáním pískovců, prachovců, jílovců, slínovců, vzácně i 

vápenců a slepenců. Rytmy ve flyšových sedimentech mohou být mocné od několika 

centimetrů do několika metrů, výjimečně i několik desítek metrů. Rovněž je pro karpatský 

flyš charakteristická příkrovová stavba, což znamená, že sedimenty se usadily v jiných 
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oblastech, než jsou dnes. Karpatské flyšové pásmo se v oblasti Západních Karpat člení na 

vnější flyšové pásmo a na magurské flyšové pásmo. Povrchovou stavbu tvoří tři skupiny 

příkrovů vnějšího flyše – jednotka podslezská, slezská a předmagurská. Magurské flyšové 

pásmo je tady zastoupeno pouze račanskou jednotkou.  

Podle SCHKO, Skalického a kol. (1975) na území CHKO nejstarší příkrov 

podslezský chybí. Přes něj se přesunul příkrov slezský, který je mohutnější. Nejmladší 

příkrov magurský hrnul pak oba příkrovy. Horniny slezského a magurského příkrovu 

budují území celé CHKO Beskydy. Souvrství slezského příkrovu budují severní polovinu 

oblasti a rozlišuje se v ní godulský vývoj a vývoj bašský, který zaujímá na pravé straně 

Ostravice pouze vápenité a křemito-vápenité pískovce u Bašky. Jednotka godulská je 

největším celkem a je složena převážně z velmi odolných vrstev , jejich průběh je možno 

sledovat v zářezech a lomech v údolí Ostravice. Tvoří nejvyšší hornatiny 

Moravskoslezských Beskyd. Mezi souvrství godulského vývoje, které se nejvíce projevují 

co do rozlohy, mocnosti a vazby na terénní tvary, patří především vrstvy godulské (podle 

Bubíka a kol. (2004) název podle vrchu Godula jihozápadně od Třince)  a pak istebňanské 

(podle Bubíka a kol. (2004) název podle obce Istebna ve Slezských Beskydech v Polsku). 

Velmi odolné glaukonitické pískovce godulských vrstev, které jsou charakteristicky 

zelenavé, jsou mocné až 2000 m a je jimi budován hlavní masiv Beskyd s nejvyššími 

vrcholky. Pískovcové vrstvy istebňanské jsou  jen 1000 – 1200 m mocné a jsou méně 

odolné. Jižní část CHKO Beskydy budují souvrství příkrovu magurského, z jehož dílčích 

jednotek se zde vyskytuje jen jednotka račanská.  

Území Starých Hamrů je stavěno, tak jako celé Beskydy, sedimentárními flyšovými 

souvrstvími. Vrstvy pískovců a jílovců byly během třetihorního vrásnění různě 

zprohýbány, rozlámány nebo i na sebe nasunuty, takže dnešní odkryvy ukazují  jejich 

velmi rozmanité uložení. (viz. příloha č. 1) (Lesoprojekt, 1985) 

Vrt Staré Hamry – 1 dokládá, že mocnost jaderného příkrovu má až 3 km, 

konkrétně je to více než 2705 m. (Roth, 1969 in Bubík a kol., 2004) 

A.1.2. Pedologické poměry 

Z půdních druhů vyskytujících se v Beskydech v oblastech nad 700 m n. m. jsou to 

půdy hlinitopísčité až písčitohlinité, v nižších oblastech převážně jílovitohlinité. Půdy 

hlinité převažují pouze na několika lokalitách v severním podhůří Beskyd a v jižní části 



Iva Moslerová: Mapování výskytu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica v Beskydech 

2011 5 

vsetínského okresu. Co se týče půdních typů v Beskydech jsou převážně kambizemně, ve 

vyšších polohách podzoly, v říčních nivách fluvizemě a pseudogleje a gleje na místech 

s vyšší hladinou podzemní vody. Rašeliništní půdy se objevují zřídka. (Bajer a kol., 2002) 

Severozápadní část Starých Hamer je ještě tvořena okrajem godulských vrstev 

vyznačujících se mocnými lavicemi nazelenalého glaukonitického pískovce a tenčími 

vrstvami jílovců. Půdy z tohoto podloží vzniklé jsou silně kamenité, spíš písčitohlinité až 

hlinitopísčité. Střední část je tvořena tzv. istebňanskými vrstvami s lavicemi pískovců 

méně mocnými a s častějšími vsuvkami drobivých jílovců. Půdy z tohoto geologického 

podloží vzniklé jsou více hlinité, štěrkovité. Jižní část území pak tvoří tzv. Magurský flyš, 

v němž v širokém průměru převládají jílovce, zpravidla velmi drobivé a pestré, dávající 

vznik převážně hlinitým až jílovitohlinitým půdám. Na území Starých Hamer se vyskytují 

(zhruba) tyto základní půdní typy: podzoly    max. 15% 

hnědé lesní půdy    ± 63% 

    skupina půd pod vlivem vody ± 15% 

Půdy, které se zde vyskytují, jsou v podstatě bohaté středně, přirozeně kyselé, 

sorpčně nenasycené, dost labilní se snadným posunem živin do spodin. (Lesoprojekt, 1985) 

A.1.3. Hydrologické poměry 

Území CHKO Beskydy leží na hlavním evropském rozvodí. Rozvodnice jde od 

západu po linii hřeben Veřovických vrchů – sedlo Pindula - hřeben Radhoště - Pustevny - 

Čertův mlýn – Martiňák - Kladnatá - Třeštík – Bumbálka – Bobek - Bílý Kříž - Malý a 

Velký Polom - Jablunkovský průsmyk a po hřbetu Slovenských Beskyd přechází na území 

Slovenska. Území severně od této linie náleží do úmoří Baltského moře, jižně od ní do 

úmoří moře Černého. http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-

beskydy-vodstvo.aspx) 

Podle SCHKO a portálu Beskydy.cz (2006) obě území jsou rozlohou přibližně 

stejně veliké. K pravým přítokům řeky Odry patří například Jičínka, Lubina, Olše, 

Ostravice, její přítoky až po Frýdlant n. O. jsou krátké prudké potoky K těm větším patří 

zleva Červík a Velký potok, zprava Jamník a Řečice. Ze západního svahu masivu Lysé 

hory stékají Mazák, Šepetný a Satina, pro které jsou charakteristické kaskády i menší 

vodopády, např. vodopád Satiny v Malenovicích. Největším přítokem Ostravice je 

http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-beskydy-vodstvo.aspx
http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-beskydy-vodstvo.aspx
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Morávka Ta odvodňuje oblast mezi masívem Lysé hory a hraničním hřebenem a hřebenem 

Ropice. Severovýchodní svahy Moravskoslezských Beskyd odvodňují například Lomná, 

Tyrka, Kopytná a Stonávka, které jsou přítoky Olše. 

Hustota sítě vodních toků v Moravskoslezských Beskydech je 1,7 až 2,5 km/km² a 

náleží vůbec k nejhustším v České Republice. (Kříž, 1995) 

Hydrogeologické podmínky nejsou pro vznik významnějších akumulací podzemní 

vody příznivé, vyskytující se prameny jsou sice dosti četné, avšak vykazují malou 

vydatnost a poměrně značnou rozkolísanost. Srážkovými úhrny, které přesahují v průměru 

ve vrcholových polohách 1400 mm ročně, náleží Beskydy k nejzavlažovanějším územím 

České Republiky. Vysoké srážkové úhrny, členitost a sklon georeliéfu přispívají k tvorbě 

povrchového odtoku, průměrný specifický odtok přesahuje většinou 20 l/s/km². Kromě 

okrajových částí geomorfologického celku. jsou beskydské toky tedy značně vodné.(Kříž, 

1995) 

V Beskydech se vyskytují lokality málo využívaných sirovodíkových pramenů. 

Na území se nachází několik vodních nádrží. Horní Bečva a Bystřička původně sloužily 

pro zadržování vod, dnes jsou využívány jako rekreační plochy. Zdrojem pitné i užitkové 

vody jsou nádrže Morávka, Šance a Stanovnice. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=121) 

Území Starých Hamer je pro celé povodí Ostravice důležité a to proto, že je pro ně 

pramennou oblastí. Síť vodních toků a pramenišť je dosti hustá. Prameniště prosakující 

v hlubším svahovém zářezu bývají zpravidla počátkem svahových žlebů, které hydricky 

své okolí příliš neovlivňují. Svahová, žilnatě rozvětvená prameniště ovlivňují větší plochu, 

po svahu sbíhají do jednoho žlebu. Mokřadní prameniště se vyskytují na hlubokých 

hlinitých půdách v úpatí, svahových stupních (někde jako kaliště), jsou odolné vůči 

dlouhodobým klimatickým výkyvům. Rozkolísanost těchto toků je značná, za přívalových 

dešťů mohou vzniknout značné škody. (Lesoprojekt, 1985) 

Obec Staré Hamry velmi poznamenala stavba vodní nádrže Šance. V průběhu let 

1952 - 1954 se tehdejší vláda rozhodla uskutečnit záměr – výstavbu přehrady na řece 

Ostravici. Při studijních pracech bylo navrženo celkem sedm nádrží v pěti alternativách, 

výsledkem těchto studijních prací byl investiční úkol, který navrhoval výstavbu dvou 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=121
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nádrží na řece Ostravici, a to tak, že k zajištění pitné vody měla sloužit horní v profilu 

Příslop, zatímco k zajištění vody pro průmysl a také k snížení velkých vod měla sloužit 

dolní v Šancích. V konečné fázi byly určeny k realizaci tzv. Vysoké Šance - jedna 

kamenitá sypaná hráz vysoká přes 60 m a nádrž o objemu cca 60 mil m³. Dokončena byla 

v roce 1969.  

(www.stare-hamry.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=126450&lng=$lng&menu=$menu) 

A.1.4. Meteorologické a klimatické poměry 

Podnebí Beskyd je ovlivněno jejich polohou v centrální části Evropy. Střetávají se 

zde vlivy oceánického a kontinentálního klimatu, kdy oceánické vzdušné masy přinášejí 

počasí s mírnou zimou, chladnějším létem, velkou oblačností a velkým množstvím srážek, 

pro kontinentální vzduch jsou typické denními i ročními výkyvy teplot, dále menším 

množstvím srážek a oblačnosti. Členitost reliéfu je další prvek, který má velký vliv na 

klima, a to tak, že se stoupající nadmořskou výškou teplota i atmosférický tlak klesá a jsou 

ovlivňovány i další klimatické faktory. 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Podle Quitta (1971) většina území CHKO Beskydy patří do chladné klimatické 

oblasti, do mírně teplé klimatické oblasti patří pouze úzký lem na severovýchodním okraji 

a nižší polohy jižní části Valašska. 

Mezi nejdůležitější faktory patří teplota, která především závisí na nadmořské 

výšce, proto nejnižší hodnoty teplot má Lysá hora, průměrně 2,6°C. Nejníže položené 

oblasti mají průměr okolo 7°C. Nejchladnějším měsícem je leden a nejteplejším je 

červenec. (http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Na Lysé hoře byl nejchladnější rok 1902 s průměrnou roční teplotou pouze 0,4 °C. 

Nejtepleji bylo v roce 2002 s průměrnou teplotou 4,4 °C. Nejteplejším měsícem v roce je 

červenec, kdy je průměrná teplota 11,7 °C a nejchladnějším měsícem leden s průměrnou 

teplotou -6,1 °C. Absolutní maximum teploty vzduchu 29,4 °C bylo na Lysé hoře 

naměřeno dne 5. července 1957 a absolutní minimum -30,9 °C dne 9. února 1956. 

(http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685) 

http://www.stare-hamry.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=126450&lng=$lng&menu=$menu
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122
http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685
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Dalším klimatickým faktorem jsou srážky. Nejvíce srážek spadne v červnu až 

srpnu, nejméně v únoru a březnu. Významnou formou srážek je sníh a průměrná délka 

souvislé sněhové pokrývky je na hřebenech 150 až 180 dní. V rámci celé ČR patří Beskydy 

k oblastem s nejbohatší sněhovou pokrývkou.  

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Lysá hora, jako nejvyšší vrchol Beskyd, patří s průměrem 1459,2 mm /rok 

k srážkově nejbohatším lokalitám na území celé České republiky Nejvíce srážek (2254,7 

mm) spadlo v roce 1913, nejméně (1071,7 mm) v roce 1992, nejvíce srážek za měsíc 

spadne v červenci s průměrem 203,1 mm, nejméně v únoru s průměrem 88,2 mm. 

Maximum srážek za měsíc spadlo v červenci 1997, kdy došlo ke katastrofálním povodním, 

a to 811,5 mm, minimum pak 1,8 mm v říjnu 1951. Na Lysé hoře je průměrně 224 dnů za 

rok se srážkami, nejvíce prší v květnu (21 dnů) a nejméně v září (15 dnů). Absolutní denní 

maximum spadlých srážek bylo zaznamenáno dne 6. července 1997 - 233,8 mm. Tehdy 

spadlo zhruba tolik, co naprší jindy za celý červenec. Na Lysé hoře sněží průměrně 108 

dnů v roce a sníh (alespoň 1 cm) zde většinou leží 171 dnů v roce. Nejdéle zde sníh ležel 

v zimním období 1974/75 a to 213 dnů, nejméně v zimě 1989/90 pouze 101 den. 

V dlouhodobém průměru maximální výška sněhové pokrývky během jedné zimy zde bývá 

196 cm. Nejvíce sněhu (491 cm) bylo na Lysé hoře v zimním období 1910/11 a nejméně 

v zimě 1925/26 (65 cm). Nejvíc sněhu (90 cm) napadlo během jediného dne 8. listopadu 

1952.  (http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685) 

 Vítr ovlivňuje další klimatické faktory, zejména oblačnost, srážky a teplotu. 

Projevuje se i přímo na vegetaci, např. vlajkové formy stromů v exponovaných polohách. 

Ve volné atmosféře převládá západní směr větru. Morfologie terénu ovlivňuje směr větru 

v přízemní vrstvě, převážně členěním horských pásem. Proto v severní části území 

převládá podíl větrů sever – jih, na Valašsku převládá směr východ – západ. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

Oblačnost je v horách větší v zimě a v nižších polohách naopak v létě. V oblasti 

Beskyd délka slunečního svitu je průměrně 1600 hodin za rok. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122) 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122
http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=122
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Na Lysé hoře je délka slunečního svitu průměrně 1534,9 hodin za rok. Bez 

slunečního svitu je zde během roku 113 dnů, nejméně v srpnu 3 dny, nejvíce v prosinci 18 

dnů. Díky své poloze je Lysá hora větrným místem s průměrnou rychlostí větru 6,7 m/s a 

převládajícím směrem větru směr západní (19,2% relativní četnosti směru větru) a jižní 

(18,5% četnosti). Nejnižší hodnota relativní četnosti směru větru připadá na východní a 

bezvětří bylo zaznamenáno v 2,4% měření. (http://www.beskydy-

valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685) 

Území Starých Hamrů leží celé v klimatické oblasti C1 = chladné oblasti, okrsku 

mírně chladném. Průměrná roční teplota se pohybuje od 6,3°C do 4,7°C a průměrné roční 

srážky činí 950 – 1100 mm. Počet dnů s teplotou nad 10°C (délka vegetační doby) činí 120 

– 140 dnů, průměrný úhrn srážek ve vegetačním období činí 700 - 800 mm, průměrný 

počet dnů se sněhovou pokrývkou činí 120 – 140 dnů, relativní trvání sněhové pokrývky 

v době jejího výskytu činí 70 – 80 dnů. Pokud jde o větrné poměry, převažují větry 

západních a jižních směrů. Oblast je poněkud chráněna před severozápadním prouděním. 

Všechna uvedená klimatická data jsou značně modifikována místní polohou, jako je 

hloubka a šířka údolí, jejich směr, větratelnost, expozice, nadmořská výška. (Lesoprojekt, 

1985)  

A.1.5. Floristické poměry 

Dnešní flóra je v České Republice především výsledkem složitého klimatického 

vývoje této oblasti a přírody v dávné minulosti. Důležitou roli zde hrají ovšem i mnohé jiné 

faktory; rozmanitost květeny souvisí úzce i s geologickým podkladem, ovlivňuje ji i 

rostlinstvo oblastí sousedních a nadmořská výška. V neposlední řadě přetváří přírodu také 

člověk sám. (Čihař, 1976) 

Naši zemi si můžeme představit jako křižovatku, kde sice převládá fauna i flóra 

středoevropská, ale mísí se s prvky severními a jižními, východoevropskými a 

západoevropskými. V jednotlivých oblastech naší republiky tvoří rostliny i živočichové 

takzvané biogeografické celky; tato území mají vždy typickou flóru a faunu. Území České 

republiky se dělí do tří takových velikých oblastí. První z nich je lesní oblast 

středoevropská, která zahrnuje horstva celého Českého masívu. Druhá oblast (panonská) 

zaujímá Český kras, Polabí, České středohoří, Doupovské vrchy, jižní Moravu a oblasti 

http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685
http://www.beskydy-valassko.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=107685
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všech moravských úvalů. Poslední je veliká oblast Karpatská; patří sem území východní 

Moravy. Všechny oblasti se pak dělí na celky menší, podoblasti a okresy. (Čihař, 1976) 

Nadmořská výška je pro flóru velmi důležitá. Jedná se o tzv. výškové stupně. 

Prvním z nich je nížina s teplomilnou flórou, která končí v nadmořské výšce kolem dvou 

set metrů nad mořem. Druhý stupeň, pahorkatinu, představují doubravy s lípou malolistou, 

lesostepi a skalní stepi s duby, habry a teplomilnými druhy křovin. I tady se často vyskytují 

jihoevropské prvky květeny. Ve vyšších polohách, v nadmořské výšce okolo pěti set  

metrů, začíná stupeň podhorský. Objevují se už bučiny, do nich se mísí jedle a vysazované 

smrky. Od osmi set metrů nad mořem mluvíme o nižším horském stupni. Jsou tu zbytky 

původních bučin a smíšených lesů bukojedlových a smrkojedlových. Hluboké smrkové 

lesy jsou typické pro další, vyšší horský stupeň, který začíná v jedenácti stech metrech. 

Nad hranicí souvislého smrkového lesa začíná stupeň subalpínský s kosodřevinou a 

horskými vysokostébelnými nivami. (Čihař, 1976) 

Současné beskydské rostlinstvo je výsledkem dlouhodobého vývoje, ve kterém se 

působení člověka negativně projevilo zejména na typech a druhovém složení lesů. Pouze 

na několika málo místech se dochovaly přirozené lesy. Jedná se o bučiny, dubiny a 

původní smrkové lesy. (http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-

beskydy-rostlinstvo.aspx) 

Charakteristika biotopů CHKO Beskydy  

Bučiny a jedlobučiny  

Bučiny a jedlobučiny představují nejrozšířenější typ přirozeného lesa v Beskydech. 

Jedlobukové lesy kdysi pokrývaly téměř celé území.Často byly nahrazeny smrkovými 

porosty. (http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Podle Weissmannové (2004) a SCHKO (2009) se v oblasti Beskyd nacházejí dva 

základní typy bučin: tzv. květnaté bučiny s kyčelnicí žláznatou (Dentario grandulosa) 

nebo devítilistou (D. enneaphyllos) , které jsou nejrozšířenější. Ve stromovém patře 

převládá buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen je javor klen (Acer pseudoplatanus) a jedle 

bělokorá (Abies alba). V bylinném patře květnatých bučin s kyčelnicí devítilistou můžeme 

najít kyčelnici devítilistou (Dentario enneaphyllos), k. cibulkonosnou (D. bulbifera), 

samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kapradinu laločnatou (Polystrichum aculeatum), 

http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-beskydy-rostlinstvo.aspx
http://informace.beskydy.cz/content/beskydy-informacni-texty-beskydy-rostlinstvo.aspx
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
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vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) aj. V bylinném patře květnatých bučin s kyčelnicí 

žláznatou se nachází kromě kyčelnice žláznaté (Dentario glandulosa) např. žindava 

evropská (Sanicula europaea), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), šalvěj lepkavá 

(Salvia glutinosa), rozrazil horský (Veronica montana). V severních oblastech Beskyd 

(Moravskoslezské Beskydy) jsou tzv. kyselé bučiny. V horských oblastech se jedná o 

smrkové bučiny. V stromovém patře se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen 

bývá javor klen (Acer pseudoplatanus) a smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném patře 

převládá třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), popř. t. rákosovitá (C. arundinacea), 

dále brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), vzácněji žebrovice různolistá (Blechnum 

spicant), podbělice alpská (Homogyne alpina) a plavuň pučivá (Lycopodium annotinum).  

Horské smrčiny 

Zbytky původních horských (tzv. jeřábových) smrčin je možné nalézt pouze na 

Lysé hoře a v nejvyšších partiích Smrku a Kněhyně. Tyto porosty jsou adaptované na 

extrémní klimatické podmínky vrcholových poloh v nadmořské výšce nad 1220 metrů. 

V bylinném patře převažuje papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtina rákosovitá 

(Calamagrostis arundinacea), dále např. hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), 

sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), kamzičník rakouský (Doronicum 

austriacum), kapraď laločnatá (Polystichum aculeatum), čípek objímavý (Streptopus 

amplexifolius), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), violka 

dvoukvětá (Viola biflora) aj. Je možné zde najít i vzácné a chráněné druhy, jako je  oměj 

pestrý (Aconitum variegatum), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň pučivá 

(Lycopodium annotinum), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Rašelinné a podmáčené smrčiny 

Tyto typy porostů se vyvíjejí na extrémně zamokřených půdách ve vyšších 

polohách Beskyd. Mezi mechy a rašeliníky se může vzácně objevit suchopýr pochvatý 

(Eriophorum vaginatum) a sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), hojnější je např. 

přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), violka bahenní (Viola palustris). Zbytky 

zachovalých podmáčených smrčin jsou chráněny např. v Přírodní památce v Podolánkách. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
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Suťové lesy 

Suťové lesy se vyvíjejí na strmých a kamenitých svazích s výchozy skal. 

V suťovém lese roste především javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)a buk lesní (Fagus sylvatica). Díky dostatku 

vlhkosti a živin na sutích roste zde např. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), udatna 

lesní (Aruncus vulgaris). Pouze ve Veřovických vrších se vyskytuje vzácná kapradina 

jelení jazyk (Phyllitis scolopendrium). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Horské olšiny   

Zbytky horských olšin lze najít na březích bystřin v horských polohách, především 

v severní části území. Mezi stromy dominuje olše šedá (Alnus incana), v bylinném 

podrostu se vyskytují horské druhy, jako oměj pestrý (Aconitum variegatum), kýchavice 

bílá (Veratrum album), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), pryskyřník 

platanolistý (Ranunculus platanifolius). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Pastviny a louky 

Pastviny tvoří krátkostébelné trávníky s nenáročnými druhy rostlin na málo 

úživných půdách. Typickým druhem pastvin je smilka tuhá (Nardus stricta). Dnes jsou 

zachovány jen ve zbytcích.  Jen na několika místech můžeme potkat hořečky (Gentianella) 

nebo kociánek (Antennaria dioica) dvoudomý. Vzácné jsou i orchideje, jako vemeníček 

zelený (Coeloglossum viride)nebo prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina ). 

Fenoménem beskydských pastvin jsou roztroušené keře jalovců. Pastviny jsou 

v Beskydech ohroženy především upouštěním od pastvy, popřípadě kosení. 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Na formování pastvinné vegetace se nejvýznamněji podílela pastva často 

kombinovaná s kosením a vypalování. Tento druh hospodaření spolu s dalšími faktory, 

jako je nadmořská výška, sklon svahu, jeho expozice, vedl ke vzniku pastvinných a lučních 

porostů. (Bajer a kol., 2002) 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
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Květnaté louky jsou plné kopretin bílých (Leucanthemum vulgare), zvonků 

rozkladitých (Campanula patula), kohoutků lučních (Lychnis flos-cuculi), z orchidejí se 

v oblasti Beskyd nejčastěji vyskytuje vstavač mužský (Orchis mascula)a  prstnatec 

Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), vzácnější je prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), 

pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) nebo hlavinka horská (Traunsteinera 

globosa), na kosených mokřadech prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). 

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Pěnovcová prameniště 

Některé pramenné vývěry v Beskydech jsou bohaté na obsah vápníku ve vodě, 

vytváří se pěnovce (vysrážený uhličitan vápenatý) na povrchu půdy, na kamenech, 

větvičkách a rostlinkách mechů. Mezi rostliny, které jsou specializovány na zvýšené 

množství vápníku ve vodě, patří suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), orchidej 

kruštík bahenní (Epipactis palustris) nebo skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus). 

Často je  bohatě pokryta mechorosty, na lučních i lesních prameništích roste mech 

hruborožec proměnlivý (Cratoneuron commutatum).  

(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123) 

Skoro celé území Starých Hamer leží v areálu přirozeného výskytu jedle a buku. 

Přirozeně, ale přísněji na stanoviště vázané, se vyskytoval a vyskytuje jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), vzácněji jilm horský (Ulmus 

glabra), olše šedá (Alnus incana) i černá (Alnus nigra). Z ostatních dřevin se vyskytoval a 

vyskytuje jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), bříza bradavičnatá (Betula verrucosa), vrba 

jíva (Salix caprea). V současné době pokrývají téměř celou výměru porostní půdy smrkové 

porosty. (Lesoprojekt, 1985) 

Kromě lesních porostů jsou zde pastviny a louky, na kterých můžeme najít 

vzácnější druhy rostlin, z orchidejí prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), májový (D. 

majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), dále 

např. mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) aj.  

Pouze v jediném fragmentu se zachovalo vrchovištní společenstvo v povodí Černé 

Ostravice se suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) na kontaktu s rašelinou 

http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=123
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smrčinou. Další ležela v údolí Ostravice a Velkého potoka mezi Hutěmi pod Smrkem a 

Starými Hamry. Tyto lokality byly zaplaveny vodní hladinou nádrže Šance v r. 1969. 

(Weissmannová, 2004) 

Na území CHKO Beskydy jsou rozlišovány dvě fytogeografické oblasti: Karpatské 

mezofytikum, které zaujímá především jižní část CHKO a jeho západní a severní okraj, a 

Karpatské oreofytikum, kterému náleží centrální a severní část CHKO. (Weissmannová, 

2004) 

A.1.6. Faunistické poměry 

Pro výskyt živočichů v Beskydech má velký význam provázanost horstev Beskyd 

na západoslovenská pohoří a skutečnost, že to je téměř souvisle zalesněný horský celek 

s celou škálou vegetačních stupňů a lesních typů.  Fauna je ovlivňována změnami a 

dlouhodobým vývojem životního prostředí. Na těchto změnách se velkou měrou podílí 

člověk. (Bajer a kol., 2002) 

Druhová společenstva jsou dnes značně ochuzena, zejména u malakofauny. 

Většinou se udržely populace nenáročných horských plžů a také modranka karpatská 

(Bielzia coerulans). (Bajer a kol., 2002) 

Pro svrchní vrstvu půdy jsou typickými obyvateli střevlíci, dalšími běžnými druhy 

jsou hrobařík malý (Necrophorus vespilloides) a chrobák lesní (Anoplotrupes stercorosus), 

častý je svižník lesní (Cicindela sylvicola). (Bajer a kol., 2002) 

Z motýlů zde žije kriticky ohrožený modrásek černoskvrný (Maculinea arion). 

(Weissmannová, 2004) 

Činnost člověka ovlivnila také druhovou rozmanitost a početnost obratlovců. 

Zejména jsou nejohroženější vodní živočichové. Z potoků vymizela mihule potoční 

(Lampetra planeri) a to díky úpravě vodních toků. Na území Beskyd je zaznamenán výskyt 

35 druhů ryb. Podle Weissmannové (2004) ke karpatským endemitům patří vranka 

pruhoploutvá (Cottus poecilopus), hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri) a sekavec písečný 

(Cobitis aurata). Z obojživelníků je významným druhem čolek karpatský (Triturus 

montandoni) a nejčastější čolek horský (Triturus), dále se zde vyskytuje kuňka žlutobřichá 
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(Bombina variegata), ropucha obecná (Buba buba) aj. Na vodní prostředí jsou vázani i 

další živočichové např. vydra říční (Lutra lutra), populace čítá kolem 15 – 20 jedinců, 

z ptáků skorec vodní (Cinclus cinclus) nebo ledňáček říční (Alcedo atthis), za potravou 

zalétá čáp bílý (Ciconia ciconia) a čáp černý (Ciconia nigra). (Bajer a kol., 2002) 

Nejběžnějším hadem je užovka obojková (Natrix natrix), vzácnější jsou podle 

Weissmannové (2004) zmije obecná (Vipera berux) a užovka hladká (Coronella 

austriaca). Nejběžnější ještěrkou je ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Poměrně hojným 

druhem je slepýš křehký (Anguis fragilis). (Bajer a kol., 2002) 

Podle Bajera a kol. (2002) a Weissmannové (2004) třída ptáků je v CHKO Beskydy 

zastoupena velmi početně, z hlediska ochrany jsou dravci samostatnou skupinou. 

Z ohrožených druhů zde hnízdí včelojed lesní (Pernis apivorus) a ostříž lesní (Falco 

subbteo), objevuje se také jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a krahujec obecný (Accipiter 

nisus), ojediněle orel skalní (Aquila chrysaetos) a orel křiklavý (A. pomarina). Jedním 

z nejvzácnějších ptáků, dříve hojný, je tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Ze vzácných druhů 

sov se vyskytuje sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium 

passerinum), raritou je výskyt puštíka bělavého (Strix uralensis). K vzácným druhům 

šplhavců patří datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos 

leucotos). Druhově bohatá je skupina pěvců, např. lejsek malý (Ficedula parva), linduška 

horská (Anthus spinoletta), ťuhýk obecný (Lanius collurio), krkavec velký (Corvus corax). 

Mezi drobné savce, kteří se v CHKO Beskydy vyskytují, patří např. veverka obecná 

(Sciurus vulgaris), plch velký (Glis glis), v jeskyních zimují nejčastěji netopýr velký 

(Myotis myotis) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Z šelem, které byly 

vyhubeny, je od r. 1973 každoročně zaznamenávána přítomnost medvěda hnědého (Ursus 

arctos), od 80. let 20. století se vyskytuje rys ostrovid (Lynx lynx) (asi 15 – 20 jedinců) a 

vlci (Canis lupus), kteří každoročně vyvádějí mláďata. (Bajer a kol., 2002) 
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A.2. Charakteristika a ekologie druhu 

A.2.1. Ekologické nároky 

Aby bylo možno navrhnout vhodnou péči o orchideje a jejich prostředí, je nutné 

znát jejich ekologii – stanovištní podmínky, jejich vztah k jiným organismům (vztah 

k opylovačům, k mykorhizním houbám), dobu kvetení, tvorbu semen, způsob 

rozmnožování, reakce na stresové faktory (seč, pastva, sešlapávání, odvodňování území, 

zarůstání náletem, změna využívání území).  

Fenologie 

Z hlediska správného načasování vhodné péče je podle Jersákové a Kindlmanna 

(2004) důležitá znalost fenologických údajů jako jsou vegetační období, doba kvetení, 

vyzrávání semen. V nevhodnou dobu provedena seč, pastva by mohla vést k negativnímu 

působení na vývoj rostlin, které potřebují určitou dobu pro vývoj semen a další možné 

rozšíření. Z níže uvedené tabulky č. 1 Fenologie vstavačovitých (Jersáková a Kindlmann, 

2004) vyplývá, že orchidej Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica kvete v VI. až VII. 

měsíci a tvorba semen může zasahovat až do IX. měsíce. Proto by bylo nevhodné kosení 

nebo pastva v období květu nebo dokonce dříve. 
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Tabulka 1 Fenologie vstavačovitých (Jersáková a Kindlmann, 2004) 
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Vysvětlivky:  období růstu nadzemních orgánů 

   hlavní období kvetení 

   vedlejší období kvetení 

   období tvorby semeníku a vypadávání semen 
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Rozmnožování 

Podle Průši (2005) patří většina našich orchidejí k cizosprašným rostlinám, ale 

některé orchideje jsou schopny samoopylení, které je výsledkem evoluce. Autogamie 

neboli samoopylení je možno rozdělit na fakultativní a obligátní.  

Příležitostná autogamie není u našich orchidejí zase až tak vzácná. Mezi orchidej, u 

kterých je možné opylení křížem, tak samoopylení, se dají zařadit rody bradáček, okrotice, 

pětiprstka, některé druhy rodu vstavač, dále druhy hlístník hnízdák, hnědec zvrhlý, kruštík 

bahenní, toříček jednohlízný, ale i některé další. Podíl alogamie a autogamie je u 

vyjmenovaných druhů různý. (Průša, 2005) 

Druhy, u kterých k cizosprášení nedochází, označujeme jako obligátně 

autogamické. U některých je tento jev doveden až do té krajnosti, že se květy vůbec 

neotevřou, a přesto se vyvinou plodné tobolky. (Průša, 2005) 

U četných druhů orchidejí se vyvinula značná schopnost nepohlavního 

(vegetativního) rozmnožování, která může hrát větší roli než rozmnožování semeny, např. 

u smrkovníku plazivého, měkkyně bažinné, či sklenobýlu bezlistého. (Jersáková a 

Kindlmann, 2004) 

Pro vstavačovité je podle Průši (2005) mechanismus opylení velmi různorodý. 

Rostliny se snaží nalákat opylovače (včely, vosy, motýly, mouchy) různými způsoby. 

U většiny našich druhů je pyl slepen v hrudky (pollinia), a tyto jsou pak přenášeny 

jako celek. K tomu, aby hmyzí opylovač přenesl celá pollinia z květu na květ, se u různých 

druhů vstavačovitých vyvinuly důmyslně propracované mechanismy. Např. u vstavače 

kukačky, v. nachového, v. mužského a prstnatce (p. plamatý, p. májový) pysk vytváří 

širokou nalétávací a přistávací plochu. Na bázi je prodloužen do ostruhy. Kapsička, která 

ukrývá brylky, se otevírá podélnou skulinou. Hmyz, který přiletí na květ a strčí sosák do 

ústí ostruhy, narazí čelem na kapsičku, ta pukne a uvolní terčíky nesoucí stopky brylek. 

Tyto terčíky jsou obalené jakýmsi lepidlem, pomocí kterého se brylka přilepí na čelo 

hmyzu. Brylky nalepené na kořen sosáku nebo čelo hmyzu lze přirovnat ke vztyčeným 

růžkům. Malý terčík na spodní části stopečky má schopnost se při tuhnutí lepivé hmoty 

smršťovat, čímž dojde k jejímu zkroucení a předklonění pollinia o 90° dopředu. Tím je 

zajištěno, že se při návštěvě dalšího květu brylka dostane přesně tam, kam má. Při kontaktu 

s lepivým povrchem blizny se pak stopečka odtrhne a celý balíček pylových zrn zůstane na 



Iva Moslerová: Mapování výskytu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica v Beskydech 

2011 20 

blizně. Další pozoruhodností je , že doba zakřivení terčíku a překlopení brylky dopředu je 

okolo 30 sekund, což přibližně odpovídá době, za kterou opylovač přeletí z květu na květ. 

(Průša, 2005) 

Existuje řada dalších způsobů opylení, které orchideje využívají. Rostliny lákají 

opylovače řadou důmyslných strategií. Průša (2005) rozdělil lákadla na nektar, pyl, vonné 

látky a sexuální atrapy.  

Druhy rodu vstavač a prstnatec byly dříve považovány za rostliny, které v ostruze 

svých květů vytvářejí nektar. Později se však ukázalo, že většina druhů z těchto rodů láká 

k návštěvě svých květů hmyz tím, že tvorbu nektaru pouze předstírá a vytváří šálivé květy. 

Hmyz, který se snaží do ostruhy dostat, nektar nenajde a návštěvou květu nic nezíská. 

Místo nektaru vylučují tyto rostliny na povrchu svých květů těkavé látky (éterické oleje a 

silice), kterými hmyz vábí. Je i možné, že tyto látky na nich hmyz sbírá a že jsou pro něj 

důležité v jeho sexuálním životě (lákání samiček).U prstnatců a vstavačů však tento proces 

ještě nebyl detailně prozkoumán. (Průša, 2005) 

Z tabulky č. 2 rozmnožování vstavačovitých (Jersáková a Kindlmann, 2004) plyne, 

že Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica má převahu generativního rozmnožování 

nad vegetativním, je cizosprašná a je opylována blanokřídlými (včelami a čmeláky). Průša 

(2005) uvádí, že druh prstnatec plamatý je opylován včelicemi rodu Eristalis. 
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Tabulka 2 Rozmnožování vstavačovitých (Jersáková a Kindlmann, 2004) 
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Vysvětlivky: G – převaha generativního rozmnožování 

  V – převaha vegetativního rozmnožování 

  A – druh obligátně samosprašný 

  B – druh fakultativně samosprašný 

  C – druh cizosprašný 

  (-) – opylovač není znám 

Mykorhiza 

Mykorhiza je soužití rostlin s podhoubím hub. Podle Průši (2005) okolo 80-95% 

všech cévnatých rostlin žije v nějakém mykorhizním soužití. které se navzájem liší. 

U orchidejí se hovoří o orchideové mykorhize a rozděluje orchideje podle závislosti na 

mykorhizním soužití v průběhu ontogeneze do tří skupin: 

1. plně mykotrofní nezelené orchideje, např. hlístník hnízdák, sklenobýl bezlistý, 

2. zelené orchideje lesních stanovišť závislé na mykorhize po celou dobu 

ontogeneze, např. skupina kruštíků a okrotic, 
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Část hub vytváří zároveň i ektomykorhizu s kořeny keřů a stromů a dochází 

k látkovým tokům mezi stromem, myceliem a orchidejí a orchideje první a 

druhé skupiny často vytvářejí s nimi mykorhizu. 

3. zelené orchideje otevřených stanovišť závislé na mykorhize jen v časných 

stadiích ontogeneze, např. střevíčník pantoflíček, bradáček vejčitý, jsou závislé 

hlavně v časných stádiích ontogeneze, některé vytvářejí přechodnou formu mezi 

druhou a třetí skupinou, např. prstnatec májový, hlavinka horská, kruštík 

bahenní, které bývají v období klíčení a ranných stádiích ontogeneze a plně 

mykotrofní a v dospělosti zůstávají slabě až středně mykotrofní. 

Mezi houbou a orchidejí probíhá trvalá výměna látek. Jde o složitý proces, který 

není ještě do detailů prozkoumán. Houba přispívá tím, že zásobuje rostlinu fosforem, 

organickými látkami (saprofytně získanými z humusu), dusíkem, vodou. Pletivo houby 

může vytvářet mechanickou ochranu, ale může působit i antibioticky. Mycelium může 

propojit více rostlin a může tak docházet k rovnoměrnější distribuci vody a minerálních 

látek, což může mít za následek větší stabilitu společenstva jako celku. Pro zisk houby 

svědčí mimo jiné i skutečnost, že většina mykorhizních hub je obtížně kultivovatelná a bez 

rostliny rostou jen pomalu nebo vůbec. Rostlina naopak, pokud asimiluje, může houbě 

poskytovat část uhlíkatých látek. K tomuto toku může napomáhat i sama houba tím, že 

vytváří růstové hormony (auxiny), které stimulují přenos monosacharidů z listů do kořenů, 

kde jsou houbou stravovány. Rostlina také může produkovat exsudáty, které mohou 

příznivě ovlivnit růst houby. Houba ale může být i potenciální patogen, který rostlina, 

pokud je zdravá, drží v přesně vyměřených mezích, ale pokud dojde k nějakému oslabení, 

může se křehká rovnováha vychýlit. (Průša, 2005) 

Ontogeneze 

Ontogeneze neboli vývoj od vyklíčení do dospělosti se značně liší pro jednotlivé 

druhy. Jersáková a Kindlmann (2004) uvádějí, že některé druhy potřebují relativně krátkou 

dobu od vyklíčení po první lístky (1-4 roky) a po první květy (4-5 let). K těmto druhům 

patří tořiče, prstnatce, vstavače, vemeníky. Na 10 a více let je odhadován ontogenetický 

vývoj u silně či zcela mykorhizních orchidejí, např. sklenobýl bezlistý, hnědenec zvrhlý. 

Podle průměrné délky života dělí orchideje na druhy krátkověké, které žijí v průměru 1,5 

roku. Mezi krátkověké se řadí např. vemeníček zelený. Druhy dlouhověké mají průměrnou 
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délku života 7 let a více. Rekordmanem je bradáček vejčitý, u kterého je maximální délka 

života odhadnuta až na 70 let. 

Z tabulky č. 3 Ontogeneze a ekologické nároky vstavačovitých Jersákové a 

Kindlmanna (2004) je možno zjistit, že Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica ,jako 

ostatní uvedené prstnatce, má délku ontogeneze 4 roky. 

Tabulka 3 Ontogeneze a ekologické nároky vstavačovitých Jersákové a Kindlmanna (2004) 
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Vysvětlivky: Typ zásobního orgánu: KH kořenové hlízy 

O oddenek 
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   P pahlízy 

   HK hnízdovité kořeny 

  Míra mykotrofie:  A1 velmi slabá 

      A2 slabá 

      B středně silná 

      C velmi silná 

      D obligátně mykotrofní 

  Nároky na půdní reakci A obligátně acidofilní 

      B fakultativně acidofilní 

      B-C acidoalkalofilní 

      C fakultativně alkalofilní 

      D obligátně alkalofilní 

  Světelné nároky:  A heliofilní 

      B heliosciofilní 

      C sciofilní 

  Vlhkostní nároky:  A xerofilní 

      B mezofilní 

      C hygrofilní 

Hybridizace 

Hybridizace (křížení) je pro orchideje častá. Průša (2005) uvádí tři stupně 

hybridizace: 

1. vnitrodruhová (infracpecifická) – dochází ke křížení jedinců v rámci jednoho 

druhu s různými morfologickými znaky, např. žlutě a červeně kvetoucí 

prstnatec bezový 

2. mezidruhová (intragenerická) - dochází ke křížení jedinců různých druhů 

stejného rodu, např. Orchis x hybrida Boenningh 

3. mezirodová (intergenerická) - křížení jedinců různých rodů 

Důležitou vlastností kříženců je jejich schopnost dalšího rozmnožování. Někteří 

z nich jsou sterilní a dalšího rozmnožování nejsou schopni. Někteří však tuto schopnost 

mají a jsou schopni se jednak nadále křížit mezi sebou navzájem, nebo se zpětně křížit 

s některým z rodičů. Vznikají tak často populace s celou škálou přechodných typů a 
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taxonomické zařazení jednotlivých rostlin na základě morfologických znaků je pak často 

problematické nebo i úplně nemožné. Tato vlastnost je typická zejména pro některé 

zástupce rodu Dactylorhiza. (Průša, 2005) 

 

Stanovištní podmínky 

Každý druh se vyznačuje svými nároky na stanovištní podmínky, zásobení půdy 

vodou, pH půdy, míra oslunění či zastínění, nadmořská výška. Podle Jersákové a 

Kindlmanna (2004) se nejvíce našich orchidejí vyskytuje na mezických stanovištích 

(středně zásobené vodou), jsou fakultativní alkalofyty (upřednostňující půdy bohaté až 

středně bohaté bázemi). Zastoupení jednotlivých druhů ve skupinách z hlediska požadavku 

na oslunění či zastínění stanoviště je relativně shodné. 

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica je podle tabulky č. 3 Ontogeneze a 

ekologické nároky vstavačovitých od Jersákové a Kindlmanna (2004) fakultativně 

alkalofilní, heliofilní a mezo-hygrofilní poddruh. 

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica je heliofilní poddruh s dvojím 

optimem rostoucí jak na mezických loukách ve společenstvech širokolistých trávníků, tak 

na zrašelinělých svahových prameništích: 

Nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) 

Širokolisté suché trávníky (T3.4) (Jersáková a Kindlmann, 2004) 

Stresové faktory 

Tato problematika je podrobněji popsána v kapitole č. B.4 Hodnocení stresových 

faktorů v území, hodnocení vlivu na společenstva a sledovaný druh 

A.2.2. Charakteristika druhu 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó je vysoká 25 – 60 (80) cm., 3 – 5 listů, tmavě až 

špinavě zelené, na líci jsou okrouhlé skvrny, které chybí u bělokvětých rostlin. Hlízy 

nejčastěji dělené do 3-4 prstovitých úkrojků. Lodyha je plná, pod květenstvím 

nesmáčknutelná. Květenství je hustý klas, listeny jsou úzce kopinaté, špičaté, dolní kratší 

než květy. Květy jsou světle růžovofialové až tmavě červenofialové, mohou být i bílé až 

nažloutlé. Třetí vnitřní okvětní lístek je vyvinutý v pysk, který je trojlaločný se středním 
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úkrojkem trojúhelníkového tvaru, užším a stejně dlouhým nebo o málo delším, než jsou 

oba postranní, které jsou široce zaokrouhlené a na krajích často jemně zoubkaté. Ostruha je 

dlouhá alespoň jako 3/4 semeníku nebo o málo delší. Plodem jsou tobolky s velkým 

množstvím semen. Počet chromozomů 2n=80. 

Celkové rozšíření podle Štěpánkové a kol. (2010) není dokonale známé, protože se 

dříve taxon neodlišoval od D. fuchsii a i v současnosti dochází k záměnám. Pravděpodobně 

se vyskytuje pouze v Evropě. 

Tlusták a Jongepierová (1990) zařadili ve floristickém výzkumu vstavačovitých 

v Bílých Karpatech údaje o výskytu orchideje Dactylorhiza maculata k D. fuchsii, protože 

taxonomická otázka je velmi složitá a také některé starší písemné údaje podle nich nelze 

odpovědně zhodnotit.  

Kubát (2002) a Štěpánková a kol. (2010) uvádí dva poddruhy, které se vyskytují 

v ČR, a to Dactylorhiza maculata subsp. maculata a Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica. 

Dactylorhiza maculata subsp. maculata 

Výška rostliny 25 – 60 cm, lodyha vyplněna dření, s 3-5 ± skvrnitými listy, skvrny 

okrouhlé, nejdolnější list zpravidla úzce kopinatý, nejširší pod polovinou, na vrcholu tupě 

špičatý. Květy světle růžovofialové až tmavěfialové, pysk s výraznou nachovou kresbou, 

mohou se vyskytovat květy bílé – albinotické. Pysk mělce 3laločný, nanejvýš do poloviny 

členěný. Střední lalok malý, trojúhelníkovitý, zpravidla stejně dlouhý jako postranní 

laloky, někdy o málo delší. Může se vyskytnout i více či méně pysk celistvý. Počet 

chromozomů 2n=80. (Obr. č.1) 

Tento poddruh je velmi proměnlivý ve všech morfologických znacích a je velmi 

obtížné jej odlišit od D. fuchsii. Štěpánková a kol. (2010) uvádí, že na jedné lokalitě se 

mohou vyskytovat rostliny s tvarem pysku, který je typický pro D. maculata a zároveň i 

rostliny s přechody k D. fuchsii, doba květu může být rozdílná, např. rostliny u Jestřebí 

(cca 260 mnm.) kvetou později než populace na výše položených lokalitách Krušných hor. 
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Obr. č. 1 Dactylorhiza maculata subsp. maculata 

(Baumann a kol.,2009) 

 

Obr. č. 2 Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica (orchideje.net) 

 

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó 

Rostliny jsou vysoké 25 – 60 cm, listy neskvrnité, nejdolnější list bývá zpravidla 

úzce obkopinatý až úzce podlouhlý, na vrcholu tupý, horní čárkovitě kopinaté. Květy mají 

čistě bílou barvu zpravidla bez kresby, mohou být i narůžovělé nebo světle nažloutlé (po 

usušení). Pysk slabě trojlaločný, postranní laloky široce zaokrouhlené, prostřední lalok 

malý, dosahující nebo přesahující vrchol postranních laloků. Pysk je na bázi, někdy i ve 

střední části nažloutlý. Ostruha vakovitá, ± stejně dlouhá jako semeník. Počet chromozomů 

2n=80, ?40. Podle Štěpánkové a kol. (2010) byl tento taxon na základě studia rostlin ze 

Slovinska považován za diploidní, ale jiní autoři však tento taxon považují za tetraploidní 

ve všech případech. (Obr.č. 2) 

Jatiová a Šmiták (1996) uvádějí, že na Moravě byly před rokem 1980 známy dvě 

lokality, z nichž jedna ve Vsetínské kotlině pravděpodobně díky sukcesním procesům 

zanikla , ale v Bílých Karpatech se četnost populace zvyšuje. Jako třetí je potvrzena 

lokalita v Beskydech na Horní Bečvě. Ze 70. let byly známy další lokality, nejméně pět, 

které ale nejsou ověřené. Při terénních průzkumech byly nalezeny další tři lokality, dvě 

jsou v Beskydech a jedna v Hostýnských vrších.  
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Lokality jsou graficky zaznamenány na evropské mapovací síti, viz. obr. č. 3 

(Jatiová a Šmiták, 1996). Novější mapování takového rozsahu nebylo provedeno, i když na 

internetových stránkách www.orchideje.net je možno najít výsledky průběžného 

mapování, kterého je možno se zúčastnit. Výsledky tohoto mapování jsou taky zaneseny 

do evropské mapovací sítě, viz obr. č. 4 

 

Obr. č. 3 Výskyt Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Jatiová a Šmiták,1996) 
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Obr. č. 4 Výskyt Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (orchideje.net) 

Asi nejpodrobněji se mapování výskytu orchidejí na Moravě a ve Slezsku věnují 

M. Jatiová a J. Šmiták v knize Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku 

z roku 1996, od té doby žádné takové mapování nebylo provedeno, i když by po patnácti 

letech mohlo dojít k výrazným změnám. Některé lokality již mohly zaniknout a další, díky 

změnám v hospodaření a aktivitě řady dobrovolníků, mohly vzniknout. 

Určitý vývoj je zaznamenán v tabulce počtu a úbytku druhů (Jatiová a Šmiták, 

1996) č. 4, ze které vyplývá, že do roku 1996 došlo ke snížení počtu lokalit s výskytem 

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica o 71%. 
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Tabulka 4 Tabulka počtu a úbytku druhů (Jatiová a Šmiták, 1996) 

 

Vysvětlivky:  1 – počet zaznamenaných údajů 

  2 – celkový počet podchycených lokalit 
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  3 – lokality historické (nebyl zaznamenán výskyt po r. 1980) 

  4 – počet historických lokalit, na nichž byl druh nově ověřen 

  5 – počet nových lokalit zaznamenaných po r. 1980 

  6 – celkový počet současných nalezišť 

  7 - % úbytku druhu 

Další poddruhy Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

Baumann a kol. (2009) v knize Orchideje Evropy a přilehlých oblastí uvádí další 

poddruhy druhu Dactylorhiza maculata (L.) Soó.  

Dactylorhiza maculata subsp. battandieri (prstnatec plamatý alžírský) (viz. obr. 

č. 5) se vyskytuje v Alžírsku: Velký a Malý Kabylei. 

 

Obr. č. 5 Dactylorhiza maculata subsp. battandieri 

(Baumann a kol.,2009) 

 

 

Obr. č. 6 Dactylorhiza maculata subsp. 

caramulensis (Baumann a kol.,2009) 

 

Dactylorhiza maculata subsp. caramulensis (prstnatec plamatý portugalský) (viz. 

obr. č. 6) má oblast výskytu v horách středního a severního Portugalska a západního a 

severozápadního Španělska. 

Dactylorhiza maculata subsp. islandica (prstnatec plamatý islandský) (viz. obr. 

č. 7) je endemitem Islandu. 
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Obr. č. 7 Dactylorhiza maculata subsp. islandica 

(Baumann a kol.,2009) 

 

 

Obr. č. 8 Dactylorhiza maculata subsp. montellii 

(Baumann a kol.,2009) 

 

Dactylorhiza maculata subsp. montellii (prstnatec plamatý kolský) (viz. obr. č. 8) 

má areál výskytu v Laponsku, na poloostrově Kola (severní Rusko) a možná i na Sibiři. 

Dactylorhiza maculata subsp. savogiensis (prstnatec plamatý savojský) (viz. obr. 

č. 9) roste na horách od jihozápadní Francii (Hte Savoie, Savoie) až po severní Švýcarsko 

(Gotthard). 
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Obr. č. 9 Dactylorhiza maculata subsp. savogiensis (Baumann a kol.,2009) 
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B. Výzkumná část 

B.1. Popis a charakteristika biotopu a společenstev s výskytem 

sledovaného druhu 

B.1.1. Metody, práce a materiál 

V bakalářské práci „Péče o horské louky ve vymezeném území CHKO Beskydy“ 

jsem prováděla výzkum na stejném území, proto vycházím z členění území tak, jak jsem 

jej rozdělila v bakalářské práci, a které jsem dále upravila. Výskyt orchideje Dactylorhiza 

maculata subsp. transsilvanica jsem zaznamenala pouze v některých částech, které jsou 

popsány v kapitole č. B. 1.2. a jsou zakresleny do mapy s měřítkem 1:3200. 

Ke své práci jsem používala Klíč ke květeně České republiky (Kubát a kol., 2003), 

Květena České republiky (Štěpánková a kol., 2010) , Orchideje České republiky (Průša, 

2005). Lokalita je zakreslena do příslušného čtverce evropské mapovací sítě podle 

zeměpisných souřadnic, kdy základní čtverec je rozdělen na čtyři kvadráty – 6,0 km x 5,6 

km.  

B.1.2. Vymezení výzkumných ploch, jejich zaměření a popis 

Louka s výskytem orchideje Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica se 

nachází na katastrálním území obce Staré Hamry v CHKO Beskydy v nadmořské výšce 

675 – 686 m n.m. (obr. č. 10).  
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Obr. č. 10 Mapa vymezeného území (http://mapy.nature.cz/) 

Zaměření výzkumných ploch 

A 49°28´14´´N 

 18°27´31´´E  

B 49°28´14´´N 

 18°27´32´´E  

C 49°28´12´´N 

 18°27´33´´E  

B.1.3. Historické využití území 

Oblast výskytu orchideje Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica je součástí 

území, které je jako louka obhospodařováno stejně jako celek, koseno jedenkrát ročně. 

Dříve, až do počátku 70. let, se na daném území hospodařilo tak, aby bylo dané území co 

nejefektivněji využito pro potřeby zde existujícího hospodářství (viz. obr. č. 11). Na fotce 

je dobře vidět mozaikovitý způsob hospodaření a je na ní zakreslena oblast s výskytem 

orchideje Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica. Po ukončení původního způsobu 

hospodaření území bylo buď koseno, nebo necháno ladem. Posledních sedm let je louka 

C 
D 

B A 

A 
B 

C 
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kosena jedenkrát ročně v druhé polovině července. Pokosená tráva byla odstraněna kromě 

roku 2009 a v  roce 2010 bylo použito mulčování. 

 

Obr. č. 11 Využití území v 50. letech (kontaminace.cenia.cz) 

V bakalářské práci jsem podle výskytu rostlinných druhů a podle stanovištních 

podmínek rozdělila území do dvanácti částí. Z hlediska výskytu orchideje Dactylorhiza 

maculata subsp. transsilvanica jsou v současné době důležité pouze části č. 5, 7 a 9a (viz. 

obr. č. 12). Dále jsem popsala daná území a v tabulkách uvedla výskyt rostlinných druhů a 

zvýraznila druhy chráněné. 
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Obr. č. 12 Mapa s rozděleným územím do 12 částí (http://mapy.nature.cz/) 

Území č.5 - území, které je dotováno vodou z přepadu ze studny.  

Tabulka 5 Floristický průzkum na vymezeném území č. 5 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii  prstnatec Fuchsův pravý 

Dactylorhiza maculata L. prstnatec plamatý 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

11 

10 

9a 

http://mapy.nature.cz/
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Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica prstnatec plamatý sedmihradský 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et 

Summerhayes prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Gladiolus imbricatus L. mečík střechovitý 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Listera ovata (L.) R. Br. bradáček vejčitý 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Lysimachia vulgaris L. vrbina obecná 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Poa pratensis L. lipnice luční 

Poa trivialis L. lipnice obecná 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Vicia cracca L. vikev ptačí 
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Tabulka 6 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 5 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

Č (stav v r. 2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS         

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

fuchsii subsp. 

fuchsii  

prstnatec 

Fuchsův   C4   

Dactylorhiza 

maculata L.  

druhy kriticky 

ohrožené C1  

Dactylorhiza 

maculata subsp. 

transsilvanica 

prstnatec 

plamatý 

sedmihradský 

druhy kriticky 

ohrožené   

Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

Hunt et 

Summerhayes 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Gladiolus 

imbricatus L. 

mečík 

střechovitý 

druhy silně 

ohrožené C2   

Listera ovata (L.) 

R. Br. 

bradáček 

vejčitý   C4   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard 

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   

 

Území č.7 (viz. foto č. 13)– větší část je zamokřená a je dotována vodou vyvěrající 

na několika místech v části č. 4 (viz. foto č.14 a 15). Ta je stahována nyní zarostlou, 
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nezpevněnou a nepoužívanou cestou (viz. foto č. 16 a 17) a rozlévá se na horní části území 

č.7. I v nejsušší léta nedochází k úplnému vyschnutí.   

 

Obr. č. 13 Pohled na území č. 7 z pramenné oblasti (foto Moslerová, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 14 a 15 Pramenná oblast (foto Moslerová, 2011) 
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Obr. č. 16  Pohled na cestu, která stahuje vodu na území č. 7 (foto Moslerová, 2011) 

 

Obr. č. 17 Pohled na odtok vody z cesty zásobující území č. 7 (foto Moslerová, 2011) 
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Tabulka 7 Floristický průzkum na vymezeném území č. 7 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii  prstnatec Fuchsův 

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica prstnatec plamatý sedmihradský 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et 

Summerhayes prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Tussilago farfara L. podběl lékařský 
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Tabulka 8 Chráněné rostliny na vymezeném území č.7 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR (stav v r. 2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS         

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

fuchsii subsp. 

fuchsii  

prstnatec 

Fuchsův   C4   

Dactylorhiza 

maculata subsp. 

transsilvanica 

prstnatec 

plamatý 

sedmihradský 

druhy kriticky 

ohrožené   

Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

Hunt et 

Summerhayes 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard 

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   

 

Území č. 9 – největší část louky, ale pouze území, které jsem vyznačila jako 9a, se 

vyznačuje podobnou skladbou rostlin a navazuje na výše popsané části. 

Tabulka 9 Floristický průzkum na vymezeném území č. 9 

Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý 

Achillea millefolium L. řebříček obecný 

Ajuga reptans L. zběhovec plazivý 

Alchemilla vulgarit L. kontryhel obecný 

Anemone nemorosa L. sasanka hajní 
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Anthyllis vulneraria L. úročník hoboj 

Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná 

Arrhenatherum elatius (L.) PRESL ovsík vyvýšený 

Briza media L. třeslice prostřední 

Campanula patula L. zvonek rozkladitý 

Carex nigra (L.) Reichardt ostřice obecná 

Centaurea phrygia L. chrpa parukářka 

Cirsium palustre (L.) SCOP. pcháč bahenní 

Scirpus sylvaticus L. skřípina lesní 

Cruciata glabra (L.) Ehrendf svízel jarní 

Dactylis glomerata L. srha laločnatá 

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův  

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica prstnatec plamatý sedmihradský 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et 

Summerhayes prstnatec májový 

Equisetum arvense L. přeslička rolní 

Festuca ovina L. kostřava ovčí 

Festuca rubra L. kostřava červená 

Gentiana asclepiadea SCOP. hořec tolitovitý 

Gladiolus imbricatus L. mečík střechovitý 

Glechoma hederacea L. popenec břečťanolistý 

Holcus lanatus L. medyněk vlnatý 

Hypericum maculatum Crantz třezalka skvrnitá 

Juncus effusus L. sítina rozkladitá 
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Leontodon hispidus L. pampeliška srstnatá 

Leucanthemum vulgare Lamk. kopretina bílá 

Listera ovata (L.) R. Br. bradáček vejčitý 

Lychnis flos-cuculi L. kohoutek luční 

Lysimachia nemorum L. vrbina hajní 

Myosotis nemorosa Bess. pomněnka hajní 

Phleum pratense L. bojínek luční 

Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý 

Plantago major L. jitrocel větší 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard vemeník dvoulistý 

Poa annua L. lipnice roční 

Poa pratensis L. lipnice luční 

Poa trivialis L. lipnice obecná 

Polygala vulgaris L. vítod obecný 

Potentilla erecta (L.) Räuschel mochna nátržník 

Primula elatior (L.) Hill prvosenka vyšší 

Prunella vulgaris L. černohlávek obecný 

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký 

Rubus fruticosus (L.) agg. ostružiník ostružinatý 

Rumex acetosa L. šťovík kyselý 

Trifolium pratense L. jetel luční 

Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý 

Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek 

Veronica officinalis L. rozrazil lékařský 
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Veronica persica Poiret rozrazil perský 

Vicia cracca L. vikev ptačí 

 

Tabulka 10 Chráněné rostliny na vymezeném území č. 9 

  

Vyhláška   

395/1992 Sb. 

Procházka F. 

(2001) Černý a 

červený seznam 

cévnatých rostlin 

ČR (stav v r. 2000) 

Směrnice rady 

92/93/EHS         

NATURA 

2000 

Dactylorhiza 

fuchsii 

prstnatec 

Fuchsův   C4   

Dactylorhiza 

maculata subsp. 

transsilvanica 

prstnatec 

plamatý 

sedmihradský 

druhy kriticky 

ohrožené   

Dactylorhiza 

majalis (Rchb.) 

Hunt et 

Summerhayes 

prstnatec 

májový 

druhy 

ohrožené C3   

Gladiolus 

imbricatus L. 

mečík 

střechovitý 

druhy silně 

ohrožené C2   

Listera ovata 

(L.) R. Br. 

bradáček 

vejčitý   C4   

Platanthera 

bifolia (L.) L. C. 

Richard 

vemeník 

dvoulistý 

druhy 

ohrožené C3   

B.1.4. Půdní rozbor 

Půdní vzorky jsem odebrala dne 3.4.2011 z území č. 7 z pěti míst a smísila jsem je 

do jednoho vzorku. Vzorky byly podrobeny rozboru v laboratoři na VŠB-TUO metodou 
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XRFS a výsledky jsou zaneseny do tabulky č. 11. Na stanovení dusíku laboratoř není 

vybavena.  

Tabulka 11 Rozbor půdy 

hrubá voda   37,5% zinek Zn  67,3 µg/g 

pH výluhu 

1:10   

5,50 gallium Ga  6,8 µg/g 

hořčík Mg   0,250% germanium 

Ge   

2,0 µg/g 

hliník Al   9,574% arsen As   5,1 µg/g 

křemík Si   75,70% selen Se   0,8 µg/g 

fosfor P   0,2358% brom Br  6,9 µg/g 

síra S  0,4667% rubidium Rb   74,7 µg/g 

chlor Cl  648,6 µg/g stroncium Sr  51,2 µg/g 

draslík K   1,742% yttrium Y   14,8 µg/g 

vápník Ca   0,4564% zirkon Zr   213,3 µg/g 

titan Ti  0,4728% niob Nb  7,3 µg/g 

vanad V   55,4 µg/g cín Sn  3,6 µg/g 

chrom Cr   622,7 µg/g antimon Sb  1,0 µg/g 

mangan Mn   0,05735% baryum Ba   358,3 µg/g 

železo Fe   1,648% lanthan La  10,8 µg/g 

nikl Ni   16,1 µg/g cer Ce  27,7 µg/g 

měď Cu  10,3 µg/g olovo Pb   40,3 µg/g 

Z rozboru vyplývá, že půda je kyselá – pH 5,5 a byl zjištěn výskyt rizikových prvků 

jako je např. olovo, arsen, chrom a jiné. Ráda bych srovnala tento rozbor s rozborem půdy 

jiné lokality s výskytem Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica, zejm. pH a množství 

živin, ale to bohužel pro jinou lokalitu nebylo stanoveno.  

B.2. Mapování výskytu druhu ve vymezeném území (včetně 

grafického zpracování a fotodokumentace) 

Od roku 2010 byl zaznamenán výskyt orchideje Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica (determinace byla potvrzena botaniky) na třech vyznačených částech území, 

a to na částech 5, 7 a 9a. Počty jedinců jsou zaznamenány v níže uvedené tabulce č. 12 a 

v mapě je zakresleno rozmístění (viz. obr. č. 19). Na území č. 5 a 9a je to pouze 1 jedinec, 

proto jsem výskyt zakreslila jako tečku, kdežto na území č. 7 jsem výskyt zakreslila jako 

plochu. 
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Lokalitu výskytu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica jsem zakreslila do 

evropské mapovací sítě od Jatiové a Šmitáka (1996) a je zvýrazněna červenou barvou (viz. 

obr. č. 18). 

Tabulka 12 Počet jedinců Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica 

Označení části území Počet jedinců Dactylorhiza maculata 

subsp. transsilvanica v roce 2010 

Území č. 5 1 

Území č. 7 4 

Území č. 9a 1 

 

Obr. č. 18 Záznam výskytu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica do sítě od Jatiové a Šmitáka (1996) 
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Obr. č. 19 Letecký snímek území s výskytem Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (www.mapy.cz) 

 

Obr. č. 20 Výřez z předchozího snímku (www.mapy.cz) 
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Obr. č. 21 Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica na území č. 5 (foto Moslerová, 2010) 

 

 

Obr. č. 22 Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica na území č.7 (foto Moslerová, 2010) 

 

 

Obr. č. 23 Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica pohled na listy (foto Moslerová, 2010) 
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Obr. č. 24 Pohled na část území č. 7 (foto Moslerová, 2010)  
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B.3. Hodnocení stresových faktorů v území, hodnocení vlivu na 

společenstva a sledovaný druh 

Vhodně zvolený management ovlivňuje vývoj území a vytváří vhodné podmínky 

pro růst a příp. další rozšíření rostlin, které se zde vyskytují.  

Pro orchideje ke stresovým faktorům můžeme zařadit: 

 nadbytek živin – hnojení, ponechání ladem, neodstranění pokosené hmoty 

 odvodnění území 

 zarůstání náletem 

 nevhodná pastva 

 změna využívání území – cesta, zástavba. 

B.3.1. Nadbytek živin 

Zvyšovat množství živin je možné přímo hnojením nebo ponecháním fytomasy na 

místě. Často používaný způsob hospodaření je mulčování, které je nevhodné nejen tím, že 

rozmělněná fytomasa je ponechaná na místě, ale je velmi nešetrná k živočichům, kteří se 

zde vyskytují a nestačí utéct. Podobně i nepokosená stařina zvyšuje množství živin, kromě 

toho vysoká vegetace stíní nižší orchideje, což může mít negativní vliv. V případě využití 

dlouhodobé pastvy jsou výkaly zvířat zdrojem živin. 

Způsob hospodaření na daném území se změnil. V letech 2004 až 2008 byla louka 

kosena a tráva usušena a odklizena. V roce 2009 byla pouze pokosena a v roce 2010 byla 

mulčována a travní hmota byla ponechána na místě. Tento způsob vede k posilování 

rostlin, které jsou více konkurence schopné, zejména travin. Protože louka od 70. let 

nebývala hospodářsky využívána, nedocházelo a nedochází k hnojení, jako na některých 

loukách v nedalekém okolí, které jsou využívány pro pastvu dobytka. 

B.3.2. Odvodnění území 

Změna vodního režimu může vést k vysychání území a tím zcela ke změně 

stanovištních podmínek. Pro orchideje, které vyžadují vlhčí půdu, je to negativní změna. 
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Území, na kterém se nacházejí orchideje Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica, jak jsem již uvedla v kapitole B.1.2, je dotováno vodou, která vyvěrá nad 

sledovaným územím. Na jaře díky tání sněhu a dešti jsou prameny dosti vydatné a území je 

dostatečně zásobováno. V létě, kromě období s vydatnými dešti, některé prameny jsou bez 

vody, ale přesto nedochází k úplnému vyschnutí území.  

B.3.3. Zarůstání náletem 

V případě, že je dané území ponecháno ladem, má okolní les tendenci se rozšiřovat 

a tím zastiňovat stanoviště, což je pro orchideje, které vyžadují světlo, nevhodné. Podobné 

účinky, i když v menší míře, může mít vysoká nepokosená tráva, která orchidejím také 

stíní  

Díky pravidelnému kosení v posledních sedmi letech je nálet odstraňován a 

nedochází k postupnému zarůstání keři a stromy. V předchozích letech, i když nebyla 

louka pravidelně kosena, nálet býval odstraňován. 

B.3.4. Nevhodná pastva 

Jako nevhodnou pastvu je možno označit dlouhodobou pastvu, kdy zvířata vypásají 

pouze určité části, vznikají nedopasky, dále mohou zejména podmáčené území rozdupat. 

Narušení drnu v menší míře naopak podporuje zapadnutí semen, které mohou lépe vyklíčit. 

Brzká pastva a tím způsobený okus listů vede k oslabení rostliny. Také košarování je zcela 

nevhodné. Košarování znamená zavírání ovcí do menší ohrady na 24 hodin. Ovce dané 

místo spasou, rozdupají a pohnojí. 

Sledované území není využívano k pastvě. 

B.3.5. Změna využívání území 

Zastavění daného území, vybudování cesty zcela vyloučí existenci orchidejí a nejen 

orchidejí. 

Množství kvetoucích orchidejí je každý rok jiné (na základě odhadu, přesná 

množství nebyla zjišťována). V roce 2010 bylo množství kvetoucích orchidejí 

nadprůměrné. Což mohlo být způsobeno srážkově vydatným květnem. Podle zprávy 

Vyhodnocení meteorologických příčin povodní byly nejvyšší měsíční srážkové úhrny 

zaznamenané v květnu 2010 na meteorologických a srážkoměrných stanicích ČHMÚ, 
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např. na Lysé Hoře 586,2 mm, dlouhodobý průměr (1961-1990) je 136 mm. Ve Starých 

Hamrech bylo naměřeno 471,2 mm (dlouhodobý průměr je 106 mm), v Bílé, Hlavaté bylo 

naměřeno 409,5 mm (dlouhodobý průměr je 99 mm). 

 

Obr. č. 25 Pohled na kvetoucí orchideje (foto Moslerová, 2010) 

B.4. Sestavení plánu péče o území s výskytem mapovaného druhu 

Horské louky, jako výsledek hospodaření člověka, vyžadují určitou péči, bez které 

by jejich další existence byla obtížná až nemožná. I když je většinou člověk vnímán jako 

činitel, který svojí činností negativně zasahuje do životního prostředí, tím, že začal 

hospodařit v horách a vymýcením částí lesa jej přetvořil na louky a pastviny, vytvořil tak 

podmínky pro výskyt rostlin, které se zde původně nevyskytovaly a které nyní obdivujeme 

a zachraňujeme. Mezi tyto rostliny patří také orchideje, které vyžadují určitou péči, protože 

patří mezi druhy konkurenčně slabé, které by mohly být vytlačeny silnějšími bylinami, keři 

a dřevinami. 

Vhodný způsob managementu je určitým kompromisem, který vychází z životního 

cyklu rostliny, z typu stanoviště, na kterém se dané rostliny vyskytují, na ochotě lidí starat 

se o dané území a také na finančních možnostech. Myslím si, že sestavit management 

založený na prvních dvou podmínkách na základě dlouhodobých zkušeností není až tak 

problematický, horší už je to s ochotou lidí a financemi, které je pro to zapotřebí. 

V dřívějších dobách, kdy lidé na horách žili a hospodařili, nebylo potřeba vytvářet plány 



Iva Moslerová: Mapování výskytu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica v Beskydech 

2011 57 

péče, protože svojí činností vytvářeli podmínky pro výskyt orchidejí. Dalo by se říci, že 

orchideje byly jakýmsi „vedlejším produktem“. V současnosti po ústupu hospodaření a 

také po změně způsobu hospodaření, které znamená využívání těžší mechanizace, 

hospodaření na větších celcích a také odvodňování území, dochází ke změně podmínek, 

které mohou mít za následek menší výskyt orchidejí. 

V případě, že lokality s výskytem orchidejí byly ponechány ladem, je potřeba podle 

Jersákové a Kindlmanna (2004) nejdříve provést asanační management a potom 

pokračovat regulačním managementem. Asanační management zahrnuje takové zásahy, 

které vedou k obnově zanedbaného biotopu změnou složení a strukturou vegetace. Poté je 

možno přistoupit k regulačnímu managementu, který udržuje stávající stav biotopu. 

Louky a pastviny, které byly ponechány ladem, postupná sukcese může změnit 

v lesní společenstvo. Ale i nadměrné hnojení či vápnění může je změnit  v negativním 

smyslu a to tak, že bude převažovat několik dominantních travin. Pro takové louky a 

pastvniny je potřeba obnovy pomocí metod asanačního managementu. Jersáková a 

Kindlmann (2004) doporučují v případě porostu znehodnoceného nadměrným obsahem 

živin obnovit druhové bohatství. Samovolný proces, který je možný, jestliže zůstaly 

zachovány nepoškozené fragmenty původních společenstev, lze urychlit dosevy regionální 

travní směsí nebo zde usušíme seno z odpovídající louky či zde pouze rozházíme odrolky 

ze sklizeného sena. Vhodné je také před dosevem rozrušit travní drn, aby semena měla 

větší šanci propadnout až k půdě a vyklíčit. V případě, že louky a pastviny jsou zarostlé 

keři či stromy, je vhodné prvně tyto odstranit. Podle Jersákové a Kindlmanna (2004) je 

vhodné kácet na sklonku vegetace, než dojde k stahování asimilátů do kořenů, tedy v srpnu 

a začátkem září. Při regeneraci území je vhodné provádět kosení v době, kdy nežádoucí 

druhy začínají kvést, v případě travin je to druhá půlka června a červenec, což ovšem 

záleží na klimatických podmínkách. V tomto období mají nejvíce zásobních látek 

v asimilačních orgánech. Dřívější kosení by mohlo vést k zahušťování drnu a pozdní 

kosení by nemělo vliv na druhové složení, protože většinu asimilátů traviny mají již 

v podzemních orgánech. Pouze by sloužilo k odstranění fytomasy a zamezilo by dalšímu 

obohacování území živinami. 

Regulační management by měl vycházet ze způsobu hospodaření, které dalo 

vzniknout orchidejovým loukám. Pouze se musí přizpůsobit současnému trendu. 
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Pochybuji, že by byl někdo nyní ochoten využívat tradiční metody, jako je ruční kosení 

rozsáhlých ploch a ruční sušení sena, i když je to velmi citlivé k přírodě. Kosení kosou je 

šetrné k půdě a je velmi vhodné na podmáčených místech. Ale jeho předností bylo i to, že 

nedocházelo k pokosení celých luk najednou jako v současnosti a seč byla rozdělena do 

několika fází. Toto vyhovovalo i živočichům zde žijícím, kteří měli možnost se přemístit a 

najít si úkryt jinde, případně dokončit svůj vývoj. 

K způsobům, jak se starat o orchidejové louky, patří kosení, pastva, případně 

kombinace kosení a pastvy, která byla dříve často používána. Typické bylo přepasení 

pozemku po seči nejdříve v září.  

B.4.1. Sečení 

Jersáková a Kindlmann (2004) doporučují kosit po odkvětu, dozrání a vysypání 

semen a na místě usušit seno. Důležité je následné odstranění fytomasy, aby nedošlo 

k obohacování půdy živinami. Dále doporučují fázový posun sečí v rámci jednoho roku, 

ale i dvou let, nebo i kosení jednou za dva roky ve vyšších polohách, či v létě s menší 

produkcí. Nepravidelné kosení ale není vhodné. 

B.4.2. Pastva 

Pro údržbu orchidejových luk jako nejvhodnější jsou podle Jersákové a 

Kindlmanna (2004) ovce a kozy, které méně poškozují pozemek díky nižší hmotnosti a 

navzájem se doplňují při spásání různých druhů bylin. Vhodný je rotační způsob pastvy, 

kdy dochází k střídání dob pasení s dobou obrůstání. Možná je také krátkodobá (4-6 týdnů) 

doba vypásání.  

B.4.3. Kombinace sečení a pastvy 

Při kombinaci dochází k zachování druhového složení vegetace. Jak jsem již výše 

uvedla, tento způsob býval běžný. 

Všechny výše uvedené metody zároveň zabraňují rozšiřování lesa, protože nálet je 

odstraněn buď pokosením nebo spasením. 
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B.4.4. Plán péče o vymezené území 

Na vymezeném území s výskytem orchideje Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica se v posledních sedmi letech provádí sečení, kdy v letech 2009 a 2010 

nebyla odklizena fytomasa a v letech 2004 až 2008 byla fytomasa usušena a odstraněna. 

V letech předtím (30 let) byla péče nepravidelná, několik let se kosilo, několik zase louka 

zůstala ladem. Asi dva roky zde se nepravidelně páslo stádo ovcí. Přes tuto nepravidelnou 

péči se vždy na daném území vyskytovaly orchideje, ale přesné údaje bohužel nemám 

k dispozici.  

Oblast výskytu orchidejí vč. Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica je 

součástí rozsáhlé louky, proto by péče měla navazovat a být součástí péče o celé území. 

V bakalářské práci jsem navrhovala, aby louka byla kosena po částech a vždy jedna třetina 

zůstala nepokosena kromě oblasti výskytu orchidejí. Z toho plyne, že by nebyla     

Péče o orchidejové stanoviště by měla být založena na vhodně zvolené seči. Termín 

kosení by se mohl různit, záleží na klimatických poměrech daného roku, ale měl by být 

takový, aby rostliny měly možnost vykvést, semena vyzrát a vypadnout. Vhodné je také 

usušit pokosenou biomasu na místě a alespoň jednou ji obrátit, než bude sklizena. Důležité 

je usušené seno následně odklidit. Protože Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica 

kvete ještě v červenci, termín seče by měl být koncem července až v srpnu. Jednou za 

několik let by mohl termín být uspíšen na první polovinu července, aby se potlačily 

konkurenceschopnější traviny. Na druhou stranu by mohla také být seč jednou za několik 

let vynechána. Další možnost je také dané území v září přepást ovcemi. Určitě je nevhodné 

hnojení, vápnění a zasahování do vodních poměrů, jakkoli dané území odvodňovat a 

využívat k dlouhodobé nebo brzké pastvě, tzn. před vysemeněním orchidejí. Další 

nebezpečí spočívá i v tom, že při dlouhodobější pastvě podmáčené části lokality by mohly 

být znehodnoceny rozdupáním. Na dané louce se vyskytují jak srny, tak vysoká. Přímo na 

místě výskytu orchidejí se zejména pasou srny, ale ještě nezpůsobily žádné škody. Na 

louce se vyskytuje více míst, která jsou vlhká až podmáčená a vysoká si vytvořila na dvou 

místech kaliště. Jedno z nich je vzdáleno od vymezeného území asi padesát metrů dolů po 

svahu, orchidejová stanoviště jsou výše a tak nijak je negativně neovlivňuje, nemění vodní 

poměry. 
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B.5. Diskuze 

Orchidej Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica je velmi vzácná orchidej, 

která je jako druh Dactylorhiza maculata podle vyhlášky č. 395/1992 řazena ke kriticky 

ohroženým rostlinám. Její vzácnost ale vyplývá i z toho, že je málo rozšířená. Podle 

Jatiové a Šmitáka (1996) na Moravě byly ověřeny pouze tři lokality, z nichž jedna 

pravděpodobně zanikla a při průzkumech byly objeveny další tři lokality, které v době 

provádění mapování nebyly ještě potvrzeny. Od té doby (od roku 1996) nebyly prováděny 

žádné oficiální průzkumy, proto situace může být odlišná. Protože se jedná o tak vzácnou 

orchidej, myslím si, že by měl následovat další podrobný průzkum a dlouhodobé 

monitorování . 

Složitá je otázka určení druhu orchideje, protože Dactylorhiza fuchsii a D. 

maculata jsou schopny se křížit a určující znaky bývají proměnlivé. Tyto orchideje také 

rostou na stejných lokalitách. Dříve taky D. maculata nebyla odlišována od D. fuchsii. 

Proto někteří botanici starší údaje ověřují. Poddruh Dactylorhiza maculata subsp. 

transsilvanica se od nominátního plemene liší jak barvou květů, které jsou žlutobílé až 

bílé, tak neskvrnitými listy. Možná je záměna s Dactylorhiza fuchsii subsp. soóana, který 

má květy bílé s nachovou kresbou, výjimečně čistě bílé, brylky jsou žluté, prašná pouzdra 

bílá až nažloutlá. Důležitým rozlišovacím znakem jsou skvrnité listy. 

Zvolit vhodný management je důležitý moment při ochraně a péči o Dactylorhiza 

maculata subsp. transsilvanica. a její stanoviště. Protože orchideje Dactylorhiza se 

vyskytují na loukách a pastvinách, které jsou produktem lidského hospodaření, je nutné 

pokračovat v určitém způsobu péče, protože jinak tyto louky by zpočátku se mohly změnit 

v druhově chudé trávníky, v kterých by převažovalo pár druhů dominantních konkurenčně 

silných travin. Ty by konkurenčně slabé orchideje postupně vylučovaly. Protože louky 

vznikly vymýcením lesů a klimaxovým stádiem těchto lokalit je opětně les, ke kterému 

spěje sukcesí, došlo by zcela k potlačení podmínek pro růst daných orchidejí. Proto je 

důležité odstraňovat náletové dřeviny a keře. Ke způsobům vhodného hospodaření na 

orchidejových loukách patří kosení, pastva nebo jejich kombinace. Důležité je neměnit 

vodní režim dané lokality, neprovádět odvodňování a také hnojení a vápnění, které 

podporuje konkurenční rostliny. Záleží i na termínu seče a způsobu pastvy, který by měl 

vycházet z životního cyklu rostliny, kdy orchideje kvetou a vysemeňují se. Proto by termín 
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kosení měl být stanoven tak, aby orchideje měly možnost se vysemenit. To podporuje taky 

sušení biomasy na místě a alespoň jedno obrácení. Následovat musí odklizení usušeného 

sena, jinak by došlo k zvyšování množství živin na lokalitě. Pastva je vhodná pouze 

krátkodobá , aby nedocházelo k přílišnému narušování území a dodávání živin ze zvířecích 

výkalů. Zvláště náchylná na rozdupání jsou podmáčená stanoviště. Nevhodná je i časná 

pastva, kdy by mohlo dojít k okusu listů orchidejí a tím potlačení kvetení a dalšího 

rozmnožování.  

Na základě těchto argumentů navrhuji na dané lokalitě provádět kosení v pozdějším 

termínu, a to koncem července až v srpnu. Pokosenou hmotu je nutno na místě usušit, při 

sušení alespoň jednou obrátit a následně odklidit. Jednou za několik let je možno kosení 

vynechat a také termín uspíšit do doby kvetení.  

Myslím si, že když se orchideje na nějaké lokalitě již vyskytují, tak jsou schopny se 

částečně přizpůsobit způsobu hospodaření. Důležité je, aby měly vhodné půdní podmínky, 

aby na místě byly přítomny mykorhizní houby, které potřebují k vyklíčení, popř. po celou 

dobu životního cyklu. Vycházím z poznatků, které jsem získala z období delšího než 30 

let, kdy docházelo na vymezeném území k různým způsobům hospodaření či 

nehospodaření a orchideje se zde vyskytují do dnešních dnů. Bohužel nemohu provádět 

přesná srovnání přírůstků a úbytků jednotlivých druhů, protože takovéto výzkumy zde 

prováděny nebyly. Mohu pouze vycházet se současné situace a z toho, že vždy se tam 

orchideje vyskytovaly. Některé roky kvetly více, jiné méně, ale ne vždy je toto ovlivněno 

jen způsobem péče. Myslím si, že také klimatické podmínky příslušného roku mohou 

výrazně ovlivnit počty kvetoucích rostlin. Důležité je dlouhodobé pozorování a mapování a 

tomu vhodně přizpůsobovat péči o orchidejová stanoviště. 
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B.6. Závěr 

Orchidejové louky jsou krásným, pestrým prvkem naší přírody, který je spojen 

s dřívějším způsobem hospodaření a je závislý na činnosti člověka - jestli bude provádět 

takovou činnost, která podpoří jejich existenci a další šíření. 

Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat výskyt orchideje Dactylorhiza maculata 

subsp. transsilvanica na vymezeném území a navrhnout vhodný způsob péče o toto území. 

Výskyt této orchideje je velmi řídký, potvrzené nálezy v Beskydech jsou pouze tři a to na 

lokalitách v Horní a Střední Bečvě. Tyto nálezy jsou publikovány ve velmi podrobné 

publikaci Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku z roku 1996. Od té doby 

žádné mapování prováděno nebylo. 

Součástí diplomové práce je také návrh péče o vymezené území s výskytem 

orchideje Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica  a dalších orchidejí 
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