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Katalog biotopÛ âeské republiky

Katalog biotopÛ âeské republiky vznikl jako základní
podklad pro vytvoﬁení dvou evropsk˘ch soustav chránûn˘ch území, zvan˘ch Natura 2000 a Smaragd,
v âeské republice. Jedním z hlavních kritérií pro zahrnutí urãitého území do tûchto soustav je pﬁítomnost
vybran˘ch biotopÛ (tzv. typÛ pﬁírodních stanovi‰È), tedy
prostﬁedí pﬁirozeného v˘skytu rostlin a ÏivoãichÛ.
Vytváﬁení soustavy Natura 2000 je pﬁedepsáno
smûrnicemi Evropské unie, a proto je na území âeské
republiky nutno podrobnû zmapovat a dokumentovat
biotopy je‰tû pﬁed vstupem do Unie. Soustava Smaragd
je naopak organizována Radou Evropy a zahrnuje
i státy mimo Evropskou unii.
Tato kniha vznikla na objednávku Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR a sestavilo ji dvanáct pﬁedních odborníkÛ
v oboru klasifikace vegetace z Masarykovy univerzity
v Brnû a Botanického ústavu AV âR, s pﬁispûním mnoha
dal‰ích spolupracovníkÛ. V na‰í literatuﬁe se tak vÛbec
poprvé objevuje publikace s vyãerpávajícím pﬁehledem
v‰ech typÛ pﬁírodního prostﬁedí âeské republiky, s charakteristikami jejich vegetace, hlavních ekologick˘ch
faktorÛ a shrnutím souãasn˘ch znalostí o roz‰íﬁení.
Podrobnû jsou zpracovány pﬁevody na evropské systémy
klasifikace biotopÛ i na systém fytocenologick˘, geobiocenologick˘ a systém lesnické typologie.
Katalog je sestaven pﬁedev‰ím jako terénní pﬁíruãka
pro mapování biotopÛ a zdÛrazÀuje vazby na projekty
Natura 2000 a Smaragd. Souãasnû je ale pouÏiteln˘
i jako struãn˘ pﬁehled vegetace âeské republiky
pro stﬁedo‰kolské a vysoko‰kolské studenty pﬁírodovûdného zamûﬁení nebo jako prÛvodce ãeskou pﬁírodou
pro kaÏdého zájemce o její bliÏ‰í poznání.
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Pﬁedmluva

V polovinû roku 1998 byly v oblasti ochrany pﬁírody
zahájeny pﬁípravy na vstup do Evropské unie.
Ty spoãívají pﬁedev‰ím v právní transpozici a zejména
v tzv. implementaci (naplÀování) dvou klíãov˘ch právních dokumentÛ Evropsk˘ch spoleãenství – smûrnice
79/409/EHS o ochranû volnû Ïijících ptákÛ
a smûrnice 92/43/EHS o ochranû pﬁírodních stanovi‰È,
volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin.
Tyto smûrnice zejména zakládají povinnost vytvoﬁit
kvalitativnû novou soustavu zvlá‰tû chránûn˘ch
území evropského v˘znamu, zvanou Natura 2000.
Pﬁedpokládáme, Ïe tato soustava zãásti pﬁekryje
a zãásti roz‰íﬁí na‰i jiÏ existující soustavu zvlá‰tû
chránûn˘ch území, zﬁizovan˘ch jiÏ od roku 1838
podle národní legislativy.
Soustava Natura 2000 je zaloÏena pﬁedev‰ím
na ochranû typÛ pﬁírodních stanovi‰È definovan˘ch
ve druhé z uveden˘ch smûrnic a ponûkud podrobnûji, nikoli v‰ak uspokojivû popsan˘ch v navazujících
dokumentech Evropsk˘ch spoleãenství. Nejasnosti
plynoucí z citovan˘ch právních dokumentÛ vedly
k tomu, Ïe vût‰ina ãlensk˘ch státÛ Evropské unie
byla nucena vytvoﬁit vlastní interpretaãní pﬁíruãky,
které by národním odborníkÛm daly do ruky
nástroj na pokud moÏno jednoznaãnou identifikaci,
popis a vymezování typÛ pﬁírodních stanovi‰È.
I pﬁes omezené finanãní a personální zdroje
âeské republiky do‰li odborníci, kteﬁí se pﬁípravou
soustavy Natura 2000 zaãali v letech 1998-2000
intenzivnû zab˘vat, k názoru, Ïe bude úãelné vytvoﬁit
analogickou interpretaãní pﬁíruãku i pro na‰e území.
Pﬁitom se rozhodli roz‰íﬁit její pojetí i o nûkteré
jiné typy pﬁírodních stanovi‰È, neÏ které pﬁedepisuje smûrnice 92/43/EHS. Kromû ohroÏen˘ch typÛ
pﬁírodních stanovi‰È programu Smaragd (Emerald)
Rady Evropy byly vybrány nûkteré dal‰í v˘znamnûj‰í
typy pﬁírodních stanovi‰È a fyziotypy, v˘znamné
pro popis lokalit v âeské republice. Po tomto
rozhodnutí byla vypracována takto pojatá pﬁíruãka,
kterou nyní dostáváte do rukou.
Základním cílem tohoto díla je poskytnout jednoznaãné vodítko pro mapování pﬁírodních stanovi‰È
na celém území âeské republiky a pﬁipravit tak po-

tﬁebné podklady pro vymezování a vyhla‰ování lokalit
soustavy Natura 2000. Pﬁíruãka má v‰ak je‰tû dal‰í cíl:
vyãerpávajícím zpÛsobem poprvé v historii definovat
jednotlivé typy pﬁírodních stanovi‰È s pﬁihlédnutím
k v˘luãn˘m pomûrÛm na území ãesk˘ch zemí, shrnout
dosavadní stav poznání a srovnat – tam, kde je to
moÏné – v‰echny v˘znamnûj‰í klasifikaãní systémy,
dosud ãasto znaãnû chaoticky ãi alespoÀ nesystematicky aplikované bûhem rÛzn˘ch mapovacích
ãi pilotních akcí jak na‰í provenience, tak podnikan˘ch
v rámci zahraniãní pomoci od poãátku 90. let
20. století. Vûﬁím proto, Ïe dílo nezÛstane jen pracovní pomÛckou pro t˘m specialistÛ, jejichÏ úkolem
je v nejbliÏ‰ích tﬁech letech zmapovat v˘skyt typÛ
pﬁírodních stanovi‰È po celém území âeské republiky,
ale stane se dlouhodobû platnou pﬁíruãkou,
po níÏ sáhne kaÏd˘, kdo se bude zab˘vat klasifikací
pﬁírodních stanovi‰È kdykoli v budoucnu.

RNDr. Petr Roth, CSc.
gestor za podoblast ochrany pﬁírody
v procesu aproximace práva Ïivotního prostﬁedí
legislativû Evropské unie
V Praze v lednu 2001
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Úvod

Katalog biotopÛ âeské republiky vznikl na objednávku Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR, která
na na‰em státním území koordinuje vytváﬁení soustavy
zvlá‰tû chránûn˘ch území pro zaãlenûní do dvou
evropsk˘ch soustav znám˘ch jako Natura 2000
a Emerald (ãesky Smaragd). Na zpracování katalogu
se podílel autorsk˘ kolektiv z katedry botaniky
Pﬁírodovûdecké fakulty Masarykovy univerzity v Brnû
a z Botanického ústavu AV âR, ve spolupráci s dal‰ími
odborníky z oblasti fytocenologie, botaniky a lesnictví.

Natura 2000 a Smaragd
Natura 2000 je soustava chránûn˘ch území, kterou
jsou státy Evropské unie (Evropsk˘ch spoleãenství)
povinny vytváﬁet podle smûrnice ã. 92/43/EHS,
o ochranû pﬁírodních stanovi‰È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin, z roku 1992
a smûrnice ã. 79/409/EHS, o ochranû volnû Ïijících
ptákÛ, z roku 1979 (Hora 1998). âeská republika
by mûla je‰tû pﬁed vstupem do Evropské unie pﬁedat
Evropské komisi návrh území na zaãlenûní do soustavy Natura 2000. Podle pﬁedbûÏn˘ch odhadÛ by tato
chránûná území mûla v úhrnu zaujímat asi 15 % rozlohy republiky.
Smaragd je soustava chránûn˘ch území budovaná
Radou Evropy na základû Bernské úmluvy. V zemích
Evropské unie se chránûná území soustavy
Natura 2000 automaticky stávají chránûn˘mi územími soustavy Smaragd. Neformální v˘znam má tedy
Smaragd hlavnû v tûch ãlensk˘ch zemích Rady
Evropy, které souãasnû nejsou ãleny Evropské unie
a nebudují soustavu Natura 2000. Dokud nebude
âeská republika ãlenem Evropské unie, musí kromû
pﬁípravy soustavy Natura 2000 samostatnû budovat
i soustavu Smaragd. Po vstupu do Evropské unie
budou sice obû soustavy pravdûpodobnû sjednoceny,
nicménû formální kritéria pro zaãlenûní území
do jednotliv˘ch soustav, která je nutno dnes uplatÀovat, se do urãité míry li‰í.

Problematika klasifikace biotopÛ
Jedním z nejv˘znamnûj‰ích kritérií pro zaãlenûní
území do soustav Natura 2000 nebo Smaragd je
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pﬁítomnost vybran˘ch biotopÛ, tzv. typÛ pﬁírodních
stanovi‰È, které jsou jmenovitû uvedeny ve smûrnici
92/43/EHS a v usnesení v˘boru Bernské úmluvy.
V âeské republice bylo identifikováno 58 typÛ
pﬁírodních stanovi‰È programu Natura 2000 (z toho
18 tzv. prioritních stanovi‰È) a 45 typÛ pﬁírodních
stanovi‰È programu Smaragd. Vymezení typÛ pﬁírodních stanovi‰È v obou programech je pﬁeváÏnû zaloÏeno na fytocenologické (cury‰sko-montpellierské)
klasifikaci vegetace. Tento princip je pro ochranu
pﬁírody v âeské republice nov˘. I kdyÏ pﬁi vytváﬁení
na‰í soustavy chránûn˘ch území byla ãasto brána
v potaz pﬁítomnost ohroÏen˘ch biotopÛ, na rozdíl
od rostlinn˘ch nebo Ïivoãi‰n˘ch druhÛ nebyly nikdy
stanoveny typy biotopÛ podléhající zákonné ochranû.
Jako nejvhodnûj‰í pro úãely klasifikace biotopÛ
byl v ãeské ochranû pﬁírody tradiãnû chápán systém
fytocenologick˘ (cury‰sko-montpelliersk˘), kter˘
na rozdíl od systémÛ lesnické typologie a geobiocenologie umoÏÀuje efektivní hodnocení i nelesních
biotopÛ a je ‰iroce pouÏíván také v zahraniãí
(Chytr˘ & Kuãera 1999). BohuÏel v âeské republice
neexistovala obecnû dostupná a ochranáﬁsky vyuÏitelná pﬁíruãka s popisem fytocenologick˘ch jednotek.
Seznam rostlinn˘ch spoleãenstev ve dvou vydáních
(Moravec et al. 1983, 1995) sice definoval stupeÀ
ohroÏení jednotliv˘ch asociací a v˘raznû pﬁispûl
ke stabilizaci nomenklatury, vymezení jednotek v‰ak
bylo srozumitelné pouze odborníkÛm na základû
studia dal‰í speciální literatury. Jiné fytocenologické
pﬁíruãky pﬁiná‰ely kvalitní popisy vegetaãních jednotek, ale zahrnovaly jen nûkteré typy vegetace, nejãastûji lesy (Miky‰ka et al. 1968, Moravec et al. 1982,
2000, Rybníãek et al. 1984, Kopeck˘ & Hejn˘ 1992,
Neuhäuslová et al. 1998, Moravec 1998). Tento dluh
akademick˘ch badatelÛ v oboru fytocenologie se
pracovníci ochrany pﬁírody snaÏili napravit rÛzn˘mi
nouzov˘mi ﬁe‰eními, napﬁ. tvorbou jednoduchého
klasifikaãního systému vycházejícího z fytocenologické klasifikace, tzv. fyziotypÛ (Petﬁíãek 1982,
Petﬁíãek et al. 1999), nebo doplÀováním popisÛ
k jednotkám uveden˘m v Moravcovû seznamu rostlinn˘ch spoleãenstev (¤epka et al. 1994). Nejnovûji

byly popisy vegetaãních typÛ shrnuty v pﬁíruãce
o managementu vegetace (Míchal & Petﬁíãek 1999,
Petﬁíãek 1999).
Zavádûní programÛ Natura 2000 a Smaragd staví
ãeskou ochranu pﬁírody do nové situace. Bude nutno
podrobnû zmapovat v˘skyt tzv. typÛ pﬁírodních
stanovi‰È, které jsou pﬁedmûtem ochrany v obou
programech. Vymezení mnoh˘ch z nich v evropsk˘ch
dokumentech, závazn˘ch pro oba programy
(Devillers & Devillers-Terschuren 1996, European
Commission 1999), se v‰ak li‰í od vymezení vhodného pro stﬁedoevropské pomûry a tradiãnû pouÏívaného v ãeské fytocenologii. Zejména pﬁi vymezování
typÛ pﬁírodních stanovi‰È v programu Natura 2000
se mnohdy uplatnily spí‰e politické neÏ vûdecké
argumenty, a proto definice nûkter˘ch z nich jsou
z odborného hlediska dosti problematické a jejich
interpretace je obtíÏná. Pﬁi mapování nelze bohuÏel
pouÏít Ïádn˘ z existujících systémÛ typizace pﬁírody
âeské republiky, aÈ uÏ fytocenologick˘, nebo jak˘koliv jin˘, a doplnit ho jednoduch˘mi pﬁevody na typy
pﬁírodních stanovi‰È vymezené v programech
Natura 2000 a Smaragd.

Úãel a náplÀ katalogu
Cílem této pﬁíruãky je navrÏení klasifikaãního systému
biotopÛ âeské republiky, kter˘ by jednak maximálnû
respektoval odborná hlediska a vhodn˘m zpÛsobem
odráÏel variabilitu ãeské pﬁírody, jednak by byl
snadno pﬁevoditeln˘ na typy pﬁírodních stanovi‰È
programÛ Natura 2000 a Smaragd. KvÛli tomuto
kompromisu se nûkterá ﬁe‰ení pouÏitá v katalogu
odchylují od ãeské fytocenologické tradice, pﬁípadnû
je ‰íﬁe pojetí jednotek odli‰ná v rÛzn˘ch skupinách
biotopÛ (viz napﬁ. ‰iroké pojetí jednotek buãin
nebo suÈov˘ch lesÛ a úzké pojetí jednotek dubohabﬁin). Na druhé stranû v‰ak zohlednûní fytocenologické klasifikace vhodné pro území âeské
republiky v mnoha pﬁípadech vedlo k tomu, Ïe typy
pﬁírodních stanovi‰È programÛ Natura 2000 nebo
Smaragd nejsou na jednotky katalogu jednodu‰e
pﬁevoditelné „jedna ku jedné“.
NáplÀ katalogu tvoﬁí biotopy, které jsou tradiãnû
pﬁedmûtem zájmu ochrany pﬁírody, tedy ãást svûta
zpravidla chápaná veﬁejností jako „pﬁíroda“. Ostatní
biotopy, napﬁ. urbanizovaná území, polní a lesní
kultury nebo ruderální vegetace, jsou zahrnuty doplÀkovû, aby mohla b˘t krajina mapována celoplo‰nû.
I na takové biotopy je sice vázán v˘skyt ohroÏen˘ch
organismÛ, ale ochrana pﬁírody v souãasném pojetí

je zde obtíÏnû uskuteãnitelná. RovnûÏ nebyly
v katalogu zpracovány biotopy, které nelze definovat
fytocenologicky, s v˘jimkou dvou jednotek zahrnut˘ch do programÛ Natura 2000 nebo Smaragd, a to
jeskyní a ‰tûrkov˘ch náplavÛ bez vegetace.
Pﬁi sestavování katalogu jsme se snaÏili zahrnout
v‰echny fytocenologicky definovatelné biotopy spadající do uvedeného vymezení „pﬁírody“, vyskytující se
na území âeské republiky. Mnohé z nich sice nejsou
pﬁedmûtem ochrany v soustavách Natura 2000 ani
Smaragd, ale jsou vzácné nebo ohroÏené podle národních hledisek, popﬁ. se v nich vyskytují zvlá‰tû
chránûné druhy, a proto zasluhují plnou ochranu.
DÛleÏit˘m cílem pﬁi sestavování katalogu bylo
vytvoﬁit popisy klasifikaãních jednotek, které by byly
srozumitelné ‰ir‰í pﬁírodovûdecké veﬁejnosti, tedy
i mimo pomûrnû úzk˘ okruh specialistÛ – fytocenologÛ. Nezbytn˘m pﬁedpokladem pro porozumûní
a praktické pouÏívání katalogu v‰ak je dobrá znalost
rostlinn˘ch druhÛ na‰í flóry, pﬁedev‰ím cévnat˘ch
rostlin, a u nûkter˘ch biotopÛ, zejména prameni‰È
a ra‰elini‰È, také bûÏnûj‰ích mechorostÛ. Katalog by
tedy mûl b˘t dobﬁe srozumiteln˘ profesionálním
i amatérsk˘m botanikÛm, studentÛm botaniky, ale
i mnoh˘m dal‰ím absolventÛm nebo studentÛm
pﬁírodovûdeck˘ch, pedagogick˘ch, lesnick˘ch a agronomick˘ch fakult.
Aby byla usnadnûna orientace v navrÏeném systému biotopÛ pro ty odborníky, kteﬁí jsou zvyklí
pracovat s klasifikaãním systémem fytocenologick˘m,
lesnick˘m typologick˘m nebo geobiocenologick˘m,
byly do katalogu zahrnuty podrobné pﬁevody. KvÛli
rÛznorodosti tûchto klasifikaãních systémÛ v‰ak pﬁevody nemohly b˘t vÏdy zcela pﬁesné nebo jednoznaãné a mají pouze pomocn˘ charakter. Pokud by
uÏivatel narazil na nejednoznaãnosti nebo rozpory
v popisu biotopu s pﬁevodem na nûkter˘ z uveden˘ch
systémÛ, je nutno za rozhodující povaÏovat popis
biotopu v textu katalogu.
Roz‰iﬁující informace o biotopech âeské republiky
nad rámec katalogu lze nalézt zejména v publikaci
Biogeografické ãlenûní âeské republiky (Culek 1996),
v geobotanick˘ch mapách (Miky‰ka et al. 1968,
Neuhäuslová et al. 1998), v seznamu fytocenologick˘ch jednotek (Moravec et al. 1995), v publikacích
o managementu vegetace (Míchal & Petﬁíãek 1999,
Petﬁíãek 1999), v pﬁehledu geobiocenologick˘ch
jednotek (Buãek & Lacina 1999) a v Kvûtenû âeské
republiky (Hejn˘ & Slavík 1988 et seq.)
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Terminologická poznámka: biotop,
pﬁírodní stanovi‰tû a pﬁírodní habitat
Katalog zpracovává pﬁedev‰ím biotopy definované
pomocí vegetaãních typÛ (rostlinn˘ch spoleãenstev),
ale kvÛli návaznosti na programy Natura 2000
a Smaragd byly do systému zahrnuty i klasifikaãní
jednotky vymezené abioticky. Jednotky podobnû
pojat˘ch systémÛ typizace pﬁírody se ve stﬁední
Evropû tradiãnû oznaãují termínem biotopy
(Holzner 1989, Pott 1996, RuÏiãková et al. 1996,
Sádlo & Storch 2000). Ve slangu evropsk˘ch ochranáﬁsk˘ch úﬁedníkÛ se v‰ak termín biotop pouÏívá
spí‰e pro oznaãení konkrétního pﬁírodního území
a smûrnice 92/43/EHS zavádí pro jednotky typizace
pﬁírody v angliãtinû termín natural habitat (zkrácenû
habitat). Do ãeské legislativy byl natural habitat
pﬁeloÏen jako pﬁírodní stanovi‰tû. To je krajnû nevhodné, protoÏe v botanice a lesnictví se termín
stanovi‰tû bûÏnû pouÏívá pro soubor pﬁeváÏnû
abiotick˘ch podmínek, v nichÏ se vyskytuje rostlinné
spoleãenstvo; stanovi‰tûm se rozumí hlavnû pÛda
a klima, ne v‰ak samotné spoleãenstvo. Naopak natural habitat podle smûrnice znamená hlavnû rostlinné
spoleãenstvo, pochopitelnû v kontextu sv˘ch abiotick˘ch podmínek a s navazujícími spoleãenstvy
heterotrofních organismÛ. Pﬁekladatel smûrnice tedy
pﬁisoudil slovu stanovi‰tû odli‰n˘ obsah od bûÏného
pouÏití. Botanici nebo lesníci zab˘vající se soustavou
Natura 2000 jsou proto nuceni pouÏívat tento termín
ve dvou rÛzn˘ch v˘znamech, coÏ se uÏ stalo zdrojem
nedorozumûní na mnoha jednáních. Tento problém
by odpadl, kdyby se pro biotopy, které jsou pﬁedmûtem ochrany v soustavách Natura 2000 a Smaragd,
pouÏíval i v ãe‰tinû termín habitat, pﬁejat˘ z angliãtiny
(Chytr˘ 2000).
Na doporuãení zástupcÛ Agentury ochrany pﬁírody
a krajiny âR, jako objednatele této publikace, a také
v návaznosti na ãeské legislativní texty, jsou v‰ak
v této publikaci pouÏity termíny pﬁírodní stanovi‰tû
a prioritní stanovi‰tû ve v‰ech pﬁípadech, kde existuje legislativní návaznost. Naopak byl z textÛ odstranûn
termín stanovi‰tû v pÛvodním botanicko-lesnickém
v˘znamu, aby se pﬁede‰lo moÏn˘m nedorozumûním.
Je to ﬁe‰ení, které bude vût‰ina uÏivatelÛ této pﬁíruãky, tedy botanici a lesníci, chápat jako nevhodn˘
zásah do tradic jejich oboru. Jde v‰ak o nutn˘ kompromis, smûﬁující k naplnûní základního úãelu této
pﬁíruãky, tedy k zabezpeãení ochrany ãeské pﬁírody
evropskou legislativou.
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Terminologii pouÏitou v katalogu biotopÛ lze tedy
zjednodu‰enû shrnout takto: Základní klasifikaãní
jednotka je v souladu se stﬁedoevropskou tradicí
oznaãována jako biotop. Nûkteré z biotopÛ uveden˘ch
v pﬁíruãce jsou pﬁedmûtem ochrany v soustavû
Natura 2000; tyto biotopy jsou rovny typÛm pﬁírodních
stanovi‰È v legislativní terminologii.

Podûkování
V˘znamn˘ podíl na vzniku této pﬁíruãky mají kolegové,
kteﬁí ãetli cel˘ rukopis nebo jeho ãásti a poskytli
autorÛm i editorÛm mnoho cenn˘ch pﬁipomínek,
pﬁípadnû doplnili údaje do mapek roz‰íﬁení. Byli to
zejména oba recenzenti Jarmila Kubíková a Václav
Petﬁíãek a dále Emilie Balátová-Tuláãková, Denisa
BlaÏková, Ludûk âech, Martin Danãák, Vít Grulich,
Handrij Härtel, Jana Husáková, Zdenûk Kaplan,
Petr Karlík, Jitka Klime‰ová, Vojen LoÏek, Jaroslav
Rydlo a Lubomír Tich˘. Peãlivou jazykovou revizi
celého textu provedl Jiﬁí Danihelka, kter˘ se také
podstatnou mûrou podílel na sjednocení nomenklatury cévnat˘ch rostlin a doplnil mnoho vûcn˘ch
poznámek. Údaje o v˘skytu mechorostÛ a li‰ejníkÛ
v biotopech editovali Svatava Kube‰ová a Zdenûk
Palice. Pﬁevody na jednotky lesnické typologie
zpracoval Jaromír MackÛ ve spolupráci s Tomá‰em
Vr‰kou a typology Ústavu pro hospodáﬁskou
úpravu lesÛ Otakarem Holu‰ou, Milo‰em Krobotem,
Antonínem Kusbachem, Janem Majerem, Miroslavem
Mikeskou, Jaromírem Niklem, Janem Peﬁinou, Jiﬁím
Roubíkem, Jiﬁím Smejkalem, âestmírem Vitnerem
a Kvûtou Zelenkovou. Pﬁevody na geobiocenologick˘
systém doplnil Jan Lacina. Vymezení biotopÛ a poznámky k jejich mapování byly postupnû optimalizovány bûhem nesãetn˘ch diskusí s úãastníky pilotního
projektu terénního mapování v roce 2000, zejména
s Robertem Albínem, Kamilou Dvoﬁáãkovou, Petrem
Filippovem, Petrou Hanákovou, Marcelou Havlovou,
Jiﬁím Juﬁiãkou, Jiﬁím Nûmcem, Petrem Petﬁíkem
a Jaroslavem Vojtou, a s koordinátory tohoto mapovacího projektu Martinem Culkem a Ludmilou
Bínovou. Mapky roz‰íﬁení biotopÛ byly doplÀovány
pomocí údajÛ poskytnut˘ch pro program Natura
2000 ãleny âeské botanické spoleãnosti v rámci
projektu koordinovaného Michalem Hájkem. Vût‰í
mnoÏství údajÛ dodali zejména Richard Vi‰Àák, Josef
Albrecht, Vûra Koutecká, Radim Hédl, Barbara
Stalmachová, Petra Hájková, Eva a Karel Martínkovi,
Michal Ducháãek, Jarmila Valíãková, Petr Petﬁík,

David Cigánek a âestmír Deyl. Autoﬁi pﬁipravovaného Klíãe ke kvûtenû âeské republiky ochotnû poskytli rukopisn˘ materiál pro sjednocení nomenklatury cévnat˘ch rostlin; jmenovitû jsme zavázáni zejména Jindﬁichu Chrtkovi ml. Na technické pﬁípravû publikace se podíleli Helena Du‰ková,
Kateﬁina Ehrenbergerová, Marie Rafajová, Jiﬁí
Rozehnal a Lenka StaÀková. V neposlední ﬁadû patﬁí
ná‰ dík Jiﬁímu Pokornému z Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR za mimoﬁádnou pozornost a v‰estrannou pomoc, kterou jako zástupce zadavatele

projektu poskytoval editorÛm katalogu bûhem celé
doby zpracování.
Práce na Katalogu biotopÛ âeské republiky i jeho
publikace byly financovány Agenturou ochrany pﬁírody a krajiny âR. Pﬁi zpracování bylo pouÏito dat
z âeské národní fytocenologické databáze, jejíÏ
tvorba byla podpoﬁena projektem ã. 206/99/1523
Grantové agentury âeské republiky.
V Brnû a Tﬁeboni v únoru 2001
Editoﬁi

Vysvûtlivky k popisu biotopÛ

Hierarchie jednotek. Biotopy uvedené
v katalogu jsou ãlenûny na devût formaãních skupin.
Z nich prvních osm skupin tvoﬁí hlavní ãást katalogu, která zahrnuje biotopy v bezprostﬁedním zájmu
ochrany pﬁírody. Jde o Vodní toky a nádrÏe,
Mokﬁady a pobﬁeÏní vegetaci, Prameni‰tû a ra‰elini‰tû, Skály, sutû a jeskynû, Alpínské bezlesí,
Sekundární trávníky a vﬁesovi‰tû, Kﬁoviny a Lesy.
Devátá skupina zahrnuje doplÀkové biotopy silnû
ovlivnûné nebo vytvoﬁené ãlovûkem, jejichÏ zavedení
bylo nutné proto, aby krajina mohla b˘t mapována
celoplo‰nû a mohl b˘t doplnûn popis lokalit ve formátu pﬁedepsaném pro soustavu Natura 2000.
Formaãní skupiny jsou v uvedeném poﬁadí oznaãeny
písmeny V, M, P, S, A, T, K, L a X. Formaãní skupiny
jsou dále dûleny na základní jednotky klasifikace
biotopÛ, oznaãované ãísly ve spojení s písmenn˘mi
kódy formaãních skupin, napﬁ. T3, a u heterogenních
jednotek i na podjednotky, oznaãované napﬁ. T3.4.
V nûkter˘ch pﬁípadech byly doplnûny také pomocné
podjednotky, oznaãované písmenem na konci kódu
jednotky nebo podjednotky, napﬁ. V1C nebo T3.4B.
Tyto pomocné podjednotky byly pouÏity, pokud
bylo nutné dal‰í ãlenûní jednotky nebo podjednotky
kvÛli zabezpeãení jejího pﬁevodu na typy pﬁírodních
stanovi‰È soustav Natura 2000 nebo Smaragd, ale
z hlediska odborného toto ãlenûní buì není pﬁíli‰
vhodné nebo by vedlo k vymezení velmi úzce pojat˘ch jednotek. Pﬁi mapování pro úãely soustav
Natura 2000 a Smaragd je tedy nutné pouÏít mapo-

vací jednotky na nejniÏ‰í moÏné hierarchické úrovni
(celkem 167 jednotek). Pro jiné úãely je v‰ak vhodnûj‰í pomocné podjednotky (napﬁ. T3.4B) nepouÏívat
a pracovat pouze s podjednotkami (napﬁ. T3.4)
nebo základními jednotkami (napﬁ. V1; pokud podjednotky neexistují). V tom pﬁípadû je rozli‰ováno
141 mapovacích jednotek.

Název. Názvy biotopÛ byly voleny jako kompromis
mezi srozumitelností pro laickou veﬁejnost,
pﬁesností a ãeskou geobotanickou tradicí. Proto
jsou nûkteré názvy vymezeny pomocí rostlinn˘ch
druhÛ, jiné ekologick˘mi, fyziognomick˘mi nebo fytogeografick˘mi charakteristikami. Zpravidla nejde
o pﬁeklady oficiálních názvÛ typÛ pﬁírodních stanovi‰È
v programu Natura 2000 ani v programu Smaragd.
KaÏdá jednotka je oznaãena kódem, kter˘ se skládá
z písmenného kódu formace a ãíselného kódu jednotky, pﬁípadnû dal‰ího ãíselného kódu podjednotky.
âeské názvy biotopÛ jsou doplnûny anglick˘mi
pﬁeklady, které by mûly usnadnit komunikaci se
zahraniãím.

Natura 2000. V odstavci je uveden ãtyﬁãíseln˘
kód typu pﬁírodního stanovi‰tû a jeho oficiální
název v programu Natura 2000. U prioritních
stanovi‰È je mezi kódem a názvem hvûzdiãka. ¤ádek
je pro‰krtnut, pokud dan˘ biotop není zahrnut
mezi typy pﬁírodních stanovi‰È v programu
Natura 2000. U nûkter˘ch jednotek mÛÏe b˘t vûc-
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n˘ rozpor mezi ãesk˘m názvem biotopu a názvem
typu pﬁírodního stanovi‰tû v programu Natura 2000,
napﬁ. biotopu L3.3 Karpatské dubohabﬁiny odpovídá
typ pﬁírodního stanovi‰tû Pannonic oak-hornbeam
forests. Podobné rozpory jsou dÛsledkem zavádûjících názvÛ pouÏit˘ch v soustavû Natura 2000.
Pﬁevod typÛ pﬁírodních stanovi‰È soustavy Natura
2000 na biotopy katalogu v‰ak odpovídá vymezení
v evropské interpretaãní pﬁíruãce typÛ pﬁírodních
stanovi‰È soustavy Natura 2000 (European
Commission 1999), kde je nezﬁídka obsah jednotek
v rozporu s jejich názvem. Proto jsou názvy typÛ
pﬁírodních stanovi‰È v textu zámûrnû ponechány
v anglickém originálu. Jejich ãeské pﬁeklady jsou
shrnuty v tabulkách 1 a 2 (str. 234–244). Pokud je vymezení typu pﬁírodního stanovi‰tû v soustavû
Natura 2000 ‰ir‰í neÏ vymezení pﬁíslu‰ného biotopu,
jsou uvedeny odkazy na dal‰í biotopy, s nimiÏ se
dan˘ typ pﬁírodního stanovi‰tû také pﬁekr˘vá.

Smaragd. Jde-li v programu Smaragd o „ohroÏen˘
typ pﬁírodního stanovi‰tû“, je uveden ãíseln˘ kód
a název jednotky podle Palearktické klasifikace.
V opaãném pﬁípadû je ﬁádek pro‰krtnut. Pokud
Palearktická klasifikace definuje dan˘ biotop dvûma
zpÛsoby, jednak podle abiotick˘ch faktorÛ, jednak
podle vegetace, a obû definice jsou pﬁejaty v programu Smaragd, jsou uvedeny pﬁevody na dvû jednotky.
Jako první je uveden ten pﬁevod, kter˘ doporuãujeme
preferovat pﬁi mapování pro program Smaragd.
V textu jsou pouÏity originální anglické názvy ohroÏen˘ch typÛ pﬁírodních stanovi‰È programu
Smaragd; ãeské pﬁeklady jsou uvedeny v tabulkách
1 a 3 (str. 234–241, 245–247). Pokud je vymezení
ohroÏeného typu pﬁírodního stanovi‰tû v soustavû
Smaragd ‰ir‰í neÏ vymezení pﬁíslu‰ného biotopu, jsou
uvedeny odkazy na dal‰í biotopy, s nimiÏ se dan˘ typ
pﬁírodního stanovi‰tû také pﬁekr˘vá.

CORINE. Tento odstavec uvádí ãíseln˘ kód
a název odpovídající jednotky v klasifikaci CORINE
(Commission of European Communities 1991).
Pﬁi pﬁevodu byla z hierarchie CORINE vybrána jednotka na nejniÏ‰í moÏné pﬁevoditelné úrovni. ¤ádek
je pro‰krtnut, pokud nemá biotop v této klasifikaci
odpovídající ekvivalent. V nûkter˘ch pﬁípadech, kdy
klasifikace CORINE vymezuje dan˘ biotop dvûma zpÛsoby, jednak podle abiotick˘ch faktorÛ, jednak podle
vegetace, jsou uvedeny pﬁevody na dvû jednotky.
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Pal. Hab. V odstavci je uveden ãíseln˘ kód a název
odpovídající jednotky podle Palearktické klasifikace
(Palaeartic Habitats Classification – Devillers &
Devillers-Terschuren 1996). Pﬁevod je proveden
na nejniÏ‰í pﬁevoditelnou hierarchickou úroveÀ
Palearktické klasifikace, a proto se mÛÏe li‰it od údaje
v ﬁádku Smaragd v pﬁípadech, kdy je ohroÏen˘ typ
pﬁírodního stanovi‰tû v programu Smaragd definován
na vy‰‰í úrovni hierarchie. ¤ádek je pro‰krtnut,
pokud biotop nemá v Paleaktické klasifikaci odpovídající ekvivalent. V nûkter˘ch pﬁípadech, kdy Palearktická klasifikace definuje dan˘ biotop dvûma zpÛsoby, jednak podle abiotick˘ch faktorÛ, jednak podle
vegetace, jsou uvedeny pﬁevody na dvû jednotky.
EUNIS. Odstavec uvádí kód a název odpovídající
jednotky v klasifikaci EUNIS (Davies & Moss 1997).
¤ádek je pro‰krtnut, pokud biotop nemá v této klasifikaci odpovídající ekvivalent. JestliÏe klasifikace
EUNIS definuje dan˘ biotop dvûma zpÛsoby, jednak
podle abiotick˘ch faktorÛ, jednak podle vegetace,
je biotop pﬁeveden na dvû jednotky.

Fytocenologie. Jsou uvedeny odpovídající svazy,
podsvazy a asociace fytocenologického (syntaxonomického) systému, s vymezením a nomenklaturou
pﬁeváÏnû podle pﬁíruãky Moravec et al. (1995)
a podle pﬁipravovaného pﬁehledu evropsk˘ch
vegetaãních typÛ (Rodwell et al. in prep.). U ‰ir‰ích
vegetaãních typÛ, kde byla publikována novûj‰í
monografická zpracování z území âR, byla vymezení
jednotek a nomeklatura pﬁevzata z nich; jde o opadavé listnaté lesy (Moravec 1998, Moravec et al. 2000),
smrãiny a kosodﬁevinu (Jirásek 1996a, b) a subalpínské vysokobylinné nivy a listnaté kﬁoviny (Koãí 2001).
Autorské citace fytocenologick˘ch jednotek jsou
oproti uveden˘m pramenÛm zjednodu‰eny vypu‰tûním autorÛ emendací, v souladu s posledním
vydáním Mezinárodního kódu fytocenologické
nomenklatury (Weber et al. 2000). V rÛzn˘ch
vegetaãních typech jsou doplnûny novû popsané
nebo v âR novû rozeznané asociace a svazy, které
neuvádûjí Moravec et al. (1995). ¤ádek je pro‰krtnut,
pokud biotop není pﬁevoditeln˘ na fytocenologick˘
systém. Pﬁevod fytocenologick˘ch svazÛ na biotopy
katalogu je uveden v tabulce 4 (str. 247–253). Pokud
dan˘ biotop zahrnuje jen nûkteré asociace urãitého
svazu, jsou uvedeny odkazy na biotopy zahrnující
ostatní asociace tohoto svazu.

Potenciální vegetace. V odstavci je uvedena
jednotka potenciální pﬁirozené vegetace pouÏitá
v Mapû potenciální pﬁirozené vegetace âeské republiky
(Neuhäuslová et al. 1997, 1998), pokud je její náplÀ
shodná nebo pﬁeváÏnû shodná s dan˘m biotopem.
Tento odstavec je vypu‰tûn u biotopÛ náhradní vegetace a biotopÛ pﬁirozené vegetace, které pro svÛj
maloplo‰n˘ v˘skyt nebyly do Mapy potenciální
pﬁirozené vegetace zahrnuty.

Fyziotyp. Zahrnuje pﬁevod na fyziotypy uvedené
v publikaci Petﬁíãek et al. (1999).

Lesnická typologie. U lesních biotopÛ je
uveden pﬁevod na jednotn˘ typologick˘ systém
Ústavu pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ v Brand˘se
nad Labem z roku 1984. Nadstavbovou jednotkou
tohoto systému je soubor lesních typÛ, kódovan˘
ãíseln˘m oznaãením lesního vegetaãního stupnû
(1. dubov˘, 2. bukodubov˘, 3. dubobukov˘, 4. bukov˘, 5. jedlobukov˘, 6. smrkobukov˘, 7. bukosmrkov˘,
8. smrkov˘, 9. kleãov˘), a písmenn˘m oznaãením
edafické kategorie (extrémní ﬁada: X – xerotermní,
Z – zakrslá, Y – skeletová, J – suÈová; exponovaná
ﬁada: N – kamenitá kyselá, F – kamenitá svûÏí,
A – acerózní kamenitá, C – vys˘chavá; kyselá ﬁada:
M – chudá, I – uléhavá kyselá, K – kyselá; Ïivná ﬁada:
S – svûÏí, H – hlinitá, B – bohatá, D – obohacená
(hlinitá acerózní), W – bazická (vápencová); oglejená
ﬁada: V – vlhká, O – svûÏí oglejená (stﬁednû bohatá),
P – kyselá oglejená, Q – chudá oglejená; podmáãená
ﬁada: T – chudá podmáãená, G – podmáãená (stﬁednû
bohatá); ra‰elinná ﬁada: R – ra‰elinná; luÏní ﬁada:
L – luÏní, U – úÏlabní). Napﬁíklad kód 4F oznaãuje
soubor lesních typÛ svahová buãina. Soubory lesních typÛ se dále dûlí na základní jednotky naz˘vané
lesní typy, které jsou nejãastûji pojmenovány pomocí
dominantního druhu podrostu nebo v˘znamného
ekologického faktoru pÛdního prostﬁedí. Kód lesního
typu se skládá z kódu souboru lesních typÛ doplnûného o ãíslo lesního typu v rámci nûkteré z tzv. pﬁírodních lesních oblastí. Napﬁíklad kód 4F1 oznaãuje
lesní typ svahová buãina kapradinová, jehoÏ název
se u oblastní varianty mÛÏe roz‰iﬁovat o v˘znaãn˘
znak abiotického prostﬁedí (napﬁ. roklinová). Pokud
jsou z nûkterého souboru lesních typÛ v daném
biotopu obsaÏeny jen nûkteré lesní typy, je doplnûn
jejich v˘pis. Platí-li pﬁevod biotopu na urãit˘ lesní
typ nebo soubor lesních typÛ pouze v rámci nûkteré

pﬁírodní lesní oblasti, je uvedeno ãíslo této oblasti
následující po zkratce PLO. Pokud biotop zahrnuje
urãit˘ soubor lesních typÛ jen zãásti, jsou uvedeny
odkazy na dal‰í biotopy, které tomuto souboru
lesních typÛ také zãásti odpovídají.

Geobiocenologie. U lesních a kﬁovinn˘ch biotopÛ
je uveden pﬁevod na základní jednotky geobiocenologické typizace pﬁírody, tj. skupiny typÛ geobiocénÛ
(Zlatník 1976). Je pouÏit ZlatníkÛv systém, kter˘
upravili a upﬁesnili Buãek & Lacina (1999), v nûkter˘ch pﬁípadech s upraven˘mi ãesk˘mi názvy, jak je
navrhl ·tykar (2000). Skupiny typÛ geobiocénÛ jsou
uvedeny tzv. geobiocenologickou formulí, která
obsahuje na prvním místû ãíslo vegetaãního stupnû
(1. dubov˘, 2. bukodubov˘, 3. dubobukov˘, 4. bukov˘ s dubojehliãnatou variantou v pánvích, 5. jedlobukov˘, 6. smrkojedlobukov˘, 7. smrkov˘, 8. kleãov˘), na druhém místû oznaãení trofické ﬁady
nebo meziﬁady (A – oligotrofní, AB – oligotrofnû mezotrofní, B – mezotrofní, BC – mezotrofnû nitrofilní, C – nitrofilní, CD – nitrofilnû bazická, D – bazická) a na tﬁetím místû symbol hydrické ﬁady
(1 – zakrslá neboli suchá, 2 – omezená, 3 – normální,
4 – zamokﬁená, 5a – mokrá s proudící vodou,
5b – mokrá se stagnující vodou, 6 – ra‰elini‰tní).
Nûkteré skupiny typÛ geobiocénÛ pﬁesahují dva
i více vegetaãních stupÀÛ, a potom jsou rozli‰ována
tzv. inferiora a superiora, tj. niÏ‰í a vy‰‰í stupnû
(zkratky inf., sup., n. st., v. st.). Písmeno x na konci
formule znamená xerickou variantu vegetaãní stupÀovitosti, písmeno v znamená ovlivnûní vrcholov˘m
fenoménem. Pokud biotop zahrnuje urãitou skupinu
typÛ geobiocénÛ jen zãásti, jsou uvedeny odkazy
na dal‰í biotopy ãásteãnû odpovídající této skupinû
typÛ geobiocénÛ.

Struktura a druhové sloÏení. V odstavci
jsou uvedeny údaje o struktuﬁe porostÛ, dominantních, diagnostick˘ch nebo dal‰ích rostlinn˘ch
druzích bûÏnû se vyskytujících v daném biotopu.
Nomenklatura cévnat˘ch rostlin je sjednocena podle Klíãe ke kvûtenû âeské republiky (Kubát 2001),
vûdecká jména mechorostÛ podle díla Die Moosund Farnpflanzen Europas (Frey et al. 1995), ãeská
jména mechorostÛ podle Klíãe k urãování mechorostÛ âSR (Pilous & Duda 1960) a nûkter˘ch dal‰ích
pramenÛ, vûdecká jména li‰ejníkÛ podle Katalogu
li‰ejníkÛ âeské republiky (Vûzda & Li‰ka 1999), ãeská
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jména li‰ejníkÛ podle Klíãe k urãování bezcévn˘ch
rostlin (Svrãek et al. 1976) a rÛzn˘ch dal‰ích pramenÛ a vûdecká jména paroÏnatek podle díla
Süßwasserflora von Mitteleuropa (Krause 1997).
Pokud nebyla v dostupné literatuﬁe zji‰tûna ãeská
jména nûkter˘ch druhÛ bezcévn˘ch rostlin, je uvedeno pouze ãeské rodové jméno. Jsou-li nûkteré
obtíÏnûji urãitelné druhy chápány vãetnû druhÛ blízce
pﬁíbuzn˘ch, je za vûdeck˘m jménem druhu uvedena
latinská zkratka s. lat. (= sensu lato, v ‰ir‰ím pojetí).

Ekologie. Charakteristika stanovi‰tû v tradiãním
botanickém a lesnickém slova smyslu, tj. popis ekologick˘ch faktorÛ vytváﬁejících prostﬁedí rostlinného
spoleãenstva, pﬁedev‰ím pÛd a klimatu. V odstavci
jsou zmínûny také vlivy ãlovûka, které biotop vytváﬁejí
nebo udrÏují.
Roz‰íﬁení. Struãn˘ popis roz‰íﬁení biotopu na území
âeské republiky.

Variabilita. Odstavec je uveden pouze v pﬁípadech heterogenních jednotek nebo podjednotek.
Popisuje promûnlivost faktorÛ prostﬁedí a odpovídající variabilitu druhového sloÏení vegetace.

Druhová kombinace. V˘ãet dominantních (zkratka Dm), diagnostick˘ch (zkratka Dg) a dal‰ích rostlinn˘ch druhÛ s hojnûj‰ím v˘skytem v daném biotopu.
Za dominantní druhy jsou povaÏovány druhy tvoﬁící
podstatnou ãást biomasy jednotliv˘ch porostních
pater. Druhy diagnostické jsou druhy vyskytující se
hlavnû v daném biotopu, zatímco ve vût‰inû jin˘ch
biotopÛ jsou vzácné nebo chybûjí. Pﬁi praktickém
pouÏívání Katalogu je nutné si uvûdomit, Ïe kaÏdá
jednotka nebo podjednotka je vnitﬁnû heterogenní
a jen zcela v˘jimeãnû jsou v jednom porostu zastoupeny v‰echny druhy uvedené v seznamu. Je-li
v seznamu oznaãeno nûkolik druhÛ jako dominantních, mÛÏe se v konkrétním porostu vyskytovat
jen jedin˘ z nich, zatímco ostatní mohou zcela
chybût. Nomenklatura druhÛ je sjednocena podle
standardních pﬁíruãek uveden˘ch ve vysvûtlivkách
k odstavci Struktura a druhové sloÏení. Seznam druhÛ
je zpravidla ãlenûn na porostní patra nebo taxonomické skupiny. Toto ãlenûní není pouÏito, pokud
v biotopu pﬁevládají cévnaté rostliny bylinného
patra, zatímco rostliny jin˘ch taxonomick˘ch skupin a jin˘ch pater chybûjí nebo jsou zastoupeny
nev˘znamnû.
Literatura. Hlavní literární prameny popisující

Poznámka k mapování. Uvádí se, pokud je
nutno stanovit, jak se budou mapovat pﬁechodné
typy k jin˘m biotopÛm, upozornit na zvlá‰tnosti,
s nimiÏ se mapovatelé mohou v terénu setkat, pﬁípadnû pﬁesnûji vymezit pﬁevody na jednotky programÛ
Natura 2000 nebo Smaragd. V odstavci jsou také
uvedeny definice pomocn˘ch podjednotek biotopÛ
s písmenn˘m kódem na konci, napﬁ. T3.5A, T3.5B,
které byly stanoveny pouze kvÛli pﬁevoditelnosti
na jednotky programÛ Natura 2000 nebo Smaragd,
ale jejich vymezení v hlavní jednotce nebo podjednotce by bylo proti duchu klasifikace navrÏené
v katalogu.

OhroÏení. Heslovit˘ v˘ãet hlavních aktuálnû
ohroÏujících faktorÛ.
Management. Heslovit˘ v˘ãet jednorázov˘ch
zásahÛ i opakovan˘ch ãinností, které jsou nutné
pro zachování struktury a biodiverzity biotopu.
Pro podrobnûj‰í popis ochranáﬁského managementu
vegetaãních typÛ odkazujeme na speciální publikace
(Míchal & Petﬁíãek 1999, Petﬁíãek 1999).
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dan˘ biotop na území âeské republiky. Uvedeny
jsou hlavnû syntetické fytocenologické práce, u biotopÛ s omezen˘m roz‰íﬁením nebo u biotopÛ,
pro které neexistují syntetické práce, jsou ãastûji
uvedeny i práce regionální. Pﬁednostnû byly vybírány publikace z posledních desetiletí a vy‰lé tiskem;
rukopisy nebo star‰í práce jsou citovány jen v pﬁípadû nedostatku v˘znamn˘ch novûj‰ích publikací.
V citacích není nikde uvádûna publikace Rostlinná
spoleãenstva âeské republiky a jejich ohroÏení
(Moravec et al. 1995), která ov‰em patﬁí k hlavním
fytocenologick˘m pramenÛm pro vût‰inu biotopÛ.
U jednotliv˘ch biotopÛ nejsou uvedeny publikace
vztahující se k územím za hranicemi âeské republiky.
V˘znamné informace o biotopech vyskytujících se
v âR v‰ak lze získat i v publikacích ze sousedních
zemí, hlavnû v souborn˘ch monografiích a pﬁíruãkách
(Matuszkiewicz 1981, Mucina et al. 1993, Oberdorfer
1977–1992, Pott 1995, 1996, Schubert et al. 1995,
Ssymank et al. 1998, Valachoviã et al. 1995). V seznamu literatury na konci Katalogu jsou názvy ãasopisÛ zkracovány podle díla Botanico-PeriodicumHuntianum (Lawrence et al. 1968) a jeho dodatkÛ.

Mapky roz‰íﬁení. Do publikace byly zaﬁazeny
síÈové mapky roz‰íﬁení biotopÛ, zpracované ve standardní síti pro mapování stﬁedoevropské flóry a fauny,
jejíÏ základní pole má velikost 10 x 6 zemûpisn˘ch
minut, tj. pﬁibliÏnû 12 x 11 km. Údaje v mapkách
jsou zaloÏeny pﬁedev‰ím na fytocenologick˘ch
snímcích z âeské národní fytocenologické databáze
(Chytr˘ 1997a) a doplnûny dal‰ími spolehliv˘mi
údaji z literatury, inventarizaãních prÛzkumÛ chránûn˘ch území i nepublikovan˘mi lokalitami autorÛ katalogu a dal‰ích kolegÛ, aÈ uÏ z nich existují nebo
neexistují fytocenologické snímky. Údaje pocházejí
z rÛzn˘ch ãasov˘ch období, pﬁeváÏnû z ‰edesát˘ch
aÏ devadesát˘ch let 20. století; byly v‰ak vyﬁazeny ty
lokality, o kter˘ch je známo, Ïe uÏ neexistují. Jsme
si vûdomi, Ïe mnohé mapky pﬁedstavují dosti neúplné
údaje o skuteãném roz‰íﬁení. Pﬁesto jsme se rozhodli
je publikovat, aby byl poloÏen základ k doplÀování
a zpﬁesÀování dal‰ím v˘zkumem, zejména terénním
mapováním pro programy Natura 2000 a Smaragd.
Pro biotopy, u nichÏ jsou k dispozici jen velmi
neúplná data o roz‰íﬁení, byly mapky doplnûny pﬁedpokládan˘m roz‰íﬁením. V˘skyty zaloÏené na existujících údajích jsou v mapkách oznaãeny ãerven˘mi
teãkami, pﬁedpokládané v˘skyty rÛÏov˘mi teãkami.

Pﬁedpokládané roz‰íﬁení vodních a mokﬁadních
biotopÛ bylo modelováno jednoduch˘m proloÏením
ãtvercové sítû s mapov˘mi vrstvami rybníkÛ
a ﬁíãní sítû. Pﬁedpokládané roz‰íﬁení suchozemsk˘ch biotopÛ bylo modelováno na základû abiotick˘ch faktorÛ, které byly odeãteny ze známého
roz‰íﬁení biotopÛ promítnutím geografické polohy jednotliv˘ch lokalit do mapov˘ch vrstev abiotick˘ch faktorÛ v prostﬁedí geografického informaãního
systému IDRISI. Pravdûpodobnost v˘skytu biotopÛ
byla modelována pomocí souboru klimatick˘ch
vrstev (prÛmûrná mûsíãní teplota v lednu a v ãervenci, prÛmûrn˘ úhrn sráÏek za vegetaãní období,
prÛmûrn˘ poãet dnÛ se snûhovou pokr˘vkou, prÛmûrn˘ poãet mrazov˘ch dnÛ v roce). Tyto vrstvy
byly v modelu sdruÏeny do jediné vrstvy metodou
bayesovské pravdûpodobnostní statistiky. V˘sledná
pravdûpodobnostní mapa byla promítnuta pﬁes vrstvy
potenciální pﬁirozené vegetace, zjednodu‰eného
fytogeografického ãlenûní a pﬁes vybrané jednotky
odkryté geologické mapy. V˘sledné modely byly
pﬁi pﬁevodu do mapek roz‰íﬁení korigovány editory.
V‰echny mapky byly technicky pﬁipraveny v programu DMAP (A. Morton, ined.).
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V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních stojat˘ch vod

V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních
a mezotrofních stojat˘ch vod
Macrophyte vegetation of naturally eutrophic and mesotrophic still waters
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. 3150 Natural eutrophic lakes with
Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation
Smaragd. 22.412 Frogbit rafts (jen V1A), 22.413
Water-soldier rafts (jen V1B), 22.414 Bladderwort
colonies (jen V1C), 22.415 Salvinia covers (jen V1D),
22.416 Aldrovanda communities (jen V1E)
CORINE. 22.13 Eutrophic waters, 22.41 Free-floating
vegetation, 22.421 Large pondweed beds
Pal. Hab. 22.13 Eutrophic waterbodies, 22.41 Free-floating
vegetation, 22.421 Large pondweed beds
EUNIS. C1.1/P-22.13 Eutrophic water bodies,
C1.3/P-22.41 Free-floating vegetation, C1.3/P-22.42
Rooted submerged vegetation
Fytocenologie. Svaz Lemnion minoris Tüxen 1955:
Lemnetum trisulcae Knapp et Stoffers 1962,
Riccietum fluitantis Slavniç 1956, Riccietum rhenanae Knapp
et Stoffers 1965, Wolffietum arrhizae Miyawaki et J. Tüxen
1960, Lemnetum minoris Müller et Görs 1960,
Ricciocarpetum natantis Segal 1963, Lemno-Spirodeletum
Slavniç 1956, Salvinio-Spirodeletum polyrhizae Slavniç 1956,
Lemnetum gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960. – Svaz
Utricularion vulgaris Passarge 1964: Lemno-Utricularietum
vulgaris Soó 1928, Utricularietum australis Müller
et Görs 1960. – Svaz Hydrocharition Rübel 1933:
Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935,
Stratiotetum aloidis (Nowiƒski 1930) Miljan 1933,
Ceratophylletum demersi Hild 1956. – Svaz Nymphaeion
albae Oberdorfer 1957: Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926,
Nupharo lutei-Nymphaeetum albae Nowiƒski 1930, Potamo
natantis-Nyphaeetum candidae Hejn˘ ex Hejn˘
et Husák 1978, Nupharetum pumilae Oberdorfer ex
Müller et Görs 1960, Trapetum natantis Kárpáti 1963,
Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Müller et Görs
1960, Polygonetum amphibii (natantis) Soó 1927. – Svaz
Magnopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog et Segal
1964: Potametum panormitano-graminei Koch 1926,
Potametum lucentis Hueck 1931, Potametum perfoliati
(Koch 1926) Passarge 1964, Elodeetum canadensis Eggler1933,
Myriophylletum spicati Soó 1927, Myriophylletum verticillati
Soó 1927, Potametum alpini Br.-Bl. 1949, Ceratophylletum
submersi Soó 1928, Groenlandietum densae (Oberdorfer
1962) Segal 1965, Potametum nodosi (Soó 1960)
Segal 1964. – Svaz Parvopotamion (Vollmar 1947)
Den Hartog et Segal 1964: Parvopotamo-Zannichellietum
palustris Koch 1926, Parvopotamo-Zannichellietum pedicellatae
Soó 1944, Potametum trichoidis Freitag et al. 1956,
Najadetum marinae (Oberdorfer 1957) Fukarek 1961,
Najadetum minoris Ubrizsy 1948, Potametum crispi Soó 1927,
Potametum obtusifolii (Sauer 1937) Carstensen 1955
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace ponoﬁen˘ch nebo na hladinû plovoucích vodních rostlin,
koﬁenujících nebo nekoﬁenujících v substrátu dna.
Podle úãasti jednotliv˘ch druhÛ mohou b˘t porosty
jednovrstevné nebo dvouvrstevné, vzácnû, je-li vytvoﬁena vrstva nad vodní hladinou, i trojvrstevné.
Submerzní vrstva mÛÏe b˘t tvoﬁena druhy s listy ãlenûn˘mi v jemné úkrojky (napﬁ. Ceratophyllum demersum,
C. submersum, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum,
Najas marina a N. minor), ‰irokolist˘mi i úzkolist˘mi
rdesty (napﬁ. Potamogeton crispus, P. lucens, P. pusillus
a P. trichoides) a dal‰ími ponoﬁen˘mi rostlinami s celistv˘mi listy (napﬁ. Elodea canadensis). Vodní hladinu
více nebo ménû souvisle pokr˘vají okﬁehkovité rostliny, napﬁ. druhy rodu Lemna a Spirodela polyrhiza,
vzácnû také Salvinia natans. Z dal‰ích makrofyt nekoﬁenujících nebo jen ãásteãnû koﬁenujících ve dnû se
vyskytuje Hydrocharis morsus-ranae a velmi vzácnû
Stratiotes aloides. UplatÀují se i mnohé druhy koﬁenující v organominerálním substrátu s listy plovoucími
na hladinû, a to zejména Nuphar lutea, Nymphaea alba
a Potamogeton natans, vzácnûji také Nuphar pumila,
Nymphaea candida, Nymphoides peltata a Trapa natans.
Vrstvu nad vodní hladinou mohou tvoﬁit pﬁeváÏnû
horní ãásti kvûtonosn˘ch lodyh nûkter˘ch rostlin,
napﬁ. bublinatky jiÏní (Utricularia australis), nûkdy i jejich vegetativní orgány, napﬁ. u ﬁezanu pilolistého
(Stratiotes aloides). Vût‰ina druhÛ nesná‰í vyschnutí
vody v nádrÏi, a netvoﬁí proto v závislosti na v˘‰ce
vodního sloupce morfologicky rozdílné formy.
Ekologie. Pﬁirozenû eutrofní a mezotrofní stojaté
aÏ mírnû tekoucí vody níÏin a pahorkatin, vzácnûji
i podhÛﬁí. Zãásti jde o vody pﬁirozeného pÛvodu,
zejména mrtvá ramena ﬁek, aluviální tÛnû a klidné
úseky tokÛ, ale i o rybníky s vyvinutou zonací jednotliv˘ch typÛ vodní vegetace. Vodní reÏim je vyrovnanûj‰í neÏ u následující jednotky a nedochází k periodickému vys˘chání. Minerální substrát na dnû,
napﬁ. ‰tûrk, jíl nebo písek, je ãasto pokryt silnou vrstvou organického bahna a nerozloÏeného opadu, coÏ
ukazuje na pokroãilej‰í fázi zazemÀovacího procesu.
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V Vodní toky a nádrÏe

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR
s koncentrací v aluviích dolních tokÛ ﬁek, hlavnû
Labe, Jizery, Ohﬁe, Otavy, LuÏnice, Vltavy, Sázavy,
Berounky, Odry, Dyje a Moravy, a v tradiãních
rybniãních oblastech v jiÏních âechách, na âeskomoravské vrchovinû i jinde. Nûkteré typy této
vegetace se vyskytují jen v urãit˘ch regionech,
napﬁ. porosty s Wolffia arrhiza jsou známy z jiÏní
Moravy a porosty s Najas minor z jiÏní a severní
Moravy (dﬁíve rovnûÏ z Polabí). Citlivûj‰í druhy,
napﬁ. Nymphaea spp., Nuphar pumila a Stratiotes
aloides, z mnoha lokalit vymizely. Populace nûkter˘ch
druhÛ jsou obnovovány repatriací (napﬁ. Aldrovanda
vesiculosa na TﬁeboÀsku).
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení makrofytní vegetace pﬁirozenû
eutrofních a mezotrofních stojat˘ch vod.

Variabilita. Jednotka zahrnuje nûkolik vegetaãních typÛ rÛzného fytocenologického hodnocení,
které v‰ak v pﬁírodû vytváﬁejí sérii vzájemnû na sebe navazujících porostÛ a tvoﬁí jeden funkãní celek.
Vegetace je variabilní hlavnû v závislosti na hloubce
vody a charakteru dna, ale velmi v˘razné zmûny
prodûlává i v prÛbûhu sezony. Na jedné lokalitû se
mohou ve dvou na sebe navazujících letech vystﬁídat porosty úplnû jin˘ch druhÛ. Z hlediska úÏivnosti
prostﬁedí je ekologická amplituda vût‰iny druhÛ ‰ir‰í
a jejich porosty lze nalézt v rÛzn˘ch typech
eutrofních i mezotrofních vod. Vegetace s v˘skytem
stulíku malého (Nuphar pumila), leknínu bûlostného
(Nymphaea candida) nebo rdestu alpského
(Potamogeton alpinus) je v‰ak v˘raznû vázána na mezotrofní aÏ mírnû dystrofní vody, nejãastûji na mrtvá
ramena nebo men‰í nehnojené rybníky, a pﬁi eutrofizaci rychle mizí.

Poznámka k mapování. Vybetonované vodní
nádrÏe, pﬁerybnûné rybníky s intenzivním chovem
ryb nebo vodní drÛbeÏe a dal‰í typy vod, v nichÏ se
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Stulík Ïlut˘ (Nuphar lutea) ãasto porÛstá hladinu pﬁirozenû
eutrofních vodních nádrÏí.

vyskytují jen nejodolnûj‰í druhy makrofyt (napﬁ.
Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Lemna spp.,
Myriophyllum spicatum, Polygonum amphibium,
Potamogeton crispus, P. pectinatus, P. pusillus,
Spirodela polyrhiza a Zannichellia palustris), se mapují
v rámci jednotky X14 Vodní toky a nádrÏe bez ochranáﬁsky v˘znamné vegetace. Porosty s pﬁevahou
laku‰níkÛ (Batrachium spp.), hvûzdo‰Û (Callitriche spp.)
nebo Ïebratky bahenní se zahrnují do jednotky
V2 Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod.
Vegetace mûlk˘ch oligotrofních aÏ slabû mezotrofních vod s pﬁevahou bublinatek Utricularia bremii,
U. intermedia, U. minor a U. ochroleuca nebo
Sparganium minimum a s úãastí submerzních mechorostÛ je ﬁazena do jednotky V3 Makrofytní
vegetace oligotrofních jezírek a tÛní. V tekoucích vodách
se jednotka V1 mapuje tehdy, kdyÏ má vegetace
podobné druhové sloÏení jako vegetace stojat˘ch vod
– je v‰ak tﬁeba dávat pozor na moÏnou zámûnu
s jednotkou V4 Makrofytní vegetace vodních tokÛ,
která má odli‰né druhové sloÏení. V˘skyt více
rÛzn˘ch biotopÛ vodních makrofyt na jediné lokalitû
se mapuje jako mozaika.
Pﬁi mapování pro program Smaragd je nutné
zvlá‰È vyznaãit porosty s vzácnûj‰ími vodními druhy
a oznaãit je v mapû pﬁíslu‰n˘mi kódy: s voìankou
Ïabí (Hydrocharis morsus-ranae) – kód V1A, s ﬁezanem pilolist˘m (Stratiotes aloides) – V1B, s bublinatkou jiÏní a obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)
– V1C, s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans)
– V1D a s aldrovandkou mûch˘ﬁkatou (Aldrovanda
vesiculosa) – V1E. Vegetace, v níÏ tyto druhy chybûjí,
se oznaãuje kódem V1F.

OhroÏení. Vodohospodáﬁské úpravy a s nimi
spojená absence pravideln˘ch záplav a vys˘chání

V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních stojat˘ch vod

aluviálních vod, zasypávání tÛní a ﬁíãních ramen
odpadem, pﬁerybnûní, chov bílého amura, tolstolobika
a vodní drÛbeÏe, masovûj‰í rekreace, silné zneãi‰tûní vod, kosení porostÛ vodních rostlin v rybnících,
pouÏívání herbicidÛ.

Management. Extenzivní hospodaﬁení na rybnících, citlivá revitalizace v nivách dolních tokÛ ﬁek.

Literatura. Hejn˘ & Husák 1978, âernohous
& Husák 1986.

Druhová kombinace
Cévnaté rostliny
Dg Dm
Aldrovanda vesiculosa – aldrovandka mûch˘ﬁkatá
Batrachium aquatile – laku‰ník vodní
B. circinatum – laku‰ník okrouhl˘
Dg Dm
Ceratophyllum demersum – rÛÏkatec ostnit˘
Dg Dm
C. submersum – rÛÏkatec bradavãit˘
Elodea canadensis – vodní mor kanadsk˘
Dg
Groenlandia densa – rdest hustolist˘
Dg Dm
Hydrocharis morsus-ranae – voìanka Ïabí
Dg
Lemna gibba – okﬁehek hrbat˘
Dg
L. minor – okﬁehek men‰í
Dg
L. trisulca – okﬁehek trojbrázd˘
Dg Dm
Myriophyllum spicatum – stolístek klasnat˘
Dg
M. verticillatum – stolístek pﬁeslenat˘
Dg Dm
Najas marina – ﬁeãanka pﬁímoﬁská
Dg Dm
N. minor – ﬁeãanka men‰í
Dg Dm
Nuphar lutea – stulík Ïlut˘
Dg Dm
N. pumila – stulík mal˘

Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dg Dm
Dg
Dg Dm
Dg
Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dg Dm
Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg

Nymphaea alba – leknín bíl˘
N. candida – leknín bûlostn˘
Nymphoides peltata – plavín ‰títnat˘
Persicaria amphibia – rdesno obojÏivelné
Potamogeton acutifolius – rdest ostrolist˘
P. alpinus – rdest alpsk˘
P. compressus – rdest smáãknut˘
P. crispus – rdest kadeﬁav˘
P. friesii – rdest hrotit˘
P. gramineus – rdest trávolist˘
P. lucens – rdest svûtl˘
P. natans – rdest vzpl˘vav˘
P. obtusifolius – rdest tupolist˘
P. pectinatus – rdest hﬁebenit˘
P. perfoliatus – rdest prorostl˘
P. pusillus – rdest maliãk˘
P. trichoides – rdest vláskovit˘
Salvinia natans – nepukalka plovoucí
Spirodela polyrhiza – závitka mnohokoﬁenná
Stratiotes aloides – ﬁezan pilolist˘
Trapa natans – kotvice plovoucí
Utricularia australis – bublinatka jiÏní
U. vulgaris – bublinatka obecná
Wolffia arrhiza – drobniãka bezkoﬁenná
Zannichellia palustris – ‰ejdraãka bahenní

Mechorosty
Dg Dm
Riccia fluitans – trhutka plovoucí
Dg
R. rhenana – trhutka r˘nská
Dg Dm
Ricciocarpos natans – nalÏovka plovoucí

LuÏní tÛÀ v nivû ﬁeky LuÏnice s pﬁirozenou zonací pobﬁeÏní vegetace a bohatû vyvinut˘mi porosty vodních makrofyt.
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V2 Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod
Macrophyte vegetation of shallow still waters
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. –
Smaragd. 22.4321 Water crowfoot communities (jen V2A),
22.4323 Water violet beds (jen V2B)
CORINE. 22.432 Shallow-water floating communities
Pal. Hab. 22.432 Shallow-water floating communities
EUNIS. C1.3/P-22.43 Rooted floating vegetation
Fytocenologie. Svaz Ranunculion aquatilis Passarge 1964:
Batrachietum aquatili-peltatae Sauer 1937, Batrachio
trichophylli-Callitrichetum cophocarpae Soó (1927) 1960,
Batrachietum circinati (Bennema et Westhoff 1943)
Segal 1965, Batrachietum rionii Hejn˘ et Husák 1978,
Hottonietum palustris Tüxen 1937, Callitrichetum
hermaphroditicae âernohous et Husák 1986
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Vodní vegetace
s jednovrstevnou aÏ dvouvrstevnou, vzácnû trojvrstevnou strukturou. Ve vrstvû ponoﬁen˘ch vodních
rostlin obvykle pﬁevaÏují laku‰níky (Batrachium spp.),
hvûzdo‰e (Callitriche spp.) nebo Ïebratka bahenní
(Hottonia palustris). Vrstva na vodní hladinû je tvoﬁena
vzpl˘vav˘mi listy nûkter˘ch druhÛ laku‰níkÛ (napﬁ.
Batrachium aquatile), drobn˘mi listov˘mi rÛÏicemi
hvûzdo‰Û a okﬁehkovit˘mi rostlinami (Lemna minor
a Spirodela polyrhiza). Nûkdy se nad hladinou vytváﬁí
tﬁetí vrstva, tvoﬁená horními ãástmi kvûtonosn˘ch
lodyh, pﬁípadnû vtrou‰en˘mi vynoﬁen˘mi makrofyty.
V dobû kvûtu vynikají porosty s laku‰níky
(Batrachium spp.) a s Ïebratkou bahenní (Hottonia

palustris) nápadn˘m barevn˘m aspektem. Roztrou‰enû
se vyskytují i bahenní rostliny (Oenanthe aquatica,
Rorippa amphibia aj.). Vût‰ina rostlin koﬁenujících
ve dnû je obojÏivelná a v závislosti na v˘‰ce vodního
sloupce mÛÏe vytváﬁet rÛzné formy, morfologicky
nûkdy velmi odli‰né. Krajním pﬁípadem jsou formy
suchozemské, které vznikají v létû pﬁi vyschnutí
nádrÏe. Do jejich porostÛ nûkdy pronikají statné
jednoleté nitrofilní byliny, pﬁedev‰ím dvouzubce
(Bidens spp.).

Ekologie. Mûlké vodní nádrÏe v níÏinách a pahorkatinách, vzácnûji aÏ v podhorském stupni, zejména
aluviální tÛnû a mrtvá ramena, mûlké okrajové zóny
rybníkÛ, pískovny, pﬁíkopy a kanály. Voda je pﬁirozenû
eutrofní, nûkteré typy porostÛ v‰ak jsou vázány pouze
na oligotrofní aÏ mezotrofní vody. Substrát dna je písãit˘, jílovit˘ nebo ‰tûrkovit˘, vût‰inou s vrstvou organogenního bahna. V˘‰ka vodního sloupce mÛÏe v˘raznû kolísat, v létû ãasto dochází k úplnému vyschnutí.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení makrofytní vegetace mûlk˘ch
stojat˘ch vod.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR,

Mûlká tÛÀ s laku‰níkem vodním (Batrachium aquatile) v pískovnû
u Vlkova na TﬁeboÀsku.
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pﬁedev‰ím v Polabí, Poodﬁí, dolním Podyjí a v jiÏních
a západních âechách. K vzácn˘m typÛm této vegetace patﬁí napﬁ. porosty laku‰níku Rionova (Batrachium
rionii), s v˘skytem na jiÏní Moravû, v Bíl˘ch Karpatech
a na Kﬁivoklátsku, a porosty hvûzdo‰e podzimního
(Callitriche hermaphroditica), vázané na oligotrofní
aÏ mírnû dystrofní mûlké vody na âeskomoravské
vrchovinû a v jejím ‰ir‰ím okolí.

V2 Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod

Rozsáhlé porosty Ïebratky bahenní (Hottonia palustris) v mûlké vodû mrtvého ramene LuÏnice u Dráchova.

Poznámka k mapování. Nemapují se silnû
eutrofní vody s vegetací makrofyt vyvinutou ve fragmentech, napﬁ. rybníky s nadmûrnou rybí obsádkou,
a vody nepatrného plo‰ného rozsahu a pﬁechodného
charakteru, napﬁ. louÏe na cestách nebo úzké odvodÀovací struÏky. VÏdy se v‰ak mapují vody s v˘skytem
ohroÏen˘ch druhÛ Batrachium baudotii, B. rionii,
Callitriche hermaphroditica a Hottonia palustris. Mûlké
vodní nádrÏe s pﬁevahou druhÛ, které jsou vázány
na trvale zaplavené plochy a netvoﬁí suchozemské
formy (napﬁ. Lemna spp., Nuphar spp., Nymphaea spp.
a Potamogeton spp.), se zahrnují do jednotky
V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních stojat˘ch vod.
Pﬁi mapování pro program Smaragd se zvlá‰tními
kódy oznaãují porosty s dominantními laku‰níky
(Batrachium spp.) – V2A a s dominantní Ïebratkou
bahenní (Hottonia palustris) – V2B. Ostatní porosty
se oznaãují kódem V2C.

OhroÏení. Niãení a vys˘chání aluviálních vod vlivem
absence záplav, zmûna chemismu vody, nadmûrné
stavy b˘loÏrav˘ch ryb (hlavnû amura a tolstolobika),
aplikace herbicidÛ, koupání a sportovní rybaﬁení.

Management. Zaji‰tûní pravideln˘ch záplav
v ﬁíãních nivách, citlivá revitalizace ﬁíãních systémÛ.

Druhová kombinace

Dg Dm
Dg
Dg
Dg
Dg Dm
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Dm
Dm
Dm
Dm
Dm

Alisma lanceolatum – Ïabník kopinat˘
A. plantago-aquatica – Ïabník jitrocelov˘
Batrachium aquatile – laku‰ník vodní
B. baudotii – laku‰ník BaudotÛv
B. circinatum – laku‰ník okrouhl˘
B. peltatum – laku‰ník ‰títnat˘
B. rionii – laku‰ník RionÛv
B. trichophyllum – laku‰ník niÈolist˘
Butomus umbellatus – ‰mel okoliãnat˘
Callitriche cophocarpa – hvûzdo‰ mnohotvar˘
C. hamulata – hvûzdo‰ háãkat˘
C. hermaphroditica – hvûzdo‰ podzimní
C. palustris – hvûzdo‰ jarní
C. stagnalis – hvûzdo‰ kaluÏní
Hottonia palustris – Ïebratka bahenní
Lemna gibba – okﬁehek hrbat˘
L. minor – okﬁehek men‰í
L. trisulca – okﬁehek trojbrázd˘
Oenanthe aquatica – halucha vodní
Potamogeton pusillus – rdest maliãk˘
P. trichoides – rdest vláskovit˘
Rorippa amphibia – rukev obojÏivelná
Sagittaria sagittifolia – ‰ípatka vodní
Sparganium emersum – zevar jednoduch˘
Spirodela polyrhiza – závitka mnohokoﬁenná

Literatura. Hejn˘ & Husák 1978, âernohous
& Husák 1986.
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V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tÛní
Macrophyte vegetation of oligotrophic lakes and pools
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. 3160 Natural dystrophic lakes and ponds
Smaragd. –
CORINE. 22.14 Dystrophic waters
Pal. Hab. 22.14 Dystrophic waterbodies
EUNIS. C1.1/P-22.14 Dystrophic water bodies
Fytocenologie. Svaz Sphagno-Utricularion Müller
et Görs 1960: Sparganietum minimi Schaaf 1925,
Scorpidio-Utricularietum minoris Müller et Görs 1960,
Sphagno-Utricularietum intermediae Fijalkowski 1960
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Ekologie. TÛÀky v ra‰elini‰tích na okrajích oligotrofních aÏ dystrofních vodních nádrÏí, v na‰ich
podmínkách nejãastûji pﬁi pobﬁeÏí rybníkÛ. Voda
mÛÏe b˘t podle typu minerálního podloÏí kyselá
aÏ neutrální, vzácnû aÏ mírnû bazická. V tûchto vodách je vy‰‰í obsah vápníku, hoﬁãíku a dal‰ích Ïivin
a niÏ‰í obsah huminov˘ch kyselin neÏ u podjednotky
R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky.
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Struktura a druhové sloÏení. Druhovû chudá
vegetace mûlk˘ch ra‰elini‰tních tÛnûk s jednoduchou
vertikální strukturou. V porostech pﬁevaÏují bublinatky
(Utricularia intermedia, U. minor a U. ochroleuca,
ojedinûle i U. bremii), tvoﬁící submerzní vrstvu spolu
s nûkter˘mi dal‰ími vodními makrofyty, napﬁ. rdestem
rdesnolist˘m (Potamogeton polygonifolius). Vegetaãní
vrstva nad vodní hladinou mÛÏe b˘t tvoﬁena kvûtonosn˘mi lodyhami bublinatek nebo zevarem nejmen‰ím (Sparganium minimum), kter˘ nûkdy vytváﬁí
souvislé porosty. âastûji se uplatÀují ﬁídce roztrou‰ené ‰áchorovité (napﬁ. Carex lasiocarpa, C. rostrata,
Eleocharis mamillata a Eriophorum angustifolium) a dal‰í
druhy, které mají tûÏi‰tû svého v˘skytu v jin˘ch
typech vegetace a do spoleãenstev bublinatek zasahují okrajovû.
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Roz‰íﬁení makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tÛní.

Roz‰íﬁení. Vzácnû v chladnûj‰ích a vlhãích oblastech
celé âR. V posledních letech tato vegetace silnû
ustupuje. Zachovalé porosty lze dosud nalézt
na ·umavû, Chebsku, âeskolipsku, Dokesku,
âeském ráji, âeskomoravské vrchovinû, TﬁeboÀsku
a vzácnû i jinde. Bublinatka Bremova (Utricularia
bremii) je známa pouze z jediné lokality u Zlivi
v âeskobudûjovické pánvi, zatímco star‰í údaje
z TﬁeboÀské pánve a Îlutické pahorkatiny nebyly
v posledních dvaceti letech ovûﬁeny.

Variabilita. Na kysel˘ch substrátech s pH vody

Zevar nejmen‰í (Sparganium minimum) je typick˘m druhem
oligotrofních tÛní. Ranská jezírka ve Îìársk˘ch vr‰ích.
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mezi 3,0 a 5,0 tvoﬁí dÛleÏitou sloÏku vegetace ra‰eliníky (Sphagnum spp.), které jsou v komplexech
slatin s vodou o vy‰‰ím pH nahrazeny jin˘mi mechy,
zejména srpnatkami Drepanocladus aduncus, D. exannulatus a D. fluitans. Z cévnat˘ch rostlin mají
Utricularia intermedia a U. ochroleuca tûÏi‰tû v˘skytu
v ra‰elinn˘ch tÛÀkách o mírnû kyselé reakci,
Sparganium minimum a Utricularia minor zasahují
i do vod s neutrální aÏ mírnû bazickou reakcí.

V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tÛní

Poznámka k mapování. Do této jednotky se
zahrnují pouze ty lokality, kde se kromû submerzních mechorostÛ vyskytují i cévnaté rostliny, jak˘mi
jsou bublinatky (Utricularia spp.) a zevar nejmen‰í
(Sparganium minimum), vzácnû rdest rdesnolist˘
(Potamogeton polygonifolius). Vody podobného charakteru, v nichÏ uvedená makrofyta chybûjí, se mapují
v rámci podjednotky R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky.

OhroÏení. Odvodnûní, vyhrnování rybníkÛ,

Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm

U. intermedia – bublinatka prostﬁední
U. minor – bublinatka men‰í
U. ochroleuca – bublinatka bledoÏlutá

Mechorosty
Drepanocladus aduncus – srpnatka zahnutá
D. exannulatus – srpnatka bezkruhá
D. fluitans – srpnatka spl˘vavá
Sphagnum cuspidatum – ra‰eliník bodlav˘
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘

eutrofizace vod.

Management. UdrÏování existujícího vodního
reÏimu na konkrétních lokalitách i v jejich okolí.

Literatura. Slavík 1969, Rybníãek in Rybníãek
et al. 1984, âernohous & Husák 1992.
Druhová kombinace
Cévnaté rostliny
Carex rostrata – ostﬁice zobánkatá
Potamogeton natans – rdest vzpl˘vav˘
P. polygonifolius – rdest rdesnolist˘
Potentilla palustris – zábûlník bahenní
Dg Dm
Sparganium minimum – zevar nejmen‰í
Dg
Utricularia bremii – bublinatka Bremova

Rybník Vizír na TﬁeboÀsku, vybudovan˘ na písãitém podkladu,
má oligotrofní vodu, ve které se vyskytuje bublinatka bledoÏlutá
(Utricularia ochroleuca).

V4 Makrofytní vegetace vodních tokÛ
Macrophyte vegetation of water streams
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. 3260 Water courses of plain to montane levels
with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion
vegetation
Smaragd. –
CORINE. 24.4 Submerged river vegetation
Pal. Hab. 24.4 Euhydrophytic river vegetation
EUNIS. C2.5 Submerged, floating and floating-leaved
macrophyte beds of running waters
Fytocenologie. Svaz Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959:
Batrachietum fluitantis Allorge 1922, Myriophylletum
alterniflori Steusloff 1939, Batrachio-Callitrichetum hamulatae
Oberdorfer 1957, Sparganio-Potametum pectinati
Hilbig 1971
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Jednovrstevné
aÏ dvouvrstevné, druhovû chudé porosty ponoﬁe-

n˘ch nebo vzpl˘vav˘ch vodních rostlin koﬁenujících
ve dnû. Horizontální rozloÏení vegetace je závislé
na síle a smûru vodního proudu. Reliéf bﬁehu, charakter ﬁíãního koryta a síla vodního proudu do znaãné
míry urãují i druhové sloÏení porostÛ. Na horních
a stﬁedních tocích ﬁek s kamenit˘m korytem se
vyskytuje jen nûkolik druhÛ, jejichÏ vegetativní orgány
jsou velmi odolné vÛãi úãinkÛm proudící vody. Patﬁí
k nim zejména laku‰ník vzpl˘vav˘ (Batrachium fluitans),
stolístek stﬁídavolist˘ (Myriophyllum alterniflorum),
nûkteré vodní mechorosty (Fontinalis antipyretica,
F. squamosa, Rhynchostegium riparioides a Scapania
undulata) a ﬁasy (Batrachospermum moniliforme,
Lemanea fluviatilis a Hildebrandia rivularis). V men‰ích
tocích obvykle pﬁevaÏuje hvûzdo‰ háãkat˘ (Callitriche
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hamulata), lokálnû také rdest rdesnolist˘ (Potamogeton
polygonifolius). V mírnû tekoucích vodách dolních tokÛ
ﬁek i v klidnûj‰ích úsecích stﬁedních tokÛ pﬁevaÏují
rostliny s listy plovoucími na hladinû nebo nehluboko
pod hladinou (napﬁ. Potamogeton nodosus) a vzpl˘vavé
formy nûkter˘ch bahenních bylin (napﬁ. Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia a Sparganium emersum).
Místy pﬁirozená vegetace ustoupila pﬁi invazi vodního
moru kanadského (Elodea canadensis).

OhroÏení. Vodohospodáﬁské úpravy vodních tokÛ, eutrofizace vod.

Management. Citlivá revitalizace ﬁíãních systémÛ,
stavba ãistiãek odpadních vod.

Literatura. Hejn˘ & Husák 1978, âernohous
& Husák 1986.

Druhová kombinace
Ekologie. Stﬁední aÏ dolní, vzácnûji horní úseky
tokÛ, pﬁípadnû prÛtoãné kanály. Nejlépe vyvinuté
porosty se vyskytují v men‰ích tocích, ve velk˘ch
ﬁekách vût‰inou zcela chybûjí. Vody jsou mezotrofní
aÏ eutrofní, vzácnû oligotrofní, nûkdy hnûdavû zbarvené huminov˘mi látkami. Dno je kamenité nebo
‰tûrkovité, na dolních tocích s nánosy jemnozrnn˘ch
sedimentÛ.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení makrofytní vegetace vodních tokÛ.

Roz‰íﬁení. Ve vodních tocích na celém území âR,
porosty nûkter˘ch druhÛ jsou v‰ak omezeny jen
na men‰í oblasti, napﬁ. vegetace s dominantním
Myriophyllum alterniflorum se vyskytuje pouze
na ·umavû, v Po‰umaví a na âeskomoravské
vrchovinû a porosty s Potamogeton polygonifolius
v A‰ském v˘bûÏku.

Cévnaté rostliny
Batrachium circinatum – laku‰ník okrouhl˘
Dg Dm
B. fluitans – laku‰ník vzpl˘vav˘
Dg Dm
B. penicillatum – laku‰ník ‰tûtiãkov˘
Dm
Butomus umbellatus – ‰mel okoliãnat˘
Dg Dm
Callitriche hamulata – hvûzdo‰ háãkat˘
Elodea canadensis – vodní mor kanadsk˘
Dg Dm
Myriophyllum alterniflorum – stolístek stﬁídavolist˘
Dg
Potamogeton alpinus – rdest alpsk˘
Dg Dm
P. nodosus – rdest uzlinat˘
Dg
P. perfoliatus – rdest prorostl˘
Dm
P. polygonifolius – rdest rdesnolist˘
Dg
P. praelongus – rdest dlouholist˘
Dm
Sagittaria sagittifolia – ‰ípatka vodní
Dm
Sparganium emersum – zevar jednoduch˘
Mechorosty
Dg Dm
Fontinalis antipyretica – prameniãka obecná
Dg
F. squamosa – prameniãka ‰upinatá
Dg
Rhynchostegium riparioides – pateﬁínka jehlicovitá
Dg
Scapania undulata – k˘lnatka zvlnûná
¤asy
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm

Batrachospermum moniliforme – potûrka
Hildebrandia rivularis
Lemanea fluviatilis

Poznámka k mapování. Na dolních tocích ﬁek
se ãasto vyskytuje i vegetace s pﬁevahou stulíku Ïlutého (Nuphar lutea), leknínu bílého (Nymphaea alba),
stolístku klasnatého (Myriophyllum spicatum) a dal‰ích
makrofyt charakteristick˘ch pﬁedev‰ím pro stojaté
vody. Tyto porosty se mapují jako V1 Makrofytní
vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních stojat˘ch
vod, pﬁípadnû jako mozaika jednotek V1 a V4.
Kvetoucí porosty laku‰níku vzpl˘vavého (Batrachium fluitans) v ﬁece
Dyji mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.
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V5 Vegetace paroÏnatek

V5 Vegetace paroÏnatek
Charophycae vegetation
·tûpán Husák
Natura 2000. 3140 Hard oligo-mesotrophic waters
with benthic vegetation of Chara formations
Smaragd. 22.44 Chandalier algae submerged carpets
CORINE. 22.44 Chandelier algae submerged carpets
Pal. Hab. 22.44 Chandalier algae submerged carpets
EUNIS. C1.3/P-22.44 Chandalier algae submerged carpets
Fytocenologie. Svaz Nitellion flexilis Dàmbska 1966:
Nitelletum flexilis Corillion 1957, Charetum braunii
Corillion 1957. – Svaz Charion asperae Krause 1969:
Charetum asperae Corillion 1957, Charetum hispidae
Corillion 1957. – Svaz Charion vulgaris (Krause et Lang
1977) Krause 1981: Charetum vulgaris Krause 1969. – Svaz
Charion fragilis Krausch 1964: Charetum globularis
auct. – Svaz Charion canescentis Krausch 1964: Charetum
canescentis Corillion 1957
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Ponoﬁená
vegetace tvoﬁená hustou spletí stélek makrofytních
ﬁas rodÛ Chara, Nitella a Tolypella uchycen˘ch
rhizoidy ve dnû pﬁeváÏnû stojat˘ch vod. Porosty
jsou ãasto tvoﬁeny pouze jedin˘m druhem. Patﬁí
sem jednak vysoké porosty (1–2,5 m) v hloubkách
0,2–5 m, napﬁ. Chara hispida, jednak nízké porosty
(2–10 cm) v hloubkách 0,2–1 m, napﬁ. Nitella
batrachosperma. âastûj‰ími dominantními druhy
jsou Chara aspera, C. canescens, C. globularis, C. hispida,
C. vulgaris, Nitella flexilis, N. mucronata a Tolypella glomerata. Vtrou‰enû se mohou vyskytovat i cévnaté
rostliny rodÛ Batrachium a Potamogeton, pﬁípadnû
Elodea canadensis a mech Fontinalis antipyretica.

Roz‰íﬁení. Porosty s Chara globularis a Nitella flexilis se vyskytují roztrou‰enû od níÏin do podhÛﬁí
v celé âR. Nitella mucronata je v souãasné dobû známa pouze z pramenné tÛnû v Boﬁím lese mezi
Po‰tornou a Valticemi. Porosty s Chara braunii se
dosud vyskytují pﬁeváÏnû v nehnojen˘ch rybnících
jiÏních âech a na âeskomoravské vrchovinû, vzácnû
také na jiÏní a v˘chodní Moravû. Chara vulgaris se sporadicky vyskytuje v tvrd‰ích vodách. Chara aspera
je známa z BﬁehyÀského rybníka na âeskolipsku.
Chara hispida roste pﬁedev‰ím na polabsk˘ch
ãernavách (napﬁ. Hrabanovská ãernava u Lysé
nad Labem) i jinde v Polabí (Viniãná Lhota,
V‰echlapy a KnûÏiãky), u DubÀan na jiÏní Moravû,
ale také na mosteck˘ch a sokolovsk˘ch v˘sypkách.
Tolypella glomerata je známa z Polabí. Chara canescens
roste v Lednick˘ch rybnících a v men‰ích aluviálních
vodách na jiÏní Moravû.
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Roz‰íﬁení vegetace paroÏnatek. Mapa je dosti neúplná a vyÏaduje

Ekologie. Stojaté nebo mírnû tekoucí vody,
napﬁ. tÛnû, studánky, svahové prameni‰tní tÛÀky,
hlub‰í ti‰iny tokÛ, mrtvá ramena, pﬁíkopy, zatopené
lomy a pískovny a rybníky. Písãité, ‰tûrkovité
nebo kamenité dno vût‰inou pﬁekr˘vá jemn˘ sapropel
o mocnosti nûkolika centimetrÛ. Hloubka vody kolísá mezi 5 cm aÏ 5 m, druh Tolypella glomerata v‰ak
roste i v periodicky vys˘chav˘ch vodách. Voda má
rÛzn˘ chemismus, z hlediska obsahu Ïivin mÛÏe kolísat od oligotrofní aÏ dystrofní po eutrofní. Nûkteré
druhy rostou v mírnû slané vodû (Chara canescens),
v˘skyt kalcitrofních druhÛ v rybnících mÛÏe b˘t podmínûn jejich dlouhodob˘m vápnûním (napﬁ. Chara aspera v BﬁehyÀském rybníku).

zpﬁesnûní dal‰ím v˘zkumem.

Variabilita. Druhov˘m sloÏením se v˘raznû li‰í
porosty v oligotrofních a dystrofních vodách od porostÛ v pﬁirozenû eutrofních a slan˘ch vodách. V Ïivinami chud‰ích vodách je nejãastûj‰ím dominantním
druhem Nitella flexilis a dále se vyskytují Chara
braunii, C. delicatula, C. globularis, Nitella batrachosperma, N. flexilis a N. mucronata. V Ïivinami bohat‰ích vodách jsou dominantami porostÛ zejména
Chara aspera, C. canescens, C. globularis, C. hispida,
C. vulgaris a Tolypella glomerata. Chara canescens je
typická pro slané vody, C. aspera pro tvrdé vody
s vy‰‰ím obsahem vápníku.
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V Vodní toky a nádrÏe

Poznámka k mapování. Vegetace paroÏnatek
se mÛÏe prolínat s jin˘mi typy vegetace vodních
makrofyt a s biotopy podjednotek R1.1 Luãní
pûnovcová prameni‰tû a R2.1 Vápnitá slatini‰tû.
V tom pﬁípadû se pﬁi mapování ãasto zaznamenává
v rámci mozaiky.
OhroÏení. Nevhodné vodohospodáﬁské úpravy,
zaváÏení a vysou‰ení drobn˘ch stojat˘ch vod, hnojení
oligotrofních a mezotrofních rybníkÛ.

Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm

C. contraria
C. delicatula
C. globularis
C. hispida
C. vulgaris
Nitella batrachosperma
N. flexilis
N. mucronata
Tolypella glomerata
T. intricata
T. prolifera

Management. Zachování a ochrana zejména
mal˘ch stojat˘ch vod, sledování lokalit s v˘skytem
vzácn˘ch druhÛ a vãasné zamezování zmûnám
ve vodním reÏimu.

Literatura. Husák 1985, Husák & Rydlo 1985,
Gardavsk˘ et al. 1995.

Cévnaté rostliny
Batrachium baudotii – laku‰ník BaudotÛv
B. rionii – laku‰ník RionÛv
B. trichophyllum – laku‰ník niÈolist˘
Elodea canadensis – vodní mor kanadsk˘
Potamogeton acutifolius – rdest ostrolist˘
P. coloratus – rdest zbarven˘

Druhová kombinace
ParoÏnatky
Dg Dm
Chara aspera
Dg Dm
C. braunii
Dg Dm
C. canescens

Mechorosty
Fontinalis antipyretica – prameniãka obecná
F. kindbergii – prameniãka Kindbergova

ParoÏnatky (Chara hispida) v mûlk˘ch tÛních u v˘vûrÛ vápnit˘ch pramenÛ na Hrabanovské ãernavû u Lysé nad Labem.
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V6 Vegetace ‰ídlatek (Isoëtes)

V6 Vegetace ‰ídlatek (Isoëtes)
Isoëtes vegetation
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing
waters of plains to subalpine levels of the Continental
and Alpine Region and mountain areas of other regions,
with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae and/or
to Isoëto-Nanojuncetea (viz také M2.1, M2.2, M2.3 a M3)
Smaragd. 22.31 Euro-Siberian perennial amphibious
communities (viz také M3)
CORINE. 22.3113 Euro-Siberian quillwort swards
Pal. Hab. 22.3113 Euro-Siberian quillwort swards
EUNIS. C3.5/P-22.32 Euro-Siberian dwarf annual
amphibious swards
Fytocenologie. Svaz Isoëtion lacustris Nordhagen 1937:
Isoëtetum echinosporae Koch 1926, Isoëtes lacustris spol.
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

(I. echinospora) porÛstajícími dna horsk˘ch jezer.
Porosty dosahují v˘‰ky maximálnû 20 cm a sv˘m
vzhledem pﬁipomínají trávníky. Jen v˘jimeãnû v nich
rostou i jiné druhy, napﬁ. sítina cibulkatá (Juncus
bulbosus).

Ekologie. Oligotrofní horská jezera s písãit˘m
dnem, nûkdy pokryt˘m tenkou vrstvou organického
bahna. Isoëtes lacustris se vyskytuje v hloubkách 3–8 m,
zatímco I. echinospora roste v hloubkách do 2 m
a její porosty mohou krátkodobû zÛstat i bez vody.

Roz‰íﬁení. Porosty obou druhÛ ‰ídlatek mají
v âR jen po jedné lokalitû – jezera âerné (Isoëtes
lacustris) a Ple‰né (I. echinospora) na ·umavû.
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Roz‰íﬁení vegetace ‰ídlatek (Isoëtes).

OhroÏení. Eutrofizace.
Management. UdrÏování existujících podmínek
na obou lokalitách, záchranná kultivace ‰ídlatek.

Literatura. Tom‰ovic 1979, Procházka 1999,
Procházka & Husák 1999, Husák et al. 2000.
Porosty ‰ídlatky jezerní (Isoëtes lacustris) na dnû âerného jezera

Druhová kombinace

na ·umavû.

Dg Dm
Dg Dm

Struktura a druhové sloÏení. Submerzní

Isoëtes echinospora – ‰ídlatka ostnov˘trusná
I. lacustris – ‰ídlatka jezerní
Juncus bulbosus – sítina cibulkatá

vegetace tvoﬁená listov˘mi rÛÏicemi ‰ídlatky jezerní
(Isoëtes lacustris) nebo ‰ídlatky ostnov˘trusné
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M1 Rákosiny a vegetace vysok˘ch ostﬁic
Reed and tall-sedge beds
Kateﬁina ·umberová, Milan Chytr˘ & Jiﬁí Sádlo

Struktura a druhové sloÏení. Druhovû chudé
porosty baÏinn˘ch bylin, zpravidla s pﬁevahou travin.
Jejich strukturu urãuje ãasto jedin˘ dominantní
druh vy‰‰ího bylinného patra, zatímco niÏ‰í bylinné
patro mÛÏe b˘t vlivem nedostatku svûtla i prostoru
dosti potlaãené. Objevují se v nûm traviny i ‰irokolisté byliny, v zaplaven˘ch porostech okﬁehkovité
rostliny (druhy rodu Lemna a Spirodela polyrhiza)
nebo vodní játrovky (Riccia fluitans a Ricciocarpos
natans). Nûkdy se na povrchu pÛdy hromadí znaãné
mnoÏství staﬁiny, která potlaãuje rozvoj rostlin nízkého vzrÛstu. Podobnû jako periodicky vys˘chající
bahnit˘ sediment mÛÏe i staﬁina pﬁedstavovat vhodn˘
substrát pro klíãení nûkter˘ch jednolet˘ch bylin,
napﬁ. dvouzubcÛ (Bidens spp.) a rdesen (Persicaria spp.).
Pﬁedev‰ím v níÏinách je tato vegetace ãasto znehodnocena v˘skytem neofytÛ a rumi‰tních druhÛ.
Ekologie. RÛzné typy mokﬁadÛ pﬁirozeného i umûlého charakteru, trvale nebo periodicky zaplavované.
Jsou to zejména bﬁehy a mûlké pobﬁeÏní zóny
rybníkÛ, mrtv˘ch ramen a tÛní, ﬁíãní náplavy, okraje
vodních tokÛ a baÏiny, ale i mokré louky, opu‰tûné
pískovny a lomy. Jednotlivé typy této vegetace,
odpovídající níÏe popsan˘m podjednotkám, se kromû
druhového sloÏení li‰í i sv˘mi ekologick˘mi nároky,
pﬁedev‰ím na vlhkost a úÏivnost prostﬁedí. Na jedné

lokalitû se ãasto vyskytuje nûkolik rÛzn˘ch typÛ
porostÛ, které sledují vlhkostní a Ïivinov˘ gradient
a v závislosti na charakteru reliéfu buì vytváﬁejí
souvislé zóny nebo mozaikovitá seskupení.

Roz‰íﬁení. Po celém území âR s v˘raznûj‰í koncentrací v˘skytu v níÏinách a pahorkatinách.

M1.1 Rákosiny eutrofních
stojat˘ch vod
Reed beds of eutrophic still waters
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 53.1 Reed beds
Pal. Hab. 53.1 Reed beds
EUNIS. C3.2 Water-fringing reed beds and beds
of other tall emergents
Fytocenologie. Svaz Phragmition communis Koch 1926:
Scirpetum lacustris Schmale 1939, Typhetum angustifoliae
Pignatti 1953, Phragmitetum communis (Gams 1927)
Schmale 1939, Glycerietum maximae Hueck 1931, Typhetum
latifoliae Lang 1973, Typhetum laxmannii Nedelcu 1968,
Sparganietum erecti Roll 1938, Acoretum calami Eggler 1933,
Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Strukturnû

Vegetace rákosin se zaãíná rozvíjet aÏ koncem jara nebo v ãasném
létû, kdy jsou okolní lesy a louky uÏ nûkolik t˘dnÛ zelené.
Bojanovick˘ rybník u Hodonína.
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jednoduchá, obvykle jedno- aÏ dvouvrstevná vegetace
s pﬁevahou mohutn˘ch bahenních travin. Podle rÛzn˘ch dominantních druhÛ dosahují porosty v˘‰ky
0,5 aÏ 4 m. V hustû zapojen˘ch porostech, jaké
obvykle tvoﬁí rákos obecn˘ (Phragmites australis),
zblochan vodní (Glyceria maxima) nebo orobince
(Typha angustifolia a T. latifolia), je niÏ‰í bylinné patro
ãasto tvoﬁeno jen nûkolika málo druhy s nízkou pokryvností, napﬁ. Galium palustre s. lat., Lythrum salicaria
a Scutellaria galericulata. Naopak pomûrnû vysoké
pokryvnosti mohou dosáhnout liány, napﬁ. opletník
plotní (Calystegia sepium). Rozvolnûná vegetace je
druhovû bohat‰í, zvlá‰tû pﬁevaÏují-li v ní byliny niÏ‰ího vzrÛstu (napﬁ. Equisetum fluviatile a Sparganium

M1.1 Rákosiny eutrofních stojat˘ch vod

erectum). To platí zvlá‰tû pro porosty na krátkodobû
vys˘chajících místech, v nichÏ se vedle svûtlomiln˘ch
bahenních bylin (napﬁ. Alisma plantago-aquatica
a Butomus umbellatus) vyskytují i jednoleté druhy
obnaÏen˘ch rybniãních den (napﬁ. Eleocharis ovata
a Peplis portula). Pro rákosiny s dominantním
Phragmites australis na okrajích ra‰elini‰È a slatin
jsou charakteristické nûkteré druhy mokr˘ch ostﬁicov˘ch luk a slatinn˘ch ol‰in (napﬁ. Calamagrostis
canescens, Dryopteris cristata, druhy rodu Molinia
a Peucedanum palustre) a dobﬁe vyvinuté mechové
patro s pﬁevahou druhÛ rodu Sphagnum.

Poznámka k mapování. Do jednotky se nezahrnují rákosiny vzniklé zarÛstáním nekosen˘ch
vlhk˘ch luk, v nichÏ se kromû rákosu obecného
(Phragmites australis) nevyskytují jiné diagnostické
druhy. Podle spektra prÛvodních druhÛ se rákosiny
na opu‰tûn˘ch loukách ﬁadí k odpovídajícímu pÛvodnímu biotopu a uvádí se nejniÏ‰í stupeÀ zachovalosti. Na ﬁíãních náplavech a okrajích tokÛ
se podjednotka M1.1 Rákosiny eutrofních stojat˘ch
vod mÛÏe vyskytovat na kontaktu s podjednotkou
M1.4 ¤íãní rákosiny.

OhroÏení. Vysou‰ení mokﬁadÛ a pﬁevod na ornou
Ekologie. Pﬁirozenû eutrofní, vzácnûji aÏ mezotrofní vody, zejména mûlká pobﬁeÏí rybníkÛ, mrtvá
ramena a aluviální tÛnû ve stﬁednû pokroãilé aÏ pokroãilé fázi zazemÀování, zamokﬁené terénní sníÏeniny,
opu‰tûné pískovny a hliníky, lomová jezírka, klidné
úseky tokÛ apod. Substrát dna je zpravidla dobﬁe
zásoben˘ Ïivinami, hlinit˘ aÏ jílovit˘, vzácnûji písãit˘
nebo ‰tûrkovit˘, na povrchu ãasto se silnou vrstvou
sapropelového bahna, pﬁípadnû nerozloÏené staﬁiny.
Charakteristické je jen mírné kolísání vodní hladiny,
ale v létû mÛÏe nastat i krátké období bez vody.

Roz‰íﬁení. Po celém území âR v níÏinách a pahorkatinách, vzácnûji i v podhorském a horském stupni.
V˘skyt je soustﬁedûn zejména v rybniãních oblastech (TﬁeboÀsko, âeskobudûjovicko, VodÀansko,
Písecko, Blatensko, MariánskolázeÀsko, Dokesko,
severov˘chodní âechy, Telãsko, Lednické rybníky aj.)
a podél dolních tokÛ vût‰ích ﬁek (Labe, Jizera, Ohﬁe,
Sázava, Odra, Morava, Dyje a dal‰í). Vût‰ina typÛ
této vegetace je po celém území dosud hojná,
v˘razn˘ ústup ale vykazují porosty s pﬁevahou
pu‰kvorce obecného (Acorus calamus).
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení rákosin eutrofních stojat˘ch vod.

pÛdu, absence pravideln˘ch povodní v záplavov˘ch
oblastech, regulace vodních tokÛ, intenzivní obhospodaﬁování rybníkÛ spojené s kosením a vypalováním
rákosin, vyhrnováním bahna a aplikací herbicidÛ,
‰íﬁení neofytÛ a rumi‰tních bylin, sbûr oddenkÛ pu‰kvorce (Acorus calamus) pro farmaceutické úãely a v˘robu likérÛ.

Management. V aluviálních územích udrÏování
vysoké hladiny podzemní vody nebo zaji‰tûní pravideln˘ch záplav, napﬁ. ﬁízen˘m povodÀováním,
u rybníkÛ obãasné ponechání porostÛ po jeden rok
na nízké vodû, kdy obnaÏen˘ substrát umoÏÀuje
vyklíãení semen, pﬁi vyhrnování bahna v chovn˘ch
rybnících ponechání ãásti porostÛ bez zásahu.
Literatura. Vicherek 1962, Balátová-Tuláãková
1963, Neuhäusl 1965, Hejn˘ & Husák 1978.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg Dm
Acorus calamus – pu‰kvorec obecn˘
Dg
Alisma plantago-aquatica – Ïabník jitrocelov˘
Dg
Butomus umbellatus – ‰mel okoliãnat˘
Calamagrostis canescens – tﬁtina ‰edavá
Dg
Calystegia sepium – opletník plotní
Dg
Dryopteris cristata – kapraì hﬁebenitá
Dg Dm
Equisetum fluviatile – pﬁesliãka poﬁíãní
Dg
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Dg Dm
Glyceria maxima – zblochan vodní
Dg
Iris pseudacorus – kosatec Ïlut˘
Lemna gibba – okﬁehek hrbat˘
L. minor – okﬁehek men‰í
Dg
Lycopus europaeus – karbinec evropsk˘
Lythrum salicaria – kyprej vrbice
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
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Dg
Dg Dm
Dg

Dg
Dg
Dg Dm
Dg
Dg
Dg Dm
Dg
Dg Dm
Dg Dm

Peucedanum palustre – smldník bahenní
Phragmites australis – rákos obecn˘
Persicaria amphibia – rdesno obojÏivelné
P. hydropiper – rdesno peprník
P. minor – rdesno men‰í
P. mitis – rdesno ﬁídkokvûté
Ranunculus lingua – pryskyﬁník velk˘
Rumex hydrolapathum – ‰Èovík koÀsk˘
Schoenoplectus lacustris – skﬁípinec jezerní
Scutellaria galericulata – ‰i‰ák vroubkovan˘
Sium latifolium – sevlák potoãní
Sparganium erectum – zevar vzpﬁímen˘
Spirodela polyrhiza – závitka mnohokoﬁenná
Stachys palustris – ãistec bahenní
Typha angustifolia – orobinec úzkolist˘
T. latifolia – orobinec ‰irolist˘

M1.2 Slanomilné rákosiny
a ostﬁicové porosty
Halophilous reed and sedge beds
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 53.17 Halophile clubrush beds
Pal. Hab. 53.17 Halophile clubrush beds
EUNIS. C3.2/P-53.17 Halophile clubrush beds
Fytocenologie. Svaz Scirpion maritimi Dahl et Hadaã 1941:
Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933, Schoenoplectetum
tabernaemontani Soó 1947. – Svaz Magnocaricion elatae
Koch 1926 (viz také M1.7 a M1.8): Caricetum
melanostachyae Balász 1943
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. NiÏ‰í i vysoké,
Mechorosty
Leptodictyum riparium – su‰inec pobﬁeÏní
Riccia fluitans – trhutka plovoucí
Ricciocarpos natans – nalÏovka plovoucí

ale ãasto nezapojené rákosiny a porosty vysok˘ch
ostﬁic. B˘vají dvouvrstevné aÏ tﬁívrstevné: horní
vrstvu tvoﬁí dominanty (Bolboschoenus koshewnikowii,
B. maritimus, Carex acuta, C. disticha, Phragmites australis
a Schoenoplectus tabernaemontani), v niÏ‰ích vrstvách
se uplatÀují rÛzné mokﬁadní a ruderální druhy.
V˘znamnou diagnostickou skupinou jsou druhy sná‰ející mírné zasolení pÛdy, napﬁ. Aster tripolium subsp.
pannonicus, Carex melanostachya, C. otrubae, Cirsium
brachycephalum, Eleocharis uniglumis, Juncus gerardii,
Melilotus macrorrhiza aj. Nûkdy b˘vá pﬁítomno i mechové patro a v ﬁid‰ích porostech mûlk˘ch vod se
mohou vyskytovat i vodní rostliny vãetnû paroÏnatek.

Ekologie. Bﬁehy slan˘ch nebo silnû vápnit˘ch
potokÛ a tÛnûk, slaniska, slatiny a pole z nich vzniklá,
pﬁíkopy, prolákliny a okolí návesních rybníãkÛ.
Nûkdy se porosty tohoto typu vyskytují doãasnû
po jedno nebo nûkolik málo desetiletí na dÛlních
v˘sypkách, v cihelnách, ‰tûrkovnách a ve vápencov˘ch
lomech. V˘skyty jsou soustﬁedûny do okolí minerálních pramenÛ a do su‰‰ích oblastí, kde v˘par
z pÛdy pﬁevaÏuje nad zasakováním. Pﬁíznaãné je silné
kolísání vodní hladiny – pﬁes zimu b˘vá pÛda zaplavena vodou, od jara do podzimu voda postupnû
opadá a ãasto dochází k úplnému vyschnutí.
Druhovû chudé porosty s Bolboschoenus maritimus,
v nichÏ jiné slanomilné druhy scházejí, se vyskytují
i v pobﬁeÏní zónû rybníkÛ.
Slepé rameno ﬁeky Moravy v Litovelském Pomoraví s porostem

Roz‰íﬁení. Velkoplo‰nû Soos na Chebsku a dále

zblochanu vodního (Glyceria maxima). Na rozdíl od jin˘ch druhÛ

na slaniskách od Mostecka po âelákovicko, ve slatinn˘ch oblastech stﬁedního Polabí, ‰irok˘ch nivách

rákosin je zblochan vázán na Ïivinami bohat‰í pÛdy.
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M1.2 Slanomilné rákosiny a ostﬁicové porosty
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Literatura. Vicherek 1973, Grulich 1987,
Toman 1988b, Danihelka & Hanu‰ová 1995,
Sou‰ková & Soukupová 1998, Sádlo & âervinka
2001.

Roz‰íﬁení slanomiln˘ch rákosin a ostﬁicov˘ch porostÛ. Mapka
nezahrnuje porosty kamy‰níku pﬁímoﬁského (Bolboschoenus maritimus)

Druhová kombinace

bez slanomiln˘ch druhÛ.

Dg

Svratky a Dyje v Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském úvalu a v údolí Trkmanky. Dﬁívûj‰í rozsáhlé
porosty kolem dnes vysu‰en˘ch slan˘ch jezer
na âejãsku, u Mûnína u Brna a v povodí Srpiny
na Mostecku témûﬁ zanikly v 19. a zaãátkem 20. století. Porosty Bolboschoenus maritimus, v nichÏ jiné
halofyty chybûjí, se vyskytují v jihoãesk˘ch a vzácnûji
i jin˘ch rybniãních oblastech.

Dg Dm
Dg Dm
Dm
Dm

Dg

Dm
Dg Dm

Aster tripolium subsp. pannonicus – hvûzdnice
slanistá panonská
Bolboschoenus koshewnikowii – kamy‰ník polní
B. maritimus – kamy‰ník pﬁímoﬁsk˘
Carex acuta – ostﬁice ‰tíhlá
C. disticha – ostﬁice dvouﬁadá
C. melanostachya – ostﬁice ãernoklasá
C. otrubae – ostﬁice Otrubova
Cirsium brachycephalum – pcháã Ïlutoostenn˘
Eleocharis uniglumis – bahniãka jednoplevá
Juncus gerardii – sítina Gerardova
Melilotus macrorrhiza – komonice zubatá
Phragmites australis – rákos obecn˘
Schoenoplectus tabernaemontani – skﬁípinec
dvoublizn˘

M1.3 Eutrofní vegetace
bahnit˘ch substrátÛ
Eutrophic vegetation of muddy substrata
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 53.14 Medium-tall waterside communities
Pal. Hab. 53.14 Medium-tall waterside communities
EUNIS. C3.2/P-53.14 Medium-tall waterside communities
Fytocenologie. Svaz Oenanthion aquaticae Hejn˘
ex Neuhäusl 1959: Glycerio fluitantis-Oenanthetum aquaticae
(Eggler 1933) Hejn˘ 1948, Rorippo amphibiae-Oenanthetum
aquaticae (Soó 1928) Lohmeyer 1950, Sagittario-Sparganietum
emersi Tüxen 1953, Hippuridetum vulgaris Passarge 1955,
Scirpetum radicantis Hejn˘ in Hejn˘ et Husák 1978,
Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948, Butomo-Alismatetum
lanceolati (Timár 1957) Westhoff et Segal in Westhoff et
den Held 1969
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva
Skﬁípinec dvoublizn˘ (Schoenoplectus tabernaemontani) vytváﬁí
rozsáhlé porosty na zasolen˘ch pÛdách v okolí minerálních pramenÛ
Soosu u Franti‰kov˘ch Lázní.
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Struktura a druhové sloÏení. Jednovrstevné
aÏ dvouvrstevné porosty ‰irokolist˘ch baÏinn˘ch
bylin, vzácnûji i nízk˘ch travin. Strukturu porostu
obvykle urãují jeden aÏ dva dominantní druhy,
nejãastûji Alisma lanceolatum, A. plantago-aquatica,
Glyceria fluitans, Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia
nebo Sagittaria sagittifolia. Dal‰í druhy se vyskytují
v závislosti na zápoji dominant, zastínûní a v˘‰ce
vodního sloupce. V zaplaven˘ch porostech je ãast˘
v˘skyt okﬁehkovit˘ch rostlin, po opadu vody se
naopak objevují rychle rostoucí jednoleté druhy,
zejména Bidens spp., Carex bohemica a Persicaria
hydropiper. V˘znamné zastoupení mají pomnûnky
z okruhu Myosotis palustris a obojÏivelné rostliny,
pﬁedev‰ím Hottonia palustris a druhy rodÛ
Batrachium, Callitriche a Elatine. Vût‰ina tûchto
druhÛ vytváﬁí v závislosti na v˘‰ce vodního sloupce
nûkolik morfologicky odli‰n˘ch forem s rÛzn˘m podílem vzpl˘vav˘ch a ponoﬁen˘ch listÛ. Dominantní
druhy nûkdy zarÛstají i mírnû tekoucí vody, ale tam
se porosty sv˘m vzhledem naprosto odli‰ují od porostÛ ve stojat˘ch vodách.
Ekologie. PﬁeváÏnû mûlké stojaté vody, zejména

Na Ïivinami bohatém bahnû vyschlé tÛnû roste terestrická forma

mrtvá ﬁíãní ramena a tÛnû, mûlké, silnû zabahnûné
rybníky, baÏiny, odvodÀovací pﬁíkopy, ale i kanály
a ﬁeky s mírnû tekoucí vodou. Vegetace vyÏaduje
kolísání vodní hladiny. Substrát dna je obvykle hlinit˘
nebo jílovit˘, se silnou vrstvou sapropelového bahna
a dobrou zásobou Ïivin. Porosty s bahniãkou bahenní
(Eleocharis palustris) lze nalézt i na ‰tûrcích bez vrstvy
bahna.

stulíku Ïlutého (Nuphar lutea), doprovázená haluchou vodní (Oenanthe
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aquatica) a Ïabníkem jitrocelov˘m (Alisma plantago-aquatica). Niva
LuÏnice u Suchdola nad LuÏnicí.

na Polabí a Dolnomoravsk˘ a Dyjsko-svrateck˘
úval. Vzácná je vegetace se skﬁípinou koﬁenující
(Scirpus radicans), vyskytující se pouze v jihoãesk˘ch
rybniãních pánvích a v okolí Prahy, a vegetace s pﬁevahou prustky obecné (Hippuris vulgaris), známá
z Dyjsko-svrateckého úvalu a ze stﬁedního a v˘chodního Polabí.
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velk˘ch ﬁek, vysou‰ení baÏin, niãení mrtv˘ch ramen
a tÛní, intenzivní chov ryb v rybnících, spojen˘
s aplikací herbicidÛ, kosení porostÛ a vyhrnování
bahna, vysazení b˘loÏrav˘ch druhÛ ryb do aluviálních
vod, nadmûrná eutrofizace, chov vodní drÛbeÏe.

19°

DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení eutrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ.

Roz‰íﬁení. Po celém území âR od níÏin do podhÛﬁí s koncentrací v˘skytu v rybniãních oblastech
a na dolních tocích vût‰ích ﬁek. Vegetace se ‰melem
okoliãnat˘m (Butomus umbellatus) a Ïabníkem kopinat˘m (Alisma lanceolatum) je vázána pﬁeváÏnû
30

OhroÏení. Absence pravideln˘ch záplav v nivách

Management. Zaji‰tûní pravideln˘ch záplav v aluviálních územích (napﬁ. ﬁízen˘m povodÀováním),
pﬁi vyhrnování bahna v chovn˘ch rybnících ponechání ãásti porostÛ bez zásahu, obãasné ponechávání rybníkÛ na nízké vodû.

Literatura. Hejn˘ & Husák 1978.

M1.4 ¤íãní rákosiny

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg Dm
Alisma lanceolatum – Ïabník kopinat˘
Dg Dm
A. plantago-aquatica – Ïabník jitrocelov˘
Batrachium aquatile – laku‰ník vodní
B. baudotii – laku‰ník BaudotÛv
B. rionii – laku‰ník RionÛv
B. trichophyllum – laku‰ník niÈolist˘
Dg Dm
Butomus umbellatus – ‰mel okoliãnat˘
Callitriche palustris – hvûzdo‰ jarní
C. stagnalis – hvûzdo‰ kaluÏní
Elatine hydropiper – úpor peprn˘
E. triandra – úpor trojmuÏn˘
Eleocharis acicularis – bahniãka jehlovitá
Dg Dm
E. palustris – bahniãka mokﬁadní
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Dm
Glyceria fluitans – zblochan vzpl˘vav˘
Dg Dm
Hippuris vulgaris – prustka obecná
Hottonia palustris – Ïebratka bahenní
Lemna gibba – okﬁehek hrbat˘
L. minor – okﬁehek men‰í
Dg Dm
Oenanthe aquatica – halucha vodní
Persicaria hydropiper – rdesno peprník
P. mitis – rdesno ﬁídkokvûté
Dg Dm
Rorippa amphibia – rukev obojÏivelná
Dg Dm
Sagittaria sagittifolia – ‰ípatka vodní
Dg Dm
Scirpus radicans – skﬁípina koﬁenující
Sium latifolium – sevlák potoãní
Dg Dm
Sparganium emersum – zevar jednoduch˘
Spirodela polyrhiza – závitka mnohokoﬁenná
Mechorosty
Leptodictyum riparium – su‰inec pobﬁeÏní
Riccia fluitans – trhutka plovoucí
Ricciocarpos natans – nalÏovka plovoucí

M1.4 ¤íãní rákosiny
Riverine reed vegetation
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 53.16 Reed canary-grass beds, 53.2124 Banat
sedge beds
Pal. Hab. 53.16 Reed canary-grass beds, 53.2124 Banat
sedge beds
EUNIS. C3.2/P-53.16 Reed canary-grass beds, D5.2/P-53.21
Large Carex beds
Fytocenologie. Svaz Phalaridion arundinaceae
Kopeck˘ 1961 (viz také M4.3): Rorippo-Phalaridetum
arundinaceae Kopeck˘ 1961, Petasito-Phalaridetum
arundinaceae Schwickerath 1933, Caricetum buekii
Hejn˘ et Kopeck˘ in Kopeck˘ et Hejn˘ 1965, ChaerophylloPhalaridetum arundinaceae Kopeck˘ et Hejn˘ 1965
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace s pﬁevahou chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea)
nebo ostﬁice Buekovy (Carex buekii) podél stﬁednû
velk˘ch vodních tokÛ. Jde o ãásteãnû aÏ plnû zapojené porosty, které dosahují v˘‰ky aÏ 1,5 m.
Na místech naru‰ovan˘ch mechanick˘m úãinkem
proudu podél stﬁedních tokÛ ﬁek se vyskytují i niÏ‰í,
ãasto fragmentární porosty. V hustû zapojené
vegetaci znemoÏÀují dominanty rozvoj niÏ‰ích bylinn˘ch pater, a proto se zde uplatÀují pﬁedev‰ím
vzrÛstovû mohutnûj‰í byliny, napﬁ. Barbarea vulgaris, Chaerophyllum hirsutum, Mentha longifolia,
Petasites hybridus a Rumex aquaticus. V rozvolnûn˘ch porostech lze nalézt i jednoletky (napﬁ. druhy
rodÛ Bidens, Epilobium a Persicaria) a dal‰í baÏinné
rostliny (napﬁ. Alisma plantago-aquatica, Oenanthe
aquatica a Rorippa amphibia).
Ekologie. Nejãastûji písãité aÏ ‰tûrkovité, vzác-

Úzké pruhy porostÛ chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) lemují
stﬁední tok ﬁeky Jihlavy.

nûji hlinité pobﬁeÏní náplavy a lavice v meandrujících úsecích tokÛ. PrÛtok vody v˘raznû kolísá.
Charakteristické jsou krátkodobé a nûkdy i opakované záplavy, zejména na jaﬁe, ale v mnoha pﬁípadech
i v ãervenci a na zaãátku srpna. Naopak od konce
léta aÏ do ﬁíjna je nízk˘ prÛtok. Chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea) je vÛãi pﬁímému mechanickému naru‰ování proudem odolnûj‰í neÏ ostﬁice
Buekova (Carex buekii), takÏe roste i na erozních
bﬁezích meandrÛ nebo na náplavech uprostﬁed toku.
Oba dominantní druhy se ‰íﬁí i na opu‰tûné louky
v ﬁíãních aluviích, taková vegetace je ale v˘raznû
druhovû chud‰í.
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Roz‰íﬁení. Na stﬁedních a dolních tocích ﬁek,
nejhojnûji v jejich neregulovan˘ch úsecích. V˘skyty
rozsáhlej‰ích porostÛ jsou známy z nivy Vltavy, Labe,
Berounky, Sázavy, Ohﬁe, Orlice, LuÏnice, Otavy,
Moravy, Dyje, Ostravice a dal‰ích ﬁek.
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M. longifolia – máta dlouholistá
Persicaria hydropiper – rdesno peprník
Petasites hybridus – devûtsil lékaﬁsk˘
P. kablikianus – devûtsil Kablíkové
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Poa palustris – lipnice bahenní
Pseudolysimachion maritimum – rozrazil dlouholist˘
Rorippa amphibia – rukev obojÏivelná
R. sylvestris – rukev obecná
Rumex aquaticus – ‰Èovík vodní
R. obtusifolius – ‰Èovík tupolist˘
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá
Valeriana excelsa subsp. procurrens
– kozlík v˘bûÏkat˘ chlupat˘
Veronica beccabunga – rozrazil potoãní

19°

DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení ﬁíãních rákosin.

Poznámka k mapování. U vegetace s pﬁevahou
Phalaris arundinacea je pﬁi mapování nutno rozli‰ovat
porosty na mlad˘ch ﬁíãních náplavech s v˘skytem
mnoha baÏinn˘ch a jednolet˘ch nitrofilních druhÛ
(napﬁ. Bidens spp., Myosotis palustris s. lat., Oenanthe
aquatica, Polygonum spp. a Rorippa amphibia), které
se ﬁadí k podjednotce M1.4 ¤íãní rákosiny, a druhovû
chud‰í porosty na nekosen˘ch loukách a v okolí
mrtv˘ch ramen a kanálÛ v nivách dolních tokÛ ﬁek,
zahrnované do podjednotky M1.7 Vegetace vysok˘ch
ostﬁic. Porosty s ostﬁicí Buekovou (Carex buekii),
vzniklé zarÛstáním nekosen˘ch luk, se rovnûÏ mapují
v rámci podjednotky M1.7 Vegetace vysok˘ch ostﬁic.

OhroÏení. Regulace tokÛ a zmûna hydrologického
reÏimu, stavba pﬁehrad, ‰íﬁení nitrofilních druhÛ
(napﬁ. Urtica dioica) a invazních neofytÛ (Impatiens
glandulifera, Rudbeckia laciniata aj.).
Management. Revitalizace ﬁíãních systémÛ.
Literatura. Kopeck˘ 1961, 1968, Kopeck˘
& Hejn˘ 1965a, b.

Druhová kombinace
Dg
Dg
Dg Dm
Dg
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Barbarea stricta – barborka pﬁitisklá
B. vulgaris – barborka obecná
Bidens tripartita – dvouzubec trojdíln˘
Carex buekii – ostﬁice Buekova
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Mentha aquatica – máta vodní

M1.5 PobﬁeÏní vegetace potokÛ
Reed vegetation of brooks
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 53.4 Small reed beds of fast-flowing waters
Pal. Hab. 53.4 Small reed beds of fast-flowing waters
EUNIS. C3.1 Species-rich helophyte beds
Fytocenologie. Svaz Sparganio-Glycerion fluitantis
Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942: Glycerietum fluitantis
Wilczek 1935, Glycerietum plicatae (Kulczyƒski 1928)
Oberdorfer 1954, Glycerietum nemoralis-plicatae Kopeck˘
1972, Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 1926, Helosciadietum
Br.-Bl. 1931, Beruletum angustifoliae Roll 1938, Nasturtietum
officinalis Seibert 1962, Leersietum oryzoidis Krause
in Tüxen 1955, Catabrosetum aquaticae Kaiser 1926
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Jednovrstevné
aÏ dvouvrstevné porosty s pﬁevaÏujícími trávami,
zejména zblochany (Glyceria fluitans a G. notata,
vzácnûji i G. declinata a G. nemoralis), nebo vytrval˘mi
‰irokolist˘mi bylinami s poléhav˘mi aÏ vystoupav˘mi,
v uzlinách koﬁenujícími lodyhami, plaziv˘mi oddenky
a rychl˘m vegetativním ‰íﬁením (napﬁ. Berula erecta,
Myosotis palustris s. lat., Nasturtium officinale, Sium
latifolium, Veronica anagallis-aquatica a V. beccabunga).
V závislosti na dominantû dosahují porosty v˘‰ky
0,3 aÏ 1,5 m, vzácnû i více. Na substrátu obnaÏeném
pﬁi letních prÛtokov˘ch minimech se mohou objevit
jednoleté druhy (napﬁ. Juncus bufonius a Persicaria
hydropiper). V zaplaven˘ch porostech s mírnû tekoucí
vodou se vyskytují okﬁehky, zvlá‰tû Lemna minor.

M1.5 PobﬁeÏní vegetace potokÛ

Ekologie. Písãito-hlinité, hlinité aÏ jílovité náplavy
v korytech potokÛ a podmáãené plochy na bﬁezích.
Nûkteré typy této vegetace se vyskytují i v ãlovûkem
vytvoﬁen˘ch kanálech a pﬁíkopech, vesnick˘ch
strouhách, na náplavech dolních tokÛ vût‰ích ﬁek,
na okrajích rybníkÛ v blízkosti pﬁítokov˘ch struh
nebo v okolí prameni‰È. Za normálního stavu vody
je pÛdní povrch mûlce zaplaven. V období zv˘‰ené
hladiny mohou b˘t porosty na krátkou dobu zaplaveny úplnû, naopak za letního prÛtokového minima
voda ãasto zcela opadá.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení pobﬁeÏní vegetace potokÛ.

Roz‰íﬁení. Po celém území âR od níÏin do podhorského stupnû. Roz‰íﬁení je nedostateãnû známo.
Kromû potokÛ je v˘skyt udáván i z nûkter˘ch
vût‰ích ﬁek, napﬁ. z Otavy, Horní Vltavy a Sázavy.
V Polabí, na Dokesku, Kokoﬁínsku i jinde se porosty
s dominantní Berula erecta, Nasturtium officinale
nebo N. sterile vyskytují i v odvodÀovacích pﬁíkopech.
Vzácná vegetace s Catabrosa aquatica je v souãasnosti
doloÏena z Hamersk˘ch rybníkÛ a Hamerského
potoka na âeskolipsku, od Strání v Bíl˘ch Karpatech
a z rybníka Nesyt na jiÏní Moravû.

Dg
Dg Dm
Dg
Dg
Dg
Dg

Catabrosa aquatica – odemka vodní
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá
E. parviflorum – vrbovka malokvûtá
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Glyceria declinata – zblochan zoubkat˘
G. fluitans – zblochan vzpl˘vav˘
G. nemoralis – zblochan hajní
G. notata – zblochan ﬁasnat˘
Hypericum tetrapterum – tﬁezalka ãtyﬁkﬁídlá
Juncus articulatus – sítina ãlánkovaná
J. effusus – sítina rozkladitá
Leersia oryzoides – tajniãka r˘Ïovitá
Lemna minor – okﬁehek men‰í
Mentha aquatica – máta vodní
M. longifolia – máta dlouholistá
Myosotis palustris s. lat. – pomnûnka bahenní
Nasturtium officinale – potoãnice lékaﬁská
N. sterile – potoãnice zkﬁíÏená
Persicaria hydropiper – rdesno peprník
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Poa palustris – lipnice bahenní
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Scrophularia umbrosa – krtiãník kﬁídlat˘
Sium latifolium – sevlák potoãní
Sparganium emersum – zevar jednoduch˘
Stellaria uliginosa – ptaãinec mokﬁadní
Veronica anagallis-aquatica s. lat. – rozrazil
drchniãkovit˘
V. beccabunga – rozrazil potoãní

Mechorosty
Brachythecium rivulare – baÀatka potoãní

OhroÏení. Regulace vodních tokÛ, odvodÀování,
podchycování pramenÛ, eutrofizace vod, ‰íﬁení neofytÛ (napﬁ. Bidens frondosa, Impatiens glandulifera aj.)
a ruderálních bylin (zejména Urtica dioica).
Management. Revitalizace vodních tokÛ, stavba
ãistiãek odpadních vod.
Literatura. Kopeck˘ 1972, Hájková 2000.
Druhová kombinace

Porosty zblochanu ﬁasnatého (Glyceria notata) na bﬁehu potoka ¤íãky

Bylinné patro
Dg Dm
Berula erecta – potoãník vzpﬁímen˘

v jiÏní ãásti Moravského krasu. Zblochan koﬁení v bahnitém substrátu
na bﬁehu a jeho dlouhá poloÏená stébla s listy spl˘vají na vodní hladinû.
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M1.6 Mezotrofní vegetace
bahnit˘ch substrátÛ
Mesotrophic vegetation of muddy substrata
Natura 2000. 7140 Transition mires and quaking bogs
(viz také R2.2 a R2.3)
Smaragd. 54.5 Transition mires (viz také R2.2 a R2.3)
CORINE. 53.218 Cyperus sedge tussocks, 54.5A Bog arum
mires
Pal. Hab. 53.218 Cyperus sedge tussocks, 54.5A Bog arum
mires
EUNIS. D5.2/P-53.21 Large Carex beds, D3.1/P-54.5A Bog
arum mires
Fytocenologie. Svaz Carici-Rumicion hydrolapathi
Passarge 1964: Cicuto-Caricetum pseudocyperi Boer
et Sissingh in Boer 1942, Calletum palustris Osvald 1923
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Porosty o v˘‰ce
0,2–1,5 m s pﬁevahou ‰irokolist˘ch baÏinn˘ch bylin,
vzácnûji ostﬁic. V nízk˘ch porostech se uplatÀují
byliny, které se rychle ‰íﬁí dlouh˘mi oddenky, plaziv˘mi nadzemními v˘bûÏky nebo poléhav˘mi
koﬁenícími lodyhami, napﬁ. Calla palustris, Menyanthes
trifoliata a Potentilla palustris. Vegetace vy‰‰ího
vzrÛstu b˘vá tvoﬁena ostﬁicí nedo‰áchorem (Carex
pseudocyperus), liánovitû rostoucím lilkem potmûchutí (Solanum dulcamara), vysok˘mi baÏinn˘mi bylinami (napﬁ. Cicuta virosa a Rumex hydrolapathum)
a vzácnûji také kapradiníkem baÏinn˘m (Thelypteris
palustris).

Ekologie. Bahnité sedimenty v mûlk˘ch stojat˘ch
vodách, napﬁ. v polozazemnûn˘ch rybnících, mrtv˘ch
ﬁíãních ramenech a na svûtlinách mokﬁadních ol‰in.
Substrát obvykle obsahuje v˘znamn˘ podíl opadu
a staﬁiny v rÛzné fázi rozkladu, je mírnû kysel˘ aÏ mírnû bazick˘.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR
od níÏin do podhorského stupnû. âastûj‰í v˘skyt byl
zaznamenán v povodí Plouãnice, na Kokoﬁínsku,
ve stﬁedním Polabí, na âeskomoravské vrchovinû,
na TﬁeboÀsku a v Poodﬁí.
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Roz‰íﬁení mezotrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ.

OhroÏení. OdvodÀování baÏin, niãení mrtv˘ch
ramen a aluviálních tÛní, regulace vodních tokÛ, intenzivní obhospodaﬁování rybníkÛ spojené s vyhrnováním bahna.
Management. Revitalizace vodních tokÛ, pﬁi odbahÀování rybníkÛ ponechání ãásti sedimentÛ s nepo‰kozen˘mi porosty.
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Porost ìáblíku bahenního (Calla palustris) na okraji rybníka Markvart

Literatura. Balátová-Tuláãková 1963, Hejn˘

u Jablonného v Podje‰tûdí.

& Husák 1978, Sofron 1990.

M1.7 Vegetace vysok˘ch ostﬁic

Druhová kombinace
Dg Dm
Dg Dm
Dg

Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg

Calla palustris – ìáblík bahenní
Caltha palustris – blatouch bahenní
Carex pseudocyperus – ostﬁice nedo‰áchor
C. rostrata – ostﬁice zobánkatá
Cicuta virosa – rozpuk jízliv˘
Hottonia palustris – Ïebratka bahenní
Lysimachia thyrsiflora – vrbina kytkokvûtá
Menyanthes trifoliata – vachta trojlistá
Peucedanum palustre – smldník bahenní
Potentilla palustris – zábûlník bahenní
Ranunculus lingua – pryskyﬁník velk˘
Rumex hydrolapathum – ‰Èovík koÀsk˘
Solanum dulcamara – lilek potmûchuÈ
Thelypteris palustris – kapradiník baÏinn˘

M1.7 Vegetace vysok˘ch ostﬁic
Tall-sedge beds
Porosty ostﬁice pobﬁeÏní (Carex riparia) na okraji luÏní tÛnû v nivû
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 53.16 Reed canary-grass beds, 53.21 Large Carex beds
Pal. Hab. 53.16 Reed canary-grass beds, 53.21 Large Carex beds
EUNIS. C3.2/P-53.16 Reed canary-grass beds, D5.2/P-53.21
Large Carex beds
Fytocenologie. Svaz Magnocaricion elatae Koch 1926
(viz také M1.2 a M1.8): Caricetum elatae Koch 1926,
Caricetum rostratae Rübel 1912, Caricetum appropinquatae
Aszód 1936, Caricetum paniculatae Wangerin 1916, Caricetum
diandrae (Almquist 1929) Jonas 1933, Peucedano-Caricetum
lasiocarpae Tüxen 1937, Comaro-Caricetum cespitosae
(Dagys 1932) Balátová-Tuláãková 1978, Caricetum gracilis
Almquist 1929, Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926,
Caricetum ripariae Soó 1928, Caricetum distichae Jonas
1933, Caricetum acutiformis Eggler 1933, Caricetum vulpinae
Nowiƒski 1927, Calamagrostietum lanceolatae Osvald 1923,
Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Jednovrstevné
aÏ dvouvrstevné porosty s pﬁevahou vysok˘ch ostﬁic.
Podle rÛstové formy dominantního druhu má vegetace buì mozaikovit˘ nebo homogenní charakter.
Trsnaté ostﬁice, napﬁ. Carex appropinquata, C. elata
a C. paniculata, vytváﬁejí mohutné, kompaktní, aÏ 1 m
vysoké trsy neboli bulty. Na voln˘ch místech mezi
bulty, v tzv. ‰lencích, rostou obvykle baÏinné byliny
vy‰‰ího vzrÛstu, napﬁ. Iris pseudacorus, Lysimachia
thyrsiflora, Lythrum salicaria, Peucedanum palustre,
Ranunculus lingua, Senecio paludosus a Stachys palustris.
Ve vût‰ích tÛÀkách mezi ﬁídce roztrou‰en˘mi trsy
ostﬁic se ãasto vyskytují i byliny poléhavého rÛstu,

Dyje u Kﬁivého jezera na Bﬁeclavsku.

napﬁ. Menyanthes trifoliata a Potentilla palustris, nebo
bublinatky (Utricularia spp.). Na bultech ostﬁic,
zvlá‰tû pokud jejich star‰í ãásti odumírají, se mohou
uchytit byliny men‰ího vzrÛstu, napﬁ. Galium palustre
s. lat. a Stellaria palustris. Naopak porosty s pﬁevahou
v˘bûÏkat˘ch netrsnat˘ch ostﬁic, napﬁ. Carex acuta,
C. acutiformis, C. riparia, C. rostrata a C. vesicaria, jsou
homogennûj‰í. Jejich struktura je dána v˘‰kou a zápojem dominantní ostﬁice. V hustû zapojen˘ch
porostech ostﬁice pobﬁeÏní (Carex riparia) je niÏ‰í
bylinné patro vyvinuto velmi slabû. Podobn˘ charakter mají i porosty s chrasticí rákosovitou
(Phalaris arundinacea) nebo tﬁtinou ‰edavou
(Calamagrostis canescens), rovnûÏ ﬁazené do této
podjednotky. Druhovû bohat‰í jsou porosty s pﬁevahou ostﬁice dvouﬁadé (Carex disticha) nebo ostﬁic
tvoﬁících rozvolnûné trsy, napﬁ. Carex vulpina.
Mechové patro b˘vá vyvinuto slabû nebo chybí.

Ekologie. Vegetace vysok˘ch ostﬁic je vázána
na rÛzné typy mokﬁadÛ, pﬁedev‰ím pobﬁeÏní mûlãiny
rybníkÛ, ﬁíãní ramena a tÛnû v pokroãilém stadiu
sukcese, podmáãené terénní sníÏeniny na loukách,
zaplavované ﬁíãní a potoãní nivy apod. V˘‰ka vodního
sloupce zpravidla v˘raznû kolísá bûhem vegetaãního
období a pﬁes léto vût‰ina ostﬁicov˘ch porostÛ zcela
vys˘chá. Dlouhodobûj‰í nedostatek vody má v‰ak
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za následek ochuzení porostÛ o citlivé vlhkomilné
druhy a naopak pronikání ruderálních druhÛ.
Substrátem jsou tûÏké jílovité oglejené pÛdy, na povrchu ãasto se silnou vrstvou organického sedimentu
v rÛzné fázi rozkladu, se stﬁední aÏ vysokou zásobou
Ïivin. PÛdní reakce je mírnû bazická aÏ kyselá.

Management. Zaji‰tûní pravideln˘ch záplav v alu-

Roz‰íﬁení. Po celém území âR od níÏin do podhorského, vzácnû aÏ do horského stupnû. V˘skyt
je soustﬁedûn pﬁedev‰ím do aluvií vût‰ích ﬁek,
napﬁ. Labe, Orlice, Ohﬁe, Vltavy, Otavy, Berounky,
Sázavy, Moravy, Dyje a Odry, a dále do humidnûj‰ích oblastí s rybníky a baÏinami (TﬁeboÀsko,
âeskobudûjovicko, Telãsko, Îìárské vrchy, Chebsko,
MariánskolázeÀsko aj.).

Literatura. Balátová-Tuláãková 1963, 1978,
Neuhäusl 1965.
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viích, napﬁ. ﬁízen˘m povodÀováním, revitalizace
ﬁíãních systémÛ, odstraÀování náletov˘ch dﬁevin,
kosení porostÛ na zaplavovan˘ch loukách jedenkrát
za 2–3 roky, pﬁi vyhrnování rybníkÛ ponechání ãásti
porostÛ bez zásahu.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení vegetace vysok˘ch ostﬁic.

Variabilita. Variabilita v druhovém sloÏení závisí
u vegetace vysok˘ch ostﬁic hlavnû na pÛdní reakci
a obsahu Ïivin. Naproti tomu z hlediska fyziognomického je tato podjednotka znaãnû homogenní,
neboÈ ve v‰ech typech porostÛ pﬁevaÏují vysoké
ostﬁice, pﬁípadnû chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) nebo tﬁtina ‰edavá (Calamagrostis canescens).

Poznámka k mapování. Je nutno odli‰ovat
podjednotku M1.7 Vegetace vysok˘ch ostﬁic od fyziognomicky podobn˘ch podjednotek R2.1 Vápnitá slatini‰tû a R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû, které mají
vût‰í zastoupení mechorostÛ a jsou druhovû bohat‰í.
DÛleÏit˘m rozli‰ovacím kritériem je druhové sloÏení
porostÛ, nejen dominantní druhy.

Dg
Dg
Dg
Dg

Dg

Dg
Dm
Dm
Dg
Dg
Dg

OhroÏení. Regulace vodních tokÛ a s ní spojená
absence záplav, odvodÀování baÏin, niãení mrtv˘ch
ramen a aluviálních tÛní, aplikace herbicidÛ, nadmûrné
kosení, intenzivní obhospodaﬁování rybníkÛ spojené
s vyhrnováním bahna a pﬁehnojováním.
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Dg
Dg
Dg

Alisma plantago-aquatica – Ïabník jitrocelov˘
Calamagrostis canescens – tﬁtina ‰edavá
Carex acuta – ostﬁice ‰tíhlá
C. acutiformis – ostﬁice ostrá
C. appropinquata – ostﬁice odchylná
C. cespitosa – ostﬁice trsnatá
C. diandra – ostﬁice pﬁioblá
C. disticha – ostﬁice dvouﬁadá
C. elata – ostﬁice vyv˘‰ená
C. lasiocarpa – ostﬁice plstnatoplodá
C. paniculata – ostﬁice latnatá
C. riparia – ostﬁice pobﬁeÏní
C. rostrata – ostﬁice zobánkatá
C. vesicaria – ostﬁice mûch˘ﬁkatá
C. vulpina – ostﬁice li‰ãí
Eleocharis palustris – bahniãka mokﬁadní
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Iris pseudacorus – kosatec Ïlut˘
Leucojum aestivum – bledule letní
Lysimachia nummularia – vrbina penízková
L. thyrsiflora – vrbina kytkokvûtá
L. vulgaris – vrbina obecná
Lythrum salicaria – kyprej vrbice
Mentha aquatica – máta vodní
Menyanthes trifoliata – vachta trojlistá
Myosotis palustris s. lat. – pomnûnka bahenní
Peucedanum palustre – smldník bahenní
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Poa palustris – lipnice bahenní
Potentilla palustris – zábûlník bahenní
Ranunculus lingua – pryskyﬁník velk˘
Scutellaria galericulata – ‰i‰ák vroubkovan˘
Senecio paludosus – starãek baÏinn˘
Sium latifolium – sevlák potoãní
Stachys palustris – ãistec bahenní
Stellaria palustris – ptaãinec bahenní
Teucrium scordium – oÏanka ãpavá
Veronica scutellata – rozrazil ‰títkovit˘

M1.8 Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí pilovitou (Cladium mariscus)

Roz‰íﬁení. Pouze na ãtyﬁech lokalitách v Polabí
mezi Mûlníkem a Lysou nad Labem (Polabská
ãernava, Hrabanovská ãernava, V‰etatská ãernava
a u âeãelic).

M1.8 Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí
pilovitou (Cladium mariscus)
Calcareous fens with Cladium mariscus

Poznámka k mapování. Cladium mariscus
Natura 2000. 7210 * Calcareous fens with Cladium mariscus
and species of the Caricion davallianae – prioritní stanovi‰tû
Smaragd. 53.3 Fen-sedge beds
CORINE. 53.3 Fen-sedge beds
Pal. Hab. 53.3 Fen-sedge beds
EUNIS. D5.3 Fen-sedge (Cladium mariscus) beds
without free-standing water
Fytocenologie. Svaz Magnocaricion elatae Koch 1926
(viz také M1.7): Cladietum marisci Zobrist 1935
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

se na uveden˘ch lokalitách vyskytuje roztrou‰enû
i v niÏ‰í vegetaci bazick˘ch slatini‰È nebo ve slanomiln˘ch rákosinách. Pokud není dominantou
porostÛ, mapuje se tento biotop v rámci podjednotek R2.1 Vápnitá slatini‰tû nebo M1.2 Slanomilné
rákosiny a ostﬁicové porosty.

OhroÏení. OdvodÀování, eutrofizace, pﬁirozená
sukcese slatinné vegetace, zarÛstání stromy a keﬁi.

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace
vzhledu rákosin s dominancí maﬁice pilovité
(Cladium mariscus). Zapojené porosty jsou druhovû
velmi chudé, protoÏe v husté spleti plaziv˘ch oddenkÛ
maﬁice se dal‰í druhy bylin prosadí jen zﬁídka.
Naproti tomu v rozvolnûn˘ch porostech se uplatÀují
druhy rákosin a ostﬁicov˘ch porostÛ (Carex elata,
Galium palustre s. lat., Mentha aquatica, Phragmites
australis aj.) a vzácnûji také druhy kontaktních bazick˘ch slatini‰È (Carex davalliana, C. lepidocarpa,
Juncus subnodulosus, Schoenus ferrugineus aj.).

Management. OdstraÀování náletov˘ch dﬁevin,
pﬁípadnû kosení v nûkolikalet˘ch intervalech a regulace v˘‰ky hladiny podzemní vody.

Ekologie. Pﬁirozené v˘skyty jsou vázány na vápní-

Dg Dm

kem bohaté zazemÀující se slatiny, oznaãované
v Polabí lokálním názvem ãernavy. Kromû toho se
porosty s Cladium mariscus vyvíjejí i na ãlovûkem
naru‰en˘ch a poté zamokﬁen˘ch plochách, napﬁ. v terénních sníÏeninách vznikl˘ch tûÏbou zeminy pro stavbu Ïelezniãní trati u V‰etat. Vodní hladina se drÏí
nad povrchem pÛdy ãasto aÏ do pozdního léta, ale nûkteré lokality jsou, zvlá‰tû v su‰‰ích letech, zamokﬁeny jen krátkou dobu na jaﬁe a poté vys˘chají.
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Literatura. Válek 1962, Husáková et al. 1988,
Procházka et al. 1999, Sádlo & âervinka 2001.
Druhová kombinace
Carex davalliana – ostﬁice Davallova
C. elata – ostﬁice vyv˘‰ená
C. lepidocarpa – ostﬁice ‰upinoplodá
Cladium mariscus – maﬁice pilovitá
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Juncus subnodulosus – sítina uzlíkatá
Mentha aquatica – máta vodní
Phragmites australis – rákos obecn˘
Schoenus ferrugineus – ‰á‰ina rezavá
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Roz‰íﬁení vápnit˘ch slatini‰È s maﬁicí pilovitou (Cladium mariscus).

19°

Maﬁice pilovitá (Cladium mariscus) vytváﬁí rozsáhlé porosty
na zamokﬁen˘ch místech pod náspy Ïelezniãních tratí u V‰etat.
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M2 Vegetace jednolet˘ch vlhkomiln˘ch bylin
Vegetation of annual hygrophilous herbs
Kateﬁina ·umberová & Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Jednovrstevné
aÏ dvouvrstevné, v pokroãilej‰ích v˘vojov˘ch fázích
i vícevrstevné porosty o rÛzném zápoji a v˘‰ce
zpravidla 1–20 cm. Obvykle pﬁevaÏují drobné jednoleté traviny, napﬁ. Alopecurus aequalis, Carex bohemica,
Coleanthus subtilis, Cyperus fuscus, Eleocharis ovata,
Heleochloa schoenoides, Juncus bufonius a J. capitatus.
Jednoleté dvoudûloÏné byliny b˘vají rovnûÏ v˘raznû
zastoupeny a nûkteré druhy mohou i dominovat,
napﬁ. Gnaphalium uliginosum, Gypsophila muralis,
Illecebrum verticillatum, Plantago uliginosa a Spergularia
rubra. Hlavní úroveÀ porostu mohou nûkdy v˘raznû
pﬁerÛstat jednoleté byliny vlhk˘ch eutrofních pÛd,
napﬁ. Atriplex prostrata subsp. latifolia, Bidens radiata,
B. tripartita a Ranunculus sceleratus. Vytrvalé byliny
z kontaktní vegetace obvykle nedosahují vy‰‰í pokryvnosti. âast˘ je v˘skyt druhÛ rákosin a vysok˘ch
ostﬁic, napﬁ. Lycopus europaeus, Oenanthe aquatica,
Phalaris arundinacea, Phragmites australis a Typha spp.,
vût‰inou v‰ak jde o mladé jedince. Do maloplo‰n˘ch
porostÛ pronikají ve vût‰í míﬁe poléhavé a plazivé
vytrvalé byliny, napﬁ. Lysimachia nummularia,
Polygonum aviculare s. lat. a Ranunculus repens.
Na obnaÏeném substrátu se uplatÀují mechorosty,
zvlá‰tû játrovky rodu Riccia a mechy Leptobryum
pyriforme, Physcomitrium pyriforme a P. sphaericum.
Na krátkodobû zaplavovan˘ch místech jsou specializované druhy obvykle nahrazeny bûÏn˘mi mechy,
napﬁ. Bryum argenteum.
Ekologie. Plochy doãasnû zbavené vytrval˘ch
rostlin a v období klíãení diagnostick˘ch druhÛ dobﬁe provlhãené. Nejãastûji jde o obnaÏená dna letnûn˘ch rybníkÛ, periodick˘ch tÛní a mrtv˘ch ramen, bﬁehy pﬁehradních nádrÏí a pískoven s kolísající
v˘‰kou vodního sloupce, vzácnûji ﬁíãní náplavy, mechanicky naru‰ená místa na loukách, okraje slanisk,
vlhká pole a cesty. Substrátem je písek, ‰tûrk, jíl
nebo bahno s vysok˘m podílem organick˘ch
látek a kyselou aÏ mírnû bazickou reakcí, vzácnû
i s vy‰‰ím obsahem lehce rozpustn˘ch solí.
Dlouhodobûj‰í zaplavení není nezbytnou podmínkou
rozvoje této vegetace, pﬁedstavuje v‰ak pro konku-
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renãnû slabé jednoleté druhy v˘hodu, neboÈ jejich
vegetaãní cyklus je velmi krátk˘ a probûhne je‰tû
pﬁed rozvojem vegetace s pﬁevahou vytrval˘ch druhÛ.
To je nejlépe splnûno u letnûn˘ch rybníkÛ.
V mûlk˘ch nádrÏích pﬁetrvávají po opadu vody obvykle
i vytrvalé bahenní a pobﬁeÏní rostliny, zatímco
porosty drobn˘ch jednolet˘ch druhÛ se vyvíjejí
jen fragmentárnû.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR s v˘raznou koncentrací v jihoãesk˘ch rybniãních pánvích a na âeskomoravské vrchovinû.

M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ
Vegetation of exposed fishpond bottoms
Natura 2000. 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing
waters of plains to subalpine levels of the Continental
and Alpine Region and mountain areas of other regions,
with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae
and/or to Isoëto-Nanojuncetea (viz také V6, M2.2, M2.3 a M3)
Smaragd. 22.321 Dwarf spike-rush communities
CORINE. 22.321 Dwarf spike-rush communities
Pal. Hab. 22.321 Dwarf spike-rush communities
EUNIS. C3.5/P-22.32 Euro-Siberian dwarf annual
amphibious swards
Fytocenologie. Svaz Eleocharition soloniensis Philippi 1968
(viz také M2.2): Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae
Klika 1935, Cypero fusci-Juncetum bufonii Soó et Csırös (1936)
1944, Coleantho-Spergularietum echinospermae (Vicherek 1972)
Hejn˘ in Hejn˘ et Husák 1978, Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi
Horvatiç 1931, Peplido-Eleocharitetum ovatae (Philippi 1968)
Pietsch 1973, Lindernio-Eleocharitetum ovatae Pietsch 1961
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. V ran˘ch stadiích
sukcese obvykle jednovrstevné porosty tvoﬁené
nízk˘mi plaziv˘mi nebo poléhav˘mi rostlinami.
âasto jde o terestrické formy obojÏiveln˘ch druhÛ,
napﬁ. Callitriche palustris, Elatine hydropiper, E. triandra a Limosella aquatica. Na mokrém bahnû se v této
fázi vyvíjejí i povlaky zelen˘ch ﬁas a sinic. V prÛbûhu
v˘voje se stále více uplatÀují jednoleté traviny a byliny
vy‰‰ího vzrÛstu. Nároky jednotliv˘ch druhÛ na délku

M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ

ObnaÏené dno Matyá‰ovského rybníka u Netolic s porosty drobné jednoleté trávy puch˘ﬁky útlé (Coleanthus subtilis).

dne, vlhkost a teplotu substrátu pﬁi klíãení jsou
velmi rozdílné, a proto jejich v˘voj probíhá rÛznû
dlouho a v rÛzn˘ch ãástech roku. Na jednom místû
se tak bûhem vegetaãní sezony mÛÏe vystﬁídat i nûkolik druhÛ travin, napﬁ. puch˘ﬁka útlá (Coleanthus
subtilis) b˘vá po dokonãení svého v˘voje nahrazena
ostﬁicí ‰áchorovitou (Carex bohemica) a bahniãkou
vejãitou (Eleocharis ovata) nebo sítinou Ïabí (Juncus
bufonius). Pokud si substrát uchovává i v pozdûj‰ích
sukcesních stadiích dostateãnou vlhkost, b˘vá bohatû
vyvinuto mechové patro.

Ekologie. Dna letnûn˘ch rybníkÛ a rybniãní okraje obnaÏené pﬁi krátkodobém nedostatku vody,
ménû ãasto okraje pﬁehradních nádrÏí, pískovny,
bahnité ﬁíãní náplavy a mûlká ﬁíãní ramena, která
v létû alespoÀ zãásti vys˘chají. Podle fyzikálních
a chemick˘ch vlastností substrátu je tato vegetace
dosti variabilní i na dnû jediného rybníka, pﬁiãemÏ
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nejlépe jsou vyvinuty porosty na hlubokém jemném
rybniãním bahnû. Substrát má mírnû kyselou aÏ neutrální reakci.

Roz‰íﬁení. Od níÏin do podhorského stupnû
po celém území âR, s v˘jimkou horsk˘ch poloh.
V˘skyt je soustﬁedûn pﬁedev‰ím do rybniãních
oblastí jiÏních âech (TﬁeboÀská a âeskobudûjovická
pánev, Jindﬁichohradecko, Novobystﬁicko, Blatensko,
Strakonicko, okolí VodÀan a jinde) a âeskomoravské
vrchoviny (hlavnû okolí Nového Mûsta na Moravû,
Îìársko, KﬁiÏanovsko, Velkomeziﬁíãsko, Jihlavsko,
Telãsko aj.). Na stﬁední a jiÏní Moravû je tato vegetace vyvinutá jen fragmentárnû a vzácná.

Poznámka k mapování. Silnû eutrofní nebo sukcesnû pokroãilej‰í porosty, ve kter˘ch pﬁevládají
nitrofilní nebo invazní byliny (napﬁ. Bidens frondosa,
B. tripartita, Chenopodium ficifolium, C. rubrum, Epilobium
ciliatum, Persicaria lapathifolia a Rumex maritimus),
zatímco druhy charakteristické pro tuto podjednotku
jsou zastoupeny v malém poãtu a s nízkou pokryvností, se mapují v rámci jednotky X7 Ruderální
bylinná vegetace mimo sídla. VÏdy se v‰ak zaznamenávají porosty s v˘skytem druhÛ Coleanthus subtilis,
Cyperus michelianus, Elatine alsinastrum, Lindernia procumbens, Pseudognaphalium luteoalbum nebo Tillaea
aquatica. Porosty na ﬁíãních náplavech s v˘skytem
diagnostick˘ch druhÛ vegetace letnûn˘ch rybníkÛ
se mapují jako mozaika této podjednotky s jednotkou
M6 Bahnité ﬁíãní náplavy.
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OhroÏení. Intenzivní obhospodaﬁování rybníkÛ
(hnojení, vápnûní a omezení letnûní), úpravy vodních
tokÛ, vysou‰ení nebo zasypávání mrtv˘ch ramen
a tÛní, tûÏba ‰tûrkopísku.

M2.2 Jednoletá vegetace
vlhk˘ch pískÛ
Annual vegetation on wet sand

Management. AlespoÀ u vybran˘ch rybníkÛ
pravidelné letnûní, omezení vápnûní a hnojení,
pﬁi odstraÀování bahnit˘ch sedimentÛ ponechání
jejich malé ãásti jako zdroje diaspor.

Literatura. Klika 1935, AmbroÏ 1939, Jílek 1956,
Vicherek 1972, Vicherek et al. 2000.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Alopecurus aequalis – psárka plavá
Bidens radiata – dvouzubec paprsãit˘
Callitriche palustris – hvûzdo‰ jarní
Dg Dm
Carex bohemica – ostﬁice ‰áchorovitá
Dg Dm
Coleanthus subtilis – puch˘ﬁka útlá
Dm
Cyperus fuscus – ‰áchor hnûd˘
Dg
C. michelianus – ‰áchor MicheliÛv
Dg Dm
Elatine alsinastrum – úpor kuﬁiãkovit˘
Dg Dm
E. hexandra – úpor ‰estimuÏn˘
Dg Dm
E. hydropiper – úpor peprn˘
Dg Dm
E. triandra – úpor trojmuÏn˘
Eleocharis acicularis – bahniãka jehlovitá
Dg Dm
E. ovata – bahniãka vejãitá
Dm
Gnaphalium uliginosum – protûÏ baÏinná
Dm
Juncus bufonius – sítina Ïabí
Dm
Limosella aquatica – blatûnka vodní
Dg
Lindernia procumbens – pu‰tiãka rozprostﬁená
Dg Dm
Peplis portula – kaluÏník ‰ruchov˘
Dg
Plantago uliginosa – jitrocel chudokvût˘
Dg
Potentilla supina – mochna poléhavá
Dg
Pseudognaphalium luteoalbum – protûÏ Ïlutobílá
Dg
Rorippa palustris – rukev baÏinná
Dg
Spergularia echinosperma – kuﬁinka ostnosemenná
Dm
S. rubra – kuﬁinka ãervená
Dg
Tillaea aquatica – masnice vodní
Mechorosty
Dm
Leptobryum pyriforme – prutníãek hru‰kovit˘
Dg Dm
Physcomitrium pyriforme – hrhovka hru‰kovitá
Dg Dm
P. sphaericum – hrhovka kulovitá
Dg Dm
Riccia cavernosa – trhutka
Dg Dm
R. crystallina – trhutka kﬁi‰Èálová
Dg Dm
R. huebeneriana – trhutka Hübenerova
Dg Dm
R. sorocarpa – trhutka obecná
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Natura 2000. 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing
waters of plains to subalpine levels of the Continental
and Alpine Region and mountain areas of other regions,
with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae
and/or to Isoëto-Nanojuncetea (viz také V6, M2.1, M2.3 a M3)
Smaragd. 22.3233 Wet ground dwarf herb communities
CORINE. 22.3233 Wet ground dwarf herb communities
Pal. Hab. 22.3233 Wet ground dwarf herb communities
EUNIS. C3.5/P-22.32 Euro-Siberian dwarf annual
amphibious swards
Fytocenologie. Svaz Radiolion linoidis Pietsch 1973:
Centunculo-Anthoceretum punctati Koch 1926, Junco
tenageiae-Radioletum linoidis Pietsch 1961, Hyperico
humifusi-Spergularietum rubrae Wojcik 1968, StellarioScirpetum setacei Koch ex Libbert 1932. – Svaz
Eleocharition soloniensis Philippi 1968 (viz také M2.1):
Gypsophilo muralis-Potentilletum supinae (AmbroÏ 1939)
Pietsch 1963 (syn. Gypsophilo muralis-Juncetum bufonii
(AmbroÏ 1939) Hejn˘ in Hejn˘ et Husák 1978). – Svaz
Nanocyperion flavescentis Koch ex Malcuit 1929
(viz také M2.3): Cyperetum flavescentis Koch 1926
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Vlhk˘ lem lesní cesty tvoﬁen˘ písãitou Ïulovou zvûtralinou s porosty
‰ateru zedního (Gypsophila muralis) u Karda‰ovy ¤eãice.

M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace
tvoﬁená pﬁeváÏnû jednolet˘mi efemérními druhy
nízkého vzrÛstu. Plo‰ná rozloha porostÛ je obvykle
men‰í neÏ 1 m2. PﬁevaÏují v nich jednoleté traviny
(napﬁ. Isolepis setacea a Juncus bufonius, vzácnûji
Cyperus flavescens, Juncus capitatus a J. tenageia), nûkdy
i Gypsophila muralis a Spergularia rubra. Charakteristické
je zastoupení mechorostÛ, zejména hlevíku teãkovaného (Anthoceros punctatus). V˘znaãn˘ je v˘skyt
nûkolika úzce specializovan˘ch druhÛ, dnes jiÏ velmi
vzácn˘ch a kriticky ohroÏen˘ch (Centunculus minimus,
Illecebrum verticillatum, Radiola linoides aj.). V terénu
se tato vegetace ãasto nachází v mozaice s porosty
ruderálních bylin na se‰lapávan˘ch místech.

Ekologie. Periodicky mûlce zaplavovaná nebo alespoÀ na jaﬁe dostateãnû vlhká písãitá místa s nízkou
pokryvností vytrval˘ch bylin. Jde pﬁeváÏnû o extenzivnû vyuÏívané plochy, napﬁ. zamokﬁená pole, okraje lesních cest, lesní skládky dﬁeva, paseky, mûlké pﬁíkopy,
pískovny, vlhké pastviny apod. Dﬁíve se tato vegetace
vyskytovala také na okrajích rybníkÛ, odkud ale v posledních desetiletích vymizela v dÛsledku nadmûrného
hnojení. Substrátem je mírnû aÏ stﬁednû kysel˘ písek
nebo jemn˘ ‰tûrk s velmi nízk˘m obsahem vápníku.
Roz‰íﬁení. V minulosti od pahorkatin do podhorského stupnû po celém území âR, ãastûji ve vlhk˘ch
oblastech âeského masivu. TûÏi‰tû roz‰íﬁení leÏí
v TﬁeboÀské pánvi a na âeskomoravské vrchovinû,
v posledních letech je v‰ak tato vegetace velmi vzácná.
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kovny s pokraãující tûÏbou, zraÀovaná místa podél
zpevnûn˘ch cest nebo plochy v intravilánech obcí,
se mapují pouze v pﬁípadû v˘skytu vzácn˘ch druhÛ
Centunculus minimus, Cyperus flavescens, Illecebrum
verticillatum, Juncus capitatus, J. tenageia nebo Radiola
linoides.

OhroÏení. Intenzivní obhospodaﬁování rybníkÛ
(hnojení, vápnûní a neletnûní), opou‰tûní, nadmûrné
hnojení ãi odvodnûní polí na vlhk˘ch píscích, pouÏívání herbicidÛ, zpevÀování lesních cest, zalesÀování
otevﬁen˘ch pískÛ.
Management. Redukce vápnûní a hnojení v rybnících, pravidelné letnûní vybran˘ch rybníkÛ nebo
alespoÀ jejich obãasné ponechání na nízké vodû,
extenzivní obhospodaﬁování vybran˘ch vlhk˘ch polí
s v˘skytem vzácn˘ch druhÛ.
Literatura. Klika 1935, AmbroÏ 1939, Prach 1999.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Centunculus minimus – drob˘‰ek nejmen‰í
Dg Dm
Cyperus flavescens – ‰áchor Ïlutav˘
Gnaphalium uliginosum – protûÏ baÏinná
Dg Dm
Gypsophila muralis – ‰ater zední
Dg
Hypericum humifusum – tﬁezalka rozprostﬁená
Dg
Illecebrum verticillatum – nehtovec pﬁeslenit˘
Dg Dm
Isolepis setacea – bezosetka ‰tûtinovitá
Dm
Juncus bufonius – sítina Ïabí
Dg Dm
J. capitatus – sítina strboulkatá
Dg Dm
J. tenageia – sítina rybniãní
Matricaria discoidea – heﬁmánek terãovit˘
Plantago uliginosa – jitrocel chudokvût˘
Poa annua – lipnice roãní
Polygonum aviculare s. lat. – rdesno ptaãí
Dg
Radiola linoides – stozrník lnov˘
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Dg
Sagina procumbens – úrazník poloÏen˘
Dg Dm
Spergularia rubra – kuﬁinka ãervená
Dg
Stellaria uliginosa – ptaãinec mokﬁadní

Roz‰íﬁení jednoleté vegetace vlhk˘ch pískÛ.

Poznámka k mapování. Nezaznamenávají se

Mechorosty
Dg
Anthoceros punctatus – hlevík teãkovan˘

druhovû chudé porosty s dominantní sítinou Ïabí
(Juncus bufonius), v nichÏ scházejí diagnostické druhy
této podjednotky. Vegetace na ãlovûkem silnû
ovlivnûn˘ch plochách, jak˘mi jsou napﬁ. pole, pís-
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M2.3 Vegetace obnaÏen˘ch den
tepl˘ch oblastí
Vegetation of exposed bottoms in warm areas
Natura 2000. 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing
waters of plains to subalpine levels of the Continental
and Alpine Region and mountain areas of other regions,
with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae
and/or to Isoëto-Nanojuncetea (viz také V6, M2.1, M2.2 a M3)
Smaragd. 22.3232 Small galingale swards
CORINE. 22.3232 Small galingale swards
Pal. Hab. 22.3232 Small galingale swards
EUNIS. C3.5/P-22.32 Euro-Siberian dwarf annual amphibious
swards
Fytocenologie. Svaz Nanocyperion flavescentis Koch
ex Malcuit 1929 (viz také M2.2): Samolo-Cyperetum
fusci Müller-Stoll et Pietsch 1985
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Roz‰íﬁení. Hlavnû nejteplej‰í oblasti jiÏní Moravy,
pﬁedev‰ím nivy dolní Dyje a Moravy a Lednické
rybníky, které jsou v souãasnosti jedinou lokalitou
vegetace se Samolus valerandi. Vegetace s Juncus
sphaerocarpus se vyskytuje vzácnû na okraji âeského
stﬁedohoﬁí a v niÏ‰ích polohách moravsk˘ch Karpat.

Poznámka k mapování. Pokroãilej‰í sukcesní

Struktura a druhové sloÏení. Jednovrstevné
aÏ dvouvrstevné porosty s pﬁevahou jednolet˘ch
druhÛ. Oproti vegetaci letnûn˘ch rybníkÛ je vy‰‰í
podíl vytrval˘ch bylin. Ve struktuﬁe porostÛ se v˘raznû uplatÀují jednoleté traviny, pﬁedev‰ím Cyperus
fuscus, Juncus bufonius a J. sphaerocarpus. Z bylin se
pravidelnû vyskytují, ãasto s vysokou pokryvností,
Gnaphalium uliginosum, Limosella aquatica a Plantago
uliginosa, na jiÏní Moravû jsou bûÏné i Centaurium
pulchellum, Lythrum hyssopifolia a Pulicaria vulgaris,
jakoÏ i vytrvalé druhy Lotus glaber a Pulegium vulgare.
Ponûkud specifická je druhovû chudá vegetace jarních
efemér vlhk˘ch pÛd s pﬁevahou Cerastium dubium
a Myosurus minimus, v nichÏ obvykle chybûjí traviny.
Mechové patro je slabû vyvinuto. Nejãastûji je tvoﬁeno mechem Bryum argenteum, vzácnûji i játrovkami
rodu Riccia.
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Ekologie. ObnaÏená dna mûlk˘ch vodních nádrÏí
pﬁirozeného i antropogenního pÛvodu, zejména
rybníkÛ, mrtv˘ch ﬁíãních ramen a aluviálních tÛní,
okraje pískoven a hliníkÛ, pﬁíkopy, ﬁíãní náplavy,
zaplavovaná pole a polní cesty. Substrát je nejãastûji
jílovit˘ nebo ‰tûrkovit˘, vzácnûji písãit˘, slabû bazické
aÏ neutrální reakce, Ïivinami bohat˘, ãasto mírnû
zasolen˘.

stadia s pﬁevahou nitrofilních bylin a neofytÛ (zejména
Bidens frondosa, B. tripartita, Chenopodium ficifolium,
C. rubrum, Impatiens glandulifera, Persicaria lapathifolia,
Rumex maritimus a Xanthium strumarium s. lat.),
kde se nízké jednoleté druhy vyskytují v malém poãtu
a s nízkou pokryvností, se mapují v rámci jednotky
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla. VÏdy se
v‰ak mapují porosty s v˘skytem druhÛ Cerastium
dubium, Juncus sphaerocarpus, Pulegium vulgare nebo
Samolus valerandi. Porosty na ﬁíãních náplavech s v˘skytem diagnostick˘ch druhÛ této podjednotky
se mapují v mozaice s jednotkou M6 Bahnité ﬁíãní
náplavy.

OhroÏení. Neletnûní rybníkÛ, stavba vybetonovan˘ch sádek a pﬁíkopÛ, zpevÀování polních cest,
niãení aluviálních tÛní a mrtv˘ch ramen, regulace
vodních tokÛ, intenzivní tûÏba v pískovnách a hlinících, nadmûrná eutrofizace a ‰íﬁení nitrofilních bylin,
pﬁíli‰ intenzivní obhospodaﬁování zamokﬁen˘ch polí
nebo naopak jejich opou‰tûní.

Management. AlespoÀ ãásteãné letnûní vybra-
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n˘ch rybníkÛ a sádek, extenzivní obhospodaﬁování
vybran˘ch zamokﬁen˘ch polí, na existujících lokalitách odstraÀování vytrval˘ch bylin a dﬁevinného
náletu, pravidelné mechanické naru‰ování drnu.
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M2.4 Vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch trav

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Centaurium pulchellum – zemûÏluã spanilá
Dg Dm
Cerastium dubium – roÏec pochybn˘
Dg Dm
Cyperus fuscus – ‰áchor hnûd˘
Dm
Gnaphalium uliginosum – protûÏ moãálová
Dm
Juncus bufonius – sítina Ïabí
J. sphaerocarpus – sítina kulatoplodá
Dg Dm
Limosella aquatica – blatûnka vodní
Dg Dm
Lythrum hyssopifolia – kyprej yzopolist˘
Dg Dm
Myosurus minimus – my‰í ocásek nejmen‰í
Peplis portula – kaluÏník ‰ruchov˘
Dm
Plantago uliginosa – jitrocel chudokvût˘
Dg Dm
Pulegium vulgare – polej obecná
Dg Dm
Pulicaria vulgaris – ble‰ník obecn˘
Dg
Ranunculus sardous – pryskyﬁník sardinsk˘
Dg
Samolus valerandi – solenka Valerandova
Spergularia rubra – kuﬁinka ãervená
Dg
Veronica anagalloides – rozrazil baÏinn˘
V. catenata – rozrazil pobﬁeÏní
Mechorosty
Dm
Bryum argenteum – prutník stﬁíbﬁit˘
Dg Dm
Riccia cavernosa – trhutka

M2.4 Vegetace jednolet˘ch
slanomiln˘ch trav
Vegetation of annual halophilous grasses
Natura 2000. –
Smaragd. 15.14 Central Eurasian crypsoid communities
CORINE. –
Pal. Hab. 15.14 Central Eurasian crypsoid communities
EUNIS. B4.3/P-15.14 Central Eurasian solonchak grasslands
dominated by Crypsis
Fytocenologie. Svaz Cypero-Spergularion salinae
Slavniç 1948: Crypsietum aculeatae Wenzl 1934,
Crypsietum schoenoidis (Soó 1933) Ţopa 1939
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Struktura a druhové sloÏení. Maloplo‰né,
sukcesnû nestálé, otevﬁené porosty s dominancí
slanomiln˘ch jednolet˘ch trav Crypsis aculeata
a Heleochloa schoenoides, zpravidla doprovázen˘ch
jednolet˘mi aÏ vytrval˘mi slanomiln˘mi kuﬁiãkami
(Spergularia maritima a S. salina), vytrvalou trávou
zblochancem oddálen˘m (Puccinellia distans) a fakultativními halofyty z ãeledi Chenopodiaceae (Atriplex
prostrata subsp. latifolia a Chenopodium glaucum).

Ekologie. ObnaÏená dna rybníkÛ s mírnû slanou
vodou, vys˘chavá slaná jezírka, ﬁíãní náplavy a mechanicky naru‰ované pÛdy v komplexech slan˘ch
luk, pﬁeplavené na jaﬁe vodou a v prÛbûhu léta vys˘chající. PÛdy jsou zpravidla bohaté Ïivinami.
Pﬁi sníÏení hladiny podzemní vody a pﬁi zarÛstání
obnaÏen˘ch ploch vytrval˘mi bylinami a trávami
tato vegetace snadno ustupuje. K v˘skytu na náplavech pﬁispívá vodní ptactvo, které roz‰iﬁuje diaspory
rostlin a obohacuje pÛdy dusíkem.
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hlavnû na nejjiÏnûj‰í Moravu, pﬁedev‰ím na soustavu Lednick˘ch
rybníkÛ a oblast soutoku Moravy a Dyje. ObnaÏen˘ bﬁeh Ml˘nského
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Roz‰íﬁení vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch trav.

rybníka na Bﬁeclavsku.
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Roz‰íﬁení. Velmi vzácnû na jiÏní Moravû v okolí
Mikulova a Bﬁeclavi, napﬁíklad na slaniscích u rybníka
Nesytu a u obce Novosedly a v oblasti soutoku
Moravy a Dyje. Jednotlivé v˘skyty mají pﬁechodn˘
charakter.

OhroÏení. Sukcese, odvodnûní.
Management. Mechanické naru‰ování, letnûní
rybníkÛ.

Literatura. Vicherek 1973, Holub & Grulich
Poznámka k mapování. V minulosti se na jiÏní
Moravû vyskytovaly také porosty se sukulentními
jednolet˘mi halofyty Salicornia prostrata a Suaeda
prostrata, poslední z nich v‰ak zanikly v 70. a 80. letech
20. století. RovnûÏ vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch trav znaãnû ustoupila a na nûkter˘ch jejích
dﬁívûj‰ích lokalitách, zejména na obnaÏen˘ch dnech
rybníkÛ, se v souãasnosti vyskytují spí‰e porosty
odpovídající podjednotce M2.3 Vegetace obnaÏen˘ch
den tepl˘ch oblastí. Jako vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch trav se mapují pouze porosty s v˘razn˘m
zastoupením alespoÀ jednoho z uveden˘ch diagnostick˘ch druhÛ a naopak zﬁetelnû niÏ‰í pokryvností
nebo absencí druhÛ podjednotky M2.3. Mapují se
i porosty s pﬁevahou nitrofilních bylin (napﬁ. Atriplex
prostrata subsp. latifolia, Chenopodium glaucum,
C. rubrum a Xanthium strumarium s. lat.), ale s v˘skytem ohroÏen˘ch druhÛ Crypsis aculeata a Heleochloa
schoenoides.

1999a, b.

Druhová kombinace

Dm
Dg Dm
Dg Dm

Dg
Dg

Aster tripolium subsp. pannonicus – hvûzdnice
slanistá panonská
Atriplex prostrata subsp. latifolia
– lebeda hrálovitá ‰irokolistá
Chenopodium glaucum – merlík siv˘
C. rubrum – merlík ãerven˘
Crypsis aculeata – skrytûnka bodlinatá
Cyperus fuscus – ‰áchor hnûd˘
Heleochloa schoenoides – bahenka ‰á‰inovitá
Plantago uliginosa – jitrocel chudokvût˘
Puccinellia distans – zblochanec oddálen˘
Spergularia maritima – kuﬁinka obroubená
S. salina – kuﬁinka solná

Bahenka ‰á‰inovitá (Heleochloa schoenoides) na naru‰ovan˘ch pÛdách slaniska u Nesytu na Bﬁeclavsku.
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M3 Vegetace vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin
Vegetation of perennial amphibious herbs
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing
waters of plains to subalpine levels of the Continental
and Alpine Region and mountain areas of other regions,
with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae
and/or to Iso ëto-Nanojuncetea (viz také V6, M2.1,
M2.2 a M2.3)
Smaragd. 22.31 Euro-Siberian perennial amphibious
communities (viz také V6)
CORINE. 22.3111 Shoreweed lawns, 22.312 Spike-rush
shallow-water swards, 22.313 Acid pool fringe
shallow-water swards
Pal. Hab. 22.3111 Shoreweed lawns, 22.312 Spike-rush
shallow-water swards, 22.3134 Juncus bulbosus communities
EUNIS. C3.5/P-22.31 Euro-Siberian perennial amphibious
communities
Fytocenologie. Svaz Littorellion uniflorae Koch 1926:
Littorello-Eleocharitetum acicularis Malcuit ex Klika 1935,
Eleocharis acicularis spol., Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi
Oberdorfer 1957, Ranunculo flammulae-Juncetum articulati
Jirásek 1998
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Nízké, pﬁeváÏnû
jednovrstevné porosty vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin.
Jde o druhovû chudou vegetaci, v níÏ obvykle dominují bahniãka jehlovitá (Eleocharis acicularis), sítina
cibulkatá (Juncus bulbosus), vzácnû pobﬁeÏnice jednokvûtá (Littorella uniflora), míãovka kulkonosná
(Pilularia globulifera) nebo Ïabníãek vzpl˘vav˘ (Luronium
natans). Spektrum prÛvodních druhÛ je závislé na délce záplavy a suchozemské fáze. V porostech s ãastûj‰í
a del‰í suchozemskou fází se mohou objevit jednoletky (napﬁ. Eleocharis ovata a Gnaphalium uliginosum),
v dlouhodobûji zaplavené vegetaci naopak vytrvalé
baÏinné byliny (napﬁ. Alisma plantago-aquatica
a Sagittaria sagittifolia) a vodní makrofyta (napﬁ.
Myriophyllum spp. a Potamogeton spp.). Ve v‰ech typech
této vegetace se vyskytují druhy rodÛ Batrachium,
Callitriche a Elatine, které, podobnû jako dominantní
druhy, vytváﬁejí suchozemské i ponoﬁené formy.
Ekologie. Mûlké pobﬁeÏní zóny rybníkÛ, mrtvá
ﬁíãní ramena, jezírka v lomech a pískovnách, ale
i periodicky zaplavovan˘ a vlhk˘ substrát na pobﬁeÏí
stojat˘ch vod a dnech pískoven. Ve vodních nádrÏích
se tato vegetace vyskytuje podle prÛhlednosti vody
v hloubkách do 1 m, vzácnû i hloubûji. Substrát dna

je písãit˘, ‰tûrkovit˘ nebo jílovit˘, nûkdy mírnû
zra‰elinûl˘, vody jsou oligotrofní aÏ mezotrofní,
u porostÛ s Eleocharis acicularis ãasto aÏ eutrofní.
Charakteristické druhy této vegetace kvetou a plodí
nad vodní hladinou a pro jejich generativní rozmnoÏování je nutn˘ v˘razn˘ pokles v˘‰ky vodního
sloupce bûhem vegetaãní sezony. Na ãetn˘ch lokalitách se ponoﬁené porosty tûchto druhÛ udrÏují
pouze vegetativnû. V˘jimkou je Ïabníãek vzpl˘vav˘
(Luronium natans), kter˘ vytváﬁí dlouhé lodyhy se
submerzními i vzpl˘vav˘mi listy a kvûty vynoﬁen˘mi
nad hladinu. Úplné vyschnutí substrátu má na vegetaci
nepﬁízniv˘ vliv a mÛÏe vést aÏ k odumﬁení porostÛ.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû od níÏin do pahorkatin, vzácnûji aÏ do hor. V˘skyt je soustﬁedûn
do TﬁeboÀské pánve, na Jindﬁichohradecko,
âeskomoravskou vrchovinu a Dokesko. Vegetace
s Luronium natans je známa jen z Ml˘nského
rybníka a z poÏární nádrÏe u obce Maxiãky
na Dûãínsku.
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Roz‰íﬁení vegetace vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin.

Poznámka k mapování. Pﬁi mapování se zaznamenávají jen porosty s v˘raznou pﬁevahou druhÛ
uveden˘ch v pﬁehledu jako dominanty a s nízk˘m
kvantitativním zastoupením ostatních druhÛ.
Porosty s pﬁevahou Callitriche palustris, v nichÏ chybûjí
ostatní diagnostické druhy této jednotky, se mapují
v rámci podjednotky V2 Makrofytní vegetace mûlk˘ch
stojat˘ch vod. Biotopy s pﬁevahou Callitriche palustris,
kde se navíc vyskytují druhy rodu Elatine nebo Peplis
portula, se zahrnují do podjednotky M2.1 Vegetace
45
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letnûn˘ch rybníkÛ. Do této jednotky se nezahrnují
porosty s Ranunculus flammula na lesních cestách
a okrajích pﬁíkopÛ.

OhroÏení. Vápnûní a hnojení rybníkÛ, eutrofizace
pﬁirozen˘ch vod, niãení mrtv˘ch ramen. Vyhrnování
rybníkÛ nebo hromadná rekreace spojená s koupáním pÛsobí negativnû na pobﬁeÏnici jednokvûtou
(Littorella uniflora), naopak podporuje ‰íﬁení bahniãky
jehlovité (Eleocharis acicularis) a sítiny cibulkaté
(Juncus bulbosus).

Management. Extenzivní hospodaﬁení na rybnících, záchranná kultivace kriticky ohroÏen˘ch druhÛ
Littorella uniflora a Luronium natans.

Literatura. AmbroÏ 1939, Suda et al. 2000.
Druhová kombinace
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm

Callitriche palustris – hvûzdo‰ jarní
Elatine hexandra – úpor ‰estimuÏn˘
E. hydropiper – úpor peprn˘
E. triandra – úpor trojmuÏn˘
Eleocharis acicularis – bahniãka jehlovitá
Juncus bulbosus – sítina cibulkatá
Littorella uniflora – pobﬁeÏnice jednokvûtá
Luronium natans – Ïabníãek vzpl˘vav˘
Peplis portula – kaluÏník ‰ruchov˘
Pilularia globulifera – míãovka kulkonosná
Ranunculus flammula – pryskyﬁník plamének

Mozaika porostÛ sítiny cibulkaté (Juncus bulbosus) a pobﬁeÏnice
jednokvûté (Littorella uniflora) na obnaÏeném pobﬁeÏí rybníka Osika
u Nové Bystﬁice na Jindﬁichohradecku.

M4 ·tûrkové ﬁíãní náplavy
River gravel banks
Martin Koãí a Jiﬁí Sádlo

Struktura a druhové sloÏení. ·tûrkové náplavy vznikají na bﬁezích ﬁek v ﬁíãních zákrutech
(jesepy), bﬁehov˘ch lavicích nebo tvoﬁí ostrÛvky
(v˘spy) v ﬁíãních korytech. V závislosti na síle
proudu a jeho uná‰ivé schopnosti jsou budovány
sedimenty rÛzné zrnitosti – kameny, ‰tûrkem, pískem
i jemnozemí. Mladé náplavy jsou ãasto bez vegetace,
star‰í porÛstají ﬁídkou, druhovû chudou vegetací,
v níÏ se kromû druhÛ sná‰ejících naru‰ování proudící
vodou (Calamagrostis pseudophragmites, Myricaria
germanica, Phalaris arundinacea aj.) vyskytují mezofilní
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rostliny z okolních porostÛ a nûkteré rychle klíãící
jednoletky. Mechové patro chybí.

Ekologie. ·tûrkové náplavy jsou znaãnû pohyblivé, pﬁi vût‰ích povodních b˘vají ãasto pozmûnûny
nebo odplaveny a ukládají se jinde. Vegetace je
ovlivÀována hlavnû mechanick˘mi úãinky proudící
vody a pﬁemísÈováním sedimentovaného materiálu.
Substrát náplavÛ se vyznaãuje nedostatkem Ïivin
a vlhkosti v horních vrstvách, odkud jsou jemné
ãástice vym˘vány. V ﬁíãních úsecích s ãastûj‰ími

M4.1 ·tûrkové náplavy bez vegetace

povodnûmi se proto na ‰tûrkov˘ch náplavech vyvíjí
jen nezapojená vegetace.

Roz‰íﬁení. Pﬁedev‰ím horní a stﬁední toky ﬁek.
Pravidelnû se obnovující náplavy se vyskytují pravdûpodobnû jen na zbytcích nûkter˘ch divoãících
ﬁek v Podbeskydí. Pﬁi vût‰ích povodních v‰ak mohou
‰tûrkové náplavy vzniknout kdekoliv.

M4.1 ·tûrkové náplavy
bez vegetace
Unvegetated river gravel banks
Natura 2000. –
Smaragd. 24.2 River gravel banks (viz také M4.2, M4.3 a K2.2)
CORINE. 24.21 Unvegetated river gravel banks
Pal. Hab. 24.21 Unvegetated river gravel banks
EUNIS. C2.6 Beds of rivers and streams, C2.7 Riverine islets

prÛtokem a kombinací hloubkové eroze s vûtvením
toku, tedy hlavnû na horské a podhorské ﬁeky.
Náplavy se vytváﬁejí v místech, kde se zmen‰uje
spád toku a roz‰iﬁuje údolí. ·tûrkové ostrÛvky a lavice pﬁímo v toku, stejnû jako pﬁíbﬁeÏní jesepy, jsou
silnû pohyblivé; pﬁi kaÏdé velké vodû, zejména bûhem
jarního tání nebo pﬁi vût‰ích neperiodick˘ch záplavách
po letních bouﬁkách, staré zanikají a jinde naopak vznikají nové. Na nûkter˘ch ﬁekách, zejména na Beãvû,
náplavy vznikají sice pravidelnû, ale s mnohaletou
periodou odpovídající frekvenci velk˘ch povodní.
Vzácnûji se náplavy vytváﬁejí i na ﬁekách meandrujících, kde zpravidla postupnû pﬁirÛstají na v˘spách
náplavového bﬁehu meandrÛ. Sukcesi na náplavech
patrnû omezuje vym˘vání jemnozemû a pﬁehﬁívání
povrchu. Pﬁesto se na nich uÏ v prvním ãi druhém
roce, nejsou-li znovu naru‰ovány velkou vodou,
uchycují první jednotlivé rostliny, zejména rychle
rostoucí jednoletky (napﬁ. Gnaphalium uliginosum
a Persicaria lapathifolia) a vytrvalé trávy odolné vÛãi
úãinkÛm povodní (napﬁ. Calamagrostis pseudophragmites a Phalaris arundinacea).

Roz‰íﬁení. Horní toky Jizery a Otavy, Berounka,
Vltava na âeskokrumlovsku, horní Morava, Ostravice,
Beãva, Morávka, Slavíã, Lomná a Odra u Polanky.
V Beskydech a Podbeskydí jsou ‰tûrkové náplavy hojnûj‰í, pravdûpodobnû se vyskytují i na dal‰ích ﬁekách.
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65

tokÛ, kde mÛÏe ve ‰tûrkov˘ch sedimentech docházet k pﬁekládání
koryta. ¤eka Morávka u Dobré na Fr˘decko-Místecku.

Ekologie. Náplavy v kontaktu s ﬁíãním tokem,
zejména ostrÛvky v korytech a vzácnûji i postupující
v˘spy meandrÛ, dosud nekolonizované vegetací,
s pﬁevahou ‰tûrkového materiálu. Zastoupeny jsou
sedimenty rÛzné zrnitosti, od kamenÛ pﬁes písek
aÏ po hlinité ãástice. Substrát b˘vá v hloubce mokr˘
a Ïivinami bohat˘, ale jeho povrch zpravidla kryje
such˘ a neúÏivn˘ ‰tûrk, z nûhoÏ byla jemnozem vymyta proudem pﬁi vy‰‰ích stavech vody nebo de‰tûm
po obnaÏení náplavu. Tvorba náplavÛ je vázána pﬁeváÏnû na rychle proudící toky se silnû kolísav˘m
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Roz‰íﬁení ‰tûrkov˘ch náplavÛ bez vegetace.

Poznámka k mapování. V rámci této podjednotky se mapují i ‰tûrkové ﬁíãní náplavy porostlé
nízkou vegetací s malou pokryvností. Pokud na ‰tûrkov˘ch náplavech s vy‰‰ím podílem jílovité sloÏky
pﬁevaÏují jednoleté nitrofilní rostliny, jsou tyto náplavy
ﬁazeny do jednotky M6 Bahnité ﬁíãní náplavy, pﬁípadnû
se mapují jako pﬁechod obou jednotek. Nemapují se
náplavy mimo ﬁíãní koryto vzniklé po velk˘ch po-
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vodních, které okamÏitû zarÛstají mezofilní vegetací
nebo jsou vytûÏeny.

zpÛsobující zmûny v sedimentaãním reÏimu, protipovodÀová opatﬁení spojená s úpravou bﬁehÛ a koryt
tokÛ, tûÏba ‰tûrku.

doprovázené vtrou‰en˘mi keﬁi vrb (Salix daphnoides,
S. elaeagnos, S. fragilis a S. purpurea). SloÏení bylinného
patra není vzhledem k poãáteãní fázi sukcese tûchto
porostÛ stabilizované. UplatÀují se v nûm pﬁedev‰ím mezofilní druhy z okolní vegetace a nûkteré
jednoletky schopné rychle kolonizovat novû vzniklé
náplavy.

Management. Îádn˘.

Ekologie. Mladé, oligotrofní ‰tûrkové náplavy

OhroÏení. Regulace a rekultivace vodních tokÛ

Literatura. –

M4.2 ·tûrkové náplavy
s Ïidoviníkem nûmeck˘m
(Myricaria germanica)
River gravel banks with Myricaria germanica
Natura 2000. 3230 Alpine rivers and their ligneous vegetation
with Myricaria germanica
Smaragd. 24.2 River gravel banks (viz také M4.1, M4.3 a K2.2),
44.1 Riparian willow formations (viz také K2.1, K2.2 a L2.4)
CORINE. 24.223 Willow-tamarisk brush, 44.111 Willowtamarisk brush
Pal. Hab. 24.223 Montane river gravel low brush, 44.111
Pre-Alpine willow-tamarisk brush
EUNIS. C3.5/P-24.22 Sparsely vegetated river gravel banks
Fytocenologie. Svaz Salicion incanae Aichinger 1933:
Myricarietum germanicae (Rübel 1912) Jeník 1955
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

tokÛ v submontánním a montánním stupni.
Pﬁirozenû se Ïidoviník vyskytuje v místech, kde dochází k vûtvení koryta do ramen, k jejich ãastému
pﬁekládání a pﬁevrstvování v˘sep (tzv. divoãení toku).
PorÛstá hlavnû vlhké, písãité okraje náplavÛ, poloÏené nízko nad vodní hladinou. V obdobích, kdy toky
dosahují tzv. obnovn˘ch prÛtokÛ, dochází k destrukci vegetace pﬁeplavováním a pﬁemísÈováním
‰tûrkového materiálu. To v‰ak Ïidoviníku spí‰e
vyhovuje, neboÈ dochází k fragmentaci rostlin a jejich
pﬁirozenému vegetativnímu mnoÏení a ‰íﬁení.
Îidoviník je druh svûtlomiln˘ a pﬁi zástinu ustupuje.
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Roz‰íﬁení ‰tûrkov˘ch náplavÛ s Ïidoviníkem nûmeck˘m (Myricaria
germanica). V mapû nejsou zaznamenány sekundární v˘skyty Ïidoviníku.

Roz‰íﬁení. Porosty Ïidoviníku nûmeckého se vzácnû vyskytují na náplavech podbeskydsk˘ch tokÛ
Morávky (u Dobré), Kopytné a Lomné (mezi Horní
a Dolní Lomnou). Díky anemochorii tento druh
úspû‰nû osídluje i lokality sekundárního charakteru,
napﬁ. dÛlní v˘sypky na Karvinsku nebo zvodnûlé
‰tûrky jedné z etáÏí lomu na Kotouãi u ·tramberka.
Na pravidelnû se obnovující ‰tûrkové náplavy podbeskydsk˘ch ﬁek
je vázán vzácn˘ v˘skyt Ïidoviníku nûmeckého (Myricaria germanica).

Struktura a druhové sloÏení. Îidoviník
nûmeck˘ (Myricaria germanica) vytváﬁí rÛznû zapojené porosty dosahující v˘‰ky kolem 2 m, ãasto
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Poznámka k mapování. ProtoÏe Ïidoviník
nûmeck˘ na na‰em území jen zﬁídka tvoﬁí plo‰nû
mapovatelné porosty, zaznamenávají se i v˘skyty
jednotliv˘ch rostlin na ‰tûrkov˘ch ﬁíãních náplavech.
Sekundární v˘skyty v lomech a na v˘sypkách se nemapují.

M4.3 ·tûrkové náplavy s tﬁtinou pobﬁeÏní (Calamagrostis pseudophragmites)

OhroÏení. Regulace vodních tokÛ vedoucí
ke zmûnám v sedimentaãním reÏimu a neobnovování ‰tûrkov˘ch náplavÛ, protipovodÀová opatﬁení
spojená s úpravou bﬁehÛ a koryt tokÛ, úpravy
koryt po povodních, tûÏba ﬁíãních ‰tûrkÛ, rekreaãní
aktivity, eutrofizace.

Management. Revitalizace vodních tokÛ vedoucí
k obnovení jejich dynamiky, individuální druhová
ochrana posilováním populací Ïidoviníku nûmeckého.
Literatura. Veliãka 1989.
Druhová kombinace
Dg

Dg Dm
Dg
Dg
Dg

Calamagrostis pseudophragmites – tﬁtina pobﬁeÏní
Carduus acanthoides – bodlák obecn˘
Epilobium angustifolium – vrbka úzkolistá
Erigeron acris s. lat. – turan ostr˘
Microrrhinum minus – hledíãek men‰í
Myricaria germanica – Ïidoviník nûmeck˘
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Salix daphnoides – vrba l˘kovcová
S. elaeagnos – vrba ‰edá
S. purpurea – vrba nachová
Tussilago farfara – podbûl lékaﬁsk˘

M4.3 ·tûrkové náplavy
s tﬁtinou pobﬁeÏní
(Calamagrostis pseudophragmites)
River gravel banks with Calamagrostis
pseudophragmites
Natura 2000. 3220 Alpine rivers and the herbaceous
vegetation along their banks
Smaragd. 24.2 River gravel banks (viz také M4.1, M4.2 a K2.2)
CORINE. 24.222 Alpine gravel bed community
Pal. Hab. 24.22221 Carpatho-Alpine small-reed river gravel
communities
EUNIS. C3.5/P-24.22 Sparsely vegetated river gravel banks
Fytocenologie. Svaz Phalaridion arundinaceae
Kopeck˘ 1961 (viz také M1.4): Calamagrostietum
pseudophragmitis Kopeck˘ 1968
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Zapojené,
druhovû chudé porosty s dominantní tﬁtinou
pobﬁeÏní (Calamagrostis pseudophragmites), dosahující

Tﬁtina pobﬁeÏní (Calamagrostis pseudophragmites) porÛstá mladé
‰tûrkové náplavy podél tokÛ v podhorsk˘ch oblastech. Bílá Ostravice
u obce Bílá v Moravskoslezsk˘ch Beskydech.

v˘‰ky aÏ 150 cm. V bylinném patﬁe se mohou s vût‰í
pokryvností uplatÀovat i devûtsily (Petasites hybridus
a P. kablikianus), v niÏ‰ích polohách b˘vá zastoupena
jako dominanta také chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinacea). V ﬁídkém a nepravidelnû vyvinutém
keﬁovém patﬁe je nejãastûj‰ím druhem vrba nachová
(Salix purpurea).

Ekologie. Mladé ‰tûrkopískové lavice na bﬁezích
ﬁek a ostrÛvky v korytech tokÛ v montánním a submontánním stupni na místech s vhodn˘mi podmínkami pro sedimentaci uná‰eného materiálu, pﬁedev‰ím
pﬁi v˘toku ﬁek z úzk˘ch údolí s velk˘m spádem
do otevﬁenûj‰í krajiny. Typicky vyvinuté porosty se
obvykle nacházejí na vlhk˘ch písãit˘ch okrajích
náplavÛ poloÏen˘ch nízko nad vodní hladinou.
Pﬁi pravideln˘ch jarních záplavách dochází ãasto
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Roz‰íﬁení ‰tûrkov˘ch náplavÛ s tﬁtinou pobﬁeÏní
(Calamagrostis pseudophragmites).

k destrukci porostÛ pﬁeplavováním a pﬁemísÈováním
‰tûrku. Porosty ustupují pﬁi v˘raznûj‰ím zastínûní.

Roz‰íﬁení. Horní tok Labe, Orlice, Morávky
a Ostravice, v Moravskoslezsk˘ch Beskydech
a v Podbeskydí pravdûpodobnû i na dal‰ích ﬁekách.

OhroÏení. Regulace vodních tokÛ vedoucí ke zmûnám v sedimentaãním reÏimu, protipovodÀová
opatﬁení spojená s úpravou bﬁehÛ a koryt tokÛ,
úpravy koryt po povodních, eutrofizace.

Bylinné patro
Agrostis gigantea – psineãek velik˘
Dg Dm
Calamagrostis pseudophragmites – tﬁtina pobﬁeÏní
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Epilobium roseum – vrbovka rÛÏová
Mentha aquatica – máta vodní
M. longifolia – máta dlouholistá
Petasites hybridus – devûtsil lékaﬁsk˘
P. kablikianus – devûtsil Kablíkové
Dm
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Poa palustris – lipnice bahenní
P. trivialis – lipnice obecná
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘

M5 Devûtsilové lemy horsk˘ch potokÛ
Petasites fringes of montane brooks
Martin Koãí
Natura 2000. 6430 Hydrophilous tall herb fringe
communities of plains and of the montane to alpine levels
(viz také M7, A4.1, A4.2, A4.3, T1.6 a T1.8)
Smaragd. –
CORINE. 37.714 Butterbur riverine communities
Pal. Hab. 37.714 Butterbur riverine communities,
37.81442 Carpathian glabrous butterbur communities
EUNIS. E2.6/P-37.71 Watercourse veils, E4.5/P-37.81 Alpic
tall herb communities
Fytocenologie. Svaz Petasition officinalis Sillinger 1933
(viz také R1.4): Petasitetum hybridi Oberdorfer 1949,
Petasitetum officinali-glabrati Sillinger 1933
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Pﬁirozené
lemové porosty podél mal˘ch vodních tokÛ, tvoﬁené
statn˘mi vícelet˘mi bylinami dorÛstajícími v˘‰ky
okolo 1–1,5 m. Porosty jsou zpravidla zcela zapojené. Dominantu tvoﬁí devûtsil lékaﬁsk˘ (Petasites
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hybridus) nebo vzácnûji devûtsil Kablíkové (P. kablikianus). Spolu s nimi se vyskytují ‰irokolisté nitrofilní
byliny (napﬁ. Aegopodium podagraria, Chaerophyllum
hirsutum, Filipendula ulmaria subsp. ulmaria, Heracleum
sphondylium a Urtica dioica) a trávy (napﬁ. Dactylis
glomerata, Elymus caninus a Poa trivialis). Mechové
patro je vyvinuto slabû.

Ekologie. Nivy mal˘ch vodních tokÛ na dnech
údolí v submontánním aÏ montánním stupni, v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách nejãastûji mezi 450–800 m. PÛdy
mají vysoko poloÏenou hladinou podzemní vody,
jsou stabilnû vlhké, ale zároveÀ dobﬁe provzdu‰nûné. Bûhem jarních pﬁívalov˘ch vod mohou b˘t krátkodobû pﬁeplavovány. Jsou lehké, humózní, bohaté
dusíkem i dal‰ími Ïivinami a zpravidla 40–70 cm hluboké. V horních vrstvách mají vût‰í podíl písku,

M5 Devûtsilové lemy horsk˘ch potokÛ

zatímco ve spodní ãásti navazují na naplavené
‰tûrkové sedimenty. Pﬁirozené porosty se obvykle
nacházejí v zástinu sousedních lesních porostÛ.

Roz‰íﬁení. Submontánní aÏ niÏ‰í montánní stupeÀ
pohraniãních hor: ·umava, LuÏické hory, Krkono‰e,
Podkrkono‰í, Broumovsko, Orlické hory, Hrub˘
Jeseník, pohoﬁí moravsk˘ch Karpat. Pravdûpodobnû
i jinde, roz‰íﬁení je nedokonale známé.
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Roz‰íﬁení devûtsilov˘ch lemÛ horsk˘ch potokÛ.

Variabilita. V Moravskoslezsk˘ch Beskydech je
vedle devûtsilu lékaﬁského (Petasites hybridus) dominantou ãastûji také devûtsil Kablíkové (P. kablikianus)
a vyskytují se nûkteré karpatské druhy, napﬁ. Aconitum
firmum subsp. moravicum a Orobanche flava. Ve vy‰‰ích
polohách mohou b˘t porosty s Petasites hybridus
obohaceny o druhy subalpínsk˘ch vysokobylinn˘ch
niv, napﬁ. Doronicum austriacum a Ranunculus platanifolius. Porosty vysokobylinn˘ch niv s Cicerbita alpina
a Petasites albus (podjednotka A4.2 Subalpínské
vysokobylinné nivy) se od devûtsilov˘ch lemÛ li‰í
absencí nitrofilních druhÛ a pﬁítomností druhÛ typick˘ch pro vysokobylinné nivy (Aconitum callibotryon,
Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Cicerbita
alpina aj.) nebo nûkter˘ch druhÛ buãin (napﬁ. Athyrium
filix-femina, Galeobdolon montanum a Prenanthes
purpurea).

Poznámka k mapování. Antropogenní lemová
vegetace s devûtsily podél údolních a lesních komunikací a ruderalizované porosty na regulovan˘ch
a jinak naru‰en˘ch bﬁezích tokÛ se zahrnují do jednotky X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla.
Od pﬁirozen˘ch a polopﬁirozen˘ch devûtsilov˘ch
lemÛ se tato vegetace odli‰uje pﬁítomností ruderálních druhÛ, napﬁ. Arctium tomentosum, Chelidonium
majus, Elytrigia repens, Lamium album, Plantago major,

Porost devûtsilu lékaﬁského (Petasites hybridus) lemující horsk˘ potok
u Halenkova ve Vsetínsk˘ch vr‰ích.

Poa annua a Taraxacum sect. Ruderalia. Opu‰tûné
vlhké louky s dominancí devûtsilu lékaﬁského
(Petasites hybridus) se ﬁadí do podjednotky T1.6 Vlhká
tuÏebníková lada.

OhroÏení. Ruderalizace, ‰íﬁení invazních druhÛ
rostlin (napﬁ. Impatiens glandulifera a Reynoutria spp.),
regulace vodních tokÛ, odlesÀování, eutrofizace
v dÛsledku zneãi‰Èování vodních tokÛ a intenzifikace
zemûdûlství.
Management. Îádn˘.
Literatura. Kopeck˘ 1969b, Kopeck˘ & Hejn˘
1971.

Druhová kombinace
Dg

Aconitum variegatum – omûj pestr˘
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
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Dg

Dg

Dg

Angelica sylvestris – dûhel lesní
Carduus personata – bodlák lopuchovit˘
Chaerophyllum aromaticum – krabilice zápa‰ná
C. hirsutum – krabilice chlupatá
Dactylis glomerata – srha laloãnatá
Elymus caninus – p˘rovník psí
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria – tuÏebník
jilmov˘ prav˘
Geranium sylvaticum – kakost lesní
Heracleum sphondylium – bol‰evník obecn˘
Orobanche flava – záraza devûtsilová

Dg Dm
Dg Dm

Petasites albus – devûtsil bíl˘
P. hybridus – devûtsil lékaﬁsk˘
P. kablikianus – devûtsil Kablíkové
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Poa trivialis – lipnice obecná
Primula elatior – prvosenka vy‰‰í
Salvia glutinosa – ‰alvûj lepkavá
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Symphytum officinale – kostival lékaﬁsk˘
Valeriana excelsa – kozlík v˘bûÏkat˘

M6 Bahnité ﬁíãní náplavy
Muddy river banks
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. 3270 Muddy river banks with Chenopodion
rubri p. p. and Bidention p. p. vegetation
Smaragd. –
CORINE. 24.52 Euro-Siberian annual river mud communities
Pal. Hab. 24.52 Euro-Siberian annual river mud communities
EUNIS. C3.5/P-24.52 Euro-Siberian annual river mud
communities
Fytocenologie. Svaz Bidention tripartitae Nordhagen 1940:
Rumicetum maritimi Sissingh in Westhoff et al. 1946,
Bidentetum tripartitae Koch 1926, Bidentetum cernuae
Slavniç1947, Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri
Lohmeyer 1950. – Svaz Chenopodion rubri Tüxen in Poli
et J. Tüxen 1960 corr. Kopeck˘ 1969: Chenopodietum
glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957, Chenopodietum
ficifolii Hejn˘ in Hejn˘ et al. 1979
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

umbellatus, Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia aj.).
Na bahnit˘ch náplavech s pﬁímûsí ‰tûrku na dolním
Labi se pravidelnû vyskytuje Allium schoenoprasum
subsp. schoenoprasum a velmi vzácnû i Corrigiola
litoralis, která je vázána pouze na tento biotop.
V nezapojen˘ch porostech na ﬁíãních náplavech ãasto rostou i drobné jednoletky, napﬁ. Cyperus fuscus,
Juncus bufonius a Limosella aquatica, nûkdy i Lindernia
procumbens. Mladé bahnité náplavy jsou vhodn˘m
prostﬁedím pro klíãení vût‰iny druhÛ pobﬁeÏní vegetace vãetnû vrb (Salix spp.) a topolÛ (Populus spp.).
Na vysok˘ch, trvale obnaÏen˘ch ﬁíãních náplavech
probíhá velmi rychle sukcese.

Ekologie. Náplavy na dolních, vzácnûji i stﬁedních
Struktura a druhové sloÏení. Pion˘rské
porosty jednolet˘ch bylin s pﬁevahou rodÛ Bidens,
Chenopodium a Persicaria. Dominanty porostu dorÛstají za vhodn˘ch podmínek v˘‰ky aÏ 1,5 m a pokryvnost
mÛÏe b˘t od nûkolika málo do 100 %, v závislosti
na stáﬁí náplavu a úÏivnosti substrátu. Porosty s niÏ‰í
pokryvností b˘vají ãasto druhovû velmi bohaté.
Vyskytuje se v nich mnoho dal‰ích jednolet˘ch
ruderálních druhÛ (napﬁ. Amaranthus retroflexus
a Echinochloa crus-galli) a dokonce i kulturních plodin
(napﬁ. Helianthus annuus a Solanum lycopersicum),
dále druhy lesní, luãní, druhy rákosin (napﬁ. Phalaris
arundinacea a Phragmites australis), vysoké ostﬁice
(napﬁ. Carex buekii a C. riparia) a obojÏivelné rostliny
mûlk˘ch lagun (Alisma plantago-aquatica, Butomus
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tocích ﬁek, tvoﬁené pﬁeváÏnû jemnozrnn˘mi sedimenty nebo sedimenty smí‰eného charakteru,
kdy spodní ãást náplavu je budována ‰tûrky nebo písky a jejich povrch je pﬁekryt vrstvou bahna, pﬁípadnû
mÛÏe b˘t naopak bahnitá vrstva pﬁekryta vrstvou
‰tûrku. Náplavy se vyskytují uvnitﬁ aktivní ãásti
toku i v mrtv˘ch ramenech. Vznik i zánik náplavÛ
je podmínûn eroznû-akumulaãní ãinností ﬁek, která
se nejvíce projevuje na neregulovan˘ch tocích. K akumulaci materiálu uná‰eného vodou dochází v místech,
kde je síla vodního proudu oslabena, nejãastûji
ve vnitﬁní ãásti meandrÛ ve smûru po proudnici.
Pﬁirozené kolísání prÛtoku vody bûhem roku
umoÏÀuje periodické zaplavování a obnaÏování
náplavÛ, coÏ se zásadním zpÛsobem projevuje v dy-

M6 Bahnité ﬁíãní náplavy

namice vegetace. Pro rozvoj vegetace jednolet˘ch
bylin na náplavech je nejvhodnûj‰í období prÛtokového minima pﬁibliÏnû od konce srpna.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení bahnit˘ch ﬁíãních náplavÛ.

Roz‰íﬁení. Neregulované, pﬁípadnû jen mírnû
regulované ﬁíãní úseky Berounky na Kﬁivoklátsku,
LuÏnice na TﬁeboÀsku, Blanice, Otavy, Chrudimky,
Labe, dolního toku Jihlavy a Dyje, Moravy, Beãvy
i jinde.
Variabilita. Vegetace bahnit˘ch náplavÛ je znaãnû
promûnlivá v závislosti na fyzikálních a chemick˘ch
vlastnostech substrátu i na flóﬁe daného území.
Nahodilost v˘skytu náplavÛ a nestejnorodost floristického sloÏení jejich vegetace i v jedné geografické
oblasti v‰ak nedovoluje variabilitu systematicky
hodnotit.
Poznámka k mapování. Do mapování se
zahrnují pﬁirozené ãásti vodních tokÛ s v˘skytem
meandrÛ a mrtv˘ch ramen s bahnit˘mi a písãit˘mi
náplavy v rÛzném stadiu sukcese, pﬁípadnû se ‰tûrkov˘mi náplavy, pokud obsahují podíl jílovité sloÏky
a vyskytuje-li se na nich vegetace jednolet˘ch
nitrofilních bylin. Mladé náplavy s pﬁevahou nízk˘ch
jednolet˘ch obojÏiveln˘ch druhÛ se zahrnují
do podjednotky M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ.
Vegetace zcela zmûnûná vlivem invazních neofytÛ
(zejména Acer negundo, Impatiens glandulifera,
Reynoutria japonica, R. sachalinensis, Rudbeckia laciniata,
Solidago canadensis a S. gigantea) a druhovû chudé
ruderální porosty s pﬁevahou druhÛ rodÛ
Amaranthus a Atriplex nebo dvouzubce ãernoplodého
(Bidens frondosa) se mapují jako jednotka X7 Ruderální
bylinná vegetace mimo sídla. Pouze porosty s v˘skytem
drobnokvûtu pobﬁeÏního (Corrigiola litoralis) se mapují
ve v‰ech pﬁípadech. Vegetace obdobného charakteru

Mlad˘ bahnit˘ náplav ﬁeky Jihlavy u Moravsk˘ch Bránic s pﬁevahou
nízk˘ch jednolet˘ch druhÛ. V pozdûj‰ích sukcesních stadiích tyto
náplavy zarÛstají chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea).

na rybnících, kterou nelze zahrnout do podjednotky
M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ, se zaznamenává
jako X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla.

OhroÏení. Napﬁimování a prohlubování tokÛ,
zpevÀování bﬁehÛ, stavba jezÛ a pﬁehrad, ‰íﬁení
invazních druhÛ rostlin, zneãi‰tûní vod, rekreaãní
rybolov a koupání.
Management. Asanace invazních druhÛ rostlin.
Literatura. Hejn˘ et al. 1979, Kopeck˘ & Hejn˘
1992.
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Druhová kombinace

Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Dg

Alisma plantago-aquatica – Ïabník jitrocelov˘
Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum
– paÏitka pobﬁeÏní pravá
Alopecurus aequalis – psárka plavá
Bidens cernua – dvouzubec nicí
B. frondosa – dvouzubec ãernoplod˘
B. tripartita – dvouzubec trojdíln˘
Chenopodium ficifolium – merlík fíkolist˘
C. glaucum – merlík siv˘
C. polyspermum – merlík mnohosemenn˘
C. rubrum – merlík ãerven˘
Corrigiola litoralis – drobnokvût pobﬁeÏní
Cyperus fuscus – ‰áchor hnûd˘
Echinochloa crus-galli – jeÏatka kuﬁí noha
Gnaphalium uliginosum – protûÏ moãálová
Juncus bufonius – sítina Ïabí

Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dg

Dg Dm

Leersia oryzoides – tajniãka r˘Ïovitá
Limosella aquatica – blatûnka vodní
Myosoton aquaticum – kﬁehk˘‰ vodní
Persicaria hydropiper – rdesno peprník
P. lapathifolia subsp. brittingeri – rdesno ble‰ník
skvrnité
P. lapathifolia subsp. lapathifolia – rdesno ble‰ník
pravé
P. mitis – rdesno ﬁídkokvûté
Plantago uliginosa – jitrocel chudokvût˘
Potentilla supina – mochna poléhavá
Ranunculus sceleratus – pryskyﬁník lít˘
Veronica anagallis-aquatica – rozrazil drchniãkovit˘
V. anagalloides – rozrazil baÏinn˘
V. beccabunga – rozrazil potoãní
V. catenata – rozrazil pobﬁeÏní
Xanthium strumarium s. lat. – ﬁepeÀ durkoman

M7 Bylinné lemy níÏinn˘ch ﬁek
Herbaceous fringes of lowland rivers
Kateﬁina ·umberová
Natura 2000. 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities
of plains and of the montane to alpine levels (viz také M5,
A4.1, A4.2, A4.3, T1.6 a T1.8)
Smaragd. –
CORINE. 37.71 Watercourse veils
Pal. Hab. 37.71 Watercourse veils
EUNIS. E2.6/P-37.71 Watercourse veils
Fytocenologie. Svaz Senecionion fluviatilis Tüxen ex auct.:
Fallopio-Cucubaletum bacciferi Passarge (1965) 1976,
Aristolochio-Cucubaletum bacciferi (Kopeck˘ 1965)
Passarge 1976, Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium
Tüxen (1947) 1950, Convolvulo-Epilobietum hirsuti Hilbig,
Heinrich et Niemann 1972
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Vysoká vegetace tvoﬁená statn˘mi bylinami, napﬁ. Althaea officinalis,
Aristolochia clematitis, Carduus crispus, Chaerophyllum
bulbosum, Senecio sarracenicus a Urtica dioica.
Naopak traviny, nejãastûji zastoupené chrasticí
rákosovitou (Phalaris arundinacea), obvykle nedosahují
vy‰‰í pokryvnosti. Charakteristickou sloÏku této
vegetace pﬁedstavují bylinné liány, zvlá‰tû Calystegia
sepium, Cucubalus baccifer, Cuscuta europaea, Fallopia
dumetorum a Humulus lupulus, vzácnû téÏ Cuscuta
lupuliformis. Vlivem vysoké pokryvnosti vy‰‰ího bylinného patra a lián b˘vá niÏ‰í bylinné patro vyvinuto
jen fragmentárnû nebo zcela chybí.

Ekologie. Nitrofilní vysokobylinná vegetace osíd-

Bylinná vegetace lemující kanál v luÏním lese podél Dyje u Lednice.
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lující zaplavované nivy potokÛ a ﬁek, nejãastûji
v blízkém okolí toku, mrtv˘ch ramen, tÛní a na bﬁezích pﬁíkopÛ a kanálÛ. Navazuje na pobﬁeÏní vrbové
kﬁoviny se Salix triandra a S. viminalis nebo na rákosiny.
V pﬁirozen˘ch podmínkách jde o vegetaci úzk˘ch lemÛ, která se vlivem odlesÀování ﬁíãních niv, zanedbaného kosení luk a jin˘ch faktorÛ v poslední dobû ‰íﬁí.
Druhotné porosty jsou ale zpravidla znaãnû ruderalizované. PÛdy jsou hlinitopísãité aÏ písãité nebo

M7 Bylinné lemy níÏinn˘ch ﬁek
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení bylinn˘ch lemÛ níÏinn˘ch ﬁek.

‰tûrkopísãité, vzácnûji jílovité, nûkdy mírnû zasolené,
vÏdy ale s vysok˘m obsahem dusíku.

Dg Dm
Dg

Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá
Fallopia dumetorum – opletka kﬁovi‰tní
Galega officinalis – jestﬁabina lékaﬁská
Galium aparine – svízel pﬁítula
G. rivale – svízel potoãní
Humulus lupulus – chmel otáãiv˘
Myosoton aquaticum – kﬁehk˘‰ vodní
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Poa palustris – lipnice bahenní
P. trivialis – lipnice obecná
Rubus caesius – ostruÏiník jeÏiník
Senecio sarracenicus – starãek poﬁíãní
Solanum dulcamara – lilek potmûchuÈ

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû podél vût‰ích ﬁek
po celém území âR. Hojnûj‰í v˘skyt je udáván
napﬁ. z Polabí, dolního Poorliãí, z Ohﬁe, Berounky
a z Dolnomoravského i Dyjsko-svrateckého úvalu.
Poznámka k mapování. Nemapují se porosty
silnû zasaÏené invazí neofytÛ (Echinocystis lobata,
Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Reynoutria
✕bohemica, R. japonica, R. sachalinensis aj.) nebo ruderalizované porosty s pﬁevahou Galium aparine
nebo Urtica dioica, pﬁípadnû s v˘razn˘m zastoupením Artemisia vulgaris, Chenopodium spp. a Conium
maculatum.

OhroÏení. Regulace vodních tokÛ, nadmûrná
eutrofizace, ‰íﬁení invazních neofytÛ.
Management. Revitalizace ﬁíãních systémÛ,
omezování invazních druhÛ rostlin.
Literatura. Kopeck˘ 1969b, 1985.
Druhová kombinace
Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg

Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Althaea officinalis – proskurník lékaﬁsk˘
Aristolochia clematitis – podraÏec kﬁovi‰tní
Calystegia sepium – opletník plotní
Carduus crispus – bodlák kadeﬁav˘
Chaerophyllum bulbosum – krabilice hlíznatá
Cucubalus baccifer – nadmutice bobulnatá
Cuscuta europaea – kokotice evropská
C. lupuliformis – kokotice chmelová
Dipsacus fullonum – ‰tûtka planá
D. laciniatus – ‰tûtka laloãnatá

V bylinn˘ch lemech níÏinn˘ch ﬁek se ãasto vyskytuje liána opletník
plotní (Calystegia sepium) a plaziv˘ ostruÏiník jeÏiník (Rubus caesius).
Niva Svratky u Pouzdﬁan.
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R Prameni‰tû a ra‰elini‰tû

R1 Prameni‰tû
Springs
Michal Hájek

Struktura a druhové sloÏení. Prameni‰tû
vznikají zpravidla na plochách nûkolika málo m2 na v˘vûrech podzemní vody a v okolí pramenn˘ch struÏek
v luãních a lesních celcích. Ve vegetaci jsou v˘raznû
zastoupeny nebo pﬁevaÏují mechy (Bryum pseudotriquetrum, Cratoneuron spp., Dicranella palustris,
Philonotis spp., Plagiomnium affine s. lat., Rhizomnium
punctatum aj.), játrovky (Aneura pinguis, Conocephalum
conicum, Pellia spp., Preissia quadrata aj.) a ﬁasy, k nimÏ
na osvûtlenûj‰ích místech pﬁistupují nízké ostﬁice
(napﬁ. Carex canescens, C. flacca, C. nigra a C. panicea),
suchop˘ry (Eriophorum angustifolium a E. latifolium),
pﬁesliãky (Equisetum fluviatile, E. palustre a E. telmateia),
zdrojovky (Montia spp.) a dal‰í cévnaté rostliny
(napﬁ. Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium
a Stellaria alsine).

Ekologie. Pro prameni‰tû je dÛleÏit˘ trval˘ pﬁísun
tekoucí prameni‰tní vody. Druhové sloÏení je ovliv-

Àováno zejména chemismem vody úzce spjat˘m
s tvorbou pûnovcov˘ch inkrustací, nezávisle na nûm
pÛsobí míra osvûtlení, ovlivnûní listov˘m opadem a
také nadmoﬁská v˘‰ka prameni‰tû. V souladu
s tím se rozli‰ují prameni‰tû pûnovcová a bez tvorby
pûnovcÛ, prameni‰tû luãní a lesní a do zvlá‰tní podjednotky jsou ﬁazena subalpínská prameni‰tû.
Teplota vody na dostateãnû vydatn˘ch prameni‰tích jen málo kolísá bûhem roku, coÏ umoÏÀuje
v˘skyt oceanick˘ch druhÛ, rozvoj mechového patra,
ale i spásání vegetace zvûﬁí v zimním období.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû a maloplo‰nû po celém
území âR od kolinního do subalpínského stupnû.
V planárním stupni vzácnû na artézsk˘ch pramenech.

R1.1 Luãní pûnovcová
prameni‰tû
Meadow springs with tufa formation
Natura 2000. 7220 * Petrifying springs with tufa formation
(Cratoneurion) – prioritní stanovi‰tû (viz také R1.3)
Smaragd. 54.12 Hard water springs (viz také R1.3)
CORINE. 54.121 Tufa cones
Pal. Hab. 54.121 Tufa cones
EUNIS. C2.3/P-54.12 Hard water springs
Fytocenologie. Svaz Caricion davallianae Klika 1934
(viz také R2.1): Carici flavae-Cratoneuretum filicini Kovács
et Felföldy 1958. – Svaz Calthion palustris Tüxen 1937,
podsvaz Calthenion palustris (viz také T1.5): Cirsietum
rivularis Nowiƒski 1927 eriophoretosum latifoliae
Balátová-Tuláãková 1973 p. p., Cirsietum rivularis
equisetetosum telmateiae Hájek 1998
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace s in-

V˘vojovû mladá luãní pûnovcová prameni‰tû se vyznaãují mnoÏstvím
struÏek a nesouvislou vrstvou pûnovce. Hrub˘ Mechnáã u Lopeníku
v Bíl˘ch Karpatech.
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krustacemi pûnovcÛ a usazeninami vápnitého sintru
na pramenn˘ch v˘vûrech a v pramenn˘ch struÏkách.
Pûnovce mohou charakteristicky ovlivÀovat reliéf,
a to tvorbou tzv. pûnovcov˘ch jazykÛ, sukÛ a brad,
ale vût‰inou je fyziognomie dána pﬁevládající mechovou nebo ostﬁicovomechovou vegetací. Charakter
porostÛ urãují nízké ostﬁice Carex flacca, C. flava,

R1.1 Luãní pûnovcová prameni‰tû

C. lepidocarpa, C. panicea a vzácnûji C. davalliana i suchop˘ry Eriophorum angustifolium a E. latifolium.
Na nûkter˘ch prameni‰tích se objevuje pﬁedjarní
aspekt s kvetoucím podbûlem lékaﬁsk˘m (Tussilago
farfara), místy se v˘raznû uplatÀují vstavaãovité
(Dactylorhiza incarnata, D. majalis, Epipactis palustris,
Gymnadenia densiflora aj.) nebo vysoké ostﬁice,
napﬁ. Carex paniculata. Mechové patro je tvoﬁeno
druhy ﬁádÛ Bryales a Hypnales, mezi nimiÏ ãasto dominuje tmavû zelen˘ aÏ hnûdoãerven˘ vlá‰enit˘
mech Cratoneuron commutatum, zpravidla inkrustovan˘ uhliãitany. Nûkdy se ve vodû vytváﬁejí synuzie
paroÏnatek. Na vys˘chavûj‰ích prameni‰tích se nûkdy
vyvíjejí vy‰‰í porosty s bezkolencem rákosovit˘m
(Molinia arundinacea). Prameni‰tû jsou zpravidla
protkána struÏkami, v nichÏ se mohou objevit stínomilné mechorosty typické pro lesní pûnovcová
prameni‰tû (napﬁ. Conocephalum conicum, Eucladium
verticillatum, Pellia endiviifolia a Preissia quadrata).

Ekologie. Svahová, ãasto extenzivnû kosená prameni‰tní slatini‰tû v luãních porostech, zásobovaná
proudící, silnû bazickou a extrémnû minerálnû bohatou vodou s vysok˘m obsahem Ca2+, HCO3–, ãasto
i Mg2+. Determinujícím znakem je v˘skyt inkrustací
CaCO3, promísen˘ch s usazeninami nezpevnûn˘ch
kvartérních vápencÛ, slatinou, slínem, detritem,
pﬁípadnû tzv. bahenní rudou. Inkrustace vznikají
na mechov˘ch rostlinkách i na nadzemních ãástech
cévnat˘ch rostlin, zejména pﬁesliãek, schránkách
ÏivoãichÛ apod. Svrchní pÛdní horizont je z velké
ãásti tvoﬁen vápnit˘mi minerálními sedimenty a inkrustacemi, jen z men‰í ãásti ostﬁicovomechovou
slatinou.
Roz‰íﬁení. Oblasti s v˘skytem podzemních vod
bohat˘ch vápníkem, hoﬁãíkem a hydrogenuhliãita40
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Roz‰íﬁení luãních pûnovcov˘ch prameni‰È.

17°

18°

19°

nov˘mi ionty, hojnûji v karpatské oblasti Moravy,
a to v Bíl˘ch Karpatech, Host˘nsko-vsetínské
hornatinû, Zlínsk˘ch vr‰ích, Javornících a u Bílé
v Moravskoslezsk˘ch Beskydech. Vzácnû se luãní
pûnovcová prameni‰tû vyskytují v âeském krasu,
DÏbánu, âeském stﬁedohoﬁí, âeském ráji, Podorliãí
a jinde.

Poznámka k mapování. Luãní pûnovcová
prameni‰tû ãasto vytváﬁejí mozaiku s vápnit˘mi slatini‰ti a oba typy je nutné v ﬁadû pﬁípadÛ mapovat
spoleãnû. V˘skyt synuzie paroÏnatek na prameni‰ti
se zaznamenává jako mozaika s jednotkou V5 Vegetace
paroÏnatek. Mapují se pouze aktivní pûnovcová prameni‰tû s v˘skytem níÏe uveden˘ch druhÛ, nikoliv
fosilní vyschlé pûnovce.
OhroÏení. Antropogenní odvodnûní, pokles vydatnosti pramenÛ, zachycení pramene do studny, eutrofizace, zmûny v hospodaﬁení, mechanické naru‰ení
intenzivní pastvou, terénními vozidly nebo zvûﬁí,
hloubení tÛní pro obojÏivelníky.
Management. Kosení v pozdním létû, odstraÀování náletu dﬁevin.
Literatura. Hájek 1998, Hájková & Hájek 2000.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Blysmus compressus – skﬁípinka smáãknutá
Dm
Carex davalliana – ostﬁice Davallova
C. distans – ostﬁice oddálená
Dm
C. flacca – ostﬁice chabá
Dm
C. flava – ostﬁice rusá
C. lepidocarpa – ostﬁice ‰upinoplodá
Dm
C. panicea – ostﬁice prosová
Eleocharis quinqueflora – bahniãka chudokvûtá
Dm
Epipactis palustris – kru‰tík bahenní
Equisetum telmateia – pﬁesliãka nejvût‰í
Dm
Eriophorum angustifolium – suchop˘r úzkolist˘
E. latifolium – suchop˘r ‰irolist˘
Gymnadenia densiflora – pûtiprstka hustokvûtá
Juncus inflexus – sítina sivá
Dm
J. subnodulosus – sítina uzlíkatá
Dm
Molinia arundinacea – bezkolenec rákosovit˘
Parnassia palustris – tolije bahenní
Polygala amarella – vítod nahoﬁkl˘
Taraxacum sect. Palustria – pampeli‰ka „bahenní“
Triglochin palustre – baﬁiãka bahenní
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R Prameni‰tû a ra‰elini‰tû

Mechorosty
Dm
Bryum pseudotriquetrum – prutník hvûzdovit˘
Dm
Campylium stellatum – zelenka hvûzdovitá
Dg Dm
Cratoneuron commutatum – hruboÏebrec
promûnliv˘
Dg Dm
C. filicinum – hruboÏebrec kapradinov˘
Dm
Fissidens adianthoides – krondlovka netíková
Dm
Homalothecium nitens – vlasolistec vlhkomiln˘
Dm
Philonotis calcarea – vlahovka vápnomilná

R1.2 Luãní prameni‰tû
bez tvorby pûnovcÛ
Meadow springs without tufa formation
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 54.111 Soft water bryophyte springs
Pal. Hab. 54.1111 Middle European soft water bryophyte
springs
EUNIS. C2.3/P-54.11 Soft water springs
Fytocenologie. Svaz Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926
(viz také R1.5): Caltho minoris-Philonotidetum seriatae
(Kästner 1938) Hadaã 1983
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

ptaãinec mokﬁadní (Stellaria uliginosa), trávy (Agrostis
stolonifera, Glyceria fluitans, Holcus lanatus, H. mollis,
Poa trivialis aj.), nízké ostﬁice (napﬁ. Carex canescens a C. nigra), pﬁípadnû dal‰í cévnaté rostliny
(napﬁ. Cardamine amara a Equisetum fluviatile).
Mechorosty mohou tvoﬁit souvisleji zapojené synuzie s vzácnû vtrou‰en˘mi cévnat˘mi rostlinami,
nebo jsou naopak potlaãeny hust˘mi porosty zdrojovek a ptaãince, a pak se vyskytují s nízkou pokryvností. Jsou zastoupeny nûkolika druhy statn˘ch
mûﬁíkÛ (Rhizomnium punctatum s. lat.), nevûtven˘m
sivozelen˘m vlá‰enit˘m mechem Philonotis fontana,
druhy rodu Calliergon s lístky na konci lodyÏky uhlazen˘mi do ‰piãky a ãasto i vrcholoplod˘mi druhy
rodu Bryum. Ra‰eliníky se vyskytují pouze okrajovû
a vtrou‰enû na prameni‰tích tûsnû sousedících
s ra‰elini‰ti. Z játrovek se mohou vyskytnout frondózní druhy Marchantia polymorpha, Pellia epiphylla,
P. neesiana, ale i foliózní Chiloscyphus polyanthos.

Ekologie. Na vydatn˘ch pramenn˘ch v˘vûrech
uprostﬁed luk, pﬁípadnû v potÛãcích nebo na ra‰elini‰tích. Hladina vody je po cel˘ rok vysoko nad zpevnûn˘m dnem, vodní sloupec je vyplnûn vegetací
nebo organick˘mi sedimenty. Obsah vápníku ve vodû
je nízk˘ a neumoÏÀuje sráÏení pûnovcÛ.
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Roz‰íﬁení luãních prameni‰È bez tvorby pûnovcÛ. Mapka zachycuje
pouze prameni‰tû se zdrojovkami (Montia spp.), roz‰íﬁení ostatních
typÛ je nedostateãnû známé.
K nejohroÏenûj‰ím biotopÛm nepûnovcov˘ch luãních prameni‰È patﬁí
vegetace se zdrojovkou potoãní (Montia hallii). BoÏídarské ra‰elini‰tû
v Kru‰n˘ch horách.

Struktura a druhové sloÏení. Prameni‰tû
s nízkostébelnou bylinnou nebo mechovobylinnou
vegetací, v níÏ dominují zdrojovky (Montia fontana
a M. hallii) nebo vzrÛstem a zbarvením podobn˘
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Roz‰íﬁení. V˘skyt je nedostateãnû znám˘, pravdûpodobnû na celém území âR, s optimem v humidních oblastech na nevápnitém nebo slabû vápnitém
podloÏí. Ochranáﬁsky v˘znamná prameni‰tû se zdrojovkami (Montia) se vyskytují v Kru‰n˘ch horách,
Tepelské vrchovinû, Krkono‰ích, Broumovské vrchovinû, Orlick˘ch horách, na âeskomoravské vrchovinû
a fragmentárnû i v Moravskoslezsk˘ch Beskydech.

R1.2 Luãní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ

Poznámka k mapování. Ménû vydatná prameni‰tû mají zpravidla vegetaci odpovídající spí‰e
podjednotkám T1.5 Vlhké pcháãové louky nebo T1.6
Vlhká tuÏebníková lada. Podél pramenn˘ch struÏek
se rovnûÏ vyskytují porosty podjednotky M1.5
PobﬁeÏní vegetace potokÛ se zblochany (Glyceria spp.),
jejichÏ pokryvnost roste se vzdáleností od pramenného v˘vûru.

Dg Dm
Dg Dm

OhroÏení. Odvodnûní, pokles vydatnosti pramenÛ, eutrofizace, mechanické naru‰ení intenzivní
pastvou nebo terénními vozidly, hloubení tÛní
pro obojÏivelníky.

Management. UdrÏování okolního bezlesí.
Literatura. Hadaã 1983, Sádlo 1999.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis canina – psineãek psí
Dm
A. stolonifera – psineãek v˘bûÏkat˘
Caltha palustris – blatouch bahenní
Dg
Cardamine amara – ﬁeﬁi‰nice hoﬁká
Carex canescens – ostﬁice ‰edavá
C. nigra – ostﬁice obecná
Epilobium palustre – vrbovka bahenní
Equisetum fluviatile – pﬁesliãka poﬁíãní
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Glyceria fluitans – zblochan vzpl˘vav˘
G. notata – zblochan ﬁasnat˘
Holcus lanatus – medynûk vlnat˘
H. mollis – medynûk mûkk˘
Juncus articulatus – sítina ãlánkovaná
J. bulbosus – sítina cibulkatá
J. effusus – sítina rozkladitá
Dg Dm
Montia fontana – zdrojovka hladkosemenná
Dg Dm
M. hallii – zdrojovka potoãní
Myosotis nemorosa – pomnûnka hajní
Poa trivialis – lipnice obecná
Dg
Stellaria uliginosa – ptaãinec mokﬁadní
Swertia perennis – kropenáã vytrval˘
Viola palustris – violka bahenní
Mechorosty
Brachythecium rivulare – baÀatka potoãní
Bryum pseudotriquetrum – prutník hvûzdovit˘
B. weigelii – prutník WeigelÛv
Calliergon cordifolium – baﬁinatka srdãitá
C. giganteum – baﬁinatka obrovská

C. stramineum – baﬁinatka naÏloutlá
Chiloscyphus polyanthos – kﬁehutka obecná
Dicranella palustris – bezkﬁídlatka kostrbatá
Marchantia polymorpha – porostnice mnohotvárná
Pellia epiphylla – pobﬁeÏnice obecná
P. neesiana – pobﬁeÏnice Neesova
Philonotis fontana – vlahovka prameni‰tní
Plagiomnium elatum – mûﬁík SeligerÛv
Rhizomnium punctatum s. lat. – mûﬁík teãkovan˘
Sphagnum riparium – ra‰eliník pobﬁeÏní

R1.3 Lesní pûnovcová
prameni‰tû
Forest springs with tufa formation
Natura 2000. 7220 * Petrifying springs with tufa formation
(Cratoneurion) – prioritní stanovi‰tû (viz také R1.1)
Smaragd. 54.12 Hard water springs (viz také R1.1)
CORINE. 54.121 Tufa cones
Pal. Hab. 54.121 Tufa cones
EUNIS. C2.3/P-54.12 Hard water springs
Fytocenologie. Svaz Lycopodo-Cratoneurion commutati
Hadaã 1983: Pellio endiviifoliae-Cratoneuretum commutati
Rivola 1982
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Ve vegetaci lesních pûnovcov˘ch prameni‰È pﬁevaÏují mechorosty,
které jsou inkrustovány uhliãitanem vápenat˘m. Pûnovcové kaskády
na Kodû v âeském krasu.

Struktura a druhové sloÏení. Prameni‰tû
s inkrustacemi, ãasto s charakteristickou morfologií
pûnovcov˘ch sukÛ, brad a jazykÛ a s pﬁevládající
mechovou vegetací. Dominantní mech Cratoneuron
commutatum má tmavû zelenou aÏ naãervenalou
barvu a vyznaãuje se pravideln˘m vûtvením, vlá‰enitou lodyÏkou a srpovitû zahnut˘mi zubat˘mi lístky.
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Na kolmo uklonûn˘ch stûnách se mohou vyvinout
porosty drobného, inkrustacemi zcela obaleného
mechu Eucladium verticillatum. RÛznou, nûkdy i rozhodující mûrou se na druhovém sloÏení podílejí
játrovky nebo vláknité ﬁasy. Cévnaté rostliny jsou
mezi mechorosty a ﬁasami jen vtrou‰eny.

Ekologie. Zastínûná pûnovcová prameni‰tû v lesním
podrostu s minerálnû bohatou a silnû bazickou vodou.
âasto jde o star‰í prameni‰tû neÏ u luãního pûnovcového typu, v dÛsledku ãehoÏ mohou pûnovcové
sedimenty dosahovat i nûkolikametrové mocnosti.
Na nûkter˘ch lokalitách se kromû uhliãitanÛ usazují
také slouãeniny Ïeleza (tzv. bahenní ruda). Vût‰ímu
rozvoji bylinného patra brání zastínûní a ãasto i mohutná vrstva listového opadu.

Roz‰íﬁení. âesk˘ kras, Kﬁivoklátsko, DÏbán,
âeské stﬁedohoﬁí, Pojizeﬁí, Litenãické vrchy, Bílé
Karpaty, Zlínské vrchy, Host˘nsko-vsetínská hornatina, Podbeskydská pahorkatina, vzácnû i jinde.
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Literatura. Stuchl˘ 1976, Rivola 1982, Hájek
1998, Novosadová 1999.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Brachypodium sylvaticum – váleãka lesní
Cardamine amara – ﬁeﬁi‰nice hoﬁká
Carex flacca – ostﬁice chabá
Chrysosplenium alternifolium – mokr˘‰ stﬁídavolist˘
Equisetum telmateia – pﬁesliãka nejvût‰í
Festuca rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Geranium robertianum – kakost smrdut˘
Petasites albus – devûtsil bíl˘
Mechorosty
Brachythecium rivulare – baÀatka potoãní
Bryum pseudotriquetrum – prutník hvûzdovit˘
Conocephalum conicum – mﬁíÏkovec kuÏelovit˘
Dg Dm
Cratoneuron commutatum – hruboÏebrec
promûnliv˘
Dg
C. filicinum – hruboÏebrec kapradinov˘
Dg
Didymodon tophaceus – vousatûnka vápenná
Dg
Eucladium verticillatum – krasatka pﬁeslenitá
Dg
Fissidens gracillifolius – krondlovka nejmen‰í
Dg
Pellia endiviifolia – pobﬁeÏnice Fabbroniova
Philonotis calcarea – vlahovka vápnomilná
Rhizomnium punctatum – mûﬁík teãkovan˘
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Roz‰íﬁení lesních pûnovcov˘ch prameni‰È.

Poznámka k mapování. Mapují se aktivní
pûnovcová prameni‰tû s v˘skytem níÏe uveden˘ch
druhÛ nebo aktivní pûnovcová prameni‰tû bez vegetace vy‰‰ích rostlin (pouze s ﬁasovou vegetací).
Nemapují se fosilní vyschlé pûnovce bez aktivního
pramene. Lesní pûnovcová prameni‰tû mohou b˘t
obklopena témûﬁ jak˘mkoliv typem lesa, ãastûj‰í je
v‰ak v˘skyt v ol‰inách.

OhroÏení. Svedení pramene na hluboce zaﬁíznutou
lesní cestu, rozjeÏdûní lesní mechanizací, v˘sadba
smrkov˘ch kultur.

Lesní pûnovcové prameni‰tû bez vegetace vy‰‰ích rostlin, kde se
na usazování uhliãitanu vápenatého podílejí zejména ﬁasy. Prostﬁedí
mÛÏe b˘t pro vy‰‰í rostliny nepﬁíznivé nejen v dÛsledku zastínûní,

Management. Îádn˘.

ale také kvÛli vysokému obsahu kovÛ, napﬁíklad Ïeleza, které se
projevuje rezav˘m zbarvením substrátu.
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R1.4 Lesní prameni‰tû
bez tvorby pûnovcÛ
Forest springs without tufa formation
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 54.112 Bittercress springs
Pal. Hab. 54.112 Bittercress springs
EUNIS. C2.3/P-54.11 Soft water springs
Fytocenologie. Svaz Cardaminion amarae Maas 1959:
Cardaminetum amarae (Br.-Bl. 1926) Maas 1959,
Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii Maas 1959,
Chrysosplenietum oppositifolii Oberdorfer et Philippi 1977,
Veronico montanae-Caricetum remotae S˘kora in Hadaã 1983,
Carici remotae-Calthetum laetae Coldea 1978, Caricetum
remotae (Kästner 1941) Schwickerath 1944. – Svaz Petasition
officinalis Sillinger 1933 (viz také M5): Chaerophylletum
cicutariae Zlatník 1928
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Struktura a druhové sloÏení. Prameni‰tû
s ﬁídce zapojenou bylinnou nebo mechovobylinnou
vegetací, v nûkter˘ch pﬁípadech témûﬁ bez vegetace.
Fyziognomii udávají nejãastûji ostﬁice (Carex remota
a C. sylvatica, v karpatské oblasti také C. pendula)
a trávy (napﬁ. Brachypodium sylvaticum a Festuca
gigantea), z ostatních cévnat˘ch rostlin zejména
Cardamine amara, Chrysosplenium alternifolium, C. oppositifolium a Petasites albus, vzácnûji i pﬁesliãky
(Equisetum arvense, E. sylvaticum a E. telmateia).
Na nûkter˘ch lokalitách se utváﬁí vysokobylinná vegetace s Eupatorium cannabinum, Impatiens noli-tangere
nebo Stachys sylvatica. V mechovém patﬁe nejãastûji
pﬁevládají statné bokoplodé mechy (napﬁ. Brachythecium
rivulare a Cratoneuron filicinum) a játrovky (napﬁ. Pellia
epiphylla).
Ekologie. Lesní zastínûná prameni‰tû s mûkkou
vodou, jejíÏ nízk˘ obsah vápníku a hydrogenuhliãitanov˘ch aniontÛ neumoÏÀuje sráÏení pûnovcÛ.
Vegetace je potlaãována zastínûním stromov˘m
patrem a mnoÏstvím listového opadu. Na rozsáhlej‰ích
prameni‰tích ménû ovlivnûn˘ch korunov˘m zápojem
dﬁevin se proto nacházejí zapojenûj‰í a vy‰‰í porosty.
Lesní prameni‰tû se vyvíjejí jak na humózních, tak
i kamenit˘ch pÛdách, v mnoh˘ch pﬁípadech i na mokr˘ch skalách. V tom pﬁípadû mohou b˘t pﬁevládající
sloÏkou vegetace li‰ejníky a mechorosty.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení lesních prameni‰È bez tvorby
pûnovcÛ.

Roz‰íﬁení. Po celém území âR s hojnûj‰ím
v˘skytem v podhorsk˘ch a horsk˘ch polohách.

Lesní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ jsou na jaﬁe nápadná díky bíl˘m
kvûtÛm ﬁeﬁi‰nice hoﬁké (Cardamine amara).

Poznámka k mapování. Pokud z podmáãené
pramenné plochy vyrÛstají stromy, zpravidla ol‰e
nebo jasany, mapuje se pouze podjednotka L2.2 Údolní
jasanovo-ol‰ové luhy. V opaãném pﬁípadû se lesní pra-
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meni‰tû pro svÛj maloplo‰n˘ charakter nejãastûji
mapují v mozaice s jednotkami lesních biotopÛ.

R1.5 Subalpínská prameni‰tû
Subalpine springs

OhroÏení. Svedení pramene na hluboce zaﬁezanou
lesní cestu, rozjeÏdûní lesní mechanizací, v˘sadba
smrkov˘ch kultur.

Management. Îádn˘.
Literatura. Hadaã 1983, Sofron & Vondráãek
1986, Novosadová 1999.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Brachypodium sylvaticum – váleãka lesní
Caltha palustris – blatouch bahenní
Dg Dm
Cardamine amara – ﬁeﬁi‰nice hoﬁká
Dm
Carex pendula – ostﬁice pﬁevislá
Dg Dm
C. remota – ostﬁice ﬁídkoklasá
C. sylvatica – ostﬁice lesní
Dg Dm
Chrysosplenium alternifolium – mokr˘‰ stﬁídavolist˘
Dg Dm
C. oppositifolium – mokr˘‰ vstﬁícnolist˘
Circaea alpina – ãarovník alpsk˘
Crepis paludosa – ‰karda bahenní
Equisetum arvense – pﬁesliãka rolní
Dm
E. sylvaticum – pﬁesliãka lesní
Dm
E. telmateia – pﬁesliãka nejvût‰í
Dm
Eupatorium cannabinum – sadec konopáã
Festuca gigantea – kostﬁava obrovská
Glyceria nemoralis – zblochan hajní
Dm
Impatiens noli-tangere – net˘kavka nedÛtklivá
Mycelis muralis – mléãka zední
Myosotis nemorosa – pomnûnka hajní
Parnassia palustris – tolije bahenní
Dg Dm
Petasites albus – devûtsil bíl˘
Rumex sanguineus – ‰Èovík krvav˘
Stachys sylvatica – ãistec lesní
Stellaria uliginosa – ptaãinec mokﬁadní
Veronica beccabunga – rozrazil potoãní
Dg Dm
V. montana – rozrazil horsk˘
Mechorosty
Brachythecium mildeanum – baÀatka Mildeova
Dg Dm
B. rivulare – baÀatka potoãní
Conocephalum conicum – mﬁíÏkovec kuÏelovit˘
Dg
Cratoneuron filicinum – hruboÏebrec kapradinov˘
Dm
Dicranella palustris – bezkﬁídlatka kostrbatá
Fissidens taxifolius – krondlovka tisolistá
Dg
Pellia epiphylla – pobﬁeÏnice obecná
Dg
Rhizomnium punctatum – mûﬁík teãkovan˘
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Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 54.111 Soft water bryophyte springs
Pal. Hab. 54.1111 Middle European soft water
bryophyte springs
EUNIS. C2.3/P-54.11 Soft water springs
Fytocenologie. Svaz Swertio-Anisothecion squarrosi
Hadaã 1983: Mniobryetum albicantis ·marda 1950,
Allio sibirici-Cratoneuretum filicini Jeník et al. 1980, Allietum
sibirici ·marda 1950, Crepido paludosae-Philonotidetum
seriatae Hadaã et VáÀa 1971, Epilobio alsinifolii-Philonotidetum
seriatae Hadaã et VáÀa 1971, Swertietum perennis
Zlatník 1928. – V˘skyty vegetace svazu CardaminoMontion Br.-Bl. 1926 nad horní hranicí lesa (viz také R1.2)
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Pramen Moravice v Hrubém Jeseníku je pﬁíkladem subalpínsk˘ch prameni‰È s mûkkou, trvale chladnou vodou, kde pﬁevládají vrcholoplodé mechy.

Struktura a druhové sloÏení. Nesouvisle zapojená prameni‰tû nad horní hranicí lesa, ve kter˘ch
mÛÏe pﬁevaÏovat sloÏka bylinná i mechová. V bylinném
patﬁe se vyskytují ‰áchorovité rostliny (napﬁ. Carex
nigra a Trichophorum alpinum), ale i trávy, sítiny a jiné
byliny vãetnû horsk˘ch druhÛ (napﬁ. Allium schoenoprasum subsp. alpinum, Epilobium alsinifolium a Swertia
perennis). V mechovém patﬁe mohou pﬁevládat rÛzné
druhy mechorostÛ, napﬁ. Cratoneuron commutatum,
kter˘ je jinak typick˘ pro pûnovcová prameni‰tû,
zde v‰ak není inkrustovan˘, dále vrcholoplod˘

R1.5 Subalpínská prameni‰tû

mech Dicranella palustris s dolÛ zahnut˘mi lístky,
druhy rodÛ Brachythecium, Bryum a Philonotis a rÛzné
frondózní i foliózní játrovky.

Ekologie. Nezastínûná prameni‰tû nad horní hranicí lesa, pﬁípadnû i pod ní na lavinov˘ch drahách
a u potokÛ. PÛdní profil je mûlk˘, nezra‰elinûl˘
a nûkdy se tato vegetace vyskytuje i na skalách. Voda
má rÛzn˘ chemismus a reakce prostﬁedí je nejãastûji
neutrální.

Roz‰íﬁení. Krkono‰e, Králick˘ SnûÏník a Hrub˘
Jeseník.
40

45

50

55

60

65

70

75
51°

50

55

50°

60

Druhová kombinace
Bylinné patro
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Alchemilla ser. Subglabrae – kontryhel
Dg Dm
Allium schoenoprasum subsp. alpinum – paÏitka
pobﬁeÏní horská
Bartsia alpina – lepnice alpská
Caltha palustris – blatouch bahenní
Carex canescens – ostﬁice ‰edavá
Dm
C. nigra – ostﬁice obecná
Dg
Epilobium alsinifolium – vrbovka Ïabincolistá
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Dg
Swertia perennis – kropenáã vytrval˘
Tephroseris crispa – starãek potoãní
Trichophorum alpinum – suchop˘rek alpsk˘
Trollius altissimus – upolín evropsk˘
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice bílá
Lobelova
Viola biflora – violka dvoukvûtá
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Roz‰íﬁení subalpínsk˘ch prameni‰È.

Poznámka k mapování. Zra‰elinûlá vysokohorská prameni‰tû s nízk˘m obsahem rozpu‰tûn˘ch
minerálÛ se ﬁadí k podjednotce R2.2 Nevápnitá
mechová slatini‰tû. Vysokohorsk˘ typ nevápnit˘ch
slatini‰È se od subalpínsk˘ch prameni‰È odli‰uje dominancí zeleného aÏ narezavûlého, na vrcholu lodyÏky
spirálnû zatoãeného mechu Drepanocladus exannulatus, naãervenalého vûtveného mechu Calliergon
sarmentosum s lístky na konci lodyÏek uhlazen˘mi
do ‰piãky, vy‰‰ím zastoupením ostﬁic a nûkdy i vtrou‰en˘mi ra‰eliníky.

Mechorosty
Blindia acuta – roÏínka ostrá
Dg
Bryum schleicheri – prutník SchleicherÛv
Dg
B. weigelii – prutník WeigelÛv
Chiloscyphus polyanthos – kﬁehutka obecná
Dg Dm
Dicranella palustris – bezkﬁídlatka kostrbatá
Pellia epiphylla – pobﬁeÏnice obecná
P. neesiana – pobﬁeÏnice Neesova
Dg Dm
Philonotis fontana – vlahovka prameni‰tní
Dg Dm
P. seriata – vlahovka ﬁazená
Pohlia wahlenbergii – paprutkovník bûlav˘
Dg Dm
Rhizomnium punctatum s. lat. – mûﬁík teãkovan˘
Dg
Scapania uliginosa – k˘lnatka mokﬁadní

OhroÏení. Pokles vydatnosti pramenÛ, pﬁíli‰né
mechanické naru‰ení a eutrofizace intenzivní pastvou,
pohybem turistÛ, terénních vozidel nebo zvûﬁe, zalesÀování okolí.
Management. Îádn˘.
Literatura. ·marda 1950, Hadaã & VáÀa 1971,
Berciková 1976, Jeník et al. 1980, Hadaã 1983,
Krahulec 1990a.

Zvlá‰tním typem subalpínsk˘ch prameni‰È jsou porosty ãesneku paÏitky
horské (Allium schoenoprasum subsp. alpinum), které se vyskytují
zejména v Hrubém Jeseníku.
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R2 Slatinná a pﬁechodová ra‰elini‰tû
Fens and transitional mires
Michal Hájek & Kamil Rybníãek

Struktura a druhové sloÏení. Plochá, na pramenech nûkdy ãoãkovitû vyklenutá minerotrofní
ra‰elini‰tû. Jejich vegetaci tvoﬁí ostﬁicovomechové,
nûkdy i extenzivnû kosené porosty, vût‰inou s velmi
dobﬁe vyvinut˘m mechov˘m patrem o pokryvnosti
aÏ 90 % a s nízk˘m nebo stﬁednû vysok˘m bylinn˘m
patrem, podle druhu dominantní ostﬁice o v˘‰ce
(10–)20–70(–100) cm. Keﬁíãky a keﬁe se vyskytují
jen vzácnû a s velmi nízkou pokryvností (napﬁ. Frangula
alnus, Salix spp., Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea).
Mezi cévnat˘mi rostlinami se nejvíce uplatÀují ostﬁice
(Carex davalliana, C. echinata, C. flava s. lat., C. nigra,
C. panicea, C. rostrata aj.) a suchop˘ry (Eriophorum
angustifolium a E. latifolium), jejichÏ chm˘r urãuje
v létû vzhled nûkter˘ch porostÛ. Vyskytují se i jiné
traviny, pﬁesliãky (Equisetum spp.) a dvoudûloÏné
rostliny. Mechové patro mÛÏe b˘t tvoﬁeno ra‰eliníky (Sphagnum spp.) i mechy z ãeledí Amblystegiaceae
a Bryaceae. Prokoﬁenûní je vût‰inou hluboké jen
do 20–30 cm.

R2.1 Vápnitá slatini‰tû
Calcareous fens
Natura 2000. 7230 Alkaline fens
Smaragd. 54.2 Rich fens
CORINE. 54.2 Rich fens
Pal. Hab. 54.2 Rich fens
EUNIS. D4.1 Rich fens, including eutrophic tall-herb fens
and calcareous flushes and soaks
Fytocenologie. Svaz Caricion davallianae Klika 1934
(viz také R1.1): Juncetum subnodulosi Koch 1926,
Eleocharitetum pauciflorae Lüdi 1921, Valeriano dioicaeCaricetum davallianae (Kuhn 1937) Moravec in Moravec
et Rybníãková 1964, Schoenetum nigricantis Koch 1926,
Seslerietum uliginosae (Palmgren 1916) Soó 1941, Valeriano
simplicifoliae-Caricetum flavae Paw∏owski et al. 1960
Potenciální vegetace. 47 Komplex ostﬁicov˘ch
a ostﬁicovomechov˘ch spoleãenstev minerotrofních ra‰elini‰È
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Ekologie. Minerotrofní ra‰elini‰tû s vyvinutou
vrstvou organogenních sedimentÛ (slatiny nebo ra‰eliny), zásobované pﬁeváÏnû podzemní vodou obohacenou o vápník a dal‰í kationty. Obsah vápníku klesá
od vápnit˘ch slatini‰È pﬁes nevápnitá mechová slatini‰tû aÏ k vápníkem chud˘m pﬁechodov˘m ra‰elini‰tím. Tento trofick˘ gradient mÛÏe v nûkter˘ch
oblastech souviset s postupující sukcesí. Slatinná
a pﬁechodová ra‰elini‰tû se vyskytují jak na pramenech,
tak na okrajích vodních nádrÏí, pﬁechodová ra‰elini‰tû i na ãásteãnû odtûÏen˘ch neodvodnûn˘ch
vrchovi‰tích a minerálnû bohat‰ích okrajích vrchovi‰È v tzv. laggu. Mohou b˘t pﬁirozenou vegetací,
ale ãastûji jde o extenzivnû kosené ra‰elinné a slatinné louky.
Roz‰íﬁení. Po celém území âR od nejniÏ‰ích
poloh aÏ po subalpínsk˘ stupeÀ s optimem v˘skytu
v humidních oblastech na horninách krystalinika.
Vápnité slatini‰tû s ‰á‰inou rezavou (Schoenus ferrugineus)
na Hrabanovské ãernavû u Lysé nad Labem.
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R2.1 Vápnitá slatini‰tû

Struktura a druhové sloÏení. Minerotrofní
ra‰elini‰tû s ostﬁicovomechovou vegetací a pﬁevládajícími ‰áchorovit˘mi rostlinami. Fyziognomicky
se ãasto uplatÀuje drobnû trsnatá ostﬁice Davallova
(Carex davalliana) a suchop˘ry (Eriophorum spp.).
Mechové patro je tvoﬁeno mechy ãeledi
Amblystegiaceae, ra‰eliníky chybûjí. V tÛÀkách a na naru‰en˘ch místech se nûkdy vyskytují paroÏnatky.
Nûkterá slatini‰tû se vyznaãují dominancí vzácnûj‰ích
druhÛ Eleocharis quinqueflora, Juncus subnodulosus,
Schoenus ferrugineus, S. nigricans, Sesleria caerulea
a Tofieldia calyculata, v Karpatech také Valeriana
simplicifolia.

tolerantních ra‰eliníkÛ. Nûkdy se v tÛÀkách na slatini‰ti vyskytují paroÏnatky, které se mapují jako samostatná jednotka V5 Vegetace paroÏnatek, zpravidla
v rámci mozaiky se slatini‰tûm.

OhroÏení. Povrchové odvodnûní, sníÏení hladiny
podzemní vody nebo ãerpání pitné vody z podloÏí
a následná mineralizace slatiny, zarÛstání dﬁevinami
a rákosem, eutrofizace (letecké hnojení, splachy
z polí), mechanické naru‰ování tûÏkou mechanizací
nebo zvûﬁí, zalesÀování.
Management. Extenzivní kosení v pozdním létû,
zejména na místech s niÏ‰í hladinou podzemní vody
nebo tam, kde hrozí zv˘‰en˘ pﬁísun dusíku a fosforu, odstraÀování náletu dﬁevin, hrazení odvodÀovacích struh.

Ekologie. Plochá údolní i svahová prameni‰tní
ra‰elini‰tû, po cel˘ rok zásobovaná vodou bohatou
na Ca2+ a dal‰í ionty. Ra‰elinn˘ horizont obsahuje
znaãné mnoÏství minerálních ãástic. Na údolních
slatini‰tích jde ãasto o zazemnûné tÛÀky a vodní nádrÏe, v nichÏ se vytvoﬁily dne‰ní vrstvy jezerní kﬁídy,
pﬁípadnû dal‰ích vápnit˘ch sedimentÛ.

Literatura. Klika 1947, Kopeck˘ 1960, Moravec
& Rybníãková 1964, Moravec 1966, Rybníãek
in Rybníãek et al. 1984, Sádlo 1998b.

Roz‰íﬁení. Slavkovsk˘ les, DÏbán, Dokeská pá-

Druhová kombinace

nev, stﬁední Pojizeﬁí, hojnûji v Polabí, dále
Podorliãí, jihozápadní âechy, severov˘chodní ãást
âeskomoravské vrchoviny, Svitavsko, moravské
Karpaty a u Milotic na Hodonínsku.

Bylinné patro
Dg
Blysmus compressus – skﬁípinka smáãknutá
Dg Dm
Carex davalliana – ostﬁice Davallova
Dg
C. hostiana – ostﬁice Hostova
Dg Dm
C. lepidocarpa – ostﬁice ‰upinoplodá
Dactylorhiza incarnata – prstnatec pleÈov˘
D. traunsteineri – prstnatec TraunsteinerÛv
Dg Dm
Eleocharis quinqueflora – bahniãka chudokvûtá
Dm
Eriophorum latifolium – suchop˘r ‰irolist˘
Gymnadenia densiflora – pûtiprstka hustokvûtá
Dg Dm
Juncus subnodulosus – sítina uzlíkatá
Ligularia sibirica – popelivka sibiﬁská
Dg
Liparis loeselii – hlízovec LoeselÛv
Dm
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Dg
Orchis palustris – vstavaã bahenní
Dg
Pinguicula bohemica – tuãnice ãeská
Dg
P. vulgaris – tuãnice obecná
Dg Dm
Schoenus ferrugineus – ‰á‰ina rezavá
Dg Dm
S. nigricans – ‰á‰ina naãernalá
Dg Dm
Sesleria caerulea – pûchava slatinná
Taraxacum sect. Palustria – pampeli‰ka „bahenní“
Valeriana dioica – kozlík dvoudom˘
Dg
V. simplicifolia – kozlík celolist˘
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Roz‰íﬁení vápnit˘ch slatini‰È.

Poznámka k mapování. K této podjednotce
se ﬁadí také ﬁídké nízké rákosiny s bezkolencem
modr˘m (Molinia caerulea) a podrostem bazifilních
slatinn˘ch druhÛ, které jsou roz‰íﬁeny zejména
v niÏ‰ích polohách âeské tabule. Vápnitá slatini‰tû
se vyskytují v terénu samostatnû nebo na kontaktu
s porosty podjednotky R1.1 Luãní pûnovcová prameni‰tû. Mohou tûsnû sousedit i s porosty podjednotky
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû s v˘skytem kalci-
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R Prameni‰tû a ra‰elini‰tû

Mechorosty
Dm
Bryum pseudotriquetrum – prutník hvûzdovit˘
Campylium polygamum – zelenka mnohosnubná
C. stellatum – zelenka hvûzdovitá
Dg Dm
Drepanocladus revolvens s. lat. – srpnatka
závitkolistá
Fissidens adianthoides – krondlovka netíková
Philonotis calcarea – vlahovka vápnomilná

R2.2 Nevápnitá mechová
slatini‰tû
Acidic moss-rich fens
Natura 2000. 7140 Transition mires and quaking bogs
(viz také M1.6 a R2.3)
Smaragd. 54.5 Transition mires (viz také M1.6 a R2.3)
CORINE. 54.4 Acidic fens, 54.5 Transition mires
Pal. Hab. 54.4 Acidic fens, 54.5 Transition mires
EUNIS. D2.2 Acid flushes and marshes, dominated by small
sedges and often sphagna, D3.1 Transition mires
Fytocenologie. Svaz Caricion fuscae Koch 1926:
Caricetum goodenowii Braun 1915, Willemetio-Caricetum
paniceae Moravec 1965. – Svaz Caricion lasiocarpae
Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949: Drepanoclado
revolventis-Caricetum lasiocarpae (Koch 1926)
Rybníãek in Rybníãek et al. 1984, Amblystegio
scorpioidis-Caricetum limosae Osvald 1923, Amblystegio
stellati-Caricetum dioicae Osvald 1925, Drepanoclado
revolventis-Caricetum diandrae (Kopeck˘ 1960) Rybníãek
in Rybníãek et al. 1984. – Svaz Caricion demissae
Rybníãek 1964: Scorpidio-Utricularietum
sensu Rybníãek 1964, Chrysohypno-Trichophoretum
alpini Hadaã in Bﬁezina et al. 1964, Amblystegio
stellati-Caricetum paniceae Osvald 1925. – Svaz
Drepanocladion exannulati Krajina 1933: Calliergo
sarmentosi-Eriophoretum angustifolii Nordhagen 1927.
– Svaz Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion
Dahl 1957: Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii
Rybníãek 1974, Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931,
Sphagno-Caricetum appropinquatae (·marda 1948)
Rybníãek 1974, Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae
Rybníãek in Rybníãek et al. 1984
Potenciální vegetace. 47 Komplex ostﬁicov˘ch
a ostﬁicovomechov˘ch spoleãenstev minerotrofních ra‰elini‰È
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Struktura a druhové sloÏení. Plochá nebo
ãoãkovitû vyklenutá ostﬁicovo-mechová ra‰elini‰tû
s bohatû vyvinut˘m mechov˘m patrem a rÛznû
zapojen˘m bylinn˘m patrem. Nûkdy se vytváﬁejí
plo‰ky s volnou vodní hladinou a submerzními mechorosty. Pﬁevládají nízké ostﬁice (Carex flava s. lat.,
C. nigra a C. panicea) nebo vy‰‰í ostﬁice (Carex
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appropinquata, C. lasiocarpa a C. rostrata) a jiné ‰áchorovité rostliny spolu s tzv. hnûd˘mi mechy ãeledi
Amblystegiaceae. FermeÏovû hnûdé aÏ zelené druhy
rodu Drepanocladus se srpovitû zahnut˘mi lístky doprovází Ïlutozelen˘ mech Campylium stellatum s kostrbatû zahnut˘mi lístky, zplo‰tûl˘, na vrcholu lodyÏek
srpovitû zahnut˘ mech Hypnum pratense, dvouﬁadû
olistûn˘ Fissidens adianthoides a vlá‰enité mechy
Aulacomnium palustre a Homalothecium nitens; ãasté
jsou i druhy rodÛ Calliergon a Calliergonella cuspidata
s konci lodyÏek uhlazen˘mi do hrotité ‰piãky a vrcholoplod˘ mech Bryum pseudotriquetrum s ãervenou
lodyÏkou. Ra‰eliníky, typické pro podjednotku R2.3,
se vyskytují pouze v˘jimeãnû, a to: (a) na sukcesnû pokroãil˘ch vápnit˘ch slatini‰tích, kde se setkávají cévnaté rostliny nároãné na obsah minerálÛ (napﬁ. Carex davalliana, C. lepidocarpa, Epipactis palustris a Eriophorum
latifolium) s ãervenû zbarven˘m kalcitolerantním ra‰eliníkem Sphagnum warnstorfii a zelen˘mi aÏ nahnûdl˘mi ra‰eliníky mezotrofních substrátÛ
(Sphagnum contortum, S. subnitens, S. subsecundum
a S. teres), pﬁípadnû i s rosnatkou okrouhlolistou
(Drosera rotundifolia); (b) na mezotrofních slabû kysel˘ch zra‰elinûl˘ch nebo ra‰elinn˘ch pÛdách s vegetací
nízk˘ch ostﬁic (Carex demissa, C. echinata, C. flava,
C. nigra, C. panicea a C. pulicaris), kde se mÛÏe
vtrou‰enû vyskytnout Sphagnum teres nebo nûkter˘
ze zelenohnûd˘ch ra‰eliníkÛ sekce Subsecunda.

Ekologie. Údolní i prameni‰tní mezotrofní a eutrofní ra‰elini‰tû a ra‰elinné louky s rÛznou mocností
ra‰eliny (ﬁádovû v desítkách centimetrÛ), ãasto
s pﬁímûsí jílu nebo písku. Reakce prostﬁedí je slabû
kyselá nebo neutrální, voda má stﬁednû vysok˘ obsah
iontÛ. K jednotce náleÏí i zra‰elinûlá subalpínská
prameni‰tû a jezírka sycená oligotrofní vodou s pﬁevládajícími mechorosty.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po vût‰inû území âR
s v˘jimkou nejteplej‰ích oblastí s minerálnû bohat˘m
podloÏím. TûÏi‰tû roz‰íﬁení leÏí v oblastech s pﬁevládajícími horninami krystalinika a slabû vápnit˘mi
sedimenty.

Poznámka k mapování. Nevápnitá mechová
slatini‰tû mohou tûsnû sousedit s vápnit˘mi slatini‰ti,
na která místy sukcesnû navazují porosty se Sphagnum
warnstorfii. Mohou se rovnûÏ mozaikovitû prolínat
s pﬁechodov˘mi ra‰elini‰ti. Pﬁi rozli‰ování podjed-

R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
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Roz‰íﬁení nevápnit˘ch mechov˘ch slatini‰È.

notek je nutné pozornû sledovat sloÏení mechového
patra, hlavnû v˘skyt ra‰eliníkÛ.

OhroÏení. Odvodnûní, zarÛstání dﬁevinami,
eutrofizace (letecké hnojení, splachy z polí), mechanické naru‰ování tûÏkou mechanizací, zvûﬁí nebo dobytkem, zalesÀování.

Management. Extenzivní kosení v pozdním létû
(zejména na místech s niÏ‰í hladinou podzemní vody
nebo tam, kde hrozí zv˘‰en˘ pﬁísun dusíku a fosforu),
odstraÀování náletu dﬁevin, hrazení odvodÀovacích
struh, na intenzivnû vyuÏívan˘ch pastvinách oplocení
slatini‰tû.

Literatura. Hadaã & VáÀa 1967, Rybníãek 1974,
Rybníãek in Rybníãek et al. 1984.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis canina – psineãek psí
Dm
Carex appropinquata – ostﬁice odchylná

Dg Dm
Dm
Dg Dm
Dm
Dg Dm
Dm
Dg
Dm
Dm
Dm
Dm

C. canescens – ostﬁice ‰edavá
C. davalliana – ostﬁice Davallova
C. demissa – ostﬁice sklonûná
C. dioica – ostﬁice dvoudomá
C. echinata – ostﬁice jeÏatá
C. flava – ostﬁice rusá
C. lasiocarpa – ostﬁice plstnatoplodá
C. nigra – ostﬁice obecná
C. panicea – ostﬁice prosová
C. pulicaris – ostﬁice ble‰ní
C. rostrata – ostﬁice zobánkatá
Epilobium palustre – vrbovka bahenní
Epipactis palustris – kru‰tík bahenní
Eriophorum angustifolium – suchop˘r úzkolist˘
E. latifolium – suchop˘r ‰irolist˘
Oxycoccus palustris s. lat. – klikva bahenní
Ranunculus flammula – pryskyﬁník plamének
Trichophorum alpinum – suchop˘rek alpsk˘
Viola palustris – violka bahenní

Mechorosty
Dm
Aulacomnium palustre – klamonoÏka bahenní
Dg
Calliergon giganteum – baﬁinatka obrovská
Dg Dm
Campylium stellatum – zelenka hvûzdovitá
Dicranum bonjeanii – dvouhrotec bahenní
Dm
Drepanocladus revolvens – srpnatka závitkolistá
Dg
Homalothecium nitens – vlasolistec vlhkomiln˘
Dg Dm
Hypnum pratense – jílovka luãní
Philonotis fontana – vlahovka prameni‰tní
Dg
Sphagnum contortum – ra‰eliník modﬁínov˘
Dg
S. flexuosum – ra‰eliník odchyln˘
Dg
S. subsecundum – ra‰eliník jednostrann˘
Dg
S. teres – ra‰eliník obl˘
Dg
S. warnstorfii – ra‰eliník WarnstorfÛv

Nevápnitá mechová slatini‰tû se suchop˘rem úzkolist˘m (Eriophorum angustifolium) se ãasto vyskytují v návaznosti na vlhké pcháãové louky.
Pohoﬁí na ·umavû v Novohradsk˘ch horách.
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R Prameni‰tû a ra‰elini‰tû

R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
Transitional mires
Natura 2000. 7140 Transition mires and quaking bogs
(viz také M1.6 a R2.2)
Smaragd. 54.5 Transition mires (viz také M1.6 a R2.2)
CORINE. 54.5 Transition mires
Pal. Hab. 54.5 Transition mires
EUNIS. D3.1 Transition mires
Fytocenologie. Svaz Eriophorion gracilis Preising
in Oberdorfer 1957: Agrostio caninae-Caricetum diandrae
Paul et Lutz 1941, Carici limosae-Sphagnetum contorti
Warén 1926, Carici chordorrhizae-Sphagnetum obtusi
Warén 1926, Phragmito-Caricetum lasiocarpae Rybníãek
in Rybníãek et al. 1984. – Svaz Sphagno recurvi-Caricion
canescentis Passarge (1964) 1978: Junco filiformisSphagnetum recurvi Osvald 1923, Polytricho communisMolinietum coeruleae Hadaã in Hadaã et VáÀa 1967, Carici
rostratae-Sphagnetum apiculati Osvald 1923, Sphagno recurviCaricetum limosae Osvald 1923, Carici filiformis-Sphagnetum
apiculati Warén 1926, Carici chordorrhizae-Sphagnetum
apiculati Warén 1926, Carici echinatae-Sphagnetum Soó 1934
Potenciální vegetace. 48 Komplex ostﬁicovora‰eliníkov˘ch
spoleãenstev minerotrofních ra‰elini‰È
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Struktura a druhové sloÏení. Svahová nebo
údolní minerotrofní ra‰elini‰tû pokrytá ostﬁicovora‰eliníkovou vegetací s dominancí zelenû a hnûdû
zbarven˘ch ra‰eliníkÛ ze sekcí Cuspidata a Subsecunda,
statn˘ch ra‰eliníkÛ ze sekce Sphagnum i ploníkÛ
(Polytrichum commune a P. strictum). Mezi ra‰eliníky
b˘vají vtrou‰eny jednotlivé lodyÏky jin˘ch mechorostÛ, nejãastûji ‰piãat˘, ‰tíhl˘ a ﬁídce olistûn˘
Calliergon stramineum, v tÛÀkách i srpovitû zahnut˘
Drepanocladus exannulatus. Bylinné patro má niÏ‰í pokryvnost, uplatÀují se nízké ostﬁice (Carex chordorrhiza,
C. echinata a C. nigra) nebo vysoké ostﬁice (Carex lasiocarpa a C. rostrata), ale i jiné ‰áchorovité rostliny
(Eriophorum angustifolium a E. gracile), pﬁesliãky
(Equisetum fluviatile), vzácnûji trávy (Agrostis canina,
v Beskydech i Nardus stricta). Místy rostou i keﬁíãky
(Oxycoccus palustris s. lat., Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea). Nûkdy má velkou pokryvnost rosnatka
okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).
Ekologie. Údolní i svahová prameni‰tní ra‰elini‰tû, okraje vodních nádrÏí, ãásteãnû odtûÏené partie
a laggy vrchovi‰È sycené pﬁeváÏnû podzemní vodou
chudou vápníkem i ostatními minerálními ionty.
Ra‰elinná vrstva je rÛznû mocná (do 2 m), vût‰inou
jen s malou nebo Ïádnou minerální pﬁímûsí. Reakce
prostﬁedí je slabû kyselá aÏ kyselá.
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Roz‰íﬁení pﬁechodov˘ch ra‰elini‰È.

Roz‰íﬁení. V chladnûj‰ích oblastech na minerálnû
chudém podloÏí. Hojnûji na ·umavû, ve Slavkovském
lese, v Kru‰n˘ch horách, Jizersk˘ch horách, Krkono‰ích,
Orlick˘ch horách, Jeseníkách, na âeskomoravské
vrchovinû a v Moravskoslezsk˘ch Beskydech.
Pﬁechodové ra‰elini‰tû s ostﬁicí ‰edavou (Carex canescens) v zamokﬁené
okrajové ãásti vrchovi‰tû na Kladsk˘ch ra‰elinách ve Slavkovském lese.
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Poznámka k mapování. Pﬁechodová ra‰elini‰tû se mohou vyskytnout v mozaice s vrchovi‰ti
a s podjednotkami R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû

R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû

Dg Dm

Dm
Dg

Dm

Barevná mozaika rÛzn˘ch druhÛ ra‰eliníkÛ na pﬁechodovém ra‰elini‰ti,
se zelen˘m Sphagnum fallax a S. palustre, hnûdav˘m S. papillosum
a vínovû ãerven˘m Sphagnum magellanicum. Poslednû jmenovan˘ druh
se vyskytuje na vápníkem nejchud‰ích pﬁechodov˘ch ra‰elini‰tích,
ale také na vrchovi‰tích.

a L10.3 Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È.
Pokud jsou ra‰elini‰tû zjevnû umûle zalesnûná smrkem nebo melioraãními dﬁevinami (malé stromky
v pravideln˘ch ﬁadách), mapují se stále je‰tû jako
pﬁechodová ra‰elini‰tû, nikoliv jako ra‰elinné lesy.

OhroÏení. ZalesÀování, odvodÀování, zarÛstání
dﬁevinami, eutrofizace (letecké hnojení, splachy
z polí), mechanické naru‰ování tûÏkou mechanizací,
zvûﬁí nebo dobytkem.

Management. Îádn˘ management na dobﬁe
zavodnûn˘ch ra‰elini‰tích; na ra‰elini‰tích s niÏ‰í
hladinou vody kosení jednou roãnû v pozdním létû
a kácení náletov˘ch dﬁevin, pﬁípadnû zahrazení
odvodÀovacích struÏek.
Literatura. Rybníãek 1974, Rybníãek in Rybníãek
et al. 1984.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg Dm
Carex canescens – ostﬁice ‰edavá
Dm
C. chordorrhiza – ostﬁice ‰lahounovitá
Dm
C. diandra – ostﬁice pﬁioblá
Dg Dm
C. echinata – ostﬁice jeÏatá
C. flava – ostﬁice rusá
Dm
C. lasiocarpa – ostﬁice plstnatoplodá
Dm
C. limosa – ostﬁice baÏinná
Dm
C. nigra – ostﬁice obecná
C. panicea – ostﬁice prosová
Dm
C. rostrata – ostﬁice zobánkatá

Dm

Drosera rotundifolia – rosnatka okrouhlolistá
Epilobium palustre – vrbovka bahenní
Equisetum fluviatile – pﬁesliãka poﬁíãní
Eriophorum angustifolium – suchop˘r úzkolist˘
E. gracile – suchop˘r ‰tíhl˘
E. vaginatum – suchop˘r pochvat˘
Juncus filiformis – sítina niÈovitá
Lysimachia thyrsiflora – vrbina kytkokvûtá
Menyanthes trifoliata – vachta trojlistá
Nardus stricta – smilka tuhá
Oxycoccus palustris s. lat. – klikva bahenní
Peucedanum palustre – smldník bahenní
Potentilla palustris – zábûlník bahenní
Vaccinium myrtillus – borÛvka
V. vitis-idaea – brusinka
Viola palustris – violka bahenní

Mechorosty
Aulacomnium palustre – klamonoÏka bahenní
Dg
Calliergon stramineum – baﬁinatka naÏloutlá
Dm
Polytrichum commune – ploník obecn˘
P. strictum – ploník tuh˘
Dg Dm
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
S. contortum – ra‰eliník modﬁínov˘
Dg Dm
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘
Dg Dm
S. flexuosum – ra‰eliník odchyln˘
S. obtusum – ra‰eliník tupolist˘
Dg Dm
S. palustre – ra‰eliník ãlunkolist˘
S. papillosum – ra‰eliník bradavãit˘
S. subsecundum – ra‰eliník jednostrann˘
S. teres – ra‰eliník obl˘

R2.4 Zra‰elinûlé pÛdy
s hrotnosemenkou bílou
(Rhynchospora alba)
Peatsoils with Rhynchospora alba
Natura 2000. 7150 Depressions on peat substrates
(Rhynchosporion)
Smaragd. 54.6 White beak-sedge and mud bottom
communities
CORINE. 54.6 White beak-sedge communities
Pal. Hab. 54.61 Nemoral bare peat communities
EUNIS. D3.1/P-54.61 Nemoral bare peat communities
Fytocenologie. Svaz Rhynchosporion albae Koch 1926:
Sphagno subsecundi-Rhynchosporetum albae (Koch 1926)
Rybníãek in Rybníãek et al. 1984
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

69

R Prameni‰tû a ra‰elini‰tû

40

45

50

55

60

65

70

75
51°

50

55

50°

60

Dg
Dg

65

Dm
49°

70

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

Dg

Roz‰íﬁení zra‰elinûl˘ch pÛd s hrotnosemenkou bílou.

Struktura a druhové sloÏení. ¤ídce zapojená
nízkostébelná vegetace s dominujícími ra‰eliníky
ze sekce Subsecunda a mechy ãeledi Amblystegiaceae,
zejména rodu Drepanocladus. V bylinném patﬁe pﬁevaÏují hrotnosemenky (Rhynchospora alba, ojedinûle
i kriticky ohroÏená R. fusca) a jiné ‰áchorovité rostliny, vyskytují se v‰ak ãasto i rosnatky (Drosera anglica,
D. intermedia a D. rotundifolia) a plavuÀka zaplavovaná
(Lycopodiella inundata).

Dg Dm
Dg Dm

C. echinata – ostﬁice jeÏatá
C. nigra – ostﬁice obecná
C. panicea – ostﬁice prosová
C. viridula – ostﬁice pozdní
Drosera anglica – rosnatka anglická
D. intermedia – rosnatka prostﬁední
D. rotundifolia – rosnatka okrouhlolistá
Hydrocotyle vulgaris – pupeãník obecn˘
Juncus bulbosus – sítina cibulkatá
Lycopodiella inundata – plavuÀka zaplavovaná
Oxycoccus palustris s. lat. – klikva bahenní
Rhynchospora alba – hrotnosemenka bílá
R. fusca – hrotnosemenka hnûdá
Utricularia minor – bublinatka men‰í

Mechorosty
Drepanocladus exannulatus – srpnatka bezkruhá
Dg
D. vernicosus – srpnatka fermeÏová
Sphagnum contortum – ra‰eliník modﬁínov˘
Dg
S. inundatum – ra‰eliník spl˘vav˘
Dg
S. platyphyllum – ra‰eliník ‰irolist˘
Dg Dm
S. subsecundum – ra‰eliník jednostrann˘

Ekologie. Trvale vlhké oligotrofní substráty zra‰elinûl˘ch pískÛ na okrajích vodních nádrÏí a v pískovnách, vzácnûji minerálnû chudá, mûlká svahová
prameni‰tní ra‰elini‰tû na krystalinickém podloÏí.
Roz‰íﬁení. Chebsko, Dokeská a TﬁeboÀská pánev, jihozápadní okraj âeskomoravské vrchoviny.
Poznámka k mapování. Vegetace této podjednotky se vyskytuje v terénu samostatnû nebo na kontaktu s biotopy R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
a R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû, vzácnû i v komplexech
vrchovi‰È.
OhroÏení. Odvodnûní, zalesÀování, samovolné
zarÛstání dﬁevinami, letecké hnojení, splachy z polí.
Management. Extenzivní kosení nebo obãasné
mechanické naru‰ování.
Literatura. Rybníãek 1970, Rybníãek in Rybníãek
et al. 1984.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis canina – psineãek psí
Carex demissa – ostﬁice sklonûná
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Porosty hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba) na zra‰elinûl˘ch
pÛdách u rybníka Dvoﬁi‰tû u Lomnice nad LuÏnicí.

R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû

R3 Vrchovi‰tû
Raised bogs
Michal Hájek & Kamil Rybníãek

Struktura a druhové sloÏení. Vrchovi‰tní
ra‰elini‰tû se vyznaãují charakteristick˘m, nad úroveÀ
okolního povrchu vyklenut˘m tvarem s vrcholovou
plo‰inou, okrajov˘m stupnûm (rand) a obvodovou
zónou (lagg). Povrch mÛÏe b˘t ãlenûn na vyv˘‰ené
bulty a zvodnûlé sníÏeniny (‰lenky, flarky nebo jezírka).
Na tvorbû ra‰elinného loÏiska se podílejí pﬁedev‰ím
ra‰eliníky, které jsou i dominantní sloÏkou vegetace.
Na porost ra‰eliníkÛ jsou vázány nízké keﬁíãky z ãeledí Empetraceae, Ericaceae a pﬁedev‰ím Vacciniaceae,
a také nûkolik málo druhÛ ‰áchorovit˘ch travin.
Vzácnû, ve vy‰‰ím montánním a subalpínském stupni,
vstupuje na vrchovi‰tû borovice kleã (Pinus mugo s. lat.).
Na vrchovi‰tích se rovnûÏ ãasto vyskytují li‰ejníky
rodÛ Cetraria a Cladonia.

Ekologie. Ombrotrofní, tj. pouze nebo pﬁeváÏnû
sráÏkovou vodou zásobená, zpravidla horská ra‰elini‰tû, jejichÏ Ïivá vrstva se dlouhodob˘m pﬁirÛstáním
dostala mimo dosah povrchové a podzemní vody.
V centrální ãásti vrchovi‰tû se vytváﬁí obvykle více
neÏ 2 m mocná vrstva humolitu s vysok˘m podílem
organick˘ch ãástic (aÏ 90 % v horních vrstvách
ra‰elinného profilu). Prostﬁedí je kyselé aÏ silnû kyselé a voda obsahuje jen stopová mnoÏství Ïivin.
K jednotce rovnûÏ patﬁí kyselá, minerálních iontÛ
prostá vysokohorská ra‰elini‰tû pramenného pÛvodu,
jejichÏ druhové sloÏení odpovídá vrchovi‰tím.

Roz‰íﬁení. PﬁeváÏnû horské oblasti s vysok˘m
úhrnem sráÏek, v komplexech s ra‰elinn˘mi lesy
i ve stﬁedních polohách.
Poznámka k mapování. Vrchovi‰tû porostlá
stromy se ﬁadí k podjednotkám jednotky L10
Ra‰elinné lesy.

R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû
Open raised bogs
Natura 2000. 7110 * Active raised bogs – prioritní
stanovi‰tû (viz také R3.3)
Smaragd. 51.1 Near-natural raised bogs (viz také R3.3 a R3.4)
CORINE. 51.11 Bog hummocks, ridges and lawns
Pal. Hab. 51.11 Bog hummocks, ridges and lawns
EUNIS. D1.1/P-51.11 Raised bog hummocks, ridges and lawns
Fytocenologie. Svaz Oxycocco-Empetrion hermaphroditi
Nordhagen ex Hadaã et VáÀa 1967 (viz také R3.2):
Scirpo caespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926,
Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi Hadaã
et VáÀa 1967, Empetro hermaphroditi-Sphagnetum
fusci Du Rietz 1926, Chamaemoro-Empetretum hermaphroditi
Soukupová et al. 1991. – Svaz Sphagnion medii
Kästner et Flössner 1933 (viz také R3.2, R3.4, L10.3
a L10.4): Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi Hueck 1925,
Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici
Bogdanovskaja-Gienev 1928. – Svaz Oxycocco-Ericion
Nordhagen ex Tüxen 1937 (viz také R3.4):
Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi Osvald 1923
Potenciální vegetace. 50 Komplex horsk˘ch vrchovi‰È,
zãásti s Pinus mugo agg. a/nebo ra‰elinnou smrãinou
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Struktura a druhové sloÏení. Dominantní

Ve vlhãích a Ïivinami bohat‰ích typech vrchovi‰È pﬁevládá ra‰eliník
Sphagnum fallax a suchop˘r pochvat˘ (Eriophorum vaginatum).
Rejvíz v Hrubém Jeseníku.

sloÏkou vegetace jsou ra‰eliníky, napﬁ. vínovû ãervené
Sphagnum magellanicum, hnûdavé S. papillosum, drobnûj‰í a ãervenû zbarvené S. rubellum, hnûdé S. fuscum
a na vlhãích místech zelenavé druhy ze sekce
Cuspidata. Bylinné patro je tvoﬁeno jen nûkolika
druhy (Carex pauciflora, Drosera rotundifolia,
Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. lat.,
Trichophorum cespitosum aj.), dále zde rostou keﬁíãky
a ojedinûlé vy‰‰í dﬁeviny. Stromy se objevují jen
vzácnû, jednotlivû a neovlivÀují v˘raznûji ani pﬁízemní
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vegetaci, ani vzhled porostu. Pokud se vyskytuje kleã,
dosahuje v˘‰ky jen asi 0,5 m a její pokryvnost nepﬁesahuje 30 %.

Ekologie. Horská vrchovi‰tû s mocnou vrstvou
ra‰eliny, zásobená pﬁeváÏnû sráÏkovou vodou.
V obvodové zónû (lagg) se mísí sráÏková voda
s podzemní a mocnost humolitu i obsah organick˘ch
látek jsou men‰í. Trvale vysoká hladina vody blokuje
rozvoj stromového patra. Prostﬁedí je silnû kyselé,
oligotrofní aÏ dystrofní.

Management. Zabezpeãení lokalit proti neÏádoucím vlivÛm z okolí.
Literatura. Neuhäusl 1969, 1972a, b, 1975,
Rybníãek 1974, Rybníãek in Rybníãek et al. 1984.

Roz‰íﬁení. PﬁeváÏnû horské oblasti s vysok˘m

Druhová kombinace

sráÏkov˘m úhrnem (·umava, Kru‰né hory, Jizerské
hory, Krkono‰e, Orlické hory, Králick˘ SnûÏník
a Jeseníky), vzácnûji ve stﬁedních polohách na kontaktu s ra‰elinn˘mi lesy (Chebská pánev, Slavkovsk˘
les, Brdy, TﬁeboÀská pánev, Novohradské hory,
âeskomoravská vrchovina, Drahanská vrchovina
a Dokeská pánev).

Bylinné patro
Dg
Andromeda polifolia – kyhanka sivolistá
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Dg
Carex pauciflora – ostﬁice chudokvûtá
Drosera ✕obovata – rosnatka obvejãitá
D. rotundifolia – rosnatka okrouhlolistá
Dg
Empetrum hermaphroditum – ‰icha oboupohlavná
E. nigrum – ‰icha ãerná
Dg Dm
Eriophorum vaginatum – suchop˘r pochvat˘
Dg
Oxycoccus microcarpus – klikva maloplodá
Dg
O. palustris – klikva bahenní
Dg
Trichophorum cespitosum – suchop˘rek trsnat˘
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dg Dm
V. uliginosum – vlochynû
Dm
V. vitis-idaea – brusinka
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Roz‰íﬁení otevﬁen˘ch vrchovi‰È.

Poznámka k mapování. V otevﬁen˘ch vrchovi‰tích se témûﬁ vÏdy vyskytují ‰lenky, jezírka a tÛÀky
se submerzními ra‰eliníky ze sekce Cuspidata, mechem Drepanocladus fluitans a cévnat˘mi rostlinami
Carex limosa a Scheuchzeria palustris. Ty patﬁí k samostatné podjednotce R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky.
V oblastech s pﬁirozen˘m v˘skytem kleãe pﬁistupuje i podjednotka R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo).
Plochy vrchovi‰È se proto mapují zpravidla jako mozaika dvou i více podjednotek. V laggu a na v˘stupech
podzemní vody s alespoÀ nízk˘m obsahem minerálÛ
se mÛÏe vyskytovat vegetace podjednotky R2.3
Pﬁechodová ra‰elini‰tû. Vrchovi‰tû porostlá stromy
patﬁí do samostatn˘ch podjednotek L10.2 Ra‰elinné
brusnicové bory, L10.3 Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È a L10.4 Blatkové bory.
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OhroÏení. Odvodnûní, tûÏba ra‰eliny, eutrofizace, atmosférické depozice, letecké pﬁihnojování
nebo vápnûní lesních porostÛ, naru‰ování tûÏkou
mechanizací, eroze, stavba vodních nádrÏí, u maloplo‰n˘ch vrchovi‰È pastva a pohyb lesní zvûﬁe.

Mechorosty a li‰ejníky
Aulacomnium palustre – klamonoÏka bahenní
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. rangiferina – dutohlávka sobí
Dg
Dicranum bergeri – dvouhrotec BergerÛv
Dg
Gymnocolea inflata – svojnice nadmutá
Dg
Mylia anomala – vr‰atka odchylná
Dg
Odontoschisma sphagni – slatinatka ra‰eliníková
Polytrichum strictum – ploník tuh˘
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
Dg
S. compactum – ra‰eliník tuh˘
S. cuspidatum s. lat. – ra‰eliník bodlav˘
Dm
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘
Dg
S. fuscum – ra‰eliník hnûd˘
Dm
S. imbricatum – ra‰eliník stﬁecholist˘
Dg Dm
S. magellanicum – ra‰eliník prostﬁední
Dm
S. papillosum – ra‰eliník bradavãit˘
Dg Dm
S. rubellum – ra‰eliník ãerven˘
Dg
S. russowii – ra‰eliník statn˘

R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo)

R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí
(Pinus mugo)
Raised bogs with Pinus mugo
Natura 2000. 91D0 * Bog woodland – prioritní stanovi‰tû
(viz také L9.2, L10.1, L10.2, L10.3 a L10.4)
Smaragd. 44.A Birch and conifer mire woods
(viz také L9.2, L10.1, L10.2, L10.3 a L10.4)
CORINE. 44.A3 Mountain pine bog woods
Pal. Hab. 44.A3 Mountain pine bog woods
EUNIS. G3.4/P-44.A3 Mountain pine bog woods
Fytocenologie. Svaz Oxycocco-Empetrion hermaphroditi
Nordhagen ex Hadaã et VáÀa 1967 (viz také R3.1):
Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933,
Chamaemoro-Pinetum mugo (Zlatník 1928) Hadaã
et VáÀa 1967. – Svaz Sphagnion medii Kästner
et Flössner 1933 (viz také R3.1, R3.4, L10.3 a L10.4):
Pino rotundatae-Sphagnetum (Kästner et Flössner 1933)
Neuhäusl 1969 (viz také L10.4)
Potenciální vegetace. 50 Komplex horsk˘ch vrchovi‰È,
zãásti s Pinus mugo agg. a/nebo ra‰elinnou smrãinou
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È
Lesnická typologie. 9R1 Vrchovi‰tní kleã

Struktura a druhové sloÏení. âásti horsk˘ch vrchovi‰È, kde do‰lo k souvislej‰ímu zapojení
borovice kleãe (Pinus mugo) nebo borovice ra‰elinné
(P. ✕pseudopumilio). Oba druhy mohou dosahovat
v˘‰ky aÏ 2 m a pokryvnosti aÏ 90 %. V nejspodnûj‰ím,
mechovém patﬁe pﬁevládají ãervenû zbarvené ra‰eliníky (Sphagnum capillifolium, S. magellanicum a S. rubellum), v su‰‰ích partiích pﬁistupují rovnûÏ jiné mechorosty (napﬁ. Pleurozium schreberi a Polytrichum
strictum) a li‰ejníky Cetraria islandica, Cladonia spp.,
Icmadophila ericetorum aj. V podrostu kleãe se
uplatÀují zejména keﬁíãky a dﬁevnatûjící byliny
Betula nana, Empetrum hermaphroditum, Oxycoccus
palustris s. lat., Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus,
V. uliginosum a V. vitis-idaea.
Ekologie. Vysokohorská ra‰elini‰tû sycená pﬁeváÏnû sráÏkovou vodou a nûkdy souãasnû obohacovaná
minerálnû chudou podzemní vodou. Ra‰elinná vrstva
ãasto nedosahuje takové mocnosti jako u otevﬁen˘ch
vrchovi‰È. Vrchovi‰tû s kleãí sukcesnû navazují
na otevﬁená vrchovi‰tû. âasto tvoﬁí pﬁechodnou
zónu mezi otevﬁen˘mi vrchovi‰ti a okolními lesními
porosty. V centrálních ãástech otevﬁen˘ch vrchovi‰È
se kleã nejãastûji uchycuje na su‰‰ích kopeãcích
s ra‰eliníkem hnûd˘m (Sphagnum fuscum). K rozvoji
kleãového porostu ãasto dochází pﬁi mírném odvodnûní po antropogenním zásahu v blízkém okolí.

Roz‰íﬁení. ·umava, Novohradské hory, Slavkovsk˘
les, Kru‰né hory, Jizerské hory a vy‰‰í polohy
Krkono‰.
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Roz‰íﬁení vrchovi‰È s kleãí (Pinus mugo).

Poznámka k mapování. Podjednotka se
Vrchovi‰tû s kleãí na pﬁechodu mezi blatkov˘m borem a otevﬁen˘m vrchovi‰tûm na Kladsk˘ch ra‰elinách ve Slavkovském lese.

velmi ãasto vyskytuje v mozaice s podjednotkou
R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû, kde je kleã jen vtrou‰ená,
a s podjednotkou R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky. V takov˘ch
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pﬁípadech zpravidla nelze vést ostré hranice a ra‰elini‰tû se mapuje jako mozaika tûchto podjednotek.
Vrchovi‰tû s kleãí mohou rovnûÏ hraniãit s nera‰elinn˘mi porosty kleãe jednotky A7 Kosodﬁevina.

OhroÏení. Zmûny vodního reÏimu, odvodÀování,
tûÏba ra‰eliny.

Management. UdrÏování stávajícího vodního
reÏimu.

Literatura. Kästner & Flössner 1933, Hadaã
& VáÀa 1967, Sofron & ·andová 1972.

R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky
Bog hollows
Natura 2000. 7110 * Active raised bogs – prioritní stanovi‰tû
(viz také R3.1)
Smaragd. 51.1 Near-natural raised bogs (viz také R3.1 a R3.4)
CORINE. 51.12 Bog hollows (Schlenken)
Pal. Hab. 51.12 Bog hollows (Schlenken)
EUNIS. D1.1/P-51.12 Raised bog hollows (Schlenken)
Fytocenologie. Svaz Leuko-Scheuchzerion palustris
Nordhagen 1943: Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis
Hadaã in Hadaã et VáÀa 1967, Drepanoclado fluitantisCaricetum limosae (Kästner et Flössner 1933) Krisai 1972,
Scheuchzerio-Sphagnetum cuspidati Osvald 1923
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

Druhová kombinace
Keﬁové patro
Picea abies – smrk ztepil˘
Dg Dm
Pinus mugo – borovice kleã
Dg Dm
Pinus ✕pseudopumilio – borovice ra‰elinná
Bylinné patro
Betula nana – bﬁíza zakrslá
Dg Dm
Empetrum hermaphroditum – ‰icha oboupohlavná
Dg Dm
Eriophorum vaginatum – suchop˘r pochvat˘
Oxycoccus microcarpus – klikva maloplodá
O. palustris – klikva bahenní
Dg
Rubus chamaemorus – ostruÏiník moru‰ka
Vaccinium myrtillus – borÛvka
V. uliginosum – vlochynû
V. vitis-idaea – brusinka
Mechorosty a li‰ejníky
Cetraria islandica – pukléﬁka islandská
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. deformis – dutohlávka znetvoﬁená
C. rangiferina – dutohlávka sobí
C. sulphurina – dutohlávka sírová
Hylocomium splendens – rokytník skvûl˘
Icmadophila ericetorum – vláhomilka mûdûnková
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum commune – ploník obecn˘
P. strictum – ploník tuh˘
Dm
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘
S. fuscum – ra‰eliník hnûd˘
Dm
S. magellanicum – ra‰eliník prostﬁední
S. russowii – ra‰eliník statn˘
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Mozaika bultÛ s klikvou bahenní (Oxycoccus palustris) a ‰lenkÛ
se suchop˘rem úzkolist˘m (Eriophorum angustifolium)
na okraji Malého Mechového jezírka u Rejvízu v Hrubém Jeseníku.

Struktura a druhové sloÏení. Vodou vyplnûné
vrchovi‰tní prohlubnû s pﬁevládajícími submerzními
mechorosty, zejména zelenû zbarven˘mi ra‰eliníky
z okruhu Sphagnum cuspidatum a bokoplod˘m mechem Drepanocladus fluitans se srpovitû zakonãen˘mi
lodyÏkami, pﬁípadnû i játrovkou Gymnocolea inflata.
Bylinné patro je druhovû chudé a je tvoﬁeno
zejména druhy Carex limosa, C. rostrata, Drosera
anglica, D. rotundifolia, Eriophorum angustifolium
a Scheuchzeria palustris.

Ekologie. ·lenky se na otevﬁen˘ch vrchovi‰tích
stﬁídají se su‰‰ími vyv˘‰eninami. Mají rÛzn˘ tvar,
od pﬁibliÏnû kruhov˘ch aÏ ováln˘ch jezírek po ‰lenky
v˘raznû protáhlé po vrstevnici (tzv. flarky) a po spádnici spojené drobn˘mi erozními r˘hami. Tyto
morfologické tvary vznikají mrazov˘m odtrháváním

R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky
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C. rostrata – ostﬁice zobánkatá
Drosera anglica – rosnatka anglická
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Scheuchzeria palustris – blatnice bahenní
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Roz‰íﬁení vrchovi‰tních ‰lenkÛ.

povrchu. Na jejich okrajích jsou ra‰elinné koberce.
Rozloha prohlubní se pohybuje od nûkolika do nûkolika set ãtvereãních metrÛ. ·lenky nevys˘chají,
pouze v extrémnû such˘ch sezonách mÛÏe dojít
k v˘raznému poklesu vodní hladiny. Pﬁi dlouhodobûj‰ím vyschnutí zanikají. Na mûlk˘ch horsk˘ch
vrchovi‰tích mÛÏe b˘t dno jezírka tvoﬁeno minerálním
podloÏím, na hlubok˘ch vrchovi‰tích je tvoﬁeno
vyvloãkovan˘mi huminov˘mi kyselinami. Obsah Ïivin
je velmi mal˘, na okrajích rozsáhlej‰ích vrchovi‰È
v‰ak mohou chemismus ‰lenkÛ ovlivÀovat v˘vûry
podzemních vod.

Mechorosty
Calypogeia neesiana – kryjnice Neesova
Dg Dm
Drepanocladus fluitans – srpnatka spl˘vavá
Gymnocolea inflata – svojnice nadmutá
Dg Dm
Sphagnum cuspidatum – ra‰eliník bodlav˘
Dg Dm
S. majus – ra‰eliník DusénÛv
Dg Dm
S. tenellum – ra‰eliník nejmûkãí

Roz‰íﬁení. ·umava, Slavkovsk˘ les, Kru‰né hory,
Jizerské hory, Krkono‰e, Orlické hory a Hrub˘
Jeseník.

Poznámka k mapování. Vrchovi‰tní ‰lenky
se vyskytují v komplexech podjednotky R3.1 Otevﬁená
vrchovi‰tû a zpravidla se mapují v rámci mozaiky
obou podjednotek.

OhroÏení. Pﬁísun cizorod˘ch minerálÛ pﬁi leteckém vápnûní, atmosférická depozice dusíku, kali‰tûní
vysoké a ãerné zvûﬁe, pokles hladiny vody.
Management. Îádn˘.
Literatura. Hadaã & VáÀa 1967, Rybníãek
in Rybníãek et al. 1984, Melichar 1998.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Carex canescens – ostﬁice ‰edavá
Dg Dm
C. limosa – ostﬁice baÏinná
Dg Dm
C. paupercula – ostﬁice vrchovi‰tní

·lenky v ra‰elini‰tích na hﬁebenech Krkono‰ jsou protaÏené po vrstevnici
a na mírn˘ch svazích tvoﬁí místy kaskádovité soustavy.
Panãavské ra‰elini‰tû.
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R Prameni‰tû a ra‰elini‰tû

R3.4 Degradovaná vrchovi‰tû

Literatura. Viz odkazy u jin˘ch ra‰elini‰tních
podjednotek.

Degraded raised bogs

Druhová kombinace. Vzhledem k heterogenitû
Natura 2000. 7120 Degraded raised bogs (still capable
of natural regeneration)
Smaragd. 51.1 Near-natural raised bogs (viz také R3.1 a R3.3)
CORINE. 51.2 Purple moorgrass bogs
Pal. Hab. 51.2 Purple moorgrass bogs
EUNIS. D1.1/P-51.2 Damaged, inactive bogs, dominated
by dense Molinia
Fytocenologie. Fragmenty svazÛ Sphagnion medii Kästner
et Flössner 1933 (viz také R3.1, R3.2, L10.3 a L10.4)
a Oxycocco-Ericion Nordhagen ex Tüxen 1937
(viz také R3.1)
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È

podjednotky nelze stanovit.

Struktura a druhové sloÏení. Heterogenní
podjednotka, zahrnující hluboké tÛnû vzniklé odtûÏením ra‰eliny a obklopené Ïiv˘m vrchovi‰tûm
(napﬁ. tûÏební jáma v NPR âervené blato), plo‰nû
odtûÏená ra‰elini‰tû se zbytky ra‰elinné flóry (napﬁ.
Drosera rotundifolia) a ra‰elini‰tû s porosty bezkolence
modrého (Molinia caerulea) nebo suchop˘ru pochvatého (Eriophorum vaginatum), postupnû regenerující
po pﬁechodném poklesu hladiny podzemní vody.

Ekologie. Vrchovi‰tû, na nichÏ do‰lo k pﬁechodn˘m
zmûnám kvÛli odtûÏení ãásti ra‰eliny nebo pﬁechodnému poklesu vodní hladiny, ale charakter tûchto
zmûn dává nadûji v obnovení ra‰elinotvorné vegetace
do asi 30 let. Pro zaﬁazení k této podjednotce je
nutné, aby lokalita byla dostateãnû zásobená vodou
a aby v blízkosti bylo nenaru‰ené vrchovi‰tû, odkud
je moÏná pﬁirozená migrace ra‰elini‰tních druhÛ.
Tyto podmínky ãasto splÀují ãásti Ïiv˘ch vrchovi‰È,
naru‰ené ruãní tûÏbou ra‰eliny (borkováním).
Roz‰íﬁení. Shodné s roz‰íﬁením vrchovi‰È.
Poznámka k mapování. Jako degradovaná
vrchovi‰tû mapujeme pouze nelesní typy, které nelze
pﬁiﬁadit k nûkteré z jednotek R2 Slatinná a pﬁechodová ra‰elini‰tû, K1 Mokﬁadní vrbiny, V3 Makrofytní
vegetace oligotrofních jezírek a tÛní, M1.7 Vegetace vysok˘ch ostﬁic, T2 Smilkové trávníky nebo T8 NíÏinná
aÏ horská vﬁesovi‰tû. Degradovaná ra‰elini‰tû s náletem dﬁevin se podle charakteru vegetace mapují
v rámci podjednotek jednotky L10 Ra‰elinné lesy
nebo jako jednotka X12 Nálety pion˘rsk˘ch dﬁevin.
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Na ra‰elini‰ti âervené blato na TﬁeboÀsku se obnovil ra‰elinotvorn˘
proces v zatopené jámû po borkování (tj. ruãní tûÏbû ra‰eliny)
z 2. poloviny 19. století. Ve vegetaci pﬁevládá suchop˘r pochvat˘
(Eriophorum vaginatum) a ra‰eliníky (Sphagnum sect. Cuspidata).

S1 Skály a droliny

S1 Skály a droliny
Cliffs and boulder screes
Jiﬁí Sádlo

Struktura a druhové sloÏení. Fyziognomicky
heterogenní bezles˘ biotop s v˘skytem petrofilních
a chasmofilních rostlin, které jsou schopny rÛst
ve ‰tûrbinách skal a balvanÛ. Zahrnuje v˘vojovou
ﬁadu od iniciálních sukcesních stadií a rozvolnûn˘ch
porostÛ s pﬁevahou mechÛ, klonálních kapradin
(napﬁ. Polypodium vulgare) a dvoudûloÏn˘ch chamaefytÛ (napﬁ. Saxifraga rosacea) pﬁes mozaikovité vysokostébelné tﬁtinové trávníky (napﬁ. s Calamagrostis varia) na skalních hranách a teráskách, dále pﬁes uzavﬁené porosty vysok˘ch nitrofilních bylin (napﬁ. Aconitum
variegatum a Lunaria rediviva) aÏ po kﬁoviny s rybízem
alpínsk˘m (Ribes alpinum) a rÛÏí pﬁevislou (Rosa
pendulina).

Ekologie. Skalní stûny, ãlenité skalnaté svahy,
balvanové rozpady a stabilizované sutû (tzv. droliny)
na slunn˘ch, ale i v˘raznû stinn˘ch místech vãetnû
poloh pod klenbou stromov˘ch korun. Tento biotop
se vyskytuje ve skalnat˘ch zaﬁíznut˘ch údolích pahorkatin a hor, na izolovan˘ch vulkanick˘ch kopcích,
hadcov˘ch tûlesech a v ledovcov˘ch karech. Mnoho
lokalit je souãástí reliktních komplexÛ primárního
bezlesí. Podobná vegetace jako na pﬁirozen˘ch skalách a drolinách se vyskytuje v lomech, na zdech
a kamenn˘ch terasách, kde je ale ochuzená o ãetné
chasmofyty a naopak obohacená o ruderální druhy.
S v˘jimkou synantropních derivátÛ jde o dosti vzácn˘
biotop, protoÏe na velké ãásti vhodn˘ch lokalit pﬁevládají kompetiãnû silnûj‰í druhy such˘ch trávníkÛ,
anebo naopak mnohé skály a droliny nejsou vÛbec
kolonizovány cévnat˘mi rostlinami.

tedy nejen skály, ale i balvanité rozpady a droliny
(tj. stabilizované sutû) v rÛzném stadiu zazemÀování,
do druhé pak biotopy, kde se kromû stresu uplatÀuje i periodické naru‰ování, tedy pohyblivé sutû.
Biotopy vápencové oddûlujeme od silikátov˘ch jen
v pﬁípadû vegetace skalních ‰tûrbin. Ostatní typy
vegetace skal a drolin totiÏ v âR silnû pﬁesahují
ze substrátÛ vápnit˘ch na kyselé, pﬁiãemÏ nejhojnûj‰í
jsou na podkladech bazick˘ch, ale ne vápencov˘ch
(algonkické bﬁidlice, paleovulkanity i neovulkanity,
slínovce a vápnité pískovce) a smûrem k minerál nû chud˘m substrátÛm vyznívají.

Poznámka k mapování. Ve vegetaci skal
a drolin (a také pohybliv˘ch sutí) se kombinuje nûkolik málo specificky skalních, pﬁípadnû suÈov˘ch
druhÛ s poãetnou skupinou druhÛ pﬁesahujících
z okolní vegetace. ZároveÀ je tento biotop ãasto
vyvinut jen maloplo‰nû a v zástinu lesa, tedy sv˘m
zpÛsobem zaãlenûn do biotopu definovaného
ve vût‰ím prostorovém mûﬁítku. Pﬁi mapování
se zaznamenávají v‰echny lokality velkoplo‰né,
z maloplo‰n˘ch (i jen kolem 5 m2) pak ty s vût‰ím
poãtem diagnostick˘ch druhÛ nebo s diagnostick˘mi
druhy vzácn˘mi. Nemapují se malé skalky jen s jedním
ãi dvûma u nás bûÏn˘mi diagnostick˘mi druhy,
zejména mají-li tyto druhy malou pokryvnost a je-li
lokalita kryta lesem. Naopak rozsáhlej‰í skály a droliny se zakreslují do mapy jako celek, nikoliv jen jejich
ãásti porostlé vegetací. Zaznamenávají se i pﬁirozené
skály a droliny porostlé jen mechorosty a li‰ejníky,
ale bez vegetace cévnat˘ch rostlin.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v oblastech s v˘skytem
tvrd˘ch hornin vytváﬁejících kolonizovatelné skalní
útvary, celkovû v‰ak dosti vzácnû.

Poznámka. Vegetace skal a sutí b˘vá tradiãnû
ãlenûna podle geomorfologického kritéria na kompaktní skály a klastické sutû, a v rámci kaÏdé této
skupiny na typy karbonátové a silikátové. Toto ãlenûní v‰ak málo respektuje pﬁírodní realitu na území âR,
a proto zde pouÏíváme odli‰nou klasifikaci. Do jedné
skupiny klademe biotopy trvale limitované stresem,

âediãová drolina na Ple‰ivci u Litomûﬁic.
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S Skály, sutû a jeskynû

S1.1 ·tûrbinová vegetace
vápnit˘ch skal a drolin
Chasmophytic vegetation of calcareous cliffs
and boulder screes
Natura 2000. 8210 Chasmophytic vegetation of calcareous
rocky slopes
Smaragd. –
CORINE. 62.15 Alpine and sub-Mediterranean calcareous cliffs
Pal. Hab. 62.15 Alpine and sub-Mediterranean calcareous cliffs
EUNIS. H3.1/P-62.15 Alpine and sub-Mediterranean
calcareous cliffs
Fytocenologie. Svaz Potentillion caulescentis Br.-Bl.
in Br.-Bl. et Jenny 1926: Asplenietum trichomano-rutaemurariae Kuhn 1937. – Svaz Cystopteridion Richard 1972:
Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberdorfer (1936) 1949,
Asplenio rutae-murariae-Gymnocarpietum robertiani Kolbek
et Sádlo 1994
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace
skalních ‰tûrbin s pﬁevahou chasmofilních kapradin
(Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes, A. viride,
Cystopteris fragilis a Gymnocarpium robertianum), dvoudûloÏn˘ch chamaefytÛ (napﬁ. Saxifraga paniculata)
a mechorostÛ (Brachythecium glareosum, Encalypta
streptocarpa, Preissia quadrata, Schistidium apocarpum, Tortella tortuosa aj.). Hojné jsou i druhy hájÛ
(napﬁ. Carex digitata), nitrofilních lemÛ (napﬁ. Geranium
robertianum) a reliktní pûchava vápnomilná
(Sesleria albicans). Nûkdy jsou pﬁítomny i dﬁeviny

(napﬁ. Cotoneaster integerrimus a Taxus baccata).
Porosty jsou ãasto v mozaice s pûchavov˘mi trávníky nebo obklopené lesem, b˘vají spí‰e maloplo‰né
(do 30 m2), vysoké do 20 cm, na drolinách místy
i souvisleji zapojené. Sekundární v˘skyty na zdech
jsou pﬁechodem k ruderální vegetaci, zato porosty
v opu‰tûn˘ch lomech se druhovou skladbou blíÏí
pﬁirozen˘m.

Ekologie. Nezazemnûné skály a droliny na vápenci,
vzácnûji i diabasu, spilitu, snad i na tvrd˘ch slínovcích.
K lokálnímu v˘voji bazifilní vegetace ov‰em staãí
i vápnité horninové vloÏky ãi vápencové inkrustace
mokr˘ch zlomÛ v bﬁidliãnat˘ch horninách. Na nûkter˘ch vût‰ích drolinách se uplatÀuje efekt vnitﬁního
mikroklimatu sutí a vegetace b˘vá soustﬁedûna
pﬁi jejich bázi u ventarol se studen˘m prÛvanem.
âast˘ je sekundární v˘skyt na zdech a také v lomech,
kde se v‰ak tyto porosty objevují nejdﬁíve nûkolik
desetiletí po jejich opu‰tûní.
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Roz‰íﬁení ‰tûrbinové vegetace vápnit˘ch skal a drolin.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû âesk˘, Moravsk˘
a Javoﬁíãsk˘ kras, okolí ·tramberka, Pavlovské vrchy,
vzácnû jihoãeské vápence, Kﬁivoklátsko, Krkono‰e,
Hrub˘ Jeseník, snad i v˘chodoãeské opuky a jinde.
Lokální v˘skyty na vápencov˘ch vloÏkách dosahují aÏ do supramontánního stupnû (Obﬁí dÛl
v Krkono‰ích). Poãetné jsou sekundární v˘skyty
na zdech.
Poznámka k mapování. Nemapují se v˘skyty
na zdech, zaznamenávají se v‰ak lokality v lomech.
OhroÏení. Eutrofizace.
Sleziník routiãka (Asplenium ruta-muraria) ve ‰tûrbinách vápencov˘ch
skalek u HoraÏìovic v Po‰umaví.
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Management. Îádn˘.

S1.1 ·tûrbinová vegetace vápnit˘ch skal a drolin

Literatura. Kolbek & Sádlo 1994, Sádlo & Kolbek
1994.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg Dm
Asplenium ruta-muraria – sleziník routiãka
A. trichomanes – sleziník ãerven˘
Dg Dm
A. viride – sleziník zelen˘
Cardaminopsis arenosa – ﬁeﬁi‰niãník píseãn˘
Carex digitata – ostﬁice prstnatá
Chelidonium majus – vla‰toviãník vût‰í
Chrysosplenium alternifolium – mokr˘‰ stﬁídavolist˘
Dg
Cortusa matthioli – kruhatka Matthiolova
Dm
Cystopteris fragilis – puch˘ﬁník kﬁehk˘
Dryopteris filix-mas – kapraì samec
Epilobium montanum – vrbovka horská
Geranium robertianum – kakost smrdut˘
Dg Dm
Gymnocarpium robertianum – bukovník vápencov˘
Hedera helix – bﬁeãÈan popínav˘
Phyllitis scolopendrium – jelení jazyk celolist˘
Pleurospermum austriacum – mázdﬁinec rakousk˘
Dm
Poa nemoralis – lipnice hajní
Dm
Polypodium vulgare s. lat. – osladiã obecn˘
Polystichum aculeatum – kapradina laloãnatá
P. lonchitis – kapradina hrálovitá
Ribes alpinum – rybíz alpínsk˘
Dm
Saxifraga paniculata – lomikámen vÏdyÏiv˘
Dm
S. rosacea – lomikámen trsnat˘
Sedum album – rozchodník bíl˘
Dm
Sesleria albicans – pûchava vápnomilná
Mechorosty
Dg
Anomodon viticulosus – klaminka keﬁíãkovitá
Brachythecium glareosum – baÀatka ‰tûrková
Campylium chrysophyllum – zelenka zlatolistá
Dg
Cirriphyllum tommasinii – hájovka Vaucherova
Collema spp. – huspeník
Encalypta streptocarpa – toãivka toãivá
Dg
Fissidens dubius – krondlovka klamná
Dg
Grimmia orbicularis – dûrkavka kulatá
Dg
G. pulvinata – dûrkavka podu‰kovitá
Dg
G. tergestina – dûrkavka istrijská
Homalothecium philippeanum – hedvábitec hladk˘
H. sericeum – hedvábitec prav˘
Leptogium lichenoides – tenkomázdﬁík lalÛãkovit˘
Dg
Mnium marginatum – mûﬁík pilovit˘
Neckera spp. – sourubka
Plagiochila porelloides – kapraìovka podhoﬁankovitá
Porella platyphylla – podhoﬁanka plocholistá
Preissia quadrata – pateﬁín ãtyﬁdíln˘

Dg
Dg
Dm

Schistidium apocarpum – klanoãepka obecná
Timmia bavarica – podnoÏitka bavorská
Tortella tortuosa – vijozub zkroucen˘
Tortula ruralis – rourkatec obecn˘

S1.2 ·tûrbinová vegetace
silikátov˘ch skal a drolin
Chasmophytic vegetation of siliceous cliffs
and boulder screes
Natura 2000. 8220 Chasmophytic vegetation on siliceous
rocky slopes (viz také A5 a A6)
Smaragd. –
CORINE. 62.21 Middle European montane siliceous cliffs
Pal. Hab. 62.21 Middle European montane siliceous cliffs
EUNIS. H3.2/P-62.21 Middle European montane siliceous cliffs
Fytocenologie. Svaz Asplenion septentrionalis
Oberdorfer 1938: Woodsio ilvensis-Asplenietum
septentrionalis Tüxen 1937, Asplenietum septentrionalis
Schwickerath 1944, Biscutello-Asplenietum septentrionalis
Korneck 1974, Asplenietum septentrionali-adianti-nigri
Oberdorfer 1938, Diantho gratianopolitani-Aurinietum
saxatilis Sádlo 1998, Asplenio trichomanis-Polypodietum
vulgaris Firbas 1924. – Svaz Asplenion serpentini Br.-Bl.
et Tüxen ex Eggler 1955: Sedo albi-Cheilanthetum marantae
Vicherek 1970, Asplenietum serpentini Gauckler 1954
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Fyziognomii
porostÛ urãují drobné acidotolerantní kapradiny,
napﬁ. sleziníky (Asplenium spp.), i kapradiny robustnûj‰í, napﬁ. Dryopteris filix-mas, a nûkdy také dvoudûloÏné
suchomilné chamaefyty (Aster alpinus, Dianthus
gratianopolitanus, Saxifraga rosacea aj.). Dominující
petrofyty jsou doprovázeny acidofyty s ‰irokou
ekologickou amplitudou (napﬁ. Avenella flexuosa),
mezofilními druhy lesÛ a kﬁovin (napﬁ. Poa nemoralis)
a nûkdy i druhy such˘ch trávníkÛ (napﬁ. Allium
senescens subsp. montanum). Velké pokryvnosti
dosahují také mechorosty a li‰ejníky rostoucí jak
na povrchu skal a balvanÛ (Hedwigia ciliata,
Umbilicaria hirsuta aj.), tak na akumulacích humusu
a jemnozemû (Bartramia pomiformis, Dicranum
scoparium aj.). Porosty dosahují nûkdy plochy aÏ nûkolika stovek m2, b˘vají ﬁídké a podle pﬁítomn˘ch
dominant od 5 cm do 1 m vysoké.

Ekologie. Stinné i slunné skalní srázy a balvanové
rozpady v údolích, droliny vulkanick˘ch kopcÛ,
vzácnûji také opu‰tûné lomy a staré zdi, kde v‰ak
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Poznámka k mapování. Nemapují se v˘skyty
na zdech, zaznamenávají se v‰ak lokality v lomech.
OhroÏení. Eutrofizace.
Management. Îádn˘.
Literatura. Vicherek 1970, Kolbek 1978b,
Chytr˘ 1993, Sádlo & Kolbek 1994, Sádlo 1996b,
1998a.
Druhová kombinace
âediãová drolina na lesní svûtlinû u Kravaﬁ v âeském stﬁedohoﬁí.

zpravidla chybûjí mnohé diagnostické druhy.
Podkladem je nejãastûji Ïula, znûlec, ãediã, rula,
granulit, hadec, pískovec, buliÏník nebo slepenec.

Roz‰íﬁení. Hluboce zaﬁíznutá údolí ﬁek a potokÛ
v povodí Vltavy, Jizery a ﬁek na jihozápadní Moravû,
âeské stﬁedohoﬁí, pískovcová skalní mûsta, v˘skyty
hadce roztrou‰ené v západních a jiÏních âechách,
na âeskomoravské vrchovinû, jihozápadní Moravû
a na ·umpersku. Vzácnû i jinde, v karpatské ãásti
âR v‰ak velmi vzácnû.
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Roz‰íﬁení ‰tûrbinové vegetace silikátov˘ch skal a drolin. Mapa je dosti
neúplná a vyÏaduje zpﬁesnûní dal‰ím v˘zkumem.

Variabilita. Podjednotka zahrnuje nûkolik odli‰n˘ch typÛ spojen˘ch ãetn˘mi pﬁechody a mozaikami.
Jde o (a) vegetaci slunn˘ch svahÛ, napﬁ. s Asplenium
septentrionale ãi Saxifraga rosacea, (b) vegetaci stinn˘ch
a vlhk˘ch svahÛ s mechorosty a dále napﬁ. s Cystopteris
fragilis a Polypodium vulgare a (c) vegetaci mechorostÛ
a li‰ejníkÛ na velmi chud˘ch substrátech, skoro
bez vy‰‰ích rostlin, ojedinûle v‰ak s v˘skyty alpínsk˘ch
druhÛ (napﬁ. Cryptogramma crispa). Skály a droliny
nad horní hranicí lesa se mapují v rámci jednotky
A6 Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin.
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Keﬁové patro
Picea abies juv. – smrk ztepil˘
Rubus idaeus – ostruÏiník maliník
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí prav˘
Bylinné patro
Dg
Allium schoenoprasum subsp. alpinum – paÏitka
pobﬁeÏní horská
Dg
Asplenium adiantum-nigrum – sleziník netíkovit˘
Dg
A. adulterinum – sleziník neprav˘
Dg
A. cuneifolium – sleziník hadcov˘
Dg
A. septentrionale – sleziník severní
A. trichomanes – sleziník ãerven˘
Dg
Aster alpinus – hvûzdnice alpská
Athyrium filix-femina – papratka samiãí
Dg
Aurinia saxatilis – taﬁice skalní
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg
Biscutella laevigata subsp. varia – dvoj‰títek
hladkoplod˘ promûnliv˘
Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Campanula rotundifolia s. lat. – zvonek okrouhlolist˘
Cardaminopsis arenosa – ﬁeﬁi‰niãník píseãn˘
Dg
Ceterach officinarum – kyvor lékaﬁsk˘
Cystopteris fragilis – puch˘ﬁník kﬁehk˘
Dg
Dianthus gratianopolitanus – hvozdík siv˘
Dryopteris dilatata – kapraì rozloÏená
D. filix-mas – kapraì samec
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
F. pallens – kostﬁava sivá
Geranium robertianum – kakost smrdut˘
Dg
Gymnocarpium dryopteris – bukovník kapraìovit˘
Dg
Hieracium schmidtii – jestﬁábník bled˘
Dg
Huperzia selago – vranec jedlov˘
Hylotelephium maximum – rozchodník velk˘
Dg
Iris aphylla – kosatec bezlist˘
Dg
Notholaena marantae – podmrvka hadcová
Dg
Phegopteris connectilis – bukovinec osladiãovit˘

S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek

Dg
Dg
Dg
Dg

Polypodium vulgare – osladiã obecn˘
Saxifraga rosacea – lomikámen trsnat˘
Viola tricolor subsp. saxatilis – violka trojbarevná
skalní
Woodsia ilvensis – kapradinka skalní

Mechorosty a li‰ejníky
Dicranodontium denudatum – hyãovka lámavá
Dg
Grimmia hartmannii – dûrkavka Hartmanova
Dg
G. trichophylla – dûrkavka chluponosná
Dg
Hedwigia ciliata – tûhovec bezÏebr˘
Dg
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Lasallia pustulata – pupkovka puch˘ﬁnatá
Orthodicranum montanum – sobík chlumní
Dg
Paraleucobryum longifolium – radûnka dlouholistá
Parmelia conspersa – terãovka posypaná
P. saxatilis – terãovka skalní
Dg
Plagiothecium laetum – lesklec pﬁíjemn˘
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘
Dg
Racomitrium heterostichum – zoubkoãepka
rÛznoﬁadá
Dg
R. lanuginosum – zoubkoãepka mechovitá
Tetraphis pellucida – ãtyﬁzoubek prÛzraãn˘
Umbilicaria hirsuta – pupkovka srstnatá

S1.3 Vysokostébelné trávníky
skalních terásek
Tall grasslands on rock ledges
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. –
Pal. Hab. –
EUNIS. –
Fytocenologie. Svaz Trifolion medii Müller 1962 (viz také
T4.2): Cynancho-Calamagrostietum arundinaceae S˘kora 1972.
– Svaz Vaccinion Böcher 1943 (viz také A2.2 a T8.3):
Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum S˘kora 1972 (pouze
porosty s dominancí Calamagrostis arundinacea) a dal‰í
nedostateãnû známá spoleãenstva
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Zapojené trávníky, mozaikovitû se stﬁídající s hol˘mi skalními stupni.
Fyziognomii urãují trávy vysoké (Calamagrostis
arundinacea, C. varia a C. villosa) i nízké (napﬁ. Avenella
flexuosa a Sesleria albicans), ãasto i keﬁíãky (napﬁ. Vaccinium myrtillus) a kvûtnaté byliny (napﬁ. Convallaria
majalis).
Ekologie. Uzavﬁená hluboká údolí a izolované
vrchy, vût‰inou v mezofytiku a mimo pﬁím˘ kontakt
s teplomilnou vegetací. Jde o horní hrany skal
s hlub‰í pÛdou, terásky skalnat˘ch svahÛ, vzácnû
i svahy vápnit˘ch pískovcÛ s jemn˘m ronem písãitého
materiálu.
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Roz‰íﬁení vysokostébeln˘ch trávníkÛ skalních terásek.

Skála s druhovû chudou acidofilní vegetací u ·tûchovic
ve stﬁedním Povltaví.

Roz‰íﬁení. Vulkanity a vápnité pískovce
Polomen˘ch hor, LuÏick˘ch hor a Ralské pahorkatiny, znûlce âeského stﬁedohoﬁí, âesk˘ ráj,
Kﬁivoklátsko, stﬁední Povltaví, údolní a vrcholové
skály na ·umavû, ﬁíãní údolí jihozápadní Moravy
od okolí Brna po Znojemsko, vzácnû i jinde.
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Skalka nad prÛlomem potoka v Bobﬁí soutûsce v âeském stﬁedohoﬁí s fragmenty kﬁovin a skalních trávníkÛ se tﬁtinou rákosovitou
(Calamagrostis arundinacea).

OhroÏení. Vût‰inou bez ohroÏení, místy eutrofi-

Dg

zace ãi naru‰ování mufloní zvûﬁí.

Management. Îádn˘.
Literatura. S˘kora 1972, Chytr˘ 1993, Sádlo
& Kolbek 1994, Sádlo 1996b.
Druhová kombinace
Keﬁové patro
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajn˘
Dg
Daphne mezereum – l˘kovec jedovat˘
Rubus idaeus – ostruÏiník maliník
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Bylinné patro
Aruncus vulgaris – udatna lesní
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg Dm
Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
Dg Dm
C. varia – tﬁtina pestrá
Dm
C. villosa – tﬁtina chloupkatá
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Dg
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Dg
Cytisus nigricans – ãilimník ãernající
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Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Dg

Digitalis grandiflora – náprstník velkokvût˘
Dryopteris dilatata – kapraì rozloÏená
D. filix-mas – kapraì samec
Epilobium angustifolium – vrbka úzkolistá
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Melica nutans – strdivka nicí
Mercurialis perennis – baÏanka vytrvalá
Laserpitium latifolium – hlad˘‰ ‰irolist˘
Lilium martagon – lilie zlatohlávek
Pleurospermum austriacum – mázdﬁinec rakousk˘
Polygonatum odoratum – kokoﬁík vonn˘
Polypodium vulgare – osladiã obecn˘
Scabiosa columbaria – hlaváã fialov˘
Sesleria albicans – pûchava vápnomilná
Silene dioica – silenka dvoudomá
S. vulgaris – silenka nadmutá
Solidago virgaurea subsp. virgaurea – zlatob˘l
obecn˘ prav˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékaﬁská

Mechorosty
Dicranum scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘

S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemnûn˘ch drolin

Roz‰íﬁení. Hojnû v severní ãásti Moravského
krasu, vzácnû v âeském krasu, na Kﬁivoklátsku,
v âeském stﬁedohoﬁí a na Semilsku.

S1.4 Vysokobylinná vegetace
zazemnûn˘ch drolin
Tall-forb vegetation of fine-soil-rich boulder screes
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. –
Pal. Hab. –
EUNIS. –
Fytocenologie. Nelze jednoznaãnû ztotoÏnit s Ïádnou
z dosud popsan˘ch jednotek
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Poznámka k mapování. Zaznamenávají se
pouze v˘skyty ve vegetaãních komplexech pﬁirozeného bezlesí. Do podjednotky nepatﬁí fyziognomicky
podobná vegetace pohybliv˘ch sutí a mlad˘ch pasek
po suÈov˘ch lesích.
OhroÏení. Pﬁirozená sukcese, ruderalizace.
Management. Îádn˘.

Struktura a druhové sloÏení. Hlavní úroveÀ tûchto kvûtnat˘ch porostÛ o v˘‰ce 1–1,5 m
tvoﬁí vysoké ‰irokolisté byliny nároãné na Ïiviny
(napﬁ. Aconitum variegatum a Lunaria rediviva) a niÏ‰í
vrstvu hájové a nitrofilní druhy (napﬁ. Galeobdolon
luteum s. lat. a Geranium robertianum). Nápadná je
pﬁítomnost druhÛ vyÏadujících vy‰‰í vzdu‰nou vlhkost
(Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Cystopteris
fragilis, Phyllitis scolopendrium, Polystichum aculeatum aj.).
Nûkdy do porostÛ zasahují i keﬁe, pﬁedev‰ím Ribes
alpinum.

Literatura. Sádlo & Kolbek 1994.

Ekologie. Stabilizované a silnûji zazemnûné sutû
na vápenci, spilitu, algonkick˘ch bﬁidlicích a rÛzn˘ch
metamorfitech. B˘vají zazemnûny jen pﬁi povrchu,
kde se hromadí padající kameny a hlavnû organick˘
materiál, jako je listov˘ opad, vûtve stromÛ a ron
humusu. Nacházejí se na úpatí stinn˘ch svahÛ. Pﬁes vysoké zásobení Ïivinami se tu udrÏuje bezlesí, a to
vlivem teplotních inverzí, vnitﬁního mikroklimatu
sutí a zastínûní pﬁi vysokém horizontu. Typick˘m
pﬁíkladem je suÈov˘ kuÏel na dnû Macochy.
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Rozsáhl˘ zastínûn˘ suÈov˘ kuÏel na dnû propasti Macocha
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Roz‰íﬁení vysokobylinné vegetace zazemnûn˘ch drolin.

18°

19°

v Moravském krasu je porostl˘ vysokobylinnou vegetací
s net˘kavkou nedÛtklivou (Impatiens noli-tangere)
a mûsíãnicí vytrvalou (Lunaria rediviva).
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Druhová kombinace
Keﬁové patro
Lonicera xylosteum – zimolez p˘ﬁit˘
Ribes alpinum – rybíz alpínsk˘
Rosa pendulina – rÛÏe pﬁevislá
Dm
Rubus idaeus – ostruÏiník maliník
Bylinné patro
Dg Dm
Aconitum variegatum – omûj pestr˘
Actaea spicata – samorostlík klasnat˘
Dm
Aruncus vulgaris – udatna lesní
Athyrium filix-femina – papratka samiãí
Chrysosplenium alternifolium – mokr˘‰ stﬁídavolist˘
Dg
Cimicifuga europaea – plo‰tiãník evropsk˘
Circaea alpina – ãarovník alpsk˘
Cystopteris fragilis – puch˘ﬁník kﬁehk˘
Dryopteris filix-mas – kapraì samec
Galeobdolon luteum s. lat. – pitulník Ïlut˘
Geranium robertianum – kakost smrdut˘
Gymnocarpium robertianum – bukovník vápencov˘
Impatiens noli-tangere – net˘kavka nedÛtklivá
Dg
Laserpitium latifolium – hlad˘‰ ‰irolist˘
Dg Dm
Lunaria rediviva – mûsíãnice vytrvalá
Mercurialis perennis – baÏanka vytrvalá
Dg
Phyllitis scolopendrium – jelení jazyk celolist˘
Pleurospermum austriacum – mázdﬁinec rakousk˘
Poa nemoralis – lipnice hajní
Dg
Polystichum aculeatum – kapraì laloãnatá
Dm
Senecio germanicus – starãek nûmeck˘
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Dg
Thalictrum aquilegiifolium – ÏluÈucha orlíãkolistá
Dm
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá

S1.5 Kﬁoviny skal a drolin s rybízem alpínsk˘m (Ribes alpinum)
Ribes alpinum scrub on cliffs and boulder screes
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 31.8 Thickets
Pal. Hab. 31.8. Western Eurasian thickets
EUNIS. F1.3 Thorn-thickets, hedgerows and lowland scrub
Fytocenologie. Svaz Sambuco-Salicion capreae Tüxen
et Neumann ex Oberdorfer 1957 (z men‰í ãásti): Ribeso
alpini-Rosetum pendulinae Sádlo 1991 ms.
Fyziotyp: KR Mezofilní a xerofilní kﬁoviny

Struktura a druhové sloÏení. Kﬁoviny budované hust˘mi, asi 1,5 m vysok˘mi keﬁi, zejména
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Kﬁoviny s rybízem alpínsk˘m (Ribes alpinum) na znûlcové suti
pod vrcholem Mile‰ovky v âeském stﬁedohoﬁí.

rybízem alpínsk˘m (Ribes alpinum) a dále druhy
Lonicera nigra, L. xylosteum a Rosa pendulina, vzácnû
také Cotoneaster integerrimus a Rosa majalis. Jsou
rÛznû rozsáhlé, od rozvolnûn˘ch skupinek keﬁÛ
aÏ po velké porosty na plochách tisícovek m2. Hlavní
porostní úroveÀ pﬁeãnívají vy‰‰í keﬁe, napﬁ. Cornus
sanguinea, Corylus avellana a Sambucus racemosa,
na Moravû ãasto také Euonymus verrucosa, nebo
i niÏ‰í stromy (Populus tremula, Sorbus aria s. lat.
a S. aucuparia subsp. aucuparia). V podrostu na stinnûj‰ích a vlhãích místech pﬁevládají bûÏné lesní a pasekové druhy (napﬁ. Impatiens noli-tangere, Poa
nemoralis a Rubus idaeus), na skalách se objevují druhy
suchomilné (napﬁ. Achillea tanacetifolia a Laserpitium
latifolium).

Ekologie. Slunné i stinné svahy skalnat˘ch údolí
a vrcholov˘ch skal izolovan˘ch kopcÛ. Zpravidla jde
o v˘skyty v komplexu primárního bezlesí na zazemnûn˘ch drolinách, skalních rozpadech, hranách skal
a skalnat˘ch svazích, tento biotop se v‰ak nachází
i v porostních mezerách suÈov˘ch lesÛ a na lesních
pasekách. Podkladem jsou nejrÛznûj‰í tvrd‰í horniny,
napﬁ. vápenec, vápnit˘ pískovec, ãediã, znûlec, Ïula
a rula.

S2 Pohyblivé sutû

Roz‰íﬁení. Údolí horní a stﬁední Vltavy, Berounky,
dolní Sázavy, dolní LuÏnice, Teplé, Jizery a Dyje,
Broumovsk˘ v˘bûÏek, ·umava, âeské stﬁedohoﬁí
(typicky vyvinuto na Mile‰ovce), Moravsk˘ kras,
·umpersko i jinde.

OhroÏení. Sukcese lesa, po‰kození pﬁi tûÏbû
dﬁeva, zalesÀování a intenzivní pasekové hospodaﬁení.
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Management. Îádn˘.
Literatura. Sádlo 1991, Sádlo & Kolbek 1994.
Druhová kombinace
Keﬁové patro
Corylus avellana – líska obecná
Dm
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajn˘
Dg Dm
Lonicera nigra – zimolez ãern˘
L. xylosteum – zimolez p˘ﬁit˘
Dg Dm
Ribes alpinum – rybíz alpínsk˘
Dg Dm
Rosa majalis – rÛÏe májová
Dg Dm
R. pendulina – rÛÏe pﬁevislá
Sorbus aria s. lat. – jeﬁáb muk
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Roz‰íﬁení kﬁovin skal a drolin s rybízem alpínsk˘m (Ribes alpinum).

Bylinné patro
Cardaminopsis arenosa – ﬁeﬁi‰niãník píseãn˘
Cystopteris fragilis – puch˘ﬁník kﬁehk˘
Dryopteris filix-mas – kapraì samec
Hylotelephium maximum – rozchodník velk˘
Polypodium vulgare – osladiã obecn˘

S2 Pohyblivé sutû
Mobile screes
Jiﬁí Sádlo
Natura 2000. 8160 * Calcareous scree of hill and montane
levels – prioritní stanovi‰tû (jen S2A), 8150 MedioEuropean siliceous scree (jen S2B)
Smaragd. –
CORINE. 61.12 Northern upland siliceous screes,
61.312 Sub-montane calcareous screes
Pal. Hab. 61.12 Northern upland siliceous screes,
61.312 Sub-montane calcareous screes
EUNIS. H2.3/P-61.12 Northern upland siliceous screes,
H2.6/P-61.31 Peri-Alpine thermophilous screes
Fytocenologie. Svaz Stipion calamagrostis Jenny-Lips
ex Br.-Bl. et al. 1952: Dryopteridetum robertianae Kaiser 1926,
Galeopsietum angustifoliae (Libbert 1938) Büker 1942,
Melicetum ciliatae Kaiser 1926. – Svaz Galeopsion segetum
Oberdorfer 1957: Senecioni-Galeopsietum ladani Eliá‰ 1993
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Poãáteãní
stadia sukcese na pohybliv˘ch sutích, od ﬁídk˘ch
porostÛ jednoletek (Galeopsis angustifolia, G. ladanum, Microrrhinum minus aj.) aÏ po rozvolnûné
porosty s dominancí geofytÛ a hemikryptofytÛ
(napﬁ. Gymnocarpium robertianum a Vincetoxicum

hirundinaria). PﬁeváÏná vût‰ina bylinn˘ch druhÛ na‰ich
sutí je bazifilní, a proto kyselé pohyblivé sutû b˘vají
bez cévnat˘ch rostlin, s v˘jimkou solitérních dﬁevin.
V porostech se vyskytuje mnoho druhÛ hájov˘ch,
jakoÏ i druhÛ such˘ch trávníkÛ a kvûtnat˘ch i nitrofilních lemÛ. Zemina, která se pohybem sutû dostala
na povrch, je totiÏ velmi dobﬁe kolonizovatelná
druhy znaãnû odli‰n˘ch ekologick˘ch nárokÛ.
Jednoletky se na mnoha lokalitách vyvíjejí jen
v pﬁízniv˘ch letech, zatímco jindy je na lokalitû vÛbec
nelze zastihnout, aã jsou pﬁítomny v semenné bance.

Ekologie. Horninov˘ materiál sutí je karbonátov˘
(vápenec, slínovec, diabas aj.) nebo v rÛzné míﬁe
bazick˘ (napﬁ. spilit a algonkické bﬁidlice), vzácnûji
i kysel˘ (napﬁ. kulmské bﬁidlice a porfyrit).
Pohyblivé sutû se skládají vût‰inou z men‰ích kamenÛ
asi do 10–20 cm v prÛmûru, na diabasech se tvoﬁí
i osypy ‰tûrkové. Vyskytují se na pﬁíkﬁej‰ích svazích
v‰ech orientací o sklonu nad 35°. Obvykle jsou si-
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Poznámka k mapování. V programu Natura
2000 se sutû karbonátov˘ch a silikátov˘ch hornin
zahrnují do rÛzn˘ch jednotek. Proto je pﬁi mapování
nutné rozli‰ovat pohyblivé sutû karbonátov˘ch hornin (kód S2A) a pohyblivé sutû silikátov˘ch hornin
(kód S2B). Lokality v lomech se zaznamenávají pouze v pﬁípadû souãasného v˘skytu nûkolika diagnostick˘ch druhÛ. Porosty ruderalizované, s nitrofilními
druhy a na sutích vytvoﬁen˘ch nebo silnû ovlivÀovan˘ch ãlovûkem se mapují v rámci jednotek X6
Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
a X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla.
Tolita lékaﬁská (Vincetoxicum hirundinaria) má systém horizontálních

OhroÏení. Pﬁirozená sukcese, stabilizace sutí.

oddenkÛ, které prorÛstají sutí a tím ji zpevÀují. T˘ﬁov na Kﬁivoklátsku.

Management. Îádn˘.
tuovány v dolní ãásti svahÛ pod skalním stupnûm,
nad nímÏ je erozní svah. V rámci téhoÏ suÈového
tûlesa se ãasto nacházejí jak silnû pohyblivé osypy
s mal˘m mnoÏstvím jemnozemû, tak sutû ãásteãnû
stabilizované a silnûji zazemnûné. Tomu odpovídá
i vegetaãní zonace. Vlastní osyp b˘vá neosídlen
a vegetace zpravidla porÛstá ménû pohyblivé okrajové ãásti a vyv˘‰ené, po spádnici protaÏené erozní
hﬁbítky oddûlující osypové proudy, jejichÏ materiál
je zpravidla gravitaãnû vytﬁídûn podle velikosti,
s vût‰ími úlomky v niÏ‰ích ãástech svahu.

Roz‰íﬁení. Pﬁirozené sutû se vyskytují pomûrnû
vzácnû v teplej‰ích pahorkatinách, hlavnû v âeském
a Moravském krasu, v údolí stﬁední a dolní Vltavy,
v údolí Berounky na Kﬁivoklátsku, na Pavlovsk˘ch
vr‰ích, vzácnû na Znojemsku (u Horních Dunajovic
a v údolí Dyje u Bítova) a v âeském stﬁedohoﬁí.
Druhotnû se nacházejí v lomech, a to i daleko mimo oblasti roz‰íﬁení pﬁirozen˘ch sutí.
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Dg Dm

Bupleurum falcatum – prorostlík srpovit˘
Cardaminopsis arenosa – ﬁeﬁi‰niãník píseãn˘
Epilobium collinum – vrbovka chlumní
E. dodonaei – vrbka rozmar˘nolistá
Fallopia convolvulus – opletka obecná
F. dumetorum – opletka kﬁovi‰tní
Fragaria vesca – jahodník obecn˘
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá
G. ladanum – konopice ‰irolistá
Galium album – svízel bíl˘
Geranium robertianum – kakost smrdut˘
Gymnocarpium robertianum – bukovník vápencov˘
Hylotelephium maximum – rozchodník velk˘
Lactuca viminea – locika prutnatá
Melica ciliata – strdivka brvitá
Microrrhinum minus – hledíãek men‰í
Origanum vulgare – dobromysl obecná
Pimpinella major – bedrník vût‰í
Poa nemoralis – lipnice hajní
Securigera varia – ãiãorka pestrá
Sedum acre – rozchodník ostr˘
S. album – rozchodník bíl˘
S. reflexum – rozchodník skalní
S. sexangulare – rozchodník tenkolist˘
Senecio viscosus – starãek lepkav˘
Teucrium botrys – oÏanka hroznatá
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékaﬁská

S3 Jeskynû

S3 Jeskynû
Caves
Jiﬁí Sádlo
Natura 2000. 8310 Caves not open to public (jen S3B)
Smaragd. 65 Caves
CORINE. 65.4 Other caves
Pal. Hab. 65 Caves
EUNIS. H1 Terrestrial underground caves, cave systems
and water bodies
Fytocenologie. V ústích nûkter˘ch jeskyní fragmentární
vegetace svazu Erysimo wittmannii-Hackelion
Bernátová 1986

Krápníková v˘zdoba v Rudickém propadání v Moravském krasu.

Ekologie. V jeskyních jsou dvû ekologicky odli‰ná
prostﬁedí: ústí s dosahem sluneãního svitu a temné
vnitﬁní prostory. Jeskynní ústí a pﬁevisy jsou extrémnû suché, protoÏe pod skalní klenbou zcela
pﬁevaÏují horizontální sráÏky. Substrát je vápnit˘,
sypk˘ a kamenit˘, ãasto s podílem kostí a v˘vrÏkÛ
z koﬁisti ‰elem, sov a dravcÛ, a tedy s vysok˘m
obsahem nejen vápníku, ale i fosforu a dusíku.
Vnitﬁní prostory jeskyní jsou charakterizovány
absencí svûtla, vyrovnanou nízkou teplotou, stále
vysokou relativní vzdu‰nou vlhkostí a pﬁevahou
skalních povrchÛ.
Morfologicky krajní typy jeskyní jsou na jedné stranû dlouhé rozvûtvené jeskynní systémy pﬁecházející
v síÈ plazivek a komunikující s povrchem relativnû
úzk˘m, málo nápadn˘m ústím, na druhé stranû krátké otevﬁené jeskynû, tzv. abri, s v˘razn˘m ‰irok˘m
portálem, podobné skalním pﬁevisÛm. Podle zpÛsobu
vzniku rozeznáváme jeskynû krasové, které jsou nejdel‰í a geomorfologicky nejpestﬁej‰í, a jeskynû jiného
pÛvodu, napﬁ. puklinové. V na‰ich podmínkách jeskynû postrádají Ïivoãi‰né druhy s v˘luãnou vazbou
na jejich prostﬁedí. Vnitﬁní prostﬁedí jeskyní je
pﬁesto biologicky v˘znamné, a to hlavnû jako úkryt
netop˘rÛ (Chiroptera), ale i v˘skytem bezobratl˘ch
(napﬁ. nûkter˘ch pavoukÛ). Krátké a ‰iroké jeskynû,
které nemají specifické jeskynní mikroklima, jsou
zpravidla biologicky nezajímavé, v˘znamné naopak
mohou b˘t málo nápadné, ãlovûku nepﬁístupné
dlouhé systémy plazivek v balvanov˘ch rozpadech
a kamenn˘ch moﬁích. Biologicky nejcennûj‰í jsou
zpravidla jeskynû nepﬁístupné veﬁejnosti, ale i ãásti
jeskyní pﬁímo navazující na jeskynû pﬁístupné
(napﬁ. spodní patro Konûprusk˘ch jeskyní), zejména pokud nezávisle komunikují s povrchem.
V nûkter˘ch jeskyních jsou podzemní jezírka nebo
i tekoucí voda. Komunikují-li jeskynû s povrchem
prostﬁednictvím vodního toku (napﬁ. Punkva), ãasto se v nich vyskytují splavené druhy vodních, ale
i suchozemsk˘ch ÏivoãichÛ.
Z hlediska botanického jsou zajímavé nárÛsty koﬁenÛ dﬁevin v pískovcov˘ch jeskyních vytvoﬁen˘ch
mûlce pod povrchem (koﬁenové v˘plnû, rohoÏe,
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rozli‰ovat jeskynû pﬁístupné veﬁejnosti (kód S3A)
a jeskynû nepﬁístupné veﬁejnosti (kód S3B).
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OhroÏení. V ústí jeskyní turistické aktivity, ve vnitﬁ50°
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ních prostorách amatérské i rádoby profesionální
prÛzkumy, zejména spojené s v˘kopem jeskynních
sedimentÛ.
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Management. V ústí jeskyní zamezení trampsko12°
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Roz‰íﬁení jeskyní.

pol‰táﬁe a stalagmity). V jeskynních portálech a v prostorách pod vût‰ími pﬁevisy byly v Moravském
a fragmentárnû v âeském krasu zji‰tûny ﬁídké
porosty jednolet˘ch a dvoulet˘ch bylin nároãn˘ch
na Ïiviny (napﬁ. Hackelia deflexa), doprovázené vytrval˘mi druhy pﬁesahujícími z okolních such˘ch
trávníkÛ. Jde o fragmenty reliktní vegetace roz‰íﬁené na podobn˘ch místech v alpsko-karpatské oblasti.

Roz‰íﬁení. Zejména vápencová území, hlavnû
Moravsk˘ a âesk˘ kras, vzácnûji i jiné oblasti se
skalnat˘mi terény.

Poznámka k mapování. Pro úãely programu
Smaragd se zaznamenávají v‰echny jeskynû, zatímco
v programu Natura 2000 pouze jeskynû nepﬁístupné
veﬁejnosti nebo pﬁístupné jeskynní systémy, jejichÏ
podstatná ãást zpﬁístupnûna není. Proto je nutno

Portál jeskynû Pekárny v údolí ¤íãky v jiÏní ãásti Moravského krasu.
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v˘letnick˘m aktivitám, vnitﬁní prostory bez managementu.

Literatura. Hromas & Bílková 1998, Jeník 1998,
Kopeck˘ 1998, Müller 1998.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Asperugo procumbens – ostrolist rozprostﬁen˘
Asplenium ruta-muraria – sleziník routiãka
Aurinia saxatilis – taﬁice skalní
Chenopodium hybridum – merlík zvrhl˘
Dg
Hackelia deflexa – lopu‰ík sklonûn˘
Lappula squarrosa – stro‰ek pomnûnkov˘
Poa nemoralis – lipnice hajní
Mechorosty
Conocephalum conicum – mﬁíÏkovec kuÏelovit˘
Leptobryum pyriforme – prutníãek hru‰kovit˘
Seligeria spp. – kápûnka
Dg
Tetrodontium brownianum – chudozubík BrownÛv
Dg
T. repandum – chudozubík

A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky

A1 Alpínské trávníky
Alpine grasslands
Martin Koãí

Struktura a druhové sloÏení. Nízké trávníky
o v˘‰ce zpravidla do 25 cm, v nichÏ se jen zﬁídka
vyskytují zakrslé exempláﬁe dﬁevin (Picea abies a Pinus
mugo). V bylinném patﬁe se nejvíce uplatÀují trávy
vytváﬁející trsy nebo kompaktní porosty (Avenella
flexuosa, Festuca supina a Nardus stricta) a s niÏ‰í pokryvností se ãasto vyskytují keﬁíãky (Calluna vulgaris,
Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea). Typick˘ vzhled
porostÛ dotváﬁí pﬁítomnost nemnoha bylin (Bistorta
major, Hieracium alpinum s. lat., Solidago virgaurea
subsp. minuta, Veratrum album subsp. lobelianum aj.).
Vyfoukávan˘ alpínsk˘ trávník s kostﬁavou nízkou (Festuca supina)

Ekologie. Oblasti nad horní hranicí lesa, typicky
na vrcholov˘ch plo‰inách, ploch˘ch hﬁebenech
a vrcholech.

Roz‰íﬁení. Krkono‰e, Králick˘ SnûÏník a Hrub˘
Jeseník.

a brusnicemi u Tabulov˘ch skal na hﬁebeni Hrubého Jeseníku.

vtrou‰eny keﬁíãky (Calluna vulgaris a Vaccinium vitisidaea). Mechové patro je zpravidla bohatû vyvinuto,
nejãastûji je tvoﬁí li‰ejníky rodÛ Cetraria a Cladonia
a mechy rodÛ Polytrichum a Racomitrium.

Ekologie. Deflaãní vrcholové plo‰iny, vrcholy

A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
Wind-swept alpine grasslands
Natura 2000. 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands
(viz A1.2 a A3)
Smaragd. –
CORINE. 36.34 Crooked-sedge swards and related
communities
Pal. Hab. 36.34 Alpigenous acidophilous grasslands
EUNIS. E4.2/P-36.34 Alpigenous acidophilous grasslands
Fytocenologie. Svaz Juncion trifidi Krajina 1933 (viz také
A2.1 a A6): Carici rigidae-Juncetum trifidi ·marda 1950,
Cetrario-Festucetum supinae Jeník 1961 (s v˘jimkou C.-F. s.
callunetosum Bure‰ová 1976)
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev kosodﬁeviny
a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

a osamûlé skalní útvary (mrazové sruby) v hﬁebenov˘ch polohách alpínského stupnû. PÛdy jsou mûlké,
kamenité, silnû vys˘chavé, s nízk˘m obsahem organick˘ch i minerálních látek. Extrémní ekologické
podmínky nejvy‰‰ích horsk˘ch poloh v˘raznû
umocÀuje zejména úãinek vûtru, kter˘ mechanicky
i fyziologicky ovlivÀuje rostliny, zpÛsobuje vysu‰ování pÛd a odnos pÛdních ãástic. Úãinkem vûtru je
v zimû vegetace kryta jen tenkou vrstvou snûhu,
coÏ umoÏÀuje promrzání pÛdy a aktivní kryopedogenetické procesy, jejichÏ v˘sledkem je napﬁ. tvorba
mrazov˘ch pÛdních forem.

Roz‰íﬁení. Nejvy‰‰í polohy Krkono‰, Hrubého
Jeseníku a Králického SnûÏníku.

Poznámka k mapování. Porosty s dominancí
Struktura a druhové sloÏení. Zpravidla
nezapojené jednopatrové porosty, v nichÏ jsou plochy s vegetací ãasto pﬁeru‰ovány plochami holé pÛdy,
kameny nebo obnaÏen˘m skalním podloÏím. V bylinném patﬁe se jako dominanty uplatÀují trsnaté trávy
(Avenella flexuosa a Festuca supina) a hojnû jsou

vﬁesu a brusnic (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus
a V. vitis-idaea) odpovídající této charakteristice jsou
ﬁazeny do jednotky A2 Alpínská a subalpínská
keﬁíãková vegetace. Alpínské trávníky tvoﬁí ãasto
s keﬁíãkovou vegetací mozaiku a pﬁi jejím jemnûj‰ím
zrnu se mapují dohromady.
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Closed alpine grasslands
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Natura 2000. 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands
(viz také A1.1 a A3)
Smaragd. –
CORINE. 36.34 Crooked-sedge swards and related
communities
Pal. Hab. 36.34 Alpigenous acidophilous grasslands
EUNIS. E4.2/P-36.34 Alpigenous acidophilous grasslands
Fytocenologie. Svaz Nardo-Caricion rigidae
Nordhagen 1937: Carici fyllae-Nardetum (Zlatník 1928)
Jeník 1961. – Svaz Nardion Br.-Bl. 1926 (viz také T2.1):
Festuco supinae-Nardetum ·marda 1950
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev kosodﬁeviny
a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole
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Roz‰íﬁení vyfoukan˘ch alpínsk˘ch trávníkÛ.

OhroÏení. Naru‰ování se‰lapem a lyÏováním,
v˘sadby kleãe, eutrofizace.

Management. Îádn˘.
Literatura. ·marda 1950, Jeník 1961,
Bure‰ová 1976, Jeník et al. 1980, Krahulec 1990a,
Soukupová et al. 1995.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Carex bigelowii – ostﬁice Bigelowova
Dg
Diphasiastrum alpinum – plavuník alpínsk˘
Empetrum hermaphroditum – ‰icha oboupohlavná
Dg Dm
Festuca supina – kostﬁava nízká
Hieracium alpinum s. lat. – jestﬁábník alpsk˘
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Dg
Huperzia selago – vranec jedlov˘
Dg
Juncus trifidus – sítina trojklanná
Vaccinium vitis-idaea – brusinka
Mechorosty a li‰ejníky
Alectoria ochroleuca – vousatec Ïlutozelen˘
Cetraria cucullata – pukléﬁka rourkovitá
C. islandica – pukléﬁka islandská
C. nivalis – pukléﬁka snûÏná
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. bellidiflora – dutohlávka chudobkokvûtá
C. pyxidata – dutohlávka pohárovitá
C. rangiferina – dutohlávka sobí
Polytrichum spp. – ploník
Racomitrium spp. – zoubkoãepka
Thamnolia vermicularis – ‰ídlovec kÛstkovit˘

Struktura a druhové sloÏení. Hustû zapojené
trávníky s dominancí smilky tuhé (Nardus stricta)
nebo metliãky kﬁivolaké (Avenella flexuosa), v nichÏ
se vyskytuje jen málo druhÛ jin˘ch travin nebo dvoudûloÏn˘ch bylin (napﬁ. Carex bigelowii, Deschampsia
cespitosa, Homogyne alpina a Molinia caerulea).
Mechové patro zpravidla chybí nebo je jen slabû
vyvinuto.

Ekologie. Ploché hﬁebeny, vrcholové plo‰iny
s v˘jimkou deflaãních a mírné svahy nad horní hranicí lesa. Primárnû se tato vegetace pravdûpodobnû
vyskytovala v mûlk˘ch terénních sníÏeninách s déle
leÏící snûhovou pokr˘vkou, pozdûji do‰lo hlavnû vlivem pastvy k roz‰íﬁení smilkov˘ch porostÛ na vût‰í
plochy. PÛdy jsou kamenité, chudé Ïivinami, av‰ak
dobﬁe vyvinuté a pomûrnû hluboké. Na rozdíl od vyfoukávan˘ch alpínsk˘ch trávníkÛ (A1.1) jsou zapojené
alpínské trávníky po celou zimu chránûny vy‰‰í vrstvou snûhu.
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Roz‰íﬁení zapojen˘ch alpínsk˘ch trávníkÛ.
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A1.2 Zapojené alpínské trávníky

Roz‰íﬁení. Hﬁebenové oblasti Krkono‰ a Hrubého
Jeseníku.

OhroÏení. Se‰lap turisty, v˘sadby kleãe, eutrofizace.

Management. Îádn˘.

Dg Dm

Literatura. ·marda 1950, Jeník 1961, Berciková
1976, Bure‰ová 1976, Klime‰ & Klime‰ová 1991,
Klime‰ová 1992, Krahulec in Krahulec et al. 1997.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Anthoxanthum alpinum – tomka alpská
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Dg
Carex bigelowii – ostﬁice Bigelowova

Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Festuca supina – kostﬁava nízká
Hieracium alpinum s. lat. – jestﬁábník alpsk˘
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Luzula sudetica – bika sudetská
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Nardus stricta – smilka tuhá
Potentilla erecta – mochna nátrÏník
Solidago virgaurea subsp. minuta – zlatob˘l obecn˘
alpínsk˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice
bílá Lobelova

Mechorosty a li‰ejníky
Cetraria islandica – pukléﬁka islandská
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘

Druhovû chudé smilkové trávníky na vrcholov˘ch plo‰inách Krkono‰ u Harrachov˘ch kamenÛ.

A2 Alpínská a subalpínská keﬁíãková vegetace
Alpine and subalpine dwarf-shrub vegetation
Franti‰ek Krahulec & Martin Koãí

Struktura a druhové sloÏení. RÛznû zapojené,
druhovû chudé porosty nízk˘ch keﬁíãkÛ v subalpínském aÏ alpínském stupni, tvoﬁené pﬁedev‰ím brusnicemi (Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea), vﬁesem
obecn˘m (Calluna vulgaris) a ‰ichou oboupohlavnou
(Empetrum hermaphroditum), mezi nimiÏ se vyskytují
nûkteré druhy trav (Avenella flexuosa, Calamagrostis
villosa a Festuca supina).

Ekologie. Mûlké a kamenité pÛdy nad horní
hranicí lesa, v zimû s hlub‰í snûhovou pokr˘vkou
i vyfoukávané.
Roz‰íﬁení. Nejvy‰‰í polohy Krkono‰, Králického
SnûÏníku a Hrubého Jeseníku.
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A2.1 Alpínská vﬁesovi‰tû

Ekologie. Vyfoukávaná místa nad horní hranicí lesa,
na mûlk˘ch substrátech, ãasto na vrcholov˘ch skalách.

Alpine heathlands

Roz‰íﬁení. Nejvy‰‰í polohy Krkono‰, Králického
Natura 2000. 4060 Alpine and boreal heaths (viz také A2.2)
Smaragd. –
CORINE. 31.4 Alpine and boreal heaths
Pal. Hab. 31.4 Alpine and boreal heaths
EUNIS. F3.2 Alpine and boreal heaths and dwarf-shrub mats
Fytocenologie. Svaz Juncion trifidi Krajina 1933 (viz také
A1.1 a A6): Empetro hermaphroditi-Juncetum trifidi
·marda 1950, Cetrario-Festucetum supinae Jeník 1961
callunetosum Bure‰ová 1976. – Svaz Genistion Böcher 1943
(viz také T8.1 a T8.2): Calluno-Deschampsietum Zlatník 1925
Fyziotyp. AT Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva,
SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

SnûÏníku a Hrubého Jeseníku.
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Roz‰íﬁení alpínsk˘ch vﬁesovi‰È.

Poznámka k mapování. Porosty drobn˘ch
keﬁíãkÛ vytváﬁejí ãasto mozaiku s podjednotkou
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky a pﬁi jemném zrnu
této mozaiky se mapují dohromady.
OhroÏení. Eutrofizace a s ní spojená expanze
trav na úkor keﬁíãkÛ, se‰lapávání pﬁi pû‰í turistice.
Management. Îádn˘.
Literatura. ·marda 1950, Jeník 1961, Bure‰ová
1976, Geringhoff & Daniëls 1998.

Druhová kombinace

Na místech s extrémními klimatick˘mi a edafick˘mi podmínkami
se v nejvy‰‰ích polohách subalpínského stupnû vytváﬁí mozaika
alpínsk˘ch vﬁesovi‰È a vyfoukávan˘ch alpínsk˘ch trávníkÛ.
Studniãní hora v Krkono‰ích.

Struktura a druhové sloÏení. Porosty drobn˘ch keﬁíãkÛ v alpínském stupni tvoﬁené zejména
vﬁesem obecn˘m (Calluna vulgaris) a v men‰í míﬁe
brusnicovit˘mi druhy (Calluna vulgaris, Empetrum
hermaphroditum, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea).
âasté jsou plavunû (Huperzia selago, ménû
Diphasiastrum alpinum), dále se vyskytují Festuca supina
a jestﬁábníky z okruhu Hieracium alpinum. Bohatû
jsou zastoupeny li‰ejníky a mechy rodÛ Cetraria,
Cladonia, Polytrichum aj.
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Bylinné patro
Dg
Agrostis rupestris – psineãek skalní
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg Dm
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Carex bigelowii – ostﬁice Bigelowova
Dg
Diphasiastrum alpinum – plavuník alpínsk˘
Dg Dm
Empetrum hermaphroditum – ‰icha
oboupohlavná
Dg
Festuca supina – kostﬁava nízká
Gentiana asclepiadea – hoﬁec tolitovit˘
Dg
Hieracium alpinum s. lat. – jestﬁábník alpsk˘
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Dg
Huperzia selago – vranec jedlov˘
Dg
Juncus trifidus – sítina trojklanná
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dg Dm
V. vitis-idaea – brusinka

A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace

Mechorosty a li‰ejníky
Cetraria cucullata – pukléﬁka rourkovitá
C. islandica – pukléﬁka islandská
C. nivalis – pukléﬁka snûÏná
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. bellidiflora – dutohlávka chudobkokvûtá
C. rangiferina – dutohlávka sobí
Polytrichum spp. – ploník
Racomitrium spp. – zoubkoãepka

A2.2 Subalpínská brusnicová
vegetace
Subalpine Vaccinium vegetation
Natura 2000. 4060 Alpine and boreal heaths (viz také A2.1)
Smaragd. –
CORINE. 31.4 Alpine and boreal heaths
Pal. Hab. 31.4 Alpine and boreal heaths
EUNIS. F3.2 Alpine and boreal heaths and dwarf-shrub mats
Fytocenologie. Svaz Vaccinion Böcher 1943 (viz také S1.3
a T8.3): Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli ·marda 1950
Fyziotyp. AT Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva

borÛvky tvoﬁeno hlavnû trávami, pﬁedev‰ím tﬁtinou
chloupkatou (Calamagrostis villosa) a metliãkou
kﬁivolakou (Avenella flexuosa). Z bylin jsou hojné
napﬁ. Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina,
Melampyrum pratense a Trientalis europaea. Mechové
patro je obvykle vyvinuto.

Ekologie. Porosty brusnic se vyskytují na závûtrn˘ch i návûtrn˘ch svazích pﬁedev‰ím v blízkosti
horní hranice lesa, kde vytváﬁejí pﬁirozené lemy
horsk˘ch smrãin, dále na konvexním reliéfu v závûtrn˘ch prostorech karÛ a na rozsáhl˘ch vrcholov˘ch
plo‰inách v mozaice s kosodﬁevinou. Mocná snûhová
pokr˘vka chrání v zimû vegetaci pﬁed mrazem.
PÛdy jsou vût‰inou kamenité, mûlké a vys˘chavé;
na jejich povrchu se hromadí surov˘ humus.
Na rozdíl od alpínsk˘ch vﬁesovi‰È podjednotky
A2.1 neosídluje tato vegetace nejexponovanûj‰í
vrcholové polohy, a není tak vystavena úãinkÛm
silného vûtru.
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Roz‰íﬁení subalpínské brusnicové vegetace.

Roz‰íﬁení. Subalpínské polohy Krkono‰,
Králického SnûÏníku a Hrubého Jeseníku.
OhroÏení. Se‰lapávání pﬁi pû‰í turistice, eutrofiPorosty borÛvky (Vaccinium myrtillus) jsou ãasté na chránûn˘ch
místech v okolí alpínské hranice lesa. Svahy pod Petrov˘mi kameny

zace a s ní spojená expanze trav na úkor keﬁíãkÛ,
sjezdové lyÏování.

v Hrubém Jeseníku.

Management. Îádn˘.
Struktura a druhové sloÏení. Zapojené,
druhovû chudé porosty nízk˘ch keﬁíãkÛ v subalpínském stupni tvoﬁené zejména borÛvkou (Vaccinium
myrtillus), ﬁidãeji také brusinkou (V. vitis-idaea).
Ve vegetaci jsou ãasto pﬁítomny juvenilní dﬁeviny
(Picea abies, Pinus mugo a Sorbus aucuparia subsp.
glabrata), kvÛli extrémnímu klimatu v‰ak nedorÛstají
vy‰‰í v˘‰ky. Bylinné patro je vedle dominantní

Literatura. ·marda 1950, Macko 1952, Jeník et
al. 1980, Krahulec 1990a.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Athyrium distentifolium – papratka horská
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
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Dg

Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Festuca supina – kostﬁava nízká
Gentiana asclepiadea – hoﬁec tolitovit˘
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Luzula luzuloides subsp. rubella – bika bûlavá mûdûná
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Polygonatum verticillatum – kokoﬁík pﬁeslenat˘
Silene vulgaris – silenka nadmutá
Solidago virgaurea subsp. minuta – zlatob˘l obecn˘
alpínsk˘

Dg Dm
Dg

Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
V. vitis-idaea – brusinka

Mechorosty a li‰ejníky
Cetraria islandica – pukléﬁka islandská
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. rangiferina – dutohlávka sobí
Dicranum scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum commune – ploník obecn˘

A3 Snûhová vyleÏiska
Snow beds
Martin Koãí
Natura 2000. 6150 Siliceous alpine and boreal grasslands
(viz také A1.1 a A1.2)
Smaragd. –
CORINE. 36.111 Alpine acid snow-patch communities
Pal. Hab. 36.1115 Hercynian acid snow patch communities
EUNIS. E4.1 Snow-patch grassland habitats, E5.1 Alpine
moss and lichen habitats
Fytocenologie. Svaz Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl.
et Jenny 1926: Polytrichetum sexangularis Br.-Bl. in Br.-Bl.
et Jenny 1926, Polytricho gracilis-Nardetum Jeník et al. 1980
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev
kosodﬁeviny a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Struktura a druhové sloÏení. Nízké, druhovû
chudé a rozvolnûné porosty trav o v˘‰ce do 10 cm
nebo iniciální mechová vegetace na suÈov˘ch substrátech. Druhovû chudé bylinné patro tvoﬁí pﬁedev‰ím
smilka tuhá (Nardus stricta), bezkolenec modr˘
(Molinia caerulea) a metliãka kﬁivolaká (Avenella
flexuosa). âastûji se vyskytují je‰tû psineãek skalní
(Agrostis rupestris), protûÏ nízká (Gnaphalium supinum)
a borÛvka (Vaccinium myrtillus). Z mechorostÛ jsou
bûÏnû zastoupeny Oligotrichum hercynicum, Pohlia nutans, Polytrichastrum sexangulare a Polytrichum longisetum.
Ekologie. Terénní sníÏeniny v alpínském stupni

Snûhová vyleÏiska na hranû a svazích Úpské jámy v Krkono‰ích,
kde sníh mÛÏe vytrvávat aÏ do ãervence.
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s extrémnû dlouho vytrvávající snûhovou pokr˘vkou,
která zkracuje vegetaãní období na nûkolik t˘dnÛ.
VyleÏiska vznikají pﬁedev‰ím na závûtrn˘ch svazích
v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách kolem 1400 m, nejãastûji
v karech. DÛleÏit˘m faktorem je vítr ukládající
v zimû mohutné vrstvy snûhu o mocnosti nûkolika
metrÛ. Snûhová pokr˘vka vytrvává 8–10 mûsícÛ
v roce a její poslední zbytky odtávají koncem ãervence, nûkdy i v srpnu a v˘jimeãnû se sníh udrÏí
i po cel˘ rok. PÛdy jsou mûlké, kamenité, podzolované, chudé Ïivinami a silnû kyselé. Úãinkem
dlouho odtávajícího snûhu nebo hromadûní de‰Èové
vody v mísovit˘ch terénních sníÏeninách jsou
po vût‰inu roku silnû provlhãené, na povrchu ãasto
postiÏené vodní erozí. Velké mnoÏství snûhu chrání
pÛdu pﬁed promrzáním, pÛsobí eroznû, tlakov˘mi
úãinky a podmiÀuje soliflukãní pohyby zvûtralin.

A3 Snûhová vyleÏiska

Roz‰íﬁení. Velká kotlina v Hrubém Jeseníku a nûkolik míst v Krkono‰ích, zejména Snûhov˘ Ïleb
v Úpské jámû, Jelení dÛl na v˘chodním svahu
SnûÏky, Modr˘ dÛl na jiÏních svazích Studniãní hory
a pravdûpodobnû i dal‰í snûhová pole v záﬁezech
a Ïlebech na obvodu karov˘ch stûn.
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Management. Îádn˘.
Literatura. Jeník 1958, ·tursa et al. 1973, ·ebesta
1979, Jeník et al.1980, Hadaã & ·tursa 1983.
Druhová kombinace
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Roz‰íﬁení snûhov˘ch vyleÏisk.

Poznámka k mapování. Vegetaci snûhov˘ch
vyleÏisk je vhodné mapovat aÏ ve vrcholném létû,
nejlépe v druhé polovinû ãervence, kdy je snadno
identifikovatelná podle posledních zbytkÛ pravideln˘ch letních snûhov˘ch polí a nehrozí zámûna
s obãasn˘mi snûhov˘mi poli vznikl˘mi napﬁ. v dÛsledku
nahromadûní snûhu pádem laviny nebo pﬁi neobvykl˘ch vûtrn˘ch podmínkách v zimû.
Vrba bylinná (Salix herbacea), typick˘ druh snûhov˘ch vyleÏisk v Alpách, Karpatech a ve Skandinávii,
se v Krkono‰ích a Hrubém Jeseníku vyskytuje také

Bylinné patro
Agrostis rupestris – psineãek skalní
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Carex bigelowii – ostﬁice Bigelowova
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Dg
Gnaphalium supinum – protûÏ nízká
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Dm
Nardus stricta – smilka tuhá
Dg
Salix herbacea – vrba bylinná
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Mechorosty
Oligotrichum hercynicum – plonitka horská
Pohlia nutans – paprutka nicí
Dg Dm
Polytrichastrum sexangulare – ploník
‰estihrann˘
Dm
Polytrichum longisetum – ploník ‰tíhl˘

V ãasném létû jsou snûhová vyleÏiska nápadná hnûdavou barvou loÀské staﬁiny, která ostﬁe kontrastuje s okolními alpínsk˘mi trávníky.
Velká kotlina v Hrubém Jeseníku.
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A4 Subalpínská vysokobylinná vegetace
Subalpine tall-herb vegetation
Martin Koãí

Struktura a druhové sloÏení. Porosty vysok˘ch trav a ‰irokolist˘ch bylin o v˘‰ce 40–150 cm
a pokryvnosti blíÏící se 100 %. Dominantami jsou
tﬁtiny (Calamagrostis arundinacea a C. villosa), dvoudûloÏné byliny (nejãastûji Adenostyles alliariae
a Cicerbita alpina) nebo kapraìorosty (Athyrium
distentifolium a Dryopteris filix-mas). Bylinné patro je
ãasto druhovû bohaté, mechové patro v‰ak b˘vá
zpravidla vyvinuto nev˘raznû.

Ekologie. Chránûná závûtrná místa na svazích
a dnech karÛ, okolí potokÛ nebo prameni‰È v blízkosti
horní hranice lesa a ãasto také porostní svûtliny
a bﬁehy potokÛ v lesním stupni. PÛdy jsou hluboké
a dostateãnû zásobené Ïivinami i vodou. V˘skyt
vysokobylinné vegetace nad horní hranicí lesa je
vût‰inou omezen na místa, kde se akumuluje vût‰í
mnoÏství snûhu ochraÀujícího v zimním období
vegetaci a pÛdu pﬁed promrzáním.

Roz‰íﬁení. Nejãastûji nad horní hranicí lesa
a v její blízkosti v Krkono‰ích, Hrubém Jeseníku
a na Králickém SnûÏníku, vzácnûji i v niÏ‰ích pohoﬁích.

Subalpínské vysokostébelné trávníky s tﬁtinou chloupkatou
(Calamagrostis villosa) porÛstají velké plochy závûtrn˘ch svahÛ
nad horní hranicí lesa v Krkono‰ích a Hrubém Jeseníku.
Svah Vysoké Hole v Hrubém Jeseníku.
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A4.1 Subalpínské vysokostébelné
trávníky
Subalpine tall grasslands
Natura 2000. 6430 Hydrophilous tall herb fringe
communities of plains and of the montane to alpine levels
(viz také M5, M7, A4.2, A4.3, T1.6 a T1.8)
Smaragd. –
CORINE. 37.82 Subalpine small reed meadows
Pal. Hab. 37.82 Alpigene tall grass communities
EUNIS. E4.5/P-37.82 Alpigene tall grass communities
Fytocenologie. Svaz Calamagrostion villosae Paw∏owski
et al. 1928: Crepido-Calamagrostietum villosae (Zlatník 1925)
Jeník 1961, Sphagno compacti-Molinietum coeruleae
Wagnerová ex Berciková 1976, Sileno vulgarisCalamagrostietum villosae Jeník et al. 1980, Violo sudeticaeDeschampsietum cespitosae (Jeník et al. 1980) Koãí 2001,
Bistorto-Deschampsietum alpicolae (Zlatník 1928) Rozsypalová
in Bure‰ová 1976. – Svaz Calamagrostion arundinaceae
(Luquet 1926) Jeník 1961: Bupleuro-Calamagrostietum
arundinaceae (Zlatník 1928) Jeník 1961
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev
kosodﬁeviny a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Struktura a druhové sloÏení. Jako dominanty
se uplatÀují pﬁedev‰ím trávy Calamagrostis arundinacea,
C. villosa, Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea
a Poa chaixii, k nimÏ pﬁistupuje vût‰í poãet svûtlomiln˘ch druhÛ bylin, jejichÏ pﬁítomnost je patrná
zvlá‰tû v dobû kvûtu (Anemone narcissiflora, Gentiana
asclepiadea, Ranunculus platanifolius, Silene vulgaris,
Veratrum album subsp. lobelianum aj.). Porosty jsou
vût‰inou zcela zapojené a dosahují v˘‰ky 40–60 cm.
Mechové patro je zpravidla jen slabû vyvinuto.
Zvlá‰tû pro porosty s Calamagrostis arundinacea,
které jsou druhovû nejbohat‰ími typy pﬁirozené
travinobylinné vegetace v âR, je charakteristick˘
souãasn˘ v˘skyt alpínsk˘ch druhÛ (napﬁ. Anemone
narcissiflora, Pleurospermum austriacum a Pulsatilla
scherfelii), druhÛ lesních (napﬁ. Lilium martagon,
Mercurialis perennis a Polygonatum verticillatum) i druhÛ
relativnû teplomiln˘ch (napﬁ. Digitalis grandiflora,
Pimpinella major, P. saxifraga, Prunella grandiflora
a Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus).

A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky

Ekologie. Chránûná místa nad horní hranicí lesa,
závûtrné svahy rÛzn˘ch sklonÛ, zpravidla jiÏní aÏ v˘chodní orientace, nejãastûji v karech. PÛdy jsou
obvykle su‰‰í, hluboké a hlinité, s rÛzn˘m obsahem
skeletu, ãasto na zazemÀujících se sutích (porosty
s Calamagrostis arundinacea), ale také hlub‰í a vlhãí
v mûlk˘ch terénních sníÏeninách nad horní hranicí
lesa (porosty s Deschampsia cespitosa). Jsou dostateãnû zásobené Ïivinami a bázemi. Druhovû nejbohat‰í
porosty b˘vají vyvinuty v karech, kde osídlují úpatí
svahÛ i pravidelné lavinové dráhy. DÛleÏit˘m ekologick˘m faktorem je sníh, kter˘ chrání vegetaci
pﬁed úãinky nízk˘ch teplot, ale pÛsobí i mechanick˘m
tlakem. Trvání snûhové pokr˘vky je v‰ak krat‰í
neÏ u vysokobylinn˘ch nebo kapradinov˘ch niv.
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Literatura. Jeník 1961, Berciková 1976, Jeník et
al. 1980, Hadaã & ·tursa 1983, Koãí 2001.

19°

Roz‰íﬁení subalpínsk˘ch vysokostébeln˘ch trávníkÛ.

Druhová kombinace
Dg

Roz‰íﬁení. Krkono‰e, Králick˘ SnûÏník, Hrub˘
Jeseník a fragmentárnû ·umava.

Dg

Variabilita. Na such˘ch a v˘slunn˘ch místech
v karech se maloplo‰nû vyskytují druhovû velmi
bohaté porosty tﬁtiny rákosovité (Calamagrostis
arundinacea) s lesními a teplomiln˘mi druhy.
Porosty tﬁtiny chloupkaté (C. villosa) jsou nejhojnûj‰í,
vût‰inou v‰ak druhovû chudé. Na vlhãích místech
pod hranami karÛ, kde déle vytrvává sníh, se maloplo‰nû vyskytují druhovû chud‰í porosty bezkolence
modrého (Molinia caerulea). Porosty s dominantní
metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) nebo rdesnem hadím koﬁenem (Bistorta major) jsou vût‰inou
druhovû chudé a vyskytují se lokálnû na hﬁebenech
a náhorních plo‰inách, v mûlk˘ch terénních sníÏeninách a ve Ïlebech na mírn˘ch svazích. Druhovû
bohat‰í porosty s Deschampsia cespitosa a ãetn˘mi
luãními druhy se nacházejí nejãastûji v mírn˘ch
sníÏeninách na závûtrn˘ch svazích v niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách v blízkosti horní hranice lesa zejména v Hrubém Jeseníku.

Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dm
Dg

Dg

Dm
Dg

Anemone narcissiflora – sasanka narcisokvûtá
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Avenula planiculmis – ovsíﬁ dvouﬁízn˘
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Bupleurum longifolium subsp. vapincense – prorostlík
dlouholist˘ fialov˘
Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
C. villosa – tﬁtina chloupkatá
Carex pallescens – ostﬁice bledavá
Crepis conyzifolia – ‰karda hnidákolistá
C. mollis subsp. mollis – ‰karda mûkká pravá
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Digitalis grandiflora – náprstník velkokvût˘
Galium boreale subsp. boreale – svízel severní prav˘
Gentiana asclepiadea – hoﬁec tolitovit˘
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Hypochoeris uniflora – prasetník jednoúborn˘
Lilium martagon – lilie zlatohlávek
Luzula luzuloides subsp. rubella – bika bûlavá mûdûná
Melampyrum sylvaticum – ãern˘‰ lesní
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Pimpinella major – bedrník vût‰í
Pleurospermum austriacum – mázdﬁinec rakousk˘
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Dg
Dg
Dg

Dg
Dg

Dg

Poa chaixii – lipnice ‰irolistá
Polygonatum verticillatum – kokoﬁík pﬁeslenit˘
Potentilla aurea – mochna zlatá
Pulsatilla scherfelii – koniklec bíl˘
Ranunculus acris subsp. acris – pryskyﬁník prudk˘
prav˘
R. platanifolius – pryskyﬁník platanolist˘
Rosa pendulina – rÛÏe pﬁevislá
Senecio hercynicus – starãek hercynsk˘
Silene vulgaris – silenka nadmutá
Solidago virgaurea subsp. minuta – zlatob˘l obecn˘
alpínsk˘
Thesium alpinum – lnûnka alpská
Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus – mateﬁídou‰ka ozdobná karpatská
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Veratrum album subsp. album – k˘chavice bílá pravá
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice bílá
Lobelova
Viola lutea subsp. sudetica – violka Ïlutá sudetská

A4.2 Subalpínské
vysokobylinné nivy
Subalpine tall-forb vegetation
Natura 2000. 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities
of plains and of the montane to alpine levels (viz také M5,
M7, A4.1, A4.3, T1.6 a T1.8)
Smaragd. –
CORINE. 37.81 Hercynio-alpine tall herb communities
Pal. Hab. 37.813 Hercynian tall herb communities
EUNIS. E4.5/P-37.81 Alpic tall herb communities
Fytocenologie. Svaz Adenostylion Br.-Bl. 1926
(viz také A8.1): Ranunculo-Adenostyletum alliariae
(Krajina 1933) Dúbravcová et Hadaã ex Koãí 2001,
Chaerophyllo-Cicerbitetum alpini S˘kora et Hadaã 1984,
Laserpitio-Dactylidetum glomeratae Jeník et al. 1980,
Trollio altissimi-Geranietum sylvatici Jeník et al. 1980
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev
kosodﬁeviny a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Struktura a druhové sloÏení. Travinobylinné
porosty, jejichÏ typick˘ vzhled utváﬁejí statné
druhy ‰irokolist˘ch bylin, napﬁ. Aconitum callibotryon,
Adenostyles alliariae, Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita
alpina, Petasites albus, Valeriana excelsa subsp.
sambucifolia a Veratrum album subsp. lobelianum.
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Porosty haveze ãesnáãkové (Adenostyles alliariae) doprovázejí horské
potoky a vlhká místa v subalpínském stupni. Severov˘chodní svah
Pradûdu v Hrubém Jeseníku.

Jsou vût‰inou úplnû zapojené a dosahují v˘‰ky
50–100(–150) cm. Mechové patro je zpravidla vyvinuto, av‰ak nedosahuje vût‰í pokryvnosti.

Ekologie. Chránûná místa nad horní hranicí lesa,
mûlké a vlhãí terénní sníÏeniny na svazích, kary,
okolí prameni‰È a potokÛ, stinná a vlhká místa
pﬁi horní hranici lesa. PÛdy jsou vût‰inou vlhãí, pomûrnû hluboké a humózní. Podél potokÛ na dnech
hlubok˘ch údolí sestupuje tato vegetace i do lesního
stupnû, kde se mÛÏe vyskytovat také na porostních
svûtlinách.
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Roz‰íﬁení subalpínsk˘ch vysokobylinn˘ch niv.

Roz‰íﬁení. Nejãastûji v Krkono‰ích a Hrubém
Jeseníku. Ochuzenûj‰í porosty (s men‰ím zastoupením subalpínsk˘ch druhÛ) s Cicerbita alpina
a Petasites albus se vyskytují i v dal‰ích pohoﬁích,
napﬁ. v Kru‰n˘ch, Jizersk˘ch a Orlick˘ch horách,
Adr‰pa‰sko-Teplick˘ch skalách, na Králickém SnûÏníku,
v Moravskoslezsk˘ch Beskydech a na ·umavû.

A4.3 Subalpínské kapradinové nivy

Poznámka k mapování. Do této podjednotky
se nezahrnují ruderalizované porosty s Cicerbita
alpina a Petasites albus podél horsk˘ch silnic, na regulovan˘ch a jinak silnû antropicky naru‰en˘ch bﬁezích
tokÛ a v blízkosti lidsk˘ch sídel. Ty se mapují v rámci
jednotky X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla.
OhroÏení. V˘sadby kosodﬁeviny, vysoké stavy jelení
a kamziãí zvûﬁe, expanze chrastice rákosovité (Phalaris
arundinacea) ve Velké kotlinû v Hrubém Jeseníku.

Management. OdstraÀování nepÛvodních v˘sadeb kosodﬁeviny.

Literatura. Jeník 1961, Jeník et al. 1980, Hadaã
& ·tursa 1983, S˘kora & Hadaã 1984, Koãí 2001.
Druhová kombinace
Dg
Dg Dm

Dg
Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dg
Dg Dm
Dg
Dm

Dg
Dg

Aconitum callibotryon – omûj ‰alamounek
A. lycoctonum – omûj vlãí mor
A. variegatum – omûj pestr˘
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Alchemilla spp. – kontryhel
Athyrium distentifolium – papratka horská
A. filix-femina – papratka samiãí
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Carduus personata – bodlák lopuchovit˘
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Cicerbita alpina – mléãivec alpsk˘
Cirsium heterophyllum – pcháã rÛznolist˘
Dactylis glomerata subsp. slovenica – srha laloãnatá
slovenská
Delphinium elatum – straãka vyv˘‰ená
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Doronicum austriacum – kamziãník rakousk˘
Geranium sylvaticum – kakost lesní
Laserpitium archangelica – hlad˘‰ andûlikov˘
Petasites albus – devûtsil bíl˘
Prenanthes purpurea – vûsenka nachová
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Senecio hercynicus – starãek hercynsk˘
S. ovatus – starãek vejãit˘
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Trollius altissimus – upolín evropsk˘
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia – kozlík
v˘bûÏkat˘ bezolist˘
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice bílá
Lobelova
Viola biflora – violka dvoukvûtá

A4.3 Subalpínské
kapradinové nivy
Subalpine tall-fern vegetation
Natura 2000. 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities
of plains and of the montane to alpine levels (viz také M5,
M7, A4.1, A4.2, T1.6 a T1.8)
Smaragd. –
CORINE. 37.81 Hercynio-alpine tall herb communities
Pal. Hab. 37.8132 Hercynian high montane fern communities
EUNIS. E4.5/P-37.81 Alpic tall herb communities
Fytocenologie. Svaz Dryopterido-Athyrion (Holub
ex S˘kora et ·tursa 1973) Jeník et al. 1980:
Adenostyli-Athyrietum alpestris (Zlatník 1928) Jeník 1961,
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris S˘kora
et ·tursa 1973
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev
kosodﬁeviny a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Monotónní porosty s dominancí papratky horské (Athyrium
distentifolium) jsou vázány na místa, kde se v zimû hromadí mohutná
snûhová pokr˘vka. Spodní ãást svahÛ Velké kotliny v Hrubém Jeseníku.

Struktura a druhové sloÏení. V kapradinov˘ch nivách se jako dominanty uplatÀují papratka
horská (Athyrium distentifolium) a kapraì samec
(Dryopteris filix-mas), ménû ãasto také papratka sa-
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miãí (Athyrium filix-femina). Vzhled porostÛ dotváﬁejí
dal‰í statné byliny, napﬁ. Aconitum callibotryon,
Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina a Veratrum album
subsp. lobelianum. V porostech s Dryopteris filix-mas
se ãasto vyskytují keﬁe (napﬁ. Daphne mezereum)
nebo keﬁovité formy stromÛ, zejména javoru klenu
(Acer pseudoplatanus). Porosty jsou vût‰inou zapojené a dosahují v˘‰ky 80–120 cm. Mechové patro má
malou pokryvnost kvÛli velkému mnoÏství kapradinové staﬁiny.

Literatura. Jeník 1961, Sofron & ·tûpán 1971,
S˘kora & ·tursa 1973, S˘kora & Hadaã 1984,
Koãí 2001.

Ekologie. Chránûná místa nad horní hranicí lesa

Dg
Dg Dm

na svazích a úpatích karov˘ch stûn, stinná místa
pﬁi horní hranici lesa, ãasto v mozaice s horsk˘mi
papratkov˘mi smrãinami. Extrazonálnû se tato
vegetace, ochuzená o ﬁadu subalpínsk˘ch druhÛ,
vyskytuje také na úpatí skal v hlubok˘ch inverzních
údolích pískovcov˘ch skalních mûst. PÛdy jsou
nepﬁíli‰ hluboké, dostateãnû vlhké, kamenité, ãasto
na zazemÀujících se suÈov˘ch kuÏelích. V zimû je
vegetace chránûna znaãn˘m mnoÏstvím pozdû
odtávajícího snûhu.
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Druhová kombinace

Dg Dm

Aconitum callibotryon – omûj ‰alamounek
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Athyrium distentifolium – papratka horská
A. filix-femina – papratka samiãí
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Cicerbita alpina – mléãivec alpsk˘
Daphne mezereum – l˘kovec jedovat˘
Dryopteris filix-mas – kapraì samec
Gentiana pannonica – hoﬁec ‰umavsk˘
Mercurialis perennis – baÏanka vytrvalá
Milium effusum – p‰eníãko rozkladité
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Paris quadrifolia – vraní oko ãtyﬁlisté
Ranunculus platanifolius – pryskyﬁník platanolist˘
Rubus idaeus – ostruÏiník maliník
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Senecio hercynicus – starãek hercynsk˘
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
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Roz‰íﬁení subalpínsk˘ch kapradinov˘ch niv.

Roz‰íﬁení. Krkono‰e, Hrub˘ Jeseník, Králick˘
SnûÏník a ·umava. V dal‰ích pohoﬁích (Moravskoslezské Beskydy, Javorníky) se kapradinové nivy
vyskytují jen fragmentárnû v porostních svûtlinách
kapradinov˘ch smrãin a buãin nebo v inverzních
polohách pískovcov˘ch skalních mûst (Adr‰pa‰skoTeplické skály).

OhroÏení. V˘sadby kosodﬁeviny, vysoké stavy
jelení a kamziãí zvûﬁe. V souãasné dobû jsou tyto
ohroÏující faktory omezeny.
V porostech kapradû samce (Dryopteris filix-mas) na balvanit˘ch sutích
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Management. OdstraÀování nepÛvodních

sudetsk˘ch karÛ se vyskytují rostlinné druhy typické pro podrost buãin,

v˘sadeb kosodﬁeviny.

napﬁíklad l˘kovec jedovat˘ (Daphne mezereum).

A5 Skalní vegetace sudetsk˘ch karÛ

A5 Skalní vegetace sudetsk˘ch karÛ
Cliff vegetation in the Sudeten cirques
Jiﬁí Sádlo
Natura 2000. 8220 Chasmophytic vegetation on siliceous
rocky slopes (viz také S1.2 a A6)
Smaragd. –
CORINE. 62.21 Middle European montane siliceous cliffs
Pal. Hab. 62.21 Middle European montane siliceous cliffs
EUNIS. H3.2/P-62.21 Middle European montane siliceous
cliffs
Fytocenologie. Svaz Agrostion alpinae Jeník et al. 1980:
Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae Jeník et al. 1980,
Hedysaro hedysaroidis-Molinietum Jeník et al. 1980, Saxifrago
oppositifoliae-Festucetum versicoloris Wagnerová et ·írová
1972
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Ekologie. Skály a skalnaté svahy v karov˘ch roklích
s pravideln˘mi lavinami a prom˘vané splachem
de‰Èové vody, vody z tajícího snûhu ãi ostﬁikem
z bystﬁin. Horniny, nejãastûji erlany nebo svory s Ïílami vápence, jsou obvykle minerálnû bohaté.

Roz‰íﬁení. Kary v Krkono‰ích a Velká kotlina
v Hrubém Jeseníku.
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Roz‰íﬁení skalní vegetace sudetsk˘ch karÛ.

OhroÏení. Pohyb turistÛ a sbûr rostlin botaniky.
Management. Îádn˘.
V druhovû bohat˘ch skalních trávnících sudetsk˘ch karÛ se spoleãnû

Literatura. Jeník et al. 1980, Wagnerová & ·írová

vyskytují druhy alpínské i teplomilné druhy typiãtûj‰í pro niÏ‰í

1972.

nadmoﬁské v˘‰ky. Velká kotlina v Hrubém Jeseníku.

Druhová kombinace
Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
druhovû bohaté a kvûtnaté skalní trávníky s pomûrnû
vysokou pokryvností (35–70 %). Aã jde o vegetaci
skalních ‰tûrbin, strukturu porostÛ zpravidla urãují
vytrvalé trávy (Agrostis alpina, Festuca supina,
F. versicolor a Molinia caerulea), kdeÏto typické
petrofilní chasmofyty mají pomûrnû nízkou pokryvnost. Kombinuje se zde pestrá smûs druhÛ such˘ch
oligotrofních (napﬁ. Vaccinium vitis-idaea) i vlhk˘ch
bazick˘ch pÛd (napﬁ. Parnassia palustris), druhÛ
arktoalpínsk˘ch (Bartsia alpina, Hedysarum hedysaroides, Saxifraga oppositifolia aj.) i druhÛ niÏ‰ích poloh
(napﬁ. Prunella grandiflora a Thymus pulcherrimus subsp.
sudeticus). Bohatû vyvinuto je i mechové patro.

Bylinné patro
Agrostis alpina – psineãek alpsk˘
Dg Dm
Allium schoenoprasum subsp. alpinum – paÏitka
pobﬁeÏní horská
Asplenium viride – sleziník zelen˘
Aster alpinus – hvûzdnice alpská
Dg
Bartsia alpina – lepnice alpská
Dg Dm
Carex montana – ostﬁice horská
Festuca supina – kostﬁava nízká
Dg Dm
F. versicolor – kostﬁava peﬁestá
Galium boreale subsp. boreale – svízel severní prav˘
Dg
Hedysarum hedysaroides – kopy‰ník tmav˘
Dg
Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
– devaterník velkokvût˘ prav˘
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Dg
Dm

Dg
Dg

Minuartia corcontica – kuﬁiãka krkono‰ská
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Parnassia palustris – tolije bahenní
Phyteuma orbiculare subsp. montanum – zvoneãník
hlavat˘ horsk˘
Polystichum lonchitis – kapradina hrálovitá
Prunella grandiflora – ãernohlávek velkokvût˘
Rhodiola rosea – rozchodnice rÛÏová
Salix silesiaca – vrba slezská
Saxifraga oppositifolia – lomikámen vstﬁícnolist˘
S. paniculata – lomikámen vÏdyÏiv˘
Scabiosa lucida subsp. lucida – hlaváã leskl˘ prav˘
Selaginella selaginoides – vraneãek brvit˘
Thymus alpestris – mateﬁídou‰ka podhorská
T. pulcherrimus subsp. sudeticus – mateﬁídou‰ka
ozdobná karpatská

Mechorosty
Campylium stellatum – zelenka hvûzdovitá
Homalothecium sericeum – hedvábitec prav˘
Tortella tortuosa – vijozub zkroucen˘

Na závûtrn˘ch svazích Velké kotliny v Hrubém Jeseníku se stﬁídají
nízkostébelné skalní trávníky s vysokostébeln˘mi porosty tﬁtiny
rákosovité (Calamagrostis arundinacea).

A6 Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin
Acidophilous vegetation of alpine cliffs and boulder screes
Martin Koãí & Jiﬁí Sádlo
Natura 2000. 8110 Siliceous scree of the montane to snow
levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)
(jen A6A), 8220 Chasmophytic vegetation on siliceous
rocky slopes (jen A6B, viz také A5 a S1.2)
Smaragd. –
CORINE. 61.12 Northern upland siliceous screes,
62.21 Middle European montane siliceous cliffs
Pal. Hab. 61.12 Northern upland siliceous screes,
62.21 Middle European montane siliceous cliffs
EUNIS. H2.3/P-61.12 Northern upland siliceous screes,
H3.2/P-62.21 Middle European montane siliceous cliffs
Fytocenologie. Svaz Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl.
et Jenny 1926: Cryptogrammetum crispae Jenny-Lips 1930.
– Svaz Juncion trifidi Krajina 1933 (viz také A1.1 a A2.1):
Agrostis rupestris-Juncus trifidus spol., Molinio coeruleaeAgrostietum Berciková 1976, Festuco supinae-Polytrichetum
piliferi Jeník et al. 1980
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev
kosodﬁeviny a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Struktura a druhové sloÏení. Nízké, nezapojené porosty o v˘‰ce do 30 cm, s pﬁevahou
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mechÛ a li‰ejníkÛ a s chud˘m bylinn˘m patrem.
PﬁevaÏují v nich acidofilní trávy (Agrostis rupestris,
Avenella flexuosa, Festuca supina a Molinia caerulea,
vzácnû i Poa laxa a P. riphaea) a na sutích také kapradina jinoﬁadec kadeﬁav˘ (Cryptogramma crispa).
Pro skály jsou typické li‰ejníky (Rhizocarpon
geographicum), kameny suti jsou porostlé mechorosty (Barbilophozia barbata, Dicranum fuscescens,
Racomitrium sudeticum aj.) a nápadné jsou keﬁíãkovité li‰ejníky (napﬁ. Cladonia bellidiflora, C. digitata,
C. pyxidata).

Ekologie. Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy,
hﬁbety, izolovaná skaliska (tory) nad horní hranicí
lesa a skalky s druhovû chudou acidofilní vegetací
v karech. SuÈové biotopy zahrnují kamenité sutû,
ãasto ne zcela stabilizované, pﬁedev‰ím na svazích
v chránûn˘ch prostorech karÛ, pﬁi úpatí skalek
v karov˘ch stûnách, ale i suÈová pole vrcholov˘ch
svahÛ v nejvy‰‰ích polohách alpínského stupnû.

A6 Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin

Druhová kombinace

Porosty severské kapradiny jinoﬁadce kadeﬁavého (Cryptogramma
crispa) na drolinách âertovy zahrádky v Krkono‰ích.

Substrát je tvoﬁen pﬁedev‰ím kysel˘mi silikátov˘mi
horninami (biotitick˘ granit, svorové ruly, svory,
fylity a kﬁemence), ale vzácnûji i bazick˘mi porfyrity
nebo ãediãi.

Roz‰íﬁení. Nejvy‰‰í polohy a kary Krkono‰,
Králického SnûÏníku a Hrubého Jeseníku.
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Bylinné patro
Agrostis alpina – psineãek alpsk˘
Dg
A. rupestris – psineãek skalní
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Dg
Campanula gelida – zvonek jesenick˘
Dg
C. rotundifolia subsp. sudetica – zvonek
okrouhlolist˘ sudetsk˘
Dg
Cardamine resedifolia – ﬁeﬁi‰nice r˘tolistá
Dg Dm
Cryptogramma crispa – jinoﬁadec kadeﬁav˘
Dg
Festuca supina – kostﬁava nízká
Dg
Juncus trifidus – sítina trojklanná
Dm
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Dg
Poa laxa – lipnice plihá
Dg
P. riphaea – lipnice jesenická
Dg
Primula minima – prvosenka nejmen‰í
Salix herbacea – vrba bylinná
Sedum alpestre – rozchodník horsk˘
Silene vulgaris – silenka nadmutá
Vaccinium myrtillus – borÛvka

18°

Mechorosty a li‰ejníky
Barbilophozia barbata – seãovka vousatá
Cladonia bellidiflora – dutohlávka chudobkokvûtá
Pohlia nutans – paprutka nicí
Dg Dm
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘
Dg
Racomitrium canescens – zoubkoãepka ‰edá
Dg
R. heterostichum – zoubkoãepka rÛznoﬁadá
Dm
R. sudeticum – zoubkoãepka sudetská
Rhizocarpon geographicum – mapovník zemûpisn˘

19°

Roz‰íﬁení acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin.

Poznámka k mapování. Pﬁi mapování pro program Natura 2000 je nutno zvlá‰È uvádût droliny
(kód A6A) a skály (kód A6B). Mapuje se celá skála
nebo drolina, nikoliv jen plochy s v˘skytem vegetace.
Droliny a skály s v˘skytem Cryptogramma crispa
v niÏ‰ích polohách (napﬁ. údolí Jizery mezi Arno‰tovem
a Koﬁenovem, Kamenec v údolí Plouãnice) jsou
ﬁazeny k podjednotce S1.2 ·tûrbinová vegetace silikátov˘ch skal a drolin.

OhroÏení. Se‰lap turisty a kamzíky.
Management. Îádn˘.
Literatura. ·ourek 1970, Berciková 1976, Jeník
et al. 1980, Hadaã & ·tursa 1983, Wagnerová 1991.

Na skalní ‰tûrbiny a pukliny Ïulov˘ch skal v karech je vázána druhovû
chudá vegetace acidofilních petrofytÛ. Labsk˘ dÛl v Krkono‰ích.
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A7 Kosodﬁevina
Pinus mugo scrub
Martin Koãí
Natura 2000. 4070 * Bushes with Pinus mugo and Rhododendron
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) – prioritní stanovi‰tû
Smaragd. –
CORINE. 31.5 Dwarf mountain pine scrub
Pal. Hab. 31.55 Hercynian dwarf mountain pine scrub
EUNIS. F1.2/P-31.55 Hercynian dwarf mountain pine scrub
Fytocenologie. Svaz Pinion mugo Paw∏owski et al. 1928:
Myrtillo-Pinetum mugo Hadaã 1956. – Svaz Athyrio alpestrisPinion mugo Jirásek 1996: Athyrio distentifolii-Pinetum mugo
(Hadaã 1956) Hadaã in Mucina et al. 1985
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev kosodﬁeviny
a alpínské vegetace
Fyziotyp. SK Subalpínská keﬁová a keﬁíãková spoleãenstva
Lesnická typologie. 9Z Kleã
Geobiocenologie. 8 A 1 Pineta mugo lichenosa (li‰ejníková
kleã), 8 A–AB 3 Pineta mugo (kleã),
8 BC–C 3–4 Ribi-pineta mugo (meruzalková kleã)

Cicerbita alpina, Dryopteris dilatata, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Bistorta major aj. Mechové
patro je zpravidla vyvinuto, ãastûji se vyskytují
napﬁ. mechy Dicranum scoparium, Polytrichum commune, P. formosum a Sphagnum spp. a li‰ejníky
Cetraria islandica a Cladonia bellidiflora.

Ekologie. Kosodﬁevina roste na horsk˘ch svazích, plo‰inách i hﬁebenech nad horní hranicí lesa
v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách od 1200 do 1450 m, extrazonálnû také v lesním stupni na ménû frekventovan˘ch
lavinov˘ch drahách ãi suÈov˘ch polích, kde sestupuje
aÏ do nadmoﬁské v˘‰ky 1050 m. PÛdy jsou nejãastûji kamenité, silnû kyselé horské podzoly aÏ mûlké
rankery s vyvinutou vrstvou surového humusu, obãas
také zazemnûné sutû.

Roz‰íﬁení. Pﬁirozené porosty se vyskytují pouze
v Krkono‰ích a v men‰í míﬁe na ·umavû.
Fyziognomií a druhov˘m sloÏením shodné, av‰ak
nepÛvodní porosty se nacházejí také na Králickém
SnûÏníku a v Hrubém Jeseníku.
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Plánû a vrcholové hﬁbety Krkono‰ jsou porostlé mozaikou kosodﬁeviny
se zapojen˘mi alpínsk˘mi trávníky. Severní svah Kotle.

Struktura a druhové sloÏení. Porosty kﬁovité
borovice kleãe (Pinus mugo) nad horní hranicí lesa.
V keﬁovém patﬁe o v˘‰ce 0,5–2 m se spolu s kleãí
ãastûji vyskytují smrk ztepil˘ (Picea abies) a jeﬁáb
ptaãí olysal˘ (Sorbus aucuparia subsp. glabrata), ménû
ãasto vrba slezská (Salix silesiaca). Bylinné patro je
pomûrnû druhovû chudé a uplatÀují se v nûm pﬁedev‰ím nenároãné acidofilní rostliny Avenella
flexuosa, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina,
Melampyrum pratense, Nardus stricta, Solidago virgaurea subsp. minuta, Trientalis europaea, Vaccinium
myrtillus aj. Na vlhãích místech s bohat‰í pÛdou rostou statnûj‰í ‰irokolisté druhy vysokobylinn˘ch niv,
napﬁ. Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium,
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Roz‰íﬁení kosodﬁeviny. V mapû jsou zahrnuty jen pﬁirozené porosty.

Variabilita. Lze rozli‰it dva typy porostÛ kosodﬁeviny, a to jednak plo‰nû pﬁevládající druhovû
chudé porosty s acidofyty v bylinném patﬁe a bohatû
vyvinut˘m mechov˘m patrem, jednak lokálnû se vyskytující porosty s vysok˘mi ‰irokolist˘mi bylinami
a slabû vyvinut˘m mechov˘m patrem. Druh˘ typ je
vázán pﬁedev‰ím na chránûné polohy s déle trvající
snûhovou pokr˘vkou a Ïivinami bohat‰ími, vlhãími
pÛdami.

A7 Kosodﬁevina

Poznámka k mapování. V˘sadby kosodﬁeviny
v Hrubém Jeseníku a na Králickém SnûÏníku se
zahrnují do jednotky X8 Kﬁoviny s ruderálními
a nepÛvodními druhy. V Krkono‰ích je obtíÏné rozli‰it
v˘sadby od pﬁirozen˘ch porostÛ, a proto se mapují
ve‰keré kosodﬁevinové porosty. Porosty kleãe na
vrchovi‰tních ra‰elini‰tích jsou ﬁazeny do podjednotky R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo).

OhroÏení. Mechanické po‰kození pﬁi lyÏování,
potenciálnû ohroÏeno i zneãi‰Èováním ovzdu‰í, ale
vliv imisí se dosud na porostech neprojevuje.

Management. Îádn˘.

Bylinné patro
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Athyrium distentifolium – papratka horská
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Dryopteris dilatata – kapraì rozloÏená
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Solidago virgaurea subsp. minuta – zlatob˘l obecn˘
alpínsk˘
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
V. vitis-idaea – brusinka
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice bílá
Lobelova

Literatura. Jeník 1961, Sofron & ·tûpán 1971,
Jirásek 1996b.

Druhová kombinace
Keﬁové patro
Picea abies – smrk ztepil˘
Dg Dm
Pinus mugo – borovice kleã
Sorbus aucuparia subsp. glabrata – jeﬁáb ptaãí olysal˘

Mechorosty a li‰ejníky
Cetraria islandica – pukléﬁka islandská
Cladonia bellidiflora – dutohlávka chudobkokvûtá
Dicranum scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Hylocomium splendens – rokytník skvûl˘
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘

A8 Subalpínské listnaté kﬁoviny
Subalpine deciduous scrub
Martin Koãí

Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
porosty subalpínsk˘ch listnat˘ch kﬁovin jsou tvoﬁeny
pﬁedev‰ím bﬁízou karpatskou (Betula carpatica), vrbou
laponskou a slezskou (Salix lapponum, S. silesiaca)
a jeﬁábem ptaãím olysal˘m (Sorbus aucuparia subsp.
glabrata). Dosahují v˘‰ky od 0,5 do 5 m. Bylinné
patro je tvoﬁeno pﬁeváÏnû druhy vysokobylinn˘ch
niv.

Ekologie. Subalpínské kﬁoviny jsou azonální vegetací supramontánního aÏ subalpínského stupnû.
Nacházejí se pﬁedev‰ím v sudetsk˘ch karech na jejich
svazích, dnech i hranách, ale také podél potokÛ
v subalpínském stupni. Jsou vázány na vlhãí pÛdy
neÏ kosodﬁevina.

A8.1 Subalpínské kﬁoviny s vrbou
laponskou (Salix lapponum)
Salix lapponum subalpine scrub
Natura 2000. 4080 Sub-Arctic willow scrub (viz také A8.2)
Smaragd. –
CORINE. 31.621 Pyreneo-Alpine willow brush
Pal. Hab. 31.62151 Sudeten Lapland willow brush
EUNIS. F1.1/P-31.62 Mountain willow brush
Fytocenologie. Svaz Adenostylion Br.-Bl. 1926 (viz také A4.2):
Salicetum lapponum Zlatník 1928
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev kosodﬁeviny
a alpínské vegetace
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole
Geobiocenologie. 8 AB 4 Saliceta lapponae (vrbiny vrby
laponské)

Roz‰íﬁení. Krkono‰e, Králick˘ SnûÏník a Hrub˘
Jeseník.
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Struktura a druhové sloÏení. Kﬁoviny o v˘‰ce
0,5–2 m s dominantní vrbou laponskou (Salix
lapponum). Tato kﬁovitá vrba vytváﬁí rozsáhlé polykormony, které jsou jiÏ zdálky identifikovatelné
podle ‰edozelené barvy listÛ. Z dal‰ích druhÛ dﬁevin
se ãastûji vyskytuje pouze vrba slezská (Salix silesiaca).
Bylinné patro je druhovû chudé, tvoﬁené nejãastûji vlhkomilnûj‰ími druhy vysokobylinn˘ch niv
(Adenostyles alliariae, Bistorta major, Deschampsia
cespitosa, Veratrum album subsp. lobelianum aj.).
Mechové patro je zpravidla vyvinuto; bohat‰í je pﬁedev‰ím na místech s vlhãími pÛdami. âastûji jsou zastoupeny napﬁ. Rhizomnium punctatum a Sphagnum spp.

Ekologie. Porosty se Salix lapponum se vyskytují
v karech, ãasto na jejich hranách, kde dochází k v˘razné akumulaci snûhu, na zra‰elinûl˘ch plochách
karov˘ch stûn a také na obvodech ra‰elini‰È na hﬁebenov˘ch plo‰inách.

Velké polykormony vrby laponské (Salix lapponum) se vyskytují
na trvale vlhk˘ch zra‰elinûl˘ch pÛdách v karech a na okrajích
vrcholov˘ch ra‰elini‰È. Panãavské ra‰elini‰tû v Krkono‰ích.

Roz‰íﬁení. Nûkolik lokalit v Krkono‰ích (hrana
a svahy Navorské jámy a jámy Velkého rybníka,
hrana Úpské jámy, podél Panãavy na Panãavské
louce a pod Labskou boudou) a u Tabulov˘ch skal
v Hrubém Jeseníku.
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Roz‰íﬁení subalpínsk˘ch kﬁovin s vrbou laponskou (Salix lapponum).

Variabilita. SloÏení bylinného patra je dáno pﬁedev‰ím vlhkostí a charakterem pÛdy. Na su‰‰ích místech
pﬁevládají Bistorta major, Deschampsia cespitosa,
Rumex alpestris, Senecio hercynicus a Veratrum album
subsp. lobelianum, na vlhk˘ch místech, kde dochází
k ra‰elinûní, je moÏno nalézt druhy prameni‰tní
a ra‰elini‰tní, napﬁ. Crepis paludosa, Epilobium nutans,
Swertia perennis a Viola biflora nebo mechy
Rhizomnium punctatum, Sphagnum spp. a dal‰í.
OhroÏení. Bez ohroÏení.
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Literatura. Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1975,
Hadaã & ·tursa 1983.
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Management. Îádn˘.

Druhová kombinace
Keﬁové patro
Dg Dm
Salix lapponum – vrba laponská
Salix silesiaca – vrba slezská
Bylinné patro
Aconitum callibotryon – omûj ‰alamounek
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Crepis paludosa – ‰karda bahenní
Dm
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice bílá
Lobelova
Viola biflora – violka dvoukvûtá
Mechorosty
Rhizomnium punctatum – mûﬁík teãkovan˘
Sphagnum spp. – ra‰eliník

A8.2 Vysoké subalpínské listnaté kﬁoviny

A8.2 Vysoké subalpínské
listnaté kﬁoviny
Subalpine deciduous tall scrub
Natura 2000. 4080 Sub-Arctic willow scrub (viz také A8.1)
Smaragd. –
CORINE. 31.621 Pyreneo-Alpine willow brush
Pal. Hab. 31.62152 Hercynio-Carpathian Silesian willow brush
EUNIS. F1.1/P-31.62 Mountain willow brush
Fytocenologie. Svaz Salicion silesiacae Rejmánek et al. 1971:
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae Rejmánek et al. 1971,
Piceo-Salicetum silesiacae Rejmánek et al. 1971, Pado-Sorbetum
Matuszkiewicz et Matuszkiewicz 1975
Potenciální vegetace. 46 Komplex spoleãenstev
kosodﬁeviny a alpínské vegetace
Fyziotyp. SK Subalpínská keﬁová a keﬁíãková spoleãenstva
Geobiocenologie. 8 AB–B 3–4 Salici-betuleta carpaticae
(vrbové bﬁeziny)

buãinn˘ch druhÛ Aruncus vulgaris, Asarum europaeum,
Athyrium filix-femina, Equisetum sylvaticum, Luzula
sylvatica, Milium effusum, Paris quadrifolia, Prenanthes
purpurea aj.

Ekologie. Prudké, jihov˘chodnû aÏ severov˘chodnû orientované svahy karÛ, ãasto na lavinov˘ch
drahách, popﬁípadû skalnaté Ïleby podél potokÛ, jimiÏ
mohou tyto kﬁoviny sestupovat i pod horní hranici
lesa. Jde o závûtrná místa s dostateãnou vlhkostí,
kamenit˘mi, dosti hlubok˘mi a Ïivinami dobﬁe zásoben˘mi pÛdami. DÛleÏit˘m ãinitelem ovlivÀujícím
v˘voj a existenci porostÛ je mechanick˘ úãinek snûhu
ve formû tlakového pÛsobení a lavin.
Roz‰íﬁení. Krkono‰ské doly a jámy, Velká a Malá
kotlina v Hrubém Jeseníku, fragmentárnû v kotlinû
Moravy pod Králick˘m SnûÏníkem a v Jizersk˘ch
horách.
40

45

50

55

60

65

70

75
51°

50

55

50°

60

65

49°

70

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

Roz‰íﬁení vysok˘ch subalpínsk˘ch listnat˘ch kﬁovin.

Variabilita. Keﬁové patro je pomûrnû homogenní,
Subalpínské kﬁoviny nebo lesíky s bﬁízou karpatskou (Betula carpatica)
lemují lavinové svahy Velké kotliny v Hrubém Jeseníku a indikují místa
s niÏ‰í frekvencí lavin.

Struktura a druhové sloÏení. Listnaté kﬁoviny s Betula carpatica, Rosa pendulina, Salix silesiaca
a Sorbus aucuparia subsp. glabrata. V men‰í míﬁe se
uplatÀuje nûkolik dal‰ích druhÛ dﬁevin, napﬁ. Daphne
mezereum, Lonicera nigra, Picea abies, Pinus mugo,
Prunus avium, P. padus subsp. borealis a Ribes petraeum.
Keﬁové patro dosahuje v˘‰ky od 2 do 5 m. Bylinné
patro je tvoﬁeno nejãastûji tﬁtinami Calamagrostis
arundinacea a C. villosa, vysok˘mi ‰irokolist˘mi bylinami Aconitum callibotryon, Adenostyles alliariae a Cicerbita
alpina a vysok˘mi kapradinami Athyrium distentifolium
a Dryopteris filix-mas. Charakteristick˘ je v˘skyt

sloÏení bylinného patra je v‰ak promûnlivé v závislosti na vlhkosti a charakteru pÛdy. Na su‰‰ích
místech a hlub‰ích pÛdách pﬁevládají v bylinném
patﬁe tﬁtiny Calamagrostis arundinacea a C. villosa
a dal‰í druhy podjednotky A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky, na vlhãích místech a balvanit˘ch
substrátech ‰irokolisté byliny a kapradiny podjednotek A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy a A4.3
Subalpínské kapradinové nivy.

Poznámka k mapování. Kﬁoviny s ol‰í zelenou
(Alnus viridis) se v subalpínsk˘ch polohách sudetsk˘ch
pohoﬁí vyskytují sekundárnû a mapují se jako jednotka X8 Kﬁoviny s ruderálními a nepÛvodními druhy.
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OhroÏení. Bez ohroÏení.
Management. Îádn˘.
Literatura. Rejmánek et al. 1971, Matuszkiewicz
& Matuszkiewicz 1975, Jeník et al. 1980.

Druhová kombinace
Keﬁové patro
Dg Dm
Betula carpatica – bﬁíza karpatská
Lonicera nigra – zimolez ãern˘
Dg
Prunus padus subsp. borealis – stﬁemcha obecná
skalní
Ribes petraeum – rybíz skalní
Dg
Rosa pendulina – rÛÏe pﬁevislá
Dg Dm
Salix silesiaca – vrba slezská
Dg Dm
Sorbus aucuparia subsp. glabrata – jeﬁáb ptaãí
olysal˘

Bylinné patro
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Dm
Athyrium distentifolium – papratka horská
Dm
Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
Dm
C. villosa – tﬁtina chloupkatá
Dm
Dryopteris dilatata – kapraì rozloÏená
D. filix-mas – kapraì samec
Gentiana asclepiadea – hoﬁec tolitovit˘
Geranium sylvaticum – kakost lesní
Milium effusum – p‰eníãko rozkladité
Polygonatum verticillatum – kokoﬁík pﬁeslenat˘
Prenanthes purpurea – vûsenka nachová
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice
bílá Lobelova

Bylinné patro zakrsl˘ch porostÛ bﬁízy karpatské (Betula carpatica) je velmi bohaté. Tvoﬁí je pﬁedev‰ím druhy vysokostébeln˘ch niv a trávníkÛ,
ale také nûkteré druhy buãin.
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T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

T1 Louky a pastviny
Meadows and pastures
Tomá‰ Kuãera & Kateﬁina ·umberová

Struktura a druhové sloÏení. Nízkostébelná

Ekologie. Pravidelnû seãené nebo pasené plochy

aÏ vysokostébelná vegetace s dominantními trávami
(napﬁ. Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum,
Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca
pratensis, F. rubra s. lat., Holcus lanatus a Poa pratensis
s. lat.) a bylinami rodÛ Cirsium, Geranium, Trifolium aj.
Pﬁevaha jednotliv˘ch druhÛ je závislá na ãetnosti seãí
a obsahu Ïivin v pÛdû a tím jsou dány i v˘‰ka a zápoj
porostÛ. Mechové patro ãasto témûﬁ chybí ve vlhk˘ch a nivních loukách, v ostatních typech obvykle
nedosahuje pokryvnosti vy‰‰í neÏ 10 %.

od níÏin do podhÛﬁí. Vyskytují se jak na Ïivinami
bohat˘ch, sezonnû zaplavovan˘ch a vlhk˘ch pÛdách
v nivách potokÛ a ﬁek, tak na Ïivinami chud‰ích vys˘chav˘ch pÛdách na mírn˘ch svazích a plo‰inách.
âastûj‰í jsou v okolí sídel, kde je jejich obhospodaﬁování snaz‰í.

Roz‰íﬁení. Louky a pastviny se vyskytují roztrou‰enû po celém území âR od níÏin do hor. Plo‰nû
rozsáhlej‰í porosty jsou vázány na oblasti s extenzivním zemûdûlsk˘m obhospodaﬁováním.
Poznámka k mapování. Ra‰elinné louky se
mapují v rámci podjednotky R2.2 Nevápnitá mechová
slatini‰tû, smilkové louky jsou ãlenûny na více typÛ
v jednotce T2 Smilkové trávníky, slané louky jsou
obsaÏeny v jednotce T7 Slaniska a druhovû bohaté
teplomilné orchidejové louky na fly‰i patﬁí do podjednotky T3.4 ·irokolisté suché trávníky.

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Mesic Arrhenatherum meadows
Natura 2000. 6510 Extensive hay meadows of the plain
to submontane levels (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
Smaragd. –
CORINE. 38.22 Medio-European lowland hay meadows,
38.23 Medio-European submontane hay meadows
Pal. Hab. 38.22 Sub-Atlantic lowland hay meadows,
38.23 Medio-European submontane hay meadows
EUNIS. E3.2/P-38.22 Sub-Atlantic lowland hay meadows,
E3.2/P-38.23 Medio-European submontane hay meadows
Fytocenologie. Svaz Arrhenatherion elatioris Koch 1926:
Arrhenatheretum elatioris Braun 1915, Trifolio-Festucetum
rubrae Oberdorfer 1957, Poo-Trisetetum Knapp 1951,
Potentillo albae-Festucetum rubrae BlaÏková 1979, PhyteumatoFestucetum Passarge 1968
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Struktura a druhové sloÏení. Louky níÏin
Su‰‰í typ ovsíkové louky s ‰alvûjí luãní (Salvia pratensis) na extenzivnû
obhospodaﬁovan˘ch záhumencích v Bíl˘ch Karpatech.

a pahorkatin s dominantním ovsíkem vyv˘‰en˘m
(Arrhenatherum elatius) nebo podhorské louky,
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ve kter˘ch pﬁevaÏují mezofilní trávy niÏ‰ího vzrÛstu
(napﬁ. Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum,
Festuca rubra s. lat. a Trisetum flavescens). Z trav se
dále vyskytují napﬁ. Dactylis glomerata, Holcus lanatus
a Poa pratensis s. lat., hojné jsou i ‰irokolisté, na Ïiviny nároãné byliny (Geranium pratense, Heracleum
sphondylium, Pastinaca sativa, Trifolium pratense,
s men‰í pokryvností také Campanula patula, Crepis
biennis, Daucus carota, Knautia arvensis aj.). Porosty
mohou b˘t vysoké aÏ 1 m a podle míry naru‰ování
jsou více ãi ménû zapojené, s pokryvností 60–100 %.
Mechové patro b˘vá vyvinuto ãasto jen omezenû
na vlhãích místech.

Ekologie. Ovsíkové louky se vyskytují na vy‰‰ích
stupních aluviálních teras a na svazích, nejãastûji
v blízkosti sídel. Ovsík pﬁevládá zejména na Ïivinami
dobﬁe zásoben˘ch pÛdách, zatímco typy s dominantní kostﬁavou ãervenou (Festuca rubra s. lat.)
jsou vázány na Ïivinami chud‰í pÛdy ve vy‰‰ích
nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách. Porosty jsou zpravidla dvakrát
roãnû koseny a pﬁíleÏitostnû mohou b˘t pﬁepásány.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR
od planárního po submontánní stupeÀ. Plo‰nû rozsáhlej‰í porosty jsou vázány na oblasti s extenzivním
obhospodaﬁováním.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení mezofilních ovsíkov˘ch luk.

Variabilita. Ovsíkové louky zahrnují nûkolik
ekologicky vyhranûn˘ch typÛ s dominantními druhy
Arrhenatherum elatius, Festuca rubra s. lat. a Poa
pratensis s. lat. a také ãetné pﬁechodné typy k ‰irokolist˘m such˘m trávníkÛm, smilkov˘m trávníkÛm, stﬁídavû vlhk˘m bezkolencov˘m, aluviálním psárkov˘m,
vlhk˘m pcháãov˘m a horsk˘m troj‰tûtov˘m loukám.
Z ochranáﬁského hlediska jsou nejv˘znamnûj‰í
druhovû bohaté louky chud‰ích pÛd s kostﬁavou
ãervenou (Festuca rubra s. lat.) a zejména reliktní
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Poznámka k mapování. Skupina druhÛ mezofilních ovsíkov˘ch luk (Arrhenatherum elatius, Dactylis
glomerata, Festuca pratensis, Poa pratensis s. lat.,
Taraxacum sect. Ruderalia aj.) osídluje ãasto naru‰ované a druhotnû eutrofizované meze nebo pﬁíkopy
podél silnic, náspy a b˘valé úhory. Pokud jsou v˘raznû zastoupeny ruderální druhy, mapují se tyto
porosty jako jednotka X7 Ruderální bylinná vegetace
mimo sídla. Silnû hnojené, druhovû chudé a nûkolikrát
roãnû seãené travní porosty vzniklé z ovsíkov˘ch
luk se mapují v rámci jednotky X5 Intenzivnû obhospodaﬁované louky.
OhroÏení. Pﬁehnojování, ruderalizace, opou‰tûní
pozemkÛ a následné zarÛstání.

Management. Pravidelné kosení, u níÏinn˘ch
typÛ s ovsíkem lze hnojit a vápnit pﬁi vy‰‰í ãetnosti
seãí, u reliktních kostﬁavov˘ch luk je hnojení a vápnûní nevhodné.
Literatura. Moravec 1965, BlaÏková 1973, 1979,
1991, Kováﬁ 1981, Neuhäusl & Neuhäuslová 1989,
BlaÏková in Krahulec et al. 1997, Duchoslav 1997,
BlaÏková & Kuãera in Kolbek et al. 1999.

Druhová kombinace

55

12°

vegetace s mochnou bílou (Potentilla alba) a zvoneãníkem hlavat˘m prav˘m (Phyteuma orbiculare subsp.
orbiculare) z doby pﬁedintenzivního hospodaﬁení.

Bylinné patro
Dg
Achillea millefolium – ﬁebﬁíãek obecn˘
Dg
A. pratensis – ﬁebﬁíãek luãní
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Dm
Arrhenatherum elatius – ovsík vyv˘‰en˘
Avenula pubescens – ovsíﬁ p˘ﬁit˘
Bromus hordeaceus – sveﬁep mûkk˘
Dg
Campanula patula – zvonek rozkladit˘
Dg
Cerastium holosteoides subsp. triviale – roÏec
obecn˘ luãní
Dg
Crepis biennis – ‰karda dvouletá
Dactylis glomerata – srha laloãnatá
Daucus carota – mrkev obecná
Festuca pratensis – kostﬁava luãní
Dm
F. rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Galium album – svízel bíl˘
Dg
Geranium pratense – kakost luãní
Dg
Heracleum sphondylium – bol‰evník obecn˘
Dg
Knautia arvensis – chrastavec rolní

T1.2 Horské troj‰tûtové louky

Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

K. kitaibelii – chrastavec KitaibelÛv
Leucanthemum vulgare s. lat. – kopretina bílá
Pastinaca sativa – pastinák set˘
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
Phyteuma orbiculare subsp. orbiculare – zvoneãník
hlavat˘ prav˘
Potentilla alba – mochna bílá
Saxifraga granulata – lomikámen zrnat˘
Tragopogon orientalis – kozí brada v˘chodní
Trifolium dubium – jetel pochybn˘
T. pratense – jetel luãní
Trisetum flavescens – troj‰tût Ïlutav˘

Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
Eurhynchium hians – trnûnka odstálá
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘

T1.2 Horské troj‰tûtové louky
Montane Trisetum meadows
Natura 2000. 6520 Mountain hay meadows
Smaragd. –
CORINE. 38.3 Mountain hay meadows
Pal. Hab. 38.3 Mountain hay meadows
EUNIS. E3.3 Mountain hay meadows
Fytocenologie. Svaz Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tüxen
ex Marschall 1947: Geranio-Trisetetum Knapp 1951,
Melandrio-Trisetetum Moravec 1965, Cardaminopsio
halleri-Agrostietum Moravec 1965, Melandrio-Phleetum alpini
BlaÏková in Krahulec et al. 1997, Meo athamantici-Cirsietum
heterophylli BlaÏková 1991, Alopecuro-Poëtum chaixii
BlaÏková 1991, Cirsio heterophylli-Alchemilletum acutilobae
Hadaã 1981
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Struktura a druhové sloÏení. Stﬁednû vysoké
louky s dominantními trávami (Agrostis capillaris,
Anthoxanthum odoratum s. lat., Festuca rubra s. lat.,
Phleum rhaeticum, Poa chaixii a Trisetum flavescens)
a montánními bylinami (Bistorta major, Cirsium
heterophyllum, Geranium sylvaticum, Meum athamanticum, Phyteuma nigrum, Silene dioica aj.). Pﬁítomny
jsou i dal‰í horské druhy bûÏnû rostoucí ve smilkov˘ch trávnících (Cardaminopsis halleri, Gentiana
asclepiadea, Potentilla aurea, Solidago virgaurea aj.),
vysokobylinn˘ch nivách (Ranunculus platanifolius,
Rumex alpestris, Silene vulgaris aj.), pﬁípadnû v alpínsk˘ch trávnících. Porosty jsou zapojené, mechové
patro v‰ak má zpravidla jen malou pokryvnost.

Druhovû bohatá horská troj‰tûtová louka s rdesnem hadím koﬁenem
(Bistorta major) a kakostem lesním (Geranium sylvaticum)
pod Meluzínou v Kru‰n˘ch horách.

Ekologie. Horské troj‰tûtové louky se vyskytují
v horsk˘ch oblastech od nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek kolem
600 m aÏ po horní hranici lesa, v˘jimeãnû i nad ní.
PÛdy jsou stﬁednû zásobené vodou i vlhãí, zpravidla
stﬁednû bohaté Ïivinami. Porosty jsou koseny jednou aÏ dvakrát roãnû a pﬁíleÏitostnû pﬁepásány.
Tradiãní obhospodaﬁování zahrnuje hnojení a vápnûní.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v okolí horsk˘ch sídel
v okrajov˘ch pohoﬁích âeského masivu, ve v˘chodních Sudetech je v‰ak v˘skyt dosti omezen˘.
Variabilita. Lokální typy vázané na jednotlivé
horské systémy se li‰í fyziognomií, která je urãována dominantními druhy Alopecurus pratensis,
Cardaminopsis halleri, Geranium sylvaticum, Meum
athamanticum, Phleum rhaeticum, Poa chaixii a Silene
dioica.
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Roz‰íﬁení horsk˘ch troj‰tûtov˘ch luk.

Dg

Poa chaixii – lipnice ‰irolistá
Potentilla aurea – mochna zlatá
Ranunculus acris subsp. acris – pryskyﬁník prudk˘
prav˘
R. platanifolius – pryskyﬁník platanolist˘
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Silene dioica – silenka dvoudomá
S. vulgaris – silenka nadmutá
Solidago virgaurea – zlatob˘l obecn˘
Trisetum flavescens – troj‰tût Ïlutav˘
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek
Viola lutea subsp. sudetica – violka Ïlutá sudetská

OhroÏení. Pﬁehnojování, opou‰tûní a následné
zarÛstání pozemkÛ.

Management. Pravidelné kosení a pﬁíleÏitostné
pﬁepásání, pﬁihnojování a vápnûní v pﬁípadû, Ïe se
zaãnou objevovat druhy smilkov˘ch trávníkÛ.
Literatura. Moravec 1965, BlaÏková 1991,
BlaÏková in Krahulec et al. 1997.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Dm
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Alchemilla spp. – kontryhel
Alopecurus pratensis – psárka luãní
Anthoxanthum odoratum s. lat. – tomka vonná
Astrantia major – jarmanka vût‰í
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Campanula bohemica – zvonek ãesk˘
Dg
Cardaminopsis halleri – ﬁeﬁi‰niãník HallerÛv
Centaurea phrygia – chrpa parukáﬁka
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Cirsium heterophyllum – pcháã rÛznolist˘
Crepis mollis subsp. hieracioides – ‰karda mûkká
ãertkusolistá
Dactylis glomerata – srha laloãnatá
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Dm
Festuca rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Gentiana asclepiadea – hoﬁec tolitovit˘
Dg Dm
Geranium sylvaticum – kakost lesní
Holcus mollis – medynûk mûkk˘
Hypericum maculatum – tﬁezalka skvrnitá
Lathyrus linifolius – hrachor horsk˘
Dg Dm
Meum athamanticum – koprník ‰tûtinolist˘
Dg
Phleum rhaeticum – bojínek ‰v˘carsk˘
Dg
Phyteuma nigrum – zvoneãník ãern˘
P. spicatum – zvoneãník klasnat˘
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Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
Eurhynchium hians – trnûnka odstálá
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘
Rhytidiadelphus squarrosus – kostrbatec zelen˘

T1.3 PoháÀkové pastviny
Cynosurus pastures
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 38.1 Mesophile pastures
Pal. Hab. 38.1 Mesophile pastures
EUNIS. E3.1 Permanent mesotrophic lowland pasture
and aftermath-grazed meadow
Fytocenologie. Svaz Cynosurion Tüxen 1947: Lolio-Cynosuretum
Tüxen 1937, Caro-Poëtum pratensis BlaÏková 1967,
Trifolio repentis-Veronicetum filiformis Müller 1988,
Festuco-Cynosuretum Tüxen in Büker 1942,
Anthoxantho-Agrostietum Sillinger 1933
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Typick˘m prÛvodcem extenzivních pastvin je jalovec obecn˘
(Juniperus communis). Jalovcová stráÀ u Neda‰ova v Bíl˘ch Karpatech.

T1.3 PoháÀkové pastviny

Struktura a druhové sloÏení. Krátkostébelné
pastviny, naru‰ované trávníky a louky kosené vícekrát
do roka. Porosty jsou nízké, ale zapojené, s dominancí trav (Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus,
Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Lolium perenne,
Poa trivialis, Trisetum flavescens aj.) a pravideln˘m v˘skytem dvoudûloÏn˘ch bylin sná‰ejících ãasté naru‰ování (Achillea millefolium, Bellis perennis, Carum carvi,
Euphrasia rostkoviana, Hypochoeris radicata, Plantago
major, Potentilla anserina, Taraxacum sect. Ruderalia,
Trifolium pratense, T. repens aj.). V˘razné zastoupení
mají vytrvalé rÛÏicovité byliny a byliny s plaziv˘mi
nadzemními v˘bûÏky. Pro vlastní pastviny jsou typické
skupinky trnit˘ch, jedovat˘ch nebo pro dobytek
nechutn˘ch rostlin, které v˘raznû pﬁeãnívají okolní
nízk˘ trávník (napﬁ. Carduus spp., Cirsium spp.
a Rumex spp.). Mechové patro ãasto chybí nebo je
jen velmi chudé.
Ekologie. Pastviny se vyskytují na obdobn˘ch
pÛdách jako mezofilní louky, li‰í se v‰ak ãetností
odbûrÛ nadzemní biomasy, takÏe vegetaãní kryt je
odli‰ného charakteru. Nejv˘znamnûj‰ími faktory
jsou selektivní spásání rostlin, odstraÀování rostlinné
biomasy prÛbûÏnû bûhem celého vegetaãního období, naru‰ování vegetace se‰lapem a pravidelné
hnojení. Vegetace travních porostÛ seãen˘ch nûkolikrát do roka je ãasto podobná vegetaci pastvin,
ale chybûjí v ní skupinky trnit˘ch nebo nechutn˘ch
rostlin. Pastviny se nejãastûji vyskytují v oblastech
s extenzivním zemûdûlsk˘m hospodaﬁením, v blízkosti sídel, na vesnick˘ch záhumencích, v oborách,
ale také na trávnících v obcích a mûstech. V okolí
obcí s podniky zamûﬁen˘mi na Ïivoãi‰nou v˘robu se
vyskytují intenzivní pastviny, které jsou osety jetelotravními smûskami nebo silnû eutrofizovány
a degradovány.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR.
Roz‰íﬁení je málo známé a mûní se v závislosti
na zpÛsobu obhospodaﬁování.
Poznámka k mapování. V rámci této podjednotky se mapují pouze extenzivní pastviny s polopﬁirozenou druhovou skladbou, nikoliv v˘sevy
jetelotravních smûsek obnovované orbou, v˘bûhy
dobytka a pﬁepásané ãi jinak naru‰ované ruderalizované plochy v sídlech a jejich tûsném okolí. Tyto
ãlovûkem vytvoﬁené nebo silnû ovlivnûné biotopy

se ﬁadí k jednotkám X1 Urbanizovaná území, X5
Intenzivnû obhospodaﬁované louky nebo X7 Ruderální
bylinná vegetace mimo sídla.

OhroÏení. Pﬁevod na jetelotravní smûsky, intenzivní vypásání, ruderalizace, opou‰tûní a následné
zarÛstání pozemkÛ.
Management. Extenzivní pastva, pﬁípadnû doplÀková seã.

Literatura. Gogela 1971, BlaÏková 1973,
Neuhäusl & Neuhäuslová 1989, BlaÏková in Krahulec
et al. 1997, BlaÏková & Kuãera in Kolbek et al. 1999.
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Roz‰íﬁení poháÀkov˘ch pastvin. Mapa je dosti neúplná a vyÏaduje
zpﬁesnûní dal‰ím v˘zkumem.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Achillea millefolium – ﬁebﬁíãek obecn˘
Dm
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Dg
A. stolonifera – psineãek v˘bûÏkat˘
Alchemilla spp. – kontryhel
Alopecurus pratensis – psárka luãní
Anthoxanthum odoratum – tomka vonná
Dg
Bellis perennis – sedmikráska chudobka
Briza media – tﬁeslice prostﬁední
Dg
Carum carvi – kmín koﬁenn˘
Dg
Cynosurus cristatus – poháÀka hﬁebenitá
Dactylis glomerata – srha laloãnatá
Dg
Euphrasia rostkoviana – svûtlík lékaﬁsk˘
Dm
Festuca pratensis – kostﬁava luãní
F. rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Hypochoeris radicata – prasetník koﬁenat˘
Dg
Leontodon autumnalis – máchelka podzimní
L. hispidus – máchelka srstnatá
Dm
Lolium perenne – jílek vytrval˘
Lysimachia nummularia – vrbina penízková
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Dg
Dg

Dg

Dg

Phleum pratense – bojínek luãní
Plantago major – jitrocel vût‰í
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
P. trivialis – lipnice obecná
Potentilla anserina – mochna husí
Prunella vulgaris – ãernohlávek obecn˘
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Rumex obtusifolius – ‰Èovík tupolist˘
Stellaria graminea – ptaãinec trávovit˘
Taraxacum sect. Ruderalia – pampeli‰ka „lékaﬁská“
Trifolium pratense – jetel luãní
T. repens – jetel plaziv˘
Veronica serpyllifolia – rozrazil dou‰kolist˘

Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘
Pseudoscleropodium purum – lazovec ãist˘
Rhytidiadelphus squarrosus – kostrbatec zelen˘

Psárková louka v nivû LuÏnice u Dráchova.

Ekologie. âerstvû vlhké louky v zaplavovan˘ch

T1.4 Aluviální psárkové louky
Alluvial Alopecurus meadows
Natura 2000. –
Smaragd. 37.2 Eutrophic humid grasslands
CORINE. 37.2 Eutrophic humid grasslands
Pal. Hab. 37.2 Eutrophic humid grasslands
EUNIS. E2.4 Moist or wet lowland eutrophic and mesotrophic
grassland
Fytocenologie. Svaz Alopecurion pratensis Passarge 1964:
Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931,
Agropyro-Alopecuretum Moravec 1965, StellarioDeschampsietum cespitosae Freitag 1957, DeschampsioSenecionetum aquatici Balátová-Tuláãková 1993, SanguisorboDeschampsietum cespitosae Moravec 1965, SanguisorboPolygonetum bistortae Balátová-Tuláãková 1985, Holcetum
lanati Issler 1936
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

ãástech ﬁíãních a potoãních náplavÛ na hlubok˘ch,
Ïivinami dobﬁe zásoben˘ch pÛdách od planárního
po montánní stupeÀ. Pravidelné záplavy zásobují
pÛdu Ïivinami. Louky jsou jednou roãnû koseny,
jinak zarÛstají nitrofilními druhy, zejména kopﬁivou
dvoudomou (Urtica dioica), pﬁípadnû ve sníÏeninách
se stagnující vodou hust˘mi porosty metlice trsnaté
(Deschampsia cespitosa).
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Struktura a druhové sloÏení. Zapojené luãní
porosty s dominantními trávami (Agrostis stolonifera,
Alopecurus pratensis, Deschampsia cespitosa, Elytrigia
repens, Holcus lanatus aj.) a vlhkomiln˘mi bylinami
obvykle rostoucími na Ïivinami bohat˘ch a naru‰ovan˘ch místech (Chaerophyllum aromaticum, C. bulbosum,
Glechoma hederacea, Potentilla reptans, Ranunculus
repens, Rumex obtusifolius, Urtica dioica aj.). Ménû
ãasté jsou druhy vlhk˘ch luk (Lychnis flos-cuculi,
Ranunculus acris subsp. acris, Sanguisorba officinalis).
Mechové patro chybí.
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Roz‰íﬁení aluviálních psárkov˘ch luk. Mapa je dosti neúplná a vyÏaduje
zpﬁesnûní dal‰ím v˘zkumem.

Roz‰íﬁení. Fragmenty porostÛ se vyskytují podél
potokÛ a neregulovan˘ch ﬁek roztrou‰enû po celém území âR. Vût‰í plochy zachoval˘ch porostÛ
lze najít vzácnû podél nûkter˘ch dosud neregulovan˘ch úsekÛ Vltavy, LuÏnice, Stropnice, Berounky,
Labe, Jizery, Orlice, Plouãnice, stﬁední Moravy
a Odry. Louky s metlicí trsnatou (Deschampsia

T1.4 Aluviální psárkové louky

cespitosa) se vyskytují podél podhorsk˘ch tokÛ
hercynské oblasti, ale jejich roz‰íﬁení je nedostateãnû
známé.

Variabilita. V pravidelnû zaplavovan˘ch ãástech
ﬁíãních niv se vyskytují louky s psárkou luãní
(Alopecurus pratensis), které mohou b˘t na vlhk˘ch,
ale nepﬁeplavovan˘ch pÛdách vy‰‰ích úrovní ﬁíãních
teras nebo i mimo ﬁíãní nivy vystﬁídány loukami
s medyÀkem vlnat˘m (Holcus lanatus). Ve sníÏeninách
s obãasnû stagnující vodou v nivách podhorsk˘ch
a horsk˘ch ﬁíãek se vyskytují louky s metlicí trsnatou
(Deschampsia cespitosa).

Poznámka k mapování. Silnû hnojené psárkové
louky, kosené nûkolikrát do roka a vyskytující se
i mimo ﬁíãní nivy, se mapují v rámci jednotky
X5 Intenzivnû obhospodaﬁované louky.

OhroÏení. Regulace tokÛ, zmûna vodního reÏimu,
ruderalizace, pﬁevod na intenzivnû obhospodaﬁované víceseãné travní kultury.
Management. Pravidelné kosení, zachování záplav.
Literatura. BlaÏková 1973, Moravec 1965,
Kováﬁ 1981, Stra‰krabová et al. 1996,
Duchoslav 1997.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis stolonifera – psineãek v˘bûÏkat˘
Dm
Alopecurus pratensis – psárka luãní
Dm
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Elytrigia repens – p˘r plaziv˘
Festuca pratensis – kostﬁava luãní
Dg
Glechoma hederacea – popenec obecn˘
Dg Dm
Holcus lanatus – medynûk vlnat˘
Lychnis flos-cuculi – kohoutek luãní
Dg
Lysimachia nummularia – vrbina penízková
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
P. trivialis – lipnice obecná
Potentilla reptans – mochna plazivá
Dg
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Rumex crispus – ‰Èovík kadeﬁav˘
R. obtusifolius – ‰Èovík tupolist˘
Dg
Sanguisorba officinalis – krvavec toten
Dg
Symphytum officinale – kostival lékaﬁsk˘
Taraxacum sect. Ruderalia – pampeli‰ka „lékaﬁská“
Dg
Trifolium hybridum – jetel zvrhl˘

Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
Calliergonella cuspidata – károvka hrotitá
Climacium dendroides – drabík stromkovit˘
Eurhynchium hians – trnûnka odstálá
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘

T1.5 Vlhké pcháãové louky
Wet Cirsium meadows
Natura 2000. –
Smaragd. 37.2 Eutrophic humid grasslands (viz také T1.6,
T1.7 a T1.10)
CORINE. 37.21 Atlantic and sub-Atlantic humid meadows
Pal. Hab. 37.21 Atlantic and sub-Atlantic humid meadows
EUNIS. E2.4/P-37.21 Atlantic and sub-Atlantic humid meadows
Fytocenologie. Svaz Calthion palustris Tüxen 1937,
podsvaz Calthenion palustris (viz také R1.1): AngelicoCirsietum oleracei Tüxen 1937, Cirsietum rivularis
Nowiƒski 1927 (viz také R1.1), Trollio-Cirsietum
salisburgensis (Kuhn 1937) Oberdorfer 1957, PolygonoTrollietum altissimi (Hundt 1964) Balátová-Tuláãková 1981,
Polygono-Cirsietum palustris Balátová-Tuláãková 1974,
Angelico-Cirsietum palustris Balátová-Tuláãková 1973,
Chaerophyllo hirsuti-Calthetum (Buttler et al. 1983)
Balátová-Tuláãková 1985, Chaerophyllo hirsuti-Crepidetum
paludosae Balátová-Tuláãková in Balátová-Tuláãková
et Venanzoni 1990, Scirpo-Cirsietum cani BalátováTuláãková 1973, Caricetum cespitosae Steffen 1931,
Scirpetum sylvatici Ralski 1931, Polygono-Cirsietum heterophylli
Balátová-Tuláãková 1975, Deschampsio-Cirsietum heterophylli
Balátová-Tuláãková 1985, Crepido-Juncetum acutiflori
Oberdorfer 1957, Scirpo-Juncetum filiformis Oberdorfer 1957,
Junco filiformis-Polygonetum bistortae Balátová-Tuláãková 1981,
Scirpo-Caricetum brizoidis Kuãera et al. 1994
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Struktura a druhové sloÏení. Vlhké aÏ mokré
louky s dominantními travinami (Agrostis canina,
Carex acuta, C. acutiformis, C. cespitosa, Festuca
pratensis, F. rubra s. lat., Juncus effusus, Poa palustris,
P. pratensis s. lat., Scirpus sylvaticus aj.) a ‰irolist˘mi
bylinami (Angelica sylvestris, Bistorta major, Caltha
palustris, Cirsium canum, C. heterophyllum, C. oleraceum,
C. palustre, C. rivulare, Trollius altissimus). Pﬁítomny
mohou b˘t i dal‰í druhy pﬁesahující ze smilkov˘ch
trávníkÛ a bezkolencov˘ch luk (Anthoxanthum odoratum, Briza media, Carex hartmanii, Luzula campestris
s. lat., Potentilla erecta, Succisa pratensis aj.), ra‰elinn˘ch
luk (Carex canescens, C. echinata, C. nigra, Juncus
filiformis, Senecio rivularis, Valeriana dioica, Viola palustris aj.), pﬁípadnû z horsk˘ch troj‰tûtov˘ch luk
(napﬁ. Cardaminopsis halleri, Chaerophyllum hirsutum
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a Crepis mollis subsp. hieracioides). Porosty jsou hustû
zapojené. Mechové patro nedosahuje zpravidla vût‰í
pokryvnosti neÏ 10 %, na loukách s poãínajícím ra‰elinûním v‰ak b˘vá bohat‰í a porÛstá vût‰í plochu.

Ekologie. Vlhké pcháãové louky rostou na podmáãen˘ch glejov˘ch pÛdách v údolích potokÛ,
men‰ích ﬁek a na prameni‰tích od níÏin do podhÛﬁí.
Hladina podzemní vody je trvale vysoká, porosty
v‰ak nesná‰ejí dlouhotrvající zaplavení ani periodické
vys˘chání. Jsou pravidelnû jednou aÏ dvakrát roãnû
koseny.

Roz‰íﬁení. Pcháãové louky se dﬁíve vyskytovaly
po celém území âR. Zejména následkem odvodÀování jsou dnes jejich plochy silnû redukovány a tyto
louky jsou roz‰íﬁeny spí‰e roztrou‰enû, pﬁeváÏnû
v kolinním aÏ submontánním stupni. Vyskytují se
v oblastech zemûdûlsky spí‰e extenzivnû vyuÏívan˘ch,
nejãastûji podél pﬁirozen˘ch vodních tokÛ.
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Vlhká louka s pcháãem potoãním (Cirsium rivulare) u Rejvízu
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zatímco ve vlhk˘ch loukách na západû území pﬁevládá spí‰e pcháã
zelinn˘ (C. oleraceum) nebo pcháã bahenní (C. palustre).
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení vlhk˘ch pcháãov˘ch luk.

Variabilita. Druhové sloÏení pcháãov˘ch luk se
mûní zejména v závislosti na vlhkosti, dostupnosti
Ïivin, pravidelnosti a ãetnosti seãí. V âeském masivu
je nejhojnûj‰í mezotrofní vegetace s pcháãem zelinn˘m (Cirsium oleraceum) a oligotrofnûj‰í vegetace
s pcháãem bahenním (C. palustre), zatímco v karpatské oblasti pﬁevládá pcháã potoãní (C. rivulare).
V podhorsk˘ch polohách se místy vyskytují vlhké
louky s dominancí pcháãe rÛznolistého (C. heterophyllum), na stinn˘ch místech a v lemech horsk˘ch
potokÛ porosty s dominancí krabilice chlupaté
(Chaerophyllum hirsutum). Na kontaktu s bezkolencov˘mi loukami na tûÏ‰ích pÛdách pﬁevládá pcháã
‰ed˘ (Cirsium canum). Na Ïivinami chud˘ch pÛdách
v mokr˘ch sníÏeninách a podél podhorsk˘ch tokÛ
se vyskytuje vegetace se sítinou niÈovitou (Juncus
filiformis). Typy s dominující skﬁípinou lesní (Scirpus
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sylvaticus), ostﬁicí tﬁeslicovitou (Carex brizoides)
nebo ostﬁicí trsnatou (C. cespitosa) se vyvíjejí
na opu‰tûn˘ch nebo jen obãas kosen˘ch vlhk˘ch
loukách.

OhroÏení. OdvodÀování, opou‰tûní pozemkÛ
a následné zarÛstání vysok˘mi ‰irokolist˘mi bylinami
a dﬁevinami.
Management. Pravidelné kosení.
Literatura. Balátová-Tuláãková 1975, 1978, 1981b,
1985a, 1991, 1997, Balátová-Tuláãková in Rybníãek
et al. 1984, Balátová-Tuláãková & Hájek 1998.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis canina – psineãek psí
Alopecurus pratensis – psárka luãní

T1.6 Vlhká tuÏebníková lada

Dg
Dm
Dg

Dg

Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Dm
Dm
Dm
Dm
Dm

Dg
Dg

Dg Dm

Dm

Angelica sylvestris – dûhel lesní
Anthoxanthum odoratum – tomka vonná
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Briza media – tﬁeslice prostﬁední
Caltha palustris – blatouch bahenní
Carex acuta – ostﬁice ‰tíhlá
C. acutiformis – ostﬁice ostrá
C. brizoides – ostﬁice tﬁeslicovitá
C. canescens – ostﬁice ‰edavá
C. cespitosa – ostﬁice trsnatá
C. echinata – ostﬁice jeÏatá
C. hartmanii – ostﬁice Hartmanova
C. nigra – ostﬁice obecná
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Cirsium canum – pcháã ‰ed˘
C. heterophyllum – pcháã rÛznolist˘
C. oleraceum – pcháã zelinn˘
C. palustre – pcháã bahenní
C. rivulare – pcháã potoãní
Crepis paludosa – ‰karda bahenní
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Festuca pratensis – kostﬁava luãní
F. rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria – tuÏebník
jilmov˘ prav˘
Geum rivale – kuklík potoãní
Holcus lanatus – medynûk vlnat˘
Iris sibirica – kosatec sibiﬁsk˘
Juncus effusus – sítina rozkladitá
J. filiformis – sítina niÈovitá
Luzula campestris s. lat. – bika ladní
Myosotis palustris s. lat. – pomnûnka bahenní
Poa palustris – lipnice bahenní
P. pratensis s. lat. – lipnice luãní
Potentilla erecta – mochna nátrÏník
Scirpus sylvaticus – skﬁípina lesní
Succisa pratensis – ãertkus luãní
Tephroseris crispa – starãek potoãní
Trollius altissimus – upolín evropsk˘
Valeriana dioica – kozlík dvoudom˘
Viola palustris – violka bahenní

Mechorosty
Aulacomnium palustre – klamonoÏka bahenní
Bryum pseudotriquetrum – prutník hvûzdovit˘
Calliergonella cuspidata – károvka hrotitá
Cirriphyllum piliferum – hájovka chluponosná
Climacium dendroides – drabík stromkovit˘
Plagiomnium affine s. lat. – mûﬁík pﬁíbuzn˘
Rhytidiadelphus squarrosus – kostrbatec zelen˘

T1.6 Vlhká tuÏebníková lada
Wet Filipendula grasslands
Natura 2000. 6430 Hydrophilous tall herb fringe
communities of plains and of the montane to alpine levels
(viz také M5, M7, A4.1, A4.2, A4.3 a T1.8)
Smaragd. 37.2 Eutrophic humid grasslands (viz také T1.5,
T1.7 a T1.10)
CORINE. 37.1 Meadowsweet stands and related
communities, 37.25 Transitional tall herb humid meadows,
37.714 Butterbur riverine communities
Pal. Hab. 37.11 Western nemoral tall herb communities,
37.25 Transitional tall herb humid meadows,
37.714 Butterbur riverine communities
EUNIS. E2.4/P-37.11 Western nemoral tall herb communities,
E2.4/P-37.25 Transitional tall herb humid meadows,
E2.6/P-37.71 Watercourse veils
Fytocenologie. Svaz Calthion palustris Tüxen 1937,
podsvaz Filipendulenion (Lohmeyer in Oberdorfer
et al. 1967) Balátová-Tuláãková 1978: FilipenduloGeranietum palustris Koch 1926, Lysimachio vulgarisFilipenduletum Balátová-Tuláãková 1978, Chaerophyllo
hirsuti-Filipenduletum Niemann et al. 1973, Valeriano
procurrentis-Filipenduletum Sissingh in Westhoff et al. 1946,
Cirsio heterophylli-Filipenduletum Neuhäusl et NeuhäuslováNovotná 1975, Filipendulo-Menthetum longifoliae Zlinská 1989,
Filipendulo-Epilobietum hirsuti Sougnez 1957, Trollio altissimiFilipenduletum Balátová-Tuláãková in Rybníãek et al. 1984,
Iridetum sibiricae Philippi 1960, Veronico longifoliaeFilipenduletum Tüxen et Hülbusch in Dierschke 1968,
Filipendulo-Caricetum buekii Háberová 1978
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Struktura a druhové sloÏení. Zapojené porosty ‰irokolist˘ch bylin vy‰‰ího vzrÛstu. âasto jde
o monodominantní porosty, v nichÏ se nejãastûji
uplatÀují Filipendula ulmaria subsp. ulmaria, Geranium
palustre a Lysimachia vulgaris. Dále jsou pﬁítomny druhy vlhk˘ch pcháãov˘ch luk, z travin napﬁ. Alopecurus
pratensis, Carex acuta, C. acutiformis, Juncus effusus
a Scirpus sylvaticus, z ‰irokolist˘ch bylin pak napﬁ. Caltha
palustris, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium heterophyllum,
C. oleraceum, Crepis paludosa, Epilobium hirsutum
a Valeriana excelsa subsp. procurrens. Mechorosty
mají jen malou pokryvnost nebo chybûjí.

Ekologie. Vlhké pÛdy, vût‰inou dobﬁe zásobené
Ïivinami, podél potokÛ, men‰ích ﬁek a na svahov˘ch
prameni‰tích od níÏin do podhÛﬁí. V jarních mûsících
mohou b˘t doãasnû zaplavovány. Vysokobylinná
vegetace vzniká zpravidla z vlhk˘ch pcháãov˘ch luk
ponechan˘ch ladem, s nimiÏ také ãasto tvoﬁí mozaiku.
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Roz‰íﬁení. Po celém území âR od níÏin do hor,
s v˘jimkou nejteplej‰ích a nejsu‰‰ích oblastí.

Dg Dm
Dm
Dg Dm

Variabilita. Jednotlivé porosty mají rÛzné dominanty podle nadmoﬁské v˘‰ky (ve vy‰‰ích polohách
jsou ãasté Chaerophyllum hirsutum, Cirsium heterophyllum a Valeriana excelsa subsp. procurrens) a podle dostupnosti Ïivin a pÛdní reakce (Lysimachia vulgaris pﬁevládá na Ïivinami chud‰ích a kyselej‰ích pÛdách, Geranium palustre na pÛdách bohat‰ích).

Dg
Dg
Dm

OhroÏení. OdvodÀování, napﬁimování vodních
tokÛ, zarÛstání dﬁevinami, zamezení pravideln˘m
záplavám.

Management. Ponechání pﬁirozenému v˘voji,
v nezaplavovan˘ch nivních polohách regulace pﬁirozeného náletu dﬁevin.

Geranium palustre – kakost bahenní
Iris sibirica – kosatec sibiﬁsk˘
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Lythrum salicaria – kyprej vrbice
Mentha longifolia – máta dlouholistá
Poa palustris – lipnice bahenní
Polemonium coeruleum – jirnice modrá
Pseudolysimachion maritimum – rozrazil dlouholist˘
Scirpus sylvaticus – skﬁípina lesní
Thalictrum aquilegiifolium – ÏluÈucha orlíãkolistá
Trollius altissimus – upolín evropsk˘
Valeriana officinalis – kozlík lékaﬁsk˘

Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
Eurhynchium hians – trnûnka odstálá
Plagiomnium undulatum – mûﬁík ãeﬁit˘

Literatura. Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1975, Balátová-Tuláãková 1978, 1981b, 1985a, 1991,
1997, Balátová-Tuláãková in Rybníãek et al. 1984.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení vlhk˘ch tuÏebníkov˘ch lad.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Alopecurus pratensis – psárka luãní
Angelica sylvestris – dûhel lesní
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní
Dg
Caltha palustris – blatouch bahenní
Dm
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Cirsium heterophyllum – pcháã rÛznolist˘
C. oleraceum – pcháã zelinn˘
Dg
Crepis paludosa – ‰karda bahenní
Dm
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá
Dm
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria – tuÏebník
jilmov˘ prav˘
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Vysokobylinná vegetace s tuÏebníkem jilmov˘m prav˘m (Filipendula
ulmaria subsp. ulmaria) a kakostem bahenním (Geranium palustre)
vzniká z vlhk˘ch, Ïivinami bohat˘ch pcháãov˘ch luk po ukonãení
pravidelného obhospodaﬁování.

T1.7 Kontinentální zaplavované louky

T1.7 Kontinentální zaplavované
louky
Continental inundated meadows
Natura 2000. 6440 Alluvial meadows of river valleys
of the Cnidion dubii alliance
Smaragd. 37.2 Eutrophic humid grasslands (viz také T1.5,
T1.6 a T1.10)
CORINE. 37.23 Subcontinental Cnidium meadows
Pal. Hab. 37.23 Subcontinental riverine meadows
EUNIS. E2.4/P-37.23 Subcontinental riverine meadows
Fytocenologie. Svaz Cnidion venosi Balátová-Tuláãková 1965:
Lathyro palustris-Gratioletum Balátová-Tuláãková 1966,
Gratiolo-Caricetum suzae Balátová-Tuláãková 1966,
Cnidio-Violetum pumilae Korneck 1962, Cnidio venosi-Jaceetum
angustifoliae Vicherek 1962, Juncetum atrati Vicherek
in Balátová-Tuláãková 1969, Pseudolysimachio-Alopecuretum
BlaÏková 1993
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

povodnû, a záplavová voda se dnes do území dostává
pﬁedev‰ím systémem zavodÀovacích kanálÛ.

Roz‰íﬁení. Nejv˘znamnûj‰í lokality se nacházejí
v nivû dolní Dyje mezi Nov˘mi Ml˘ny a Bﬁeclaví, dolní Moravy pﬁibliÏnû mezi Hodonínem a LanÏhotem
a zejména v soutokové oblasti Moravy a Dyje jiÏnû
od Bﬁeclavi a LanÏhota. V âechách se kontinentální
zaplavované louky vyskytují spí‰e v ochuzené formû,
a to u Kﬁesína na Libochovicku, roztrou‰enû podél
Labe mezi Lysou nad Labem a Mûlníkem, zejména
v luãním celku Kel‰tice u Mûlníka, a na dolní Cidlinû.
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Struktura a druhové sloÏení. Druhovû bohaté, obvykle plnû zapojené porosty dvouseãn˘ch
aÏ trojseãn˘ch luk. PﬁevaÏují vlhkomilné traviny,
pﬁedev‰ím Alopecurus pratensis, Carex acuta, C. disticha,
C. praecox, C. vulpina, Poa palustris a P. pratensis s. lat.
Nápadn˘ barevn˘ aspekt tvoﬁí v dobû kvûtu Iris
sibirica, Lychnis flos-cuculi a Serratula tinctoria, na pokosen˘ch loukách v pozdním létû také Inula britannica.
Diagnosticky v˘znamn˘mi druhy jsou zejména
Allium angulosum, Cardamine matthioli, Cnidium dubium,
Gratiola officinalis, Lathyrus palustris, Pseudolysimachion
maritimum, Scutellaria hastifolia, Viola pumila a V. stagnina. NiÏ‰í bylinné patro je tvoﬁeno plaziv˘mi druhy
Lysimachia nummularia, Potentilla reptans aj. Mechové
patro dosahuje zpravidla nepatrné pokryvnosti a je
tvoﬁeno jen nûkolika druhy.
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Roz‰íﬁení kontinentálních zaplavovan˘ch luk.

Variabilita. Druhová skladba vegetace závisí
na mikroreliéfu ﬁíãní nivy, v˘‰ce hladiny podzemní
vody a délce jarní záplavy. V pomûrnû rovinatém terénu s rozdíly v relativní v˘‰ce do 3 m tak vedle sebe
mohou existovat porosty vlhãích pÛd s vysok˘mi ostﬁicemi i su‰‰í louky. V dlouhodobûji zaplavovan˘ch
porostech s pﬁevahou sítiny tmavé (Juncus atratus)

Ekologie. Nivy na dolních tocích velk˘ch ﬁek
v tepl˘ch a such˘ch, kontinentálnû ladûn˘ch oblastech. PÛdy jsou hlinité aÏ jílovité, na dlouhodobûji
zaplavovan˘ch místech oglejené aÏ glejové, nûkdy
mírnû zasolené, dobﬁe zásobené Ïivinami, v létû
vys˘chající. Nezbytn˘m pﬁedpokladem pro rozvoj
tohoto typu luk jsou pravidelné jarní záplavy. Délka
záplav je rÛzná podle umístûní porostu v terénu;
v nejv˘‰e poloÏen˘ch místech trvá jen krátce v období kulminace povodÀové vlny, mírné terénní
sníÏeniny mohou b˘t naopak zaplaveny od jara
aÏ do ãervna nebo ãervence. Prohloubení a ohrázování tokÛ na vût‰inû lokalit znemoÏnilo pﬁirozené

·iroká ﬁíãní niva v oblasti Ko‰arsk˘ch luk u soutoku Moravy a Dyje
s vegetací kontinentálních zaplavovan˘ch luk a roztrou‰en˘mi duby
letními (Quercus robur).
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mÛÏe scházet mnoho luãních druhÛ. Naopak v porostech zaplavovan˘ch jen ojedinûle a krátkodobû
se vedle vlhkomiln˘ch luãních druhÛ uplatÀují i druhy
such˘ch trávníkÛ a mezofilních ovsíkov˘ch luk,
napﬁ. Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium verum
a Knautia arvensis. V závislosti na promûnlivé vlhkosti pÛd v jednotliv˘ch letech se druhové sloÏení
ãasto mûní smûrem k vlhkomilnûj‰ímu nebo suchomilnûj‰ímu typu.

Dg
Dm
Dm
Dg

Dg
Dg

OhroÏení. Nekosení, ponechání pokosené hmoty
na louce, absence pravideln˘ch záplav nebo naopak
dlouhodobé zadrÏování vody na loukách, rozorání,
zalesnûní, pﬁesetí komerãními travními smûskami,
tûÏba ‰tûrkopísku.

Dg

Dg
Dg

Lythrum virgatum – kyprej prutnat˘
Poa palustris – lipnice bahenní
P. pratensis s. lat. – lipnice luãní
Potentilla reptans – mochna plazivá
Pseudolysimachion maritimum – rozrazil dlouholist˘
Pulegium vulgare – polej obecná
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Scutellaria hastifolia – ‰i‰ák hrálovit˘
Serratula tinctoria – srpice barvíﬁská
Symphytum bohemicum – kostival ãesk˘
S. officinale – kostival lékaﬁsk˘
Teucrium scordium – oÏanka ãpavá
Thalictrum flavum – ÏluÈucha Ïlutá
T. lucidum – ÏluÈucha lesklá
Viola pumila – violka nízká
V. stagnina – violka slatinná

Management. Pravidelné kosení (nejménû jednou
roãnû) a odstraÀování pokosené biomasy, umûlé
povodÀování porostÛ za ochrann˘mi hrázemi (pouze
zjara a na dobu nezbytnû nutnou).

Literatura. Vicherek 1962, Balátová-Tuláãková
1969a, BlaÏková 1993, Vicherek et al. 2000.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Allium angulosum – ãesnek hranat˘
Dm
Alopecurus pratensis – psárka luãní
Dg
Cardamine matthioli – ﬁeﬁi‰nice Matthioliho
Dm
Carex acuta – ostﬁice ‰tíhlá
Dm
C. disticha – ostﬁice dvouﬁadá
Dg
C. melanostachya – ostﬁice ãernoklasá
Dg Dm
C. praecox – ostﬁice ãasná
Dg Dm
C. vulpina – ostﬁice li‰ãí
Dg
Cnidium dubium – jarva Ïilnatá
Dg Dm
Eleocharis uniglumis – bahniãka jednoplevá
Festuca rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
Dg
Filipendula ulmaria subsp. picbaueri – tuÏebník
jilmov˘ PicbauerÛv
Dg
Gratiola officinalis – konitrud lékaﬁsk˘
Dg
Inula britannica – oman britsk˘
I. salicina – oman vrbolist˘
Dg
Iris sibirica – kosatec sibiﬁsk˘
Dg Dm
Juncus atratus – sítina ãernavá
Dg
Lathyrus palustris – hrachor bahenní
L. pratensis – hrachor luãní
Lotus glaber – ‰tírovník tenkolist˘
Lychnis flos-cuculi – kohoutek luãní
Lysimachia nummularia – vrbina penízková
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Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
Leptodictyum riparium – su‰inec pobﬁeÏní

T1.8 Kontinentální vysokobylinná
vegetace
Continental tall-forb vegetation
Natura 2000. 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities
of plains and of the montane to alpine levels (viz také M5,
M7, A4.1, A4.2, A4.3 a T1.6)
Smaragd. 37.13 Continental tall herb communities
CORINE. 37.1 Meadowsweet stands and related communities
Pal. Hab. 37.13 Continental tall herb communities
EUNIS. E2.4/P-37.13 Continental tall herb communities
Fytocenologie. Svaz Veronico longifoliae-Lysimachion
vulgaris (Passarge 1977) Balátová-Tuláãková 1981:
Lysimachio-Filipenduletum picbaueri Balátová-Tuláãková 1981,
Stachyo palustris-Thalictretum flavae Balátová-Tuláãková 1981,
Veronico longifoliae-Euphorbietum lucidae Balátová-Tuláãková
et KneÏeviç 1975
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Struktura a druhové sloÏení. Plnû zapojená
vegetace zaplavovan˘ch luk s pﬁevahou mohutn˘ch
‰irokolist˘ch bylin o v˘‰ce 1–1,5 m. Dominanty jsou
Euphorbia lucida, Filipendula ulmaria subsp. picbaueri,
Lysimachia vulgaris, Pseudolysimachion maritimum
a Thalictrum flavum. Z trav a ostﬁic dosahují vysoké
pokryvnosti Alopecurus pratensis, Carex acuta a Poa
palustris. V niÏ‰ích porostních patrech se s nízkou
pokryvností vyskytují druhy kosen˘ch kontinen-

T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace

tálních zaplavovan˘ch luk, napﬁ. Cnidium dubium,
Lysimachia nummularia a Ranunculus repens. V posledních letech se znaãnû ‰íﬁí chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea), pﬁiãemÏ se v˘raznû ochuzuje
druhové spektrum. Mechové patro obvykle chybí.

okolních porostÛ s invazními neofyty, aby se zabránilo jejich ‰íﬁení.

Ekologie. Pravidelnû zaplavované nivy velk˘ch
níÏinn˘ch ﬁek v oblastech s kontinentálním klimatem.
PÛdy jsou hlinité aÏ jílovité, Ïivinami bohaté, v létû
vys˘chající. Jde o nekosené nebo jen obãasnû kosené
porosty, které v terénu obvykle navazují na pravidelnû seãené louky podjednotky T1.7 Kontinentální
zaplavované louky. âasto se nacházejí na místech
pro kosení hÛﬁe pﬁístupn˘ch, napﬁ. v lemech vodních
nádrÏí a kanálÛ.

Druhová kombinace

Roz‰íﬁení. V souãasnosti je tato vegetace známa
jen od soutoku Moravy a Dyje jiÏnû od Bﬁeclavi
a LanÏhota, z nivy Ohﬁe u Kﬁesína na Libochovicku,
z nivy Labe na Neratovicku a z dolního toku Cidliny.
Jde o malé, z vût‰í ãásti degradované fragmenty.
V˘skyt fragmentárních porostÛ není vylouãen v dolním
Podyjí mezi Bﬁeclaví a Nov˘mi Ml˘ny a v dolním
Pomoraví mezi LanÏhotem a Hodonínem. Nejvût‰í
porosty u obce Mu‰ov v dolním Podyjí zanikly
pﬁi v˘stavbû Novoml˘nsk˘ch nádrÏí.
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Literatura. Balátová-Tuláãková 1981a, 1984,
·umberová 1997, Vicherek et al. 2000.

Bylinné patro
Dm
Alopecurus pratensis – psárka luãní
Dm
Carex acuta – ostﬁice ‰tíhlá
Dg Dm
Euphorbia lucida – pry‰ec leskl˘
Dg Dm
Filipendula ulmaria subsp. picbaueri – tuÏebník
jilmov˘ PicbauerÛv
Lysimachia nummularia – vrbina penízková
L. vulgaris – vrbina obecná
Lythrum salicaria – kyprej vrbice
Dm
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Dm
Poa palustris – lipnice bahenní
Dm
P. pratensis s. lat. – lipnice luãní
Potentilla reptans – mochna plazivá
Dg Dm
Pseudolysimachion maritimum – rozrazil dlouholist˘
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Stachys palustris – ãistec bahenní
Symphytum officinale – kostival lékaﬁsk˘
Dg Dm
Thalictrum flavum – ÏluÈucha Ïlutá
Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
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Roz‰íﬁení kontinentální vysokobylinné vegetace.

OhroÏení. Vodohospodáﬁské úpravy vodních
tokÛ, s tím spojen˘ pokles hladiny podzemní vody
a absence pravideln˘ch záplav, pﬁi ﬁízeném povodÀování nadmûrnû dlouhá záplava, rozorání, stavba
kanálÛ, tûÏba ‰tûrkopísku, dlouhodobé ponechání
ladem, ‰íﬁení neofytÛ a ruderálních bylin.
Kontinentální vysokobylinná vegetace je velmi vzácn˘m biotopem

Management. ¤ízené povodÀování porostÛ

zaplavovan˘ch niv velk˘ch ﬁek. Rozsáhlé porosty klonálního pry‰ce

za ochrann˘mi hrázemi (pouze na nezbytnou dobu),
kosení jednou za 2–3 roky, co nejãastûj‰í kosení

lesklého (Euphorbia lucida) na Ko‰arsk˘ch loukách
u soutoku Moravy a Dyje.
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T1.9 Stﬁídavû vlhké bezkolencové
louky
Intermittently wet Molinia meadows
Natura 2000. 6410 Molinia meadows on calcareous, peaty
or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)
Smaragd. 37.3 Oligotrophic humid grasslands
CORINE. 37.311 Calcareous purple moorgrass meadows
Pal. Hab. 37.311 Calcareous purple moorgrass meadows
EUNIS. E2.5/P-37.31 Purple moorgrass meadows and related
communities
Fytocenologie. Svaz Molinion caeruleae Koch 1926:
Molinietum caeruleae Koch 1926, Junco-Molinietum caeruleae
Preising 1951, Gentiano pneumonanthis-Molinietum litoralis
Ilijaniç 1968, Silaëtum pratensis Knapp 1954, SerratuloFestucetum commutatae Balátová-Tuláãková 1966,
Sanguisorbo-Festucetum pratensis BlaÏková 1973, SanguisorboFestucetum commutatae Balátová-Tuláãková 1959
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

pením dal‰ích travin (Deschampsia cespitosa, Festuca
pratensis, F. rubra s. lat., Holcus lanatus, Juncus effusus, Poa pratensis s. lat., P. trivialis aj.). Diagnosticky
v˘znamn˘ je v˘skyt druhÛ indikujících stﬁídavû zamokﬁené pÛdy (Betonica officinalis, Galium boreale
subsp. boreale, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria,
Silaum silaus, Succisa pratensis aj.). BûÏnû se vyskytují
druhy vlhk˘ch luk (napﬁ. Cirsium palustre, Lychnis floscuculi a Sanguisorba officinalis) a druhy smilkov˘ch
trávníkÛ (napﬁ. Agrostis capillaris, Nardus stricta,
Thymus pulegioides a Viola canina). V jiÏních a jihozápadních âechách se na bezkolencov˘ch loukách
místy vyskytují roztrou‰ené keﬁe Spiraea salicifolia.
Mechové patro s ãastûj‰ím v˘skytem druhÛ
Calliergonella cuspidata a Climacium dendroides
zpravidla dosahuje pokryvnosti v rozmezí 10–40 %.

Ekologie. Extenzivnû obhospodaﬁované, stﬁídavû
vlhké nehnojené louky na oglejen˘ch pÛdách se silnû
kolísající hladinou podzemní vody. Z hlediska zásoby
Ïivin jde o pÛdy chud‰í aÏ stﬁednû bohaté. Lokality
se nacházejí na vy‰‰ích terasách údolních niv potokÛ
a ﬁek, v podmáãen˘ch svahov˘ch polohách, na obvodech ra‰elini‰È nebo na odvodnûn˘ch slatinách
a ra‰elini‰tích. Louky jsou zpravidla jednou roãnû
koseny.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû aÏ vzácnû od kolinního
po submontánní stupeÀ po celém území âR.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení stﬁídavû vlhk˘ch bezkolencov˘ch luk.

V bezkolencov˘ch loukách se vyskytují druhy indikující stﬁídavû zamokﬁené pÛdy, jako je bukvice lékaﬁská (Betonica officinalis) a ole‰ník
kmínolist˘ (Selinum carvifolia). Ratiborova Lhota v Po‰umaví.

Struktura a druhové sloÏení. Stﬁednû vysoké,
zapojené luãní porosty s pﬁevládajícím bezkolencem
rákosovit˘m (Molinia arundinacea) a hojn˘m zastou122

Variabilita. Druhové sloÏení této vegetace v âR
se li‰í podle oblasti roz‰íﬁení a nadmoﬁské v˘‰ky.
V teplej‰ích oblastech na slatinn˘ch pÛdách se vyskytují porosty s Molinia arundinacea a v hercynské
oblasti na minerálnû chud‰ích pÛdách bezkolencové
porosty s Juncus effusus a J. conglomeratus. V niÏ‰ích
ãástech vyv˘‰enin na aluviích velk˘ch ﬁek panonské
oblasti (tzv. hrúdÛ), mimo dosah záplav, rostou bez-

T1.9 Stﬁídavû vlhké bezkolencové louky

kolencové louky s druhem Gentiana pneumonanthe.
Na baziãtûj‰ích pÛdách se vyskytují napﬁ. Festuca
rubra s. lat., Sanguisorba officinalis, Serratula tintoria
a Succisa pratensis.

OhroÏení. Eutrofizace v dÛsledku hnojení nebo atmosférického spadu dusíku, odvodÀování, opou‰tûní
a následné zarÛstání pozemkÛ.

Management. Kosení jednou roãnû.
Literatura. Válek 1954, 1956, Balátová-Tuláãková
1969b, 1994, BlaÏková 1973, Neuhäusl & Neuhäuslová
1989, Duchoslav 1997.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Achillea ptarmica – ﬁebﬁíãek bertrám
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Allium angulosum – ãesnek hranat˘
Alopecurus pratensis – psárka luãní
Anthoxanthum odoratum – tomka vonná
Dg
Betonica officinalis – bukvice lékaﬁská
Briza media – tﬁeslice prostﬁední
Carex flacca – ostﬁice chabá
C. hartmanii – ostﬁice Hartmanova
C. panicea – ostﬁice prosová
C. tomentosa – ostﬁice plstnatá
Cirsium canum – pcháã ‰ed˘
C. palustre – pcháã bahenní
Colchicum autumnale – ocún jesenní
Dactylis glomerata – srha laloãnatá
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Dg
Dianthus superbus – hvozdík py‰n˘
Festuca pratensis – kostﬁava luãní
Dm
F. rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Dg
Galium boreale subsp. boreale – svízel
severní prav˘
Gentiana pneumonanthe – hoﬁec hoﬁepník
Holcus lanatus – medynûk vlnat˘
Dg
Iris sibirica – kosatec sibiﬁsk˘
Juncus effusus – sítina rozkladitá
Lathyrus pratensis – hrachor luãní
Luzula multiflora – bika mnohokvûtá
Lychnis flos-cuculi – kohoutek luãní
Dm
Molinia arundinacea – bezkolenec
rákosovit˘
Nardus stricta – smilka tuhá
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní

Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Polygala vulgaris – vítod obecn˘
Potentilla erecta – mochna nátrÏník
Pseudolysimachion maritimum – rozrazil
dlouholist˘
Ranunculus acris subsp. acris – pryskyﬁník prudk˘
prav˘
R. auricomus s. lat. – pryskyﬁník zlatoÏlut˘
Sanguisorba officinalis – krvavec toten
Scorzonera humilis – hadí mord nízk˘
Selinum carvifolia – ole‰ník kmínolist˘
Serratula tinctoria – srpice barvíﬁská
Silaum silaus – koromáã ole‰níkov˘
Succisa pratensis – ãertkus luãní

Mechorosty
Brachythecium spp. – baÀatka
Calliergonella cuspidata – károvka hrotitá
Campylium stellatum – zelenka hvûzdovitá
Climacium dendroides – drabík stromkovit˘
Thuidium philibertii – zpeﬁenka Philibertova

T1.10 Vegetace vlhk˘ch
naru‰ovan˘ch pÛd
Vegetation of wet disturbed soils
Natura 2000. –
Smaragd. 37.2 Eutrophic humid grasslands (viz také T1.5,
T1.6 a T1.7)
CORINE. 37.24 Flood swards and related communities
Pal. Hab. 37.24 Flood swards and related communities
EUNIS. E2.4/P-37.24 Flood swards and related communities
Fytocenologie. Svaz Potentillion anserinae Tüxen 1947
(viz také X1, X7): Junco inflexi-Menthetum longifoliae
Lohmeyer 1953, Juncetum effusi Jonas 1935. – Svaz
Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs
ex Mucina 1993: Carici pendulae-Eupatorietum cannabini
Hadaã et al. 1997 (viz také X7)
Fyziotyp. VO Vodní a baÏinná spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Stﬁednû vysoké
travinobylinné porosty s dominujícími sítinami
(Juncus conglomeratus, J. effusus a J. inflexus), ostﬁicemi
(Carex flava, C. hirta, C. nigra, C. pendula aj.) a doprovodn˘mi bylinami vlhk˘ch pÛd, které sná‰ejí
mechanické naru‰ování (Epilobium palustre,
Eupatorium cannabinum, Mentha longifolia, Myosotis
palustris s. lat., Potentilla anserina, P. reptans, Prunella
vulgaris, Ranunculus repens aj.). Pravidelnû se vyskytují také luãní druhy, napﬁ. Cerastium holosteoides
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subsp. triviale, Festuca pratensis, Lathyrus pratensis,
Myosotis palustris s. lat., Poa trivialis, Ranunculus acris
subsp. acris aj. Na prameni‰tích b˘vá vyvinuto
mechové patro. Porosty jsou spí‰e maloplo‰né.

Ekologie. Vlhké aÏ stﬁídavû vlhké, oglejené aÏ glejové pÛdy se silnû kolísající hladinou podzemní vody.
Vyskytují se na kysel˘ch i karbonátov˘ch podkladech,
ãasto na prameni‰tích, v podmáãen˘ch svahov˘ch
polohách a na sesuvech. Porosty jsou mechanicky
naru‰ovány, zejména pasoucím se dobytkem, a mohou b˘t i nepravidelnû koseny.
Roz‰íﬁení. Roz‰íﬁení je málo známé; pravdûpodobnû jde o vzácnû roztrou‰enou vegetaci.
Acidofilní typy jsou známy z podhorsk˘ch poloh
âeského masivu, bazifilní typy byly zaznamenány
na Rakovnicku, v âeském krasu, okolí Prahy, Bíl˘ch
Karpatech a v Host˘nsko-vsetínské hornatinû.
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Vegetace s mátou dlouholistou (Mentha longifolia) a sítinou sivou
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(Juncus inflexus) se vyskytuje maloplo‰nû na naru‰ovan˘ch místech
kolem svahov˘ch prameni‰È. Hostûtín v Bíl˘ch Karpatech.
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Management. Pastva, nepravidelné kosení.
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Literatura. BlaÏková 1971, Hájek et al. 1998,
12°
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15°

16°
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19°

Hájková 2000.

Roz‰íﬁení vegetace vlhk˘ch naru‰ovan˘ch pÛd. Mapa je dosti neúplná
a vyÏaduje zpﬁesnûní dal‰ím v˘zkumem.

Variabilita. Podjednotka zahrnuje tﬁi vegetaãní
typy odli‰né ekologick˘mi nároky i druhov˘m sloÏením. Vegetace sítiny rozkladité (Juncus effusus)
roste na kysel˘ch pÛdách a obsahuje spí‰e acidofilní
druhy ra‰elinn˘ch pÛd (Agrostis canina, Carex
echinata, C. panicea, Epilobium palustre, Valeriana
dioica aj.). Vegetace sítiny sivé (Juncus inflexus) roste
na karbonátov˘ch nebo mírnû zasolen˘ch pÛdách
a obsahuje spí‰e nároãnûj‰í druhy a druhy mírnû
zasolen˘ch pÛd (Blysmus compressus, Hypericum
tetrapterum, Mentha longifolia, Potentilla anserina aj.).
Vegetace ostﬁice pﬁevislé (Carex pendula) a sadce
konopáãe (Eupatorium cannabinum) se vyskytuje
na stinnûj‰ích místech v moravsk˘ch Karpatech.

OhroÏení. OdvodÀování, opou‰tûní a následné
zarÛstání pozemkÛ, nadmûrná pastva.
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Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis canina – psineãek psí
A. stolonifera – psineãek v˘bûÏkat˘
Carex distans – ostﬁice oddálená
C. flacca – ostﬁice chabá
C. hirta – ostﬁice srstnatá
C. nigra – ostﬁice obecná
C. panicea – ostﬁice prosová
Dm
C. pendula – ostﬁice pﬁevislá
Dg
Epilobium palustre – vrbovka bahenní
Dm
Eupatorium cannabinum – sadec konopáã
Juncus articulatus – sítina ãlánkovaná
Dg
J. conglomeratus – sítina klubkatá
Dg Dm
J. effusus – sítina rozkladitá
Dg Dm
J. inflexus – sítina sivá
Dg Dm
Mentha longifolia – máta dlouholistá
Potentilla anserina – mochna husí
P. reptans – mochna plazivá

T2.1 Subalpínské smilkové trávníky

Ranunculus flammula – pryskyﬁník plamének
R. repens – pryskyﬁník plaziv˘
Scirpus sylvaticus – skﬁípina lesní

Calliergonella cuspidata – károvka hrotitá
Climacium dendroides – drabík stromkovit˘
Eurhynchium hians – trnûnka odstálá
Plagiomnium affine s. lat. – mûﬁík pﬁíbuzn˘
P. undulatum – mûﬁík ãeﬁit˘

Mechorosty
Brachythecium rivulare – baÀatka potoãní

T2 Smilkové trávníky
Nardus grasslands
Franti‰ek Krahulec

Struktura a druhové sloÏení. Nízkoproduktivní
trávníky o v˘‰ce do 40 cm. UplatÀují se v nich pﬁedev‰ím niÏ‰í, ãasto trsnaté traviny, zejména smilka
tuhá (Nardus stricta) a dále Agrostis capillaris, Carex
pallescens, C. pilulifera, Festuca ovina, F. rubra s. lat.,
F. tenuifolia, Luzula campestris, L. multiflora aj. Dále
jsou pﬁítomny rÛzné druhy oligotrofních dvoudûloÏn˘ch bylin, napﬁ. Galium pumilum, Hieracium pilosella,
Hypericum maculatum a Potentilla erecta. Díky nízké
kompetici o svûtlo se pravidelnû uplatÀují druhy
prakticky jakékoliv kontaktní vegetace, druhy
s optimem v˘skytu na Ïivinami bohat‰ích pÛdách
v‰ak b˘vají ãasto sterilní.
Ekologie. Smilkové trávníky se vyskytují v podhorsk˘ch, horsk˘ch aÏ subalpínsk˘ch polohách jako
náhradní vegetace po rÛzn˘ch typech acidofilních
lesÛ, vzácnûji kleãov˘ch porostÛ. Primární vegetace
se nachází na obvodech sudetsk˘ch karÛ.

Roz‰íﬁení. Ve v‰ech horsk˘ch a podhorsk˘ch
polohách na kysel˘ch substrátech.

Subalpínsk˘ smilkov˘ trávník na Zadních Rennerovkách v Krkono‰ích
s violkou Ïlutou sudetskou (Viola lutea subsp. sudetica), silenkou
nadmutou (Silene vulgaris) a zvonkem ãesk˘m (Campanula bohemica).

T2.1 Subalpínské smilkové
trávníky
Subalpine Nardus grasslands
Natura 2000. 6230 * Species-rich Nardus grasslands,
on siliceous substrates in mountain areas (and submountain
areas, in continental Europe) – prioritní stanovi‰tû
(viz také T2.2 a T2.3)
Smaragd. –
CORINE. 36.316 Hercynian summital mat-grass swards
Pal. Hab. 36.3164 Bohemian Forest summital mat-grass
swards, 36.3165 Sudeten summital mat-grass swards
EUNIS. E4.2/P-36.31 Alpic mat-grass swards and related
communities
Fytocenologie. Svaz Nardion Br.-Bl. 1926 (viz také A1.2):
Lycopodio alpini-Nardetum Preising in Oberdorfer 1957,
Thesio alpini-Nardetum Jeník et al. 1980, Solidagini-Nardetum
Krahulec in Krahulec et al. 1997
Fyziotyp. SH Subalpínské a alpínské nivy a hole

Struktura a druhové sloÏení. Krátkostébelné
smilkové trávníky s v˘skytem mnoha druhÛ bylin
(Campanula barbata, Gentiana asclepiadea, G. pannonica,
G. punctata, Hieracium alpinum s. lat., Homogyne alpina,
Hypochoeris uniflora, Potentilla aurea, Pulsatilla scherfelii,
Rhinanthus pulcher, Solidago virgaurea subsp. minuta,
Thesium alpinum aj.). Z travin jsou kromû smilky tuhé
(Nardus stricta) a metliãky kﬁivolaké (Avenella flexuosa)
v˘znamné Agrostis capillaris, Festuca rubra s. lat.,
Luzula sudetica a Phleum rhaeticum.
Ekologie. Tyto trávníky se vyskytují kolem alpínské
hranice lesa. Primární porosty jsou známy z okolí
sudetsk˘ch karÛ; ve stupni pﬁirozen˘ch smrãin jsou
v‰ak ãasté i sekundární porosty na kysel˘ch a Ïivinami chud˘ch pÛdách odlesnûn˘ch míst, dﬁíve
vyuÏívané jako pastviny ãi jednoseãné louky.
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Nebylo-li toto vyuÏívání spojeno s urãitou eutrofizací, do‰lo k v˘voji monotónních porostÛ Nardus
stricta, které se dají jen velmi obtíÏnû odli‰it od pﬁirozené vegetace smilky nad horní hranicí lesa.
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Hypochoeris uniflora – prasetník jednoúborn˘
Nardus stricta – smilka tuhá
Potentilla aurea – mochna zlatá
P. erecta – mochna nátrÏník
Pulsatilla scherfelii – koniklec bíl˘
Rhinanthus pulcher – kokrhel sliãn˘
Silene vulgaris – silenka nadmutá
Solidago virgaurea subsp. minuta – zlatob˘l obecn˘
alpínsk˘
Thesium alpinum – lnûnka alpská
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Mechorosty
Brachythecium spp. – baÀatka
Barbilophozia spp. – seãovka
Rhytidiadelphus squarrosus – kostrbatec zelen˘

Roz‰íﬁení subalpínsk˘ch smilkov˘ch trávníkÛ.

Roz‰íﬁení. Krkono‰e a Hrub˘ Jeseník, ve fragmentech na Králickém SnûÏníku a na ·umavû.

T2.2 Horské smilkové trávníky
s alpínsk˘mi druhy

Poznámka k mapování. Subalpínské smilkové

Montane Nardus grasslands with alpine species

trávníky pﬁecházejí v druhovû chudé trávníky jednotky A1.2 Zapojené alpínské trávníky, ve kter˘ch ãasto
také dominuje Nardus stricta.

OhroÏení. Eutrofizace, u primárních porostÛ
rozrÛstání vysazené kleãe, u sekundárních luk a pastvin zánik hospodaﬁení ve vy‰‰ích horsk˘ch polohách.

Management. U primárních porostÛ bez managementu, u sekundárních pravidelné kosení,
nepravidelné pﬁihnojování nebo pastva.

Natura 2000. 6230 * Species-rich Nardus grasslands,
on siliceous substrates in mountain areas (and submountain
areas, in continental Europe) – prioritní stanovi‰tû (viz také
T2.1 a T2.3)
Smaragd. 35.11 Mat-grass swards (viz také T2.3)
CORINE. 35.11 Mat-grass swards
Pal. Hab. 35.11 Mat-grass swards
EUNIS. E1.2/P-35.11 Mat-grass swards
Fytocenologie. Svaz Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933:
Sileno vulgaris-Nardetum Krahulec 1990, Ranunculo nemorosiNardetum (¤íãan 1932) Krahulec 1990, Polygono bistortaeDeschampsietum flexuosae BlaÏková in Krahulec 1990
Fyziotyp. AT Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva

Literatura. Jeník et al. 1980, ·tursová & ·tursa
1982, Krahulec in Krahulec et al. 1997.
Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Dg
Anthoxanthum alpinum – tomka alpská
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Dg
Campanula barbata – zvonek vousat˘
Festuca rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Gentiana asclepiadea – hoﬁec tolitovit˘
G. pannonica – hoﬁec ‰umavsk˘
G. punctata – hoﬁec teãkovan˘
Dg
Hieracium alpinum s. lat. – jestﬁábník alpsk˘
Homogyne alpina – podbûlice alpská
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Struktura a druhové sloÏení. Krátkostébelné
louky vzniklé kombinací alpínsk˘ch druhÛ, sestupujících do niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰ek, a podhorsk˘ch
druhÛ vystupujících do vy‰‰ích poloh. V˘znamné
jsou zejména kostﬁava ãervená (Festuca rubra s. lat.),
smilka tuhá (Nardus stricta) a psineãek obecn˘
(Agrostis capillaris), z dal‰ích travin jsou zastoupeny
napﬁ. Carex pilulifera, Luzula luzuloides, L. multiflora
a Phleum rhaeticum. Z ‰irokolist˘ch bylin se vyskytují
napﬁ. Arnica montana, Campanula bohemica, C. rotundifolia, Crepis conyzifolia, C. mollis subsp. hieracioides,
Galium saxatile, Gnaphalium sylvaticum, Gymnadenia
conopsea, Hieracium iseranum, Potentilla aurea, Silene
vulgaris, Veronica officinalis a Viola lutea subsp. sudetica.

T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínsk˘mi druhy

Literatura. ·tursová & ·tursa 1982, Krahulec
1990b, Krahulec in Krahulec et al. 1997.
Druhová kombinace

Horské smilkové trávníky s alpínsk˘mi druhy se vyskytují v Krkono‰ích
na nelesních enklávách kolem usedlostí. Krásná pláÀ v údolí Klínového
potoka.

Ekologie. Luãní porosty montánního stupnû,
tvoﬁící náhradní vegetaci po horsk˘ch tﬁtinov˘ch
smrãinách a acidofilních buãinách. Vyskytují se
vût‰inou v Ïivinami chud‰ích a su‰‰ích polohách,
napﬁ. v horních ãástech svahÛ ãi na konvexních
tvarech reliéfu.

Roz‰íﬁení. Montánní polohy Krkono‰, kde je
mnoho luãních enkláv, na nichÏ se mísí alpínské
a submontánní druhy. V˘skyt je znám je‰tû z ãeskoslovenské pohraniãní oblasti v Javorníkách, z ãeské
strany hranice v‰ak nebyl v poslední dobû potvrzen.

OhroÏení. Eutrofizace, zánik hospodaﬁení, lokálnû
zalesÀování.

Bylinné patro
Dm
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Anthoxanthum odoratum s. lat. – tomka vonná
Arnica montana – prha arnika
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Bistorta major – rdesno hadí koﬁen
Dg
Campanula bohemica – zvonek ãesk˘
C. rotundifolia – zvonek okrouhlolist˘
Cardaminopsis halleri – ﬁeﬁi‰niãník HallerÛv
Carex pilulifera – ostﬁice kulkonosná
Crepis conyzifolia – ‰karda hnidákolistá
C. mollis subsp. hieracioides – ‰karda mûkká
ãertkusolistá
Dm
Festuca rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Dg
Hieracium iseranum – jestﬁábník jizersk˘
Hypericum maculatum – tﬁezalka skvrnitá
Luzula multiflora – bika mnohokvûtá
Dm
Nardus stricta – smilka tuhá
Phleum rhaeticum – bojínek ‰v˘carsk˘
Potentilla aurea – mochna zlatá
Dg
Silene vulgaris – silenka nadmutá
Viola lutea subsp. sudetica – violka Ïlutá sudetská
Mechorosty
Brachythecium spp. – baÀatka
Cirriphyllum piliferum – hájovka chluponosná
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘
Rhytidiadelphus squarrosus – kostrbatec zelen˘

Management. Pravidelné kosení, nepravidelné
pﬁihnojování nebo pastva.
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smilkové trávníky
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Roz‰íﬁení horsk˘ch smilkov˘ch trávníkÛ s alpínsk˘mi druhy.

19°

Natura 2000. 6230 * Species-rich Nardus grasslands,
on siliceous substrates in mountain areas (and submountain
areas, in continental Europe) – prioritní stanovi‰tû
(viz také T2.1 a T2.2)
Smaragd. 35.11 Mat-grass swards (viz také T2.2)
CORINE. 35.11 Mat-grass swards
Pal. Hab. 35.11 Mat-grass swards
EUNIS. E1.2/P-35.11 Mat-grass swards
Fytocenologie. Svaz Violion caninae Schwickerath 1944:
Hyperico-Polygaletum Preising ex Klapp 1951,
Gymnadenio-Nardetum Moravec 1965, Nardo-Festucetum
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capillatae Klika et ·marda 1946, Thymo-Festucetum ovinae
Oberdorfer et Görs in Görs 1968, Carici leporinaeAgrostietum tenuis Hadaã et S˘kora in S˘kora 1971.
– Svaz Nardo-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957)
Passarge 1964: Nardo-Juncetum squarrosi Gokso/yr 1938
Fyziotyp. AT Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva

Ekologie. Pastviny nebo jednoseãné louky kysel˘ch
a málo produktivních pÛd, vût‰inou na písãitû
zvûtrávajících substrátech. Vyskytují se jak v su‰‰ích
svahov˘ch polohách, tak na stﬁídavû vlhk˘ch místech
v ploch˘ch terénech, ãasto na obvodu ra‰elinn˘ch
luk. Ménû typické a druhovû chud‰í porosty se vyvíjejí na odvodnûn˘ch ra‰elini‰tích. Optimum v˘skytu je
v submontánním a montánním stupni, ve sráÏkovû
bohat‰ích oblastech s Ïivinami chud˘mi pÛdami se
v‰ak tyto porosty nacházejí i v niÏ‰ích polohách.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR,
hojnûji zejména na âeskomoravské vrchovinû,
·umavû, v âeském lese, Brdech a Podbrdsku,
na Kﬁivoklátsku, v LuÏick˘ch, Jizersk˘ch a Orlick˘ch
horách, v Podkrkono‰í a na Drahanské vrchovinû.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení podhorsk˘ch aÏ horsk˘ch
smilkov˘ch trávníkÛ.

Poznámka k mapování. Pﬁi mapování pro program Natura 2000 je nutno rozli‰ovat smilkové trávníky s rozpt˘len˘mi porosty jalovce obecného (Juniperus
communis) – kód T2.3A, a bez jalovce – kód T2.3B.
Jednoseãn˘ smilkov˘ trávník s psineãkem obecn˘m (Agrostis capillaris)

OhroÏení. Eutrofizace, opou‰tûní luk a pastvin,

a tﬁezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum) u Horního Polubného

lokálnû zalesÀování.

v Jizersk˘ch horách.

Management. Pravidelné kosení, nepravidelné
Struktura a druhové sloÏení. Vegetace
tvoﬁená smilkou tuhou (Nardus stricta) a dal‰ími
druhy trav (napﬁ. Danthonia decumbens, Festuca
capillata, F. ovina a F. rubra s. lat.), doprovázen˘mi
mnoha bylinami, napﬁ. Galium pumilum, G. saxatile,
Pedicularis sylvatica, Pimpinella saxifraga, Polygala
vulgaris, Scorzonera humilis, Thymus pulegioides a Viola
canina. Kromû zapojen˘ch travinn˘ch porostÛ jde
i o víceménû rozvolnûné porosty na naru‰ovan˘ch
svazích ovlivÀovan˘ch pÛdní erozí ãi periodick˘m
vys˘cháním.
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pﬁihnojování nebo pastva.

Literatura. Klika & ·marda 1946, Moravec 1965,
Neuhäusl 1975, BlaÏková 1973, 1991, BalátováTuláãková 1980, 1985b, Toman 1977, Neuhäusl
& Neuhäuslová 1989.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dm
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolist˘

T3 Suché trávníky

Dg
Dg

Dm

Carex pilulifera – ostﬁice kulkonosná
Carlina acaulis – pupava bezlodyÏná
Danthonia decumbens – trojzubec poléhav˘
Dianthus deltoides – hvozdík kropenat˘
Festuca filiformis – kostﬁava vláskovitá
F. ovina – kostﬁava ovãí
Galium pumilum – svízel nízk˘
G. saxatile – svízel hercynsk˘
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Juncus squarrosus – sítina kostrbatá
Nardus stricta – smilka tuhá
Pedicularis sylvatica – v‰ivec lesní

Dg
Dg
Dg

Pimpinella saxifraga – bedrník obecn˘
Polygala multicaulis – vítod ostrokﬁídl˘
P. vulgaris – vítod obecn˘
Scorzonera humilis – hadí mord nízk˘
Thymus pulegioides – mateﬁídou‰ka vejãitá
Viola canina – violka psí

Mechorosty
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Rhytidiadelphus squarrosus – kostrbatec zelen˘

T3 Suché trávníky
Dry grasslands
Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Porosty
stepního charakteru se zastoupením suchomiln˘ch
a teplomiln˘ch druhÛ rostlin. Nejãastûj‰ími dominantami jsou trsnaté traviny (Festuca spp., Stipa spp.,
Bromus erectus a Carex humilis) nebo v˘bûÏkaté
Brachypodium pinnatum, pﬁípadnû také Sesleria albicans. Porosty jsou druhovû bohaté, s v˘skytem
mnoha dal‰ích druhÛ travin, ‰irokolist˘ch bylin
nebo nízk˘ch polokeﬁÛ.
Ekologie. V nejsu‰‰ích a nejteplej‰ích oblastech âR
jsou suché trávníky vázány na svahy rÛzného sklonu a orientace, v oblastech chladnûj‰ích a vlhãích
zpravidla jen na jiÏnû aÏ jihozápadnû orientované,
strmé a skalnaté svahy. PÛdy jsou vût‰inou mûlké,
ale i hluboké, vÏdy v‰ak s malou zásobou dusíku
a pomal˘m obratem Ïivin. Suché trávníky se vyvíjejí
nejãastûji na bazick˘ch horninách, ale v nejteplej‰ích
a nejsu‰‰ích oblastech jsou bûÏné i na horninách
kysel˘ch. Ve vût‰inû pﬁípadÛ jde o sekundární
vegetaci, vzniklou na místû pÛvodních teplomiln˘ch
doubrav nebo dubohabﬁin, vzácnûji i buãin. Na nûkter˘ch skalách, skalních hranách nebo místech
naru‰ovan˘ch erozí jde o maloplo‰nou primární
vegetaci.

Roz‰íﬁení. Teplé a suché oblasti severních a stﬁedních âech a jiÏní Moravy, nejhojnûji v âeském
stﬁedohoﬁí a ‰ir‰ím okolí Îatce, Loun, Slaného,
Mûlníka a Litomûﬁic, v âeském krasu, ﬁíãních údo-

lích stﬁedních âech, v ‰ir‰ím okolí Brna, Moravského
Krumlova, Znojma, Buãovic, Hustopeãí, Mikulova
a v Bíl˘ch Karpatech. Roztrou‰enû také v podhÛﬁí
Doupovsk˘ch hor, ve v˘chodních âechách, na po‰umavsk˘ch vápencích, v Posvitaví, na Prostûjovsku
a Pﬁerovsku, na obvodech Host˘nsk˘ch vrchÛ
a v severov˘chodním podhÛﬁí JeseníkÛ, vzácnû i jinde.

Poznámka k mapování. U such˘ch trávníkÛ
podjednotek T3.3 (s v˘jimkou T3.3A a T3.3B), T3.4
a T3.5 je pﬁi mapování pro program Natura 2000
poÏadováno samostatné uvedení lokalit s v˘znaãnûj‰ím v˘skytem vstavaãovit˘ch, které mají na rozdíl od ostatních such˘ch trávníkÛ statut prioritního
stanovi‰tû. Jde o lokality splÀující alespoÀ jedno
z následujících tﬁí kritérií: (a) je na nich zastoupeno
vût‰í mnoÏství druhÛ ãeledi Orchidaceae, (b) vyskytuje se bohatá populace nûkterého vzácnûj‰ího druhu
ãeledi Orchidaceae (obvykle druhu z âerveného
seznamu, Holub & Procházka 2000, Procházka 2001),
(c) vyskytuje se druh ãeledi Orchidaceae, kter˘ je
v âR velmi vzácn˘ (kategorie C1 âerveného
seznamu).
Na skalnat˘ch svazích se v such˘ch trávnících
ãasto vyskytují malé plo‰ky s rozvolnûnou vegetací
jednotky T6 Vegetace efemér a sukulentÛ. Vyznaãují
se vy‰‰ím zastoupením nízk˘ch jednolet˘ch nebo
sukulentních rostlin a men‰í pokryvností vytrval˘ch
bylin. Vzhledem k maloplo‰nému v˘skytu se v‰ak
mapují v rámci mozaiky se such˘m trávníkem.
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T3.1 Skalní vegetace s kostﬁavou
sivou (Festuca pallens)
Rock-outcrop vegetation with Festuca pallens
Natura 2000. 6190 Rupicolous pannonic grasslands
(Stipo-Festucetalia pallentis) (viz také T3.2)
Smaragd. 34.3 Dense perennial grasslands and middle
European steppes (viz také T3.2, T3.3, T3.4 a T3.5)
CORINE. 34.35 Pale fescue grasslands
Pal. Hab. 34.352 Calcicline pale fescue grasslands,
34.353 Acidocline pale fescue grasslands
EUNIS. E1.1/P-34.35 Pale fescue grasslands
Fytocenologie. Svaz Alysso-Festucion pallentis Moravec
in Holub et al. 1967: Alysso saxatilis-Festucetum pallentis
Klika ex âeﬁovsk˘ 1949 corr. Gutermann et Mucina 1993,
Asperulo glaucae-Festucetum pallentis Preis in Klika 1939
corr. Kolbek in Moravec et al. 1995, Allio montani-Sedetum
albi Klika 1939, Melico transsilvanicae-Sempervivetum
soboliferi Preis in Klika 1939, Alysso montani-Potentilletum
arenariae Preis 1939, Potentillo arenariae-Festucetum pallentis
Kolbek in Moravec et al. 1983, Medicagini prostrataeFestucetum pallentis Vicherek in Korneck 1974,
Helichryso-Festucetum pallentis Vicherek in Chytr˘
et al. 1997, Euphorbio-Festucetum pallentis (Zlatník 1928)
Korneck 1974 (syn. Asplenio cuneifolii-Festucetum pallentis
(Zlatník 1928) Zólyomi 1936), Centaureo stoebes-Allietum
montani Tich˘ et al. 1997. – Svaz Helianthemo
cani-Festucion pallentis Kolbek in Moravec et al. 1983:
Seselio glauci-Festucetum pallentis Klika 1933 corr.
Zólyomi 1966, Allio montani-Sedetum boloniensis Klika 1942,
Minuartio setaceae-Thymetum angustifolii Preis in Klika 1939,
Helianthemo cani-Caricetum humilis Kubíková 1977. – Svaz
Seslerio-Festucion pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966:
Poo badensis-Festucetum pallentis Klika 1931 corr.
Zólyomi 1966
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Otevﬁené
trávníky skalnat˘ch svahÛ s dominantní kostﬁavou
sivou (Festuca pallens), ãesnekem chlumním horsk˘m
(Allium senescens subsp. montanum) nebo bez v˘razn˘ch dominant. Pravidelnû jsou zastoupeny druhy
such˘ch trávníkÛ s ‰ir‰í ekologickou amplitudou,
napﬁ. Asperula cynanchica, Dianthus carthusianorum
subsp. carthusianorum, Euphorbia cyparissias a Potentilla
arenaria. Charakteristick˘ je v˘skyt sukulentÛ,
zejména rozchodníkÛ (Sedum spp.) a netﬁesku v˘bûÏkatého (Jovibarba globifera). Na strmûj‰ích svazích se
ãastûji vyskytují i druhy skalních ‰tûrbin, napﬁ. taﬁice
skalní (Aurinia saxatilis) a drobné kapradiny rodu
Asplenium. Pravidelnû jsou zastoupeny li‰ejníky
a pol‰táﬁkovité mechy, napﬁ. Ceratodon purpureus.

Ekologie. V˘slunné skalnaté svahy a skály v such˘ch
a tepl˘ch oblastech na rÛzn˘ch typech tvrd˘ch hornin
od vápencÛ, vápnit˘ch a slínit˘ch pískovcÛ, vápnit˘ch
slepencÛ, bazick˘ch eruptiv a hadcÛ aÏ po fonolity,
prvohorní bﬁidlice, ruly, Ïuly a dal‰í horniny krystalinika. Na strm˘ch skalách v ﬁíãních údolích
nebo na vulkanick˘ch kopcích b˘vá pokryvnost
vegetace nízká a v˘skyt rostlin je omezen hlavnû
na skalní ‰tûrbiny a terásky. Zapojenûj‰í porosty se
tvoﬁí na ménû strm˘ch skalnat˘ch svazích; vzácnû
se tato vegetace mÛÏe vyvíjet i na nev˘razn˘ch
pahorcích uprostﬁed polí.

Skalní hrana Kabeãnice v údolí Berounky na Kﬁivoklátsku.
Na proterozoick˘ch bﬁidlicích je vyvinuta rozvolnûná vegetace
s trsnatou kostﬁavou sivou (Festuca pallens).
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Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí, Ralská pahorkatina,
údolí Ohﬁe mezi Karlov˘mi Vary a Kadaní, údolí
Vltavy (hlavnû mezi Kam˘kem nad Vltavou a Kralupy
nad Vltavou), âesk˘ kras, údolí Berounky, Sázavy,
dolní Jizery, stﬁední Dyje, Rokytné, Jihlavy, Oslavy
a okrajovû i dal‰ích ﬁek v âeském masivu, Moravsk˘
kras, Pavlovské vrchy, vzácnû i jinde v tepl˘ch
a such˘ch oblastech s v˘skytem skal.
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Roz‰íﬁení skalní vegetace s kostﬁavou sivou (Festuca pallens).

Variabilita. Floristick˘m sloÏením se sice dosti
li‰í krajní typy vegetace na vápencích a kysel˘ch
horninách, jsou v‰ak propojeny pﬁechodn˘mi typy
zejména na ãediãích, hadcích a dal‰ích bazick˘ch
magmatitech nebo metamorfitech. Dále existují
men‰í odli‰nosti mezi vegetací strm˘ch skal, kde se
vyskytují druhy skalních ‰tûrbin, a vegetací ménû
strm˘ch skalnat˘ch svahÛ. Dobﬁe vyhranûné vÛãi
ostatním typÛm jsou suché trávníky na vápencov˘ch
skalách Pavlovsk˘ch vrchÛ a na slepencích v údolích
Rokytné a Jihlavy mezi Ivanãicemi a Moravsk˘m
Krumlovem, kde se vyskytuje mnoho druhÛ vázan˘ch v âR v˘hradnû nebo pﬁeváÏnû na panonskou
oblast jiÏní Moravy. Zejména jde o Allium flavum,
Dianthus moravicus, D. pontederae, Dorycnium germanicum, Fumana procumbens, Iris pumila, Linaria
genistifolia, Medicago prostrata, Melica ciliata, Poa
badensis, Scorzonera austriaca a Teucrium montanum.
OhroÏení. Pﬁirozená sukcese a zarÛstání kﬁovinami
nebo stromy, eutrofizace.
Management. OdstraÀování dﬁevin, pastva.
Literatura. Klika 1931b, 1933, Vicherek & Unar
1971, ·marda 1975, Kolbek 1975, 1978a, 1979,
Toman 1976, Chytr˘ & Vicherek 1996.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Acinos arvensis – pamûtník rolní
Dg Dm
Allium senescens subsp. montanum – ãesnek chlumní
horsk˘
Dg
Alyssum montanum subsp. montanum – taﬁice
horská pravá
Arenaria serpyllifolia s. lat. – píseãnice dou‰kolistá
Dg
Artemisia campestris – pelynûk ladní
Asperula cynanchica – maﬁinka psí
Dg
Asplenium septentrionale – sleziník severní
Dg
Aurinia saxatilis – taﬁice skalní
Dg
Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
– hvozdík kartouzek prav˘
D. pontederae – hvozdík PontederÛv
Dg
Echium vulgare – hadinec obecn˘
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Dg Dm
Festuca pallens – kostﬁava sivá
Dg
Galium glaucum – svízel siv˘
Hieracium echioides – jestﬁábník hadincovit˘
H. rothianum – jestﬁábník ‰tûtinat˘
Dg
H. schmidtii – jestﬁábník bled˘
Dg
Hylotelephium maximum – rozchodník velk˘
Dg
Jovibarba globifera – netﬁesk v˘bûÏkat˘
Dg
Melica ciliata – strdivka brvitá
Dg
M. transsilvanica – strdivka sedmihradská
Dg
Minuartia setacea – kuﬁiãka ‰tûtinkatá
Dg
Poa badensis – lipnice bádenská
Dg
Potentilla arenaria – mochna píseãná
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – koniklec
luãní ãesk˘
Sedum acre – rozchodník ostr˘
Dg
S. album – rozchodník bíl˘
Dg
S. reflexum – rozchodník skalní
Dg
Seseli osseum – sesel siv˘
Stachys recta – ãistec pﬁím˘
Teucrium montanum – oÏanka horská
Thymus praecox – mateﬁídou‰ka ãasná
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá
Mechorosty a li‰ejníky
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cladonia convoluta – dutohlávka endiviolistá
C. rangiformis – dutohlávka bodlavá
Grimmia pulvinata – dûrkavka podu‰kovitá
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘
Tortella tortuosa – vijozub zkroucen˘
Tortula ruralis – rourkatec obecn˘
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T3.2 Pûchavové trávníky
Sesleria grasslands
Natura 2000. 6190 Rupicolous pannonic grasslands
(Stipo-Festucetalia pallentis) (viz také T3.1)
Smaragd. 34.3 Dense perennial grasslands and middle
European steppes (viz také T3.1, T3.3, T3.4 a T3.5)
CORINE. 34.35 Pale fescue grasslands
Pal. Hab. 34.3511 Dealpine calciphile pale fescue grasslands
EUNIS. E1.1/P-34.35 Pale fescue grasslands
Fytocenologie. Svaz Diantho lumnitzeri-Seslerion
(Soó 1971) Chytr˘ et Mucina in Mucina et Kolbek 1993:
Alsino setaceae-Seslerietum calcariae Klika 1931, Alysso
saxatilis-Seslerietum variae Unar in Vicherek et Unar 1971 ms.,
Diantho moravici-Seslerietum albicantis Vicherek in Chytr˘
et Vicherek 1996 (syn. Asplenio septentrionalis-Seslerietum
variae Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms.), Helianthemo
cani-Seslerietum calcariae Klika 1933, Saxifrago aizoi-Seslerietum
calcariae Klika 1941, Primulo veris-Seslerietum calcariae
Zlatník ex Kubíková 1977, Asplenio cuneifolii-Seslerietum
calcariae (Zlatník 1928) Zólyomi 1936
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Zapojené
trávníky s dominancí pûchavy vápnomilné (Sesleria
albicans) a ãasto s dal‰ími dealpínsk˘mi nebo perialpínsk˘mi druhy, napﬁ. Biscutella laevigata subsp. varia,
Helianthemum canum a Saxifraga paniculata. Dále
jsou pravidelnû zastoupeny druhy such˘ch trávníkÛ,
napﬁ. Carex humilis, Potentilla arenaria a Sanguisorba
minor, ale i druhy lesní (napﬁ. Primula veris a Tanacetum
corymbosum). Na skalních v˘chozech se vyskytují
druhy skalních ‰tûrbin (Asplenium ruta-muraria,
A. trichomanes, Seseli osseum aj.). Pravidelnû je vyvinuto mechové patro, v nûmÏ jsou ãastûj‰í
napﬁ. Ditrichum flexicaule a Tortella tortuosa.

Ekologie. Zpravidla strmé svahy nebo skalní
ostroÏny na bázemi bohat˘ch horninách, nejãastûji na vápencích, ale také na spilitech, ãediãích,
diabasech, vápnit˘ch slepencích, hadcích a vzácnûji
i na jin˘ch horninách. Orientace svahÛ je nejãastûji
severní, pﬁípadnû západní, coÏ podmiÀuje vût‰í a vyrovnanûj‰í pÛdní vlhkost. Suché trávníky s pûchavou
mají v˘raznû reliktní charakter, ãasto se váÏí na skály,
které nebyly v dobû poledové nikdy porostlé zapojen˘m lesem.

Roz‰íﬁení. âesk˘ kras a okolí Prahy, údolí
Berounky a ﬁek na jihozápadní Moravû, Moravsk˘
kras, Pavlovské vrchy, vzácnû i jinde.
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Roz‰íﬁení pûchavov˘ch trávníkÛ.

Poznámka k mapování. Pûchavové trávníky
na bíl˘ch stráních v Polabí a dolním Poohﬁí, v nichÏ
chybûjí skalní druhy (napﬁ. Festuca pallens), se ﬁadí
k podjednotce T3.4 ·irokolisté suché trávníky.

OhroÏení. Pﬁirozená sukcese a zarÛstání kﬁoviTrávníky s pûchavou vápnomilnou (Sesleria albicans) na severních svazích Dûvína v Pavlovsk˘ch vr‰ích.
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nami a stromy, eutrofizace.

T3.3 Úzkolisté suché trávníky

Management. OdstraÀování dﬁevin.
Literatura. Klika 1931b, 1933, Vicherek & Unar
1971, Toman 1976, Kubíková 1977, Kolbek 1979,
Toman 1988a, Chytr˘ & Vicherek 1996.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Anthericum ramosum – bûlozáﬁka vûtvitá
Dg
Asplenium ruta-muraria – sleziník routiãka
Dg
A. trichomanes – sleziník ãerven˘
Dg
Biscutella laevigata subsp. varia – dvoj‰títek
hladkoplod˘ promûnliv˘
Bupleurum falcatum – prorostlík srpovit˘
Carex humilis – ostﬁice nízká
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Festuca pallens – kostﬁava sivá
Dg
Helianthemum canum – devaterník ‰ed˘
Potentilla arenaria – mochna píseãná
Primula veris – prvosenka jarní
Sanguisorba minor – krvavec men‰í
Dg
Saxifraga paniculata – lomikámen vÏdyÏiv˘
Dg
Seseli osseum – sesel siv˘
Dg Dm
Sesleria albicans – pûchava vápnomilná
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Dg
Thlaspi montanum – penízek horsk˘
Thymus praecox – mateﬁídou‰ka ãasná
Mechorosty
Ditrichum flexicaule – útlovláska zproh˘baná
Encalypta streptocarpa – toãivka toãivá
Tortella tortuosa – vijozub zkroucen˘

T3.3 Úzkolisté suché trávníky
Narrow-leaved dry grasslands
Natura 2000. 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland
facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)
(* important orchid sites – prioritní stanovi‰tû) (jen T3.3C
a T3.3D, viz také T3.4 a T3.5), 6240 * Sub-Pannonic
steppic grasslands – prioritní stanovi‰tû (jen T3.3A),
6250 * Pannonic loess steppic grasslands – prioritní
stanovi‰tû (jen T3.3B)
Smaragd. 34.3 Dense perennial grasslands and middle
European steppes (jen T3.3A, T3.3C a T3.3D, viz také T3.1,
T3.2, T3.4 a T3.5), 34.9 Continental steppes (jen T3.3B)
CORINE. 34.3121 Xerophile Central European steppic
grasslands
Pal. Hab. 34.3121 Central European steppes,
34.315 Sub-Pannonic steppic grasslands, 34.91 Pannonic
loess steppic grasslands
EUNIS. E1.1/P-34.31 Sub-continental steppic grasslands,
E1.1/P-34.91 Pannonic loess steppic grasslands
Fytocenologie. Svaz Festucion valesiacae Klika 1931:
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933,
Carici humilis-Festucetum sulcatae Klika 1951, Festuco
valesiacae-Stipetum capillatae Sillinger 1931, Avenastro
besseri-Stipetum joannis Klika 1951 corr. Kolbek in Moravec
et al. 1983, Koelerio macranthae-Stipetum joannis
Kolbek 1978, Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae
Klika 1947, Stipetum capillatae Dziuba∏towski 1925,
Astragalo-Stipetum Knapp 1944, Ranunculo illyrici-Festucetum
valesiacae Klika 1931, Scabioso suaveolentis-Caricetum humilis
Klika 1931, Astragalo exscapi-Crambetum tatariae Klika 1939,
Astragalo austriaci-Stipetum capillatae Vicherek in Vicherek
et Unar 1971 ms., Minuartio setaceae-Stipetum capillatae
Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Avenulo pratensisFestucetum valesiacae Vicherek et al. in Chytr˘ et al. 1997
(syn. Agrostio pusillae-Festucetum valesiacae Vicherek
in Vicherek et Unar 1971 ms.), Fragario-Festucetum
rupicolae Bure‰ 1976, Teucrio chamaedrys-Festucetum
rupicolae Unar et Grüll 1984, Dorycnio sericei-Caricetum
humilis Zlatník 1928, Inulo oculi-christi-Stipetum pulcherrimae
Vicherek et Chytr˘ in Chytr˘ et Vicherek 1996, Genisto
tinctoriae-Stipetum joannis Tich˘ et al. 1997, Diantho
deltoidis-Festucetum rupicolae Kolbek in Moravec et al. 1983,
Salvio nemorosae-Melicetum transsilvanicae Kubíková 1977,
Potentillo argenteae-Achilleetum setaceae Toman 1977, Thymo
pannonici-Poëtum angustifoliae Toman 1976, Agrimonio
eupatoriae-Festucetum valesiacae Kolbek in Moravec
et al. 1983, Podospermo laciniati-Agropyretum repentis
Toman 1988, Artemisio ponticae-Dianthetum carthusianorum
Toman 1988, Adonido vernalis-Agropyretum repentis
Toman 1988, Hyperico perforati-Festucetum valesiacae
Toman 1988, Armerio serpentini-Festucetum pseudovinae
(Zlatník 1928) Vicherek in Chytr˘ et Vicherek 1996.
– Svaz Bromion erecti Koch 1926 (viz také T3.4):
Astragalo austriaci-Brachypodietum pinnati (Kudrman 1928)
Vicherek in Vicherek et Unar 1971 ms., Verbasco
austriaci-Inuletum ensifoliae Tlusták 1975
Fyziotyp. XT Xerotermní aÏ semixerotermní trávníky a lemy

Kvûtnov˘ aspekt pûchavového trávníku s odkvetlou pûchavou
a kvetoucím starãkem celolist˘m (Tephroseris integrifolia).
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paleogénní i neogénní sedimenty, spra‰e a spra‰ové
hlíny, ãediãe, spility, amfibolity a hadce, vzácnûji
také na horninách minerálnû chud‰ích (algonkické
bﬁidlice, porfyrity, znûlce, Ïuly, ruly aj.). PÛdy jsou
rÛznû hluboké, od mûlk˘ch rendzin a rankerÛ
po hluboké pÛdy na spra‰i. Vût‰inou jde o sekundární vegetaci vyvinutou na místech pÛvodních
teplomiln˘ch doubrav, v minulosti vyuÏívan˘ch jako
ovãí pastviny.

Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí, dolní Poohﬁí, ‰ir‰í
okolí Slaného, Loun, Îatce a Podboﬁan, obvody
Doupovsk˘ch hor, dolní Pojizeﬁí, âesk˘ kras a okolí
Prahy, Kﬁivoklátsko, jihov˘chodní okraj âeského
masivu mezi Brnem a Znojmem, Moravsk˘ kras,
‰ir‰í okolí Buãovic, âejãe, Hustopeãí a Mikulova
vãetnû Pavlovsk˘ch vrchÛ, jihozápadní v˘bûÏky Bíl˘ch
Karpat od Velké nad Veliãkou smûrem na západ.
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Rozsáhlé porosty kavylu sliãného (Stipa pulcherrima) na svazích
Pouzdﬁanské stepi u Hustopeãí na jiÏní Moravû. V pozadí silueta
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Roz‰íﬁení úzkolist˘ch such˘ch trávníkÛ.

vápencov˘ch Pavlovsk˘ch vrchÛ, kde jsou úzkolisté suché trávníky
rovnûÏ bohatû vyvinuty.

Struktura a druhové sloÏení. Více nebo ménû
zapojené nízké trávníky s dominancí trsnat˘ch travin
kostﬁavy valiské (Festuca valesiaca), ostﬁice nízké
(Carex humilis), kavylu vláskovitého (Stipa capillata)
nebo péﬁit˘ch druhÛ kavylÛ (S. joannis, S. pulcherrima
a S. tirsa, velmi vzácnû aÏ ojedinûle také S. eriocaulis,
S. smirnovii a S. zalesskii). V oblastech s relativnû
chladnûj‰ím a vlhãím klimatem se jako dominanta
ãastûji uplatÀuje kostﬁava Ïlábkatá (Festuca rupicola).
Porosty jsou obvykle druhovû bohaté, s v˘raznûj‰ím
zastoupením vytrval˘ch bylin a trav. Mechové patro
má promûnlivou pokryvnost.

Ekologie. V˘slunné svahy o rÛzném sklonu,
zpravidla na bazick˘ch horninách, jako jsou vápence,
vápnité a slínité pískovce, vápnité slepence, vápnité
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Variabilita. Hlavní variabilita floristického sloÏení se uplatÀuje na pﬁechodu od druhovû bohat˘ch
porostÛ v tepl˘ch a such˘ch oblastech k trávníkÛm
chladnûj‰ích a vlhãích oblastí, které jsou pﬁeváÏnû
tvoﬁeny ménû specializovan˘mi druhy. Dal‰í variabilita floristického sloÏení je dána kontrastem mezi minerálnû bohat‰ími a chud‰ími substráty.
Poznámka k mapování. V programu Natura
2000 je poÏadováno oddûlování tzv. subpanonsk˘ch
stepních trávníkÛ a panonsk˘ch spra‰ov˘ch stepí
od ostatních such˘ch trávníkÛ. Vzhledem k hraniãní
poloze âR mezi panonskou a hercynskou oblastí je
oddûlení tûchto typÛ problematické, úãelovû je
v‰ak lze definovat v˘skytem druhÛ, které dosahují
areálové hranice na jiÏní Moravû, zatímco na stﬁední
Moravu nebo do âech uÏ nezasahují. Pﬁi mapování
pro program Natura 2000 se tedy rozli‰ují:

T3.3 Úzkolisté suché trávníky

Subpanonské stepní trávníky (T3.3A) s v˘skytem
druhÛ vázan˘ch v âR v˘hradnû nebo pﬁeváÏnû
na panonskou oblast jiÏní Moravy, napﬁ. Allium flavum,
Chamaecytisus austriacus, Cytisus procumbens,
Dianthus pontederae, Dorycnium germanicum, Inula
ensifolia, I. oculus-christi, Linaria genistifolia, Polygala
major a Pulsatilla grandis. Vyskytují se na jiÏní Moravû
na jih od Brna, a to na spra‰ích a vápnit˘ch paleogénních a neogénních sedimentech v ‰ir‰ím okolí
Buãovic, âejãe, Hustopeãí, Mikulova a na jihozápadních v˘bûÏcích Bíl˘ch Karpat od Velké nad Veliãkou
smûrem na západ, na vápencích Pavlovsk˘ch vrchÛ
a jiÏního okraje Moravského krasu, na permokarbonsk˘ch slepencích a bazick˘ch horninách krystalinika vãetnû hadcÛ v údolí Dyje, Rokytné,
Jihlavy a Oslavy. Z fytocenologického hlediska jde
o asociace Astragalo austriaci-Brachypodietum pinnati,
Dorycnio sericei-Caricetum humilis, Inulo oculi-christiStipetum pulcherrimae, Ranunculo illyrici-Festucetum
valesiacae, Scabioso suaveolentis-Caricetum humilis,
Verbasco austriaci-Inuletum ensifoliae a jihomoravské
v˘skyty asociace Avenastro besseri-Stipetum joannis.
Suché trávníky asociace Avenulo pratensis-Festucetum
valesiacae na kysel˘ch horninách krystalinika (Ïula,
rula a granulit) v území mezi Brnem a Znojmem
rovnûÏ obsahují panonské druhy Allium flavum,
Linaria genistifolia a Pulsatilla grandis, vzhledem
k v˘znaãnému zastoupení acidofytÛ v‰ak je pro úãely
programu Natura 2000 za subpanonské stepní
trávníky nepovaÏujeme.

Panonské spra‰ové stepní trávníky (T3.3B)
s dominancí kavylu vláskovitého (Stipa capillata)
nebo kavylu sliãného (S. pulcherrima) a v˘skytem
druhÛ Astragalus onobrychis, Campanula sibirica,
Chamaecytisus austriacus, Crambe tataria, Dianthus
pontederae, Dorycnium germanicum, Iris pumila,
Jurinea mollis, Taraxacum serotinum a Viola ambigua.
Vyskytují se na hlub‰ích ãernozemích nebo pararendzinách na spra‰i, pﬁípadnû vápnit˘ch paleogénních
ãi neogénních sedimentech v ‰ir‰ím okolí Buãovic,
Sokolnic, Hustopeãí, âejãe, Velk˘ch Bílovic
a Mikulova na jiÏní Moravû. Z fytocenologického
hlediska jde o asociace Astragalo exscapi-Crambetum
tatariae a Astragalo austriaci-Stipetum capillatae.
V rámci ostatních, „nepanonsk˘ch“ typÛ se dále
rozli‰ují porosty s v˘znaãn˘m v˘skytem vstavaãovit˘ch (T3.3C) a porosty bez v˘znaãného v˘skytu
vstavaãovit˘ch (T3.3D).

OhroÏení. Neobhospodaﬁování pozemkÛ, spad
atmosférického dusíku a následná expanze trav
Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos, spojená s vymizením vzrÛstovû niÏ‰ích druhÛ rostlin,
zarÛstání invazními dﬁevinami Ailanthus altissima,
Lycium barbarum a Robinia pseudacacia, v˘sadby
Pinus sylvestris, pﬁípadnû P. nigra.
Management. OdstraÀování dﬁevin, pastva ovcí
a koz.

Literatura. Vicherek & Unar 1971, Kolbek
1975, 1978a, 1979, Chytr˘ & Vicherek 1996,
Chytr˘ et al. 1997, Tich˘ et al. 1997.

Druhová kombinace

Úzkolist˘ such˘ trávník s kavylem vláskovit˘m (Stipa capillata)
a katránem tatarsk˘m (Crambe tataria) na svazích tvoﬁen˘ch
vápnit˘mi pískovci s pﬁekryvem spra‰e, tzv. ‰pidlácích, u âejãe
na Hodonínsku. V programu Natura 2000 je tento biotop hodnocen
jako panonsk˘ spra‰ov˘ stepní trávník.

Bylinné patro
Achillea collina – ﬁebﬁíãek chlumní
Dg
A. pannonica – ﬁebﬁíãek panonsk˘
Dg
Artemisia campestris – pelynûk ladní
Dg
A. pontica – pelynûk pontick˘
Asperula cynanchica – maﬁinka psí
Dg
Aster linosyris – hvûzdnice zlatovlásek
Dg
Astragalus austriacus – kozinec rakousk˘
Dg
A. exscapus – kozinec bezlodyÏn˘
Dg
A. onobrychis – kozinec viãencovit˘
Dg
Bothriochloa ischaemum – vousatka prstnatá
Dg
Campanula sibirica – zvonek sibiﬁsk˘
Dg Dm
Carex humilis – ostﬁice nízká
Dg
C. supina – ostﬁice drobná
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Dg
Dg

Dg
Dg
Dg
Dg
Dm
Dg Dm

Dg
Dg
Dg

Dg

Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg

Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm
Dm

Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Crambe tataria – katrán tatarsk˘
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
– hvozdík kartouzek prav˘
D. pontederae – hvozdík PontederÛv
Dorycnium germanicum – bílojetel nûmeck˘
Elytrigia intermedia – p˘r prostﬁední
Eryngium campestre – máãka ladní
Erysimum crepidifolium – tr˘zel ‰kardolist˘
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Festuca rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
F. valesiaca – kostﬁava valiská
Fragaria viridis – jahodník trávnice
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Iris pumila – kosatec nízk˘
Jurinea mollis – sinokvût mûkk˘
Koeleria macrantha – smûlek ‰tíhl˘
Medicago falcata – tolice srpovitá
Phleum phleoides – bojínek tuh˘
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
Potentilla arenaria – mochna píseãná
P. argentea – mochna stﬁíbrná
Pseudolysimachion spicatum – rozrazil klasnat˘
Scabiosa ochroleuca – hlaváã Ïlutav˘
Seseli hippomarathrum – sesel fenyklov˘
Silene otites s. lat. – silenka u‰nice
Stipa capillata – kavyl vláskovit˘
S. eriocaulis – kavyl jiÏní
S. joannis – kavyl IvanÛv
S. pulcherrima – kavyl sliãn˘
S. smirnovii – kavyl SmirnovÛv
S. tirsa – kavyl tenkolist˘
S. zalesskii – kavyl olysal˘
Teucrium chamaedrys – oÏanka kalamandra
Thymus glabrescens – mateﬁídou‰ka olysalá
T. pannonicus – mateﬁídou‰ka panonská
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá
V. phoeniceum – divizna brunátná
Veronica prostrata – rozrazil rozprostﬁen˘
Viola ambigua – violka obojetná

Mechorosty a li‰ejníky
Abietinella abietina – zpeﬁenka jedlová
Cladonia convoluta – dutohlávka endiviolistá
C. foliacea – dutohlávka listovitá
C. rangiformis – dutohlávka bodlavá
C. symphycarpa – dutohlávka
Fulgensia fulgens – bl˘skavka Ïlutá
Rhytidium rugosum – ãeﬁitka statná
Weissia controversa – termovka zelená
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T3.4 ·irokolisté suché trávníky
Broad-leaved dry grasslands
Natura 2000. 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland
facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)
(* important orchid sites – prioritní stanovi‰tû)
(viz také T3.3 a T3.5), 5130 Juniperus communis formations
on heaths or calcareous grasslands (jen T3.4A a T3.4B,
viz také T8.1 a T8.2)
Smaragd. 34.3 Dense perennial grasslands and middle
European steppes (viz také T3.1, T3.2, T3.3 a T3.5)
CORINE. 34.32 Sub-Atlantic semi-dry calcareous grasslands
Pal. Hab. 34.32 Sub-Atlantic semi-dry calcareous grasslands
EUNIS. E1.1/P-34.32 Sub-Atlantic semi-dry calcareous
grasslands
Fytocenologie. Svaz Bromion erecti Koch 1926
(viz také T3.3): Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati
Klika 1933, Cirsio pannonici-Seslerietum calcariae Klika 1933,
Ononido spinosae-Cirsietum acaulis Miky‰ka 1956, FestucoBrachypodietum pinnati Mahn 1965, Adonido-Brachypodietum
pinnati (Libbert 1933) Krausch 1961, Lino tenuifoliiOnonidetum spinosae Toman 1977, Pulsatillo pratensisGlobularietum elongatae Toman 1977, Brachypodio pinnatiSeslerietum Klika 1929, Corothamno-Brachypodietum pinnati
Vicherek et Holubová in Vicherek et Unar 1971 ms.,
Potentillo albae-Brachypodietum pinnati Vicherek in Vicherek
et Unar 1971 ms., Brachypodio-Molinietum Klika 1939, Salvio
verticillatae-Sanguisorbetum minoris Studniãka 1980, Potentillo
reptantis-Caricetum flaccae Studniãka 1980, Astragalo cicerisVicietum tenuifoliae Toman 1988, Gentiano germanicaeKoelerietum pyramidatae Oberdorfer 1978. – Svaz
Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974 (viz také T3.5):
Scabioso-Phleetum Vicherek 1959
Fyziotyp. XT Xerotermní aÏ semixerotermní trávníky a lemy

Struktura a druhové sloÏení. Zapojené
aÏ mezernaté trávníky s dominancí váleãky prapoﬁité
(Brachypodium pinnatum), pﬁípadnû sveﬁepu vzpﬁímeného (Bromus erectus), v niÏ‰í vrstvû zpravidla
s v˘razn˘m zastoupením kostﬁavy Ïlábkaté (Festuca
rupicola). Jsou druhovû bohaté, s vût‰ím mnoÏstvím
‰irokolist˘ch vytrval˘ch bylin. V nûkter˘ch oblastech, hlavnû v Bíl˘ch Karpatech, jsou v˘znamnû
zastoupeny druhy ãeledi Orchidaceae. Mechové patro
má obvykle niÏ‰í pokryvnost.
Ekologie. Mírnûj‰í svahy, zpravidla orientované
k jihu, ale v nejteplej‰ích oblastech i k ostatním
svûtov˘m stranám vãetnû severu. PÛdy jsou stﬁednû
hluboké aÏ hluboké, nejãastûji na mûkãích sedimentárních horninách kﬁídy (tzv. bílé stránû), star‰ích
i mlad‰ích tﬁetihor, na spra‰ích a podsvahov˘ch
deluviích. Vzhledem k vy‰‰í primární produktivitû
neÏ u jin˘ch typÛ such˘ch trávníkÛ byly ‰irokolisté

T3.4 ·irokolisté suché trávníky

suché trávníky kromû spásání vyuÏívány také jako
jednoseãné louky. Ve spásan˘ch porostech se jako
dominanta zpravidla uplatÀuje váleãka prapoﬁitá
(Brachypodium pinnatum), v kosen˘ch ãastûji pﬁevládá
sveﬁep vzpﬁímen˘ (Bromus erectus).

Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí, dolní Poohﬁí,
Ú‰tûcko, Kokoﬁínsko, ‰ir‰í okolí Slaného, Loun,
Îatce a Podboﬁan, obvody Doupovsk˘ch hor, okolí
Prahy a âesk˘ kras, Kﬁivoklátsko, Pootaví, okolí
âeského Krumlova, dolní a stﬁední Pojizeﬁí, povodí
Cidliny, okolí Hoﬁic, Hradce Králové, obvody
Îelezn˘ch hor, Litomy‰lsko, Posvitaví, Moravsk˘
kras, okolí Brna, Znojma, Mikulova, Bﬁeclavi, âejãe,
Kyjova, obvody Îdánického lesa a Litenãick˘ch
vrchÛ, Bílé Karpaty, obvody Host˘nsk˘ch vrchÛ,
okolí Pﬁerova, Prostûjova, Olomouce, Krnova
a Opavy, vzácnûji i jinde.
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Poznámka k mapování. Pﬁi mapování pro program Natura 2000 je nutno zvlá‰È uvádût porosty
s v˘znaãn˘m v˘skytem vstavaãovit˘ch a lokality
s rozpt˘len˘mi keﬁi jalovce obecného (Juniperus
communis), a to s následujícími kódy: T3.4A – porosty s v˘znaãn˘m v˘skytem vstavaãovit˘ch a s jalovcem,
T3.4B – bez v˘znaãného v˘skytu vstavaãovit˘ch
a s jalovcem, T3.4C – s v˘znaãn˘m v˘skytem
vstavaãovit˘ch a bez jalovce, T3.4D – bez v˘znaãného v˘skytu vstavaãovit˘ch a bez jalovce.
OhroÏení. Neobhospodaﬁování pozemkÛ, spad
atmosférického dusíku a následn˘ vznik druhovû
chud˘ch porostÛ s vysokou biomasou váleãky
prapoﬁité (Brachypodium pinnatum), zarÛstání invazními dﬁevinami Ailanthus altissima, Lycium barbarum
a Robinia pseudacacia, v˘sadby Pinus sylvestris, pﬁípadnû
P. nigra.
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Roz‰íﬁení ‰irokolist˘ch such˘ch trávníkÛ.

Variabilita. Od bûÏnû roz‰íﬁen˘ch typÛ ‰irokolist˘ch such˘ch trávníkÛ se ponûkud odli‰ují porosty
s dominantní pûchavou vápnomilnou (Sesleria albicans)
na bíl˘ch stráních v Polabí a dolním Poohﬁí, nejtypiãtûji na Litomûﬁicku, v okolí ·tûtí a Loun. Na rozdíl
od podjednotky T3.2 Pûchavové trávníky v nich vesmûs
chybûjí skalní druhy (napﬁ. Festuca pallens) a druhové
sloÏení naopak pﬁipomíná spí‰e ‰irokolisté suché
trávníky. Jin˘m specifick˘m typem ‰irokolist˘ch
such˘ch trávníkÛ jsou druhovû bohaté suché louky
v Bíl˘ch Karpatech, které obsahují mnoho druhÛ
such˘ch lemÛ a druhÛ podrostu teplomiln˘ch
doubrav, napﬁ. Carex montana, Clematis recta,
Peucedanum cervaria, Potentilla alba, Primula veris,
Serratula tinctoria, Trifolium rubens aj.
Bílá stráÀ se svahov˘mi nátrÏemi v kﬁídov˘ch slínovcích a vegetací
‰irokolist˘ch such˘ch trávníkÛ u Lysé nad Labem.
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Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Bûlokarpatské louky s roztrou‰en˘mi duby se vyznaãují neobyãejnou
druhovou bohatostí. Na paleogénních vápnit˘ch pískovcích se zde
vyskytují spoleãnû druhy such˘ch trávníkÛ, mezofilních luk, lesních
lemÛ i druhy lesní. âertoryje na StráÏnicku.

Linum catharticum – len poãistiv˘
Ononis spinosa – jehlice trnitá
Plantago media – jitrocel prostﬁední
Polygala comosa – vítod chocholat˘
Potentilla heptaphylla – mochna sedmilistá
Prunella grandiflora – ãernohlávek velkokvût˘
Ranunculus polyanthemos – pryskyﬁník mnohokvût˘
Salvia pratensis – ‰alvûj luãní
Sanguisorba minor – krvavec men‰í
Securigera varia – ãiãorka pestrá
Trifolium montanum – jetel horsk˘

Mechorosty
Campylium chrysophyllum – zelenka zlatolistá
Eurhynchium hians – trnûnka odstálá
Fissidens dubius – krondlovka klamná
Homalothecium lutescens – kﬁivoãepka Ïlutá

Management. OdstraÀování dﬁevin, alespoÀ
jednou za dva roky kosení nebo pastva.
Literatura. Klika 1933, Vicherek 1959, Vicherek
& Unar 1971, Tlusták 1975, Bure‰ 1976, Studniãka
1980, Toman 1988a, d.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Anthyllis vulneraria – úroãník bolhoj
Arrhenatherum elatius – ovsík vyv˘‰en˘
Dg Dm
Brachypodium pinnatum – váleãka prapoﬁitá
Briza media – tﬁeslice prostﬁední
Dg Dm
Bromus erectus – sveﬁep vzpﬁímen˘
Dg
Carex montana – ostﬁice horská
Dg
Carlina acaulis – pupava bezlodyÏná
Dg
C. vulgaris – pupava obecná
Dg
Centaurea scabiosa – chrpa ãekánek
Dg
Cirsium acaule – pcháã bezlodyÏn˘
Dg
C. pannonicum – pcháã panonsk˘
Dactylis glomerata – srha laloãnatá
Festuca rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
Dg
Filipendula vulgaris – tuÏebník obecn˘
Fragaria viridis – jahodník trávnice
Galium verum – svízel syﬁi‰Èov˘
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
– devaterník velkokvût˘ tmav˘
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Knautia arvensis – chrastavec rolní
K. kitaibelii – chrastavec KitaibelÛv
Dg
Koeleria pyramidata – smûlek jehlancovit˘
Leontodon hispidus – máchelka srstnatá
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T3.5 Acidofilní suché trávníky
Acidophilous dry grasslands
Natura 2000. 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland
facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)
(* important orchid sites – prioritní stanovi‰tû) (viz také T3.3
a T3.4)
Smaragd. 34.3 Dense perennial grasslands and middle
European steppes (viz také T3.1, T3.2, T3.3 a T3.4)
CORINE. 34.34 Central European calcaro-siliceous grasslands
Pal. Hab. 34.34 Central European calcaro-siliceous grasslands
EUNIS. E1.1/P-34.34 Central European calcaro-siliceous
grasslands
Fytocenologie. Svaz Koelerio-Phleion phleoidis Korneck
1974 (viz také T3.4): Potentillo opacae-Festucetum
sulcatae (Klika 1951) Toman 1977, Pulsatillo pratensisAvenochloetum pratensis Kolbek 1978, Calluno-Festucetum
rupicolae Bure‰ 1976 prov., Potentillo arenariae-Agrostietum
vinealis Chytr˘ et al. 1997, Peucedano oreoselini-Festucetum
rupicolae (Vicherek 1962) Vicherek et al. in Chytr˘
et al. 1997. – Svaz Hyperico perforati-Scleranthion
perennis Moravec 1967 (viz také T5.5 a T6.1): Jasiono
montanae-Festucetum ovinae Klika 1941 (viz také T5.5)
Fyziotyp. XT Xerotermní aÏ semixerotermní trávníky a lemy

Struktura a druhové sloÏení. Nízké, víceménû
zapojené trávníky s dominancí trav Avenula pratensis,
Festuca ovina, F. rupicola nebo Phleum phleoides.
Vyskytují se v nich druhy such˘ch trávníkÛ se ‰irokou
ekologickou amplitudou, doprovázené rÛzn˘mi
acidofyty, napﬁ. Agrostis capillaris, A. vinealis, Jasione
montana, Lychnis viscaria a Rumex acetosella. Pravidelnû
b˘vají zastoupeny mechy, napﬁ. Hypnum cupressiforme,
v rozvolnûnûj‰ích porostech také li‰ejníky.

T3.5 Acidofilní suché trávníky

Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí, podhÛﬁí Doupovsk˘ch
hor, Ralská pahorkatina, Kﬁivoklátsko, okolí Prahy,
stﬁední Povltaví, Podbrdsko, Pﬁed‰umaví, stﬁední
Posázaví, Tﬁebíãsko, jihov˘chodní okraj âeského
masivu mezi Brnem a Znojmem, niva dolní Dyje,
v˘chodní okraj Drahanské vrchoviny, vzácnû i jinde.
Poznámka k mapování. Pﬁi mapování pro program Natura 2000 se rozli‰ují porosty s v˘znaãn˘m
v˘skytem vstavaãovit˘ch (T3.5A) a bez v˘znaãného
v˘skytu vstavaãovit˘ch (T3.5B).
OhroÏení. Neobhospodaﬁování pozemkÛ, spad
atmosférického dusíku a následná expanze trav
Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos spojená
s vymizením vzrÛstovû niÏ‰ích druhÛ rostlin, pﬁirozená sukcese kﬁovin a zarÛstání akátem (Robinia
pseudacacia) nebo pajasanem (Ailanthus altissima),
zalesÀování nebo zarÛstání borovicemi (Pinus nigra,
P. sylvestris).
Management. OdstraÀování dﬁevin, pastva ovcí
nebo koz, pﬁípadnû i kosení.
Acidofilní such˘ trávník se smolniãkou obecnou (Lychnis viscaria),

Literatura. Kolbek 1978a, Toman 1988c, Chytr˘

hvozdíkem Pontederov˘m (Dianthus pontederae), jetelem ladním

et al. 1997.

(Trifolium campestre) a bikou ladní (Luzula campestris)

Druhová kombinace

na písãité vyv˘‰eninû (hrúdu) v nivû Dyje u Bﬁeclavi.

Ekologie. V˘slunné svahy o rÛzném sklonu na kysel˘ch silikátov˘ch horninách, napﬁ. na Ïule, rule,
granulitu, pískovcích, minerálnû slab‰ích vulkanitech,
porfyritu, algonkick˘ch bﬁidlicích a na zpevnûn˘ch
píscích s vyvinutou pÛdou. PÛdy jsou zpravidla mûlké
rankery. Jde o sekundární vegetaci vzniklou na místû
pÛvodních teplomiln˘ch a acidofilních doubrav.
V minulosti byly tyto trávníky vyuÏívány jako ovãí
pastviny.
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Bylinné patro
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Dg
A. vinealis – psineãek tuh˘
Asperula cynanchica – maﬁinka psí
Dg Dm
Avenula pratensis – ovsíﬁ luãní
Carex humilis – ostﬁice nízká
Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Dianthus carthusianorum s. lat. – hvozdík kartouzek
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Euphrasia stricta – svûtlík tuh˘
Dm
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
Dm
F. rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
Galium verum – svízel syﬁi‰Èov˘
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Dg
Jasione montana – pavinec horsk˘
Koeleria macrantha – smûlek ‰tíhl˘
Lotus corniculatus – ‰tírovník rÛÏkat˘
Luzula campestris – bika ladní
Dg
Lychnis viscaria – smolniãka obecná
Pimpinella saxifraga – bedrník obecn˘

Roz‰íﬁení acidofilních such˘ch trávníkÛ.
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Dg

Plantago lanceolata – jitrocel kopinat˘
Potentilla arenaria – mochna píseãná
Pseudolysimachion spicatum – rozrazil klasnat˘
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Seseli annuum – sesel roãní
Thymus pulegioides – mateﬁídou‰ka vejãitá

Mechorosty a li‰ejníky
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cladonia foliacea – dutohlávka listovitá
C. rangiformis – dutohlávka bodlavá
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Polytrichum juniperinum – ploník jalovcov˘
P. piliferum – ploník chluponosn˘

T4 Lesní lemy
Forest fringe vegetation
Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Zapojené
porosty stﬁednû vysok˘ch aÏ vysok˘ch ‰irokolist˘ch bylin tvoﬁící úzké pruhy na lesních okrajích
nebo na okrajích kﬁovin. Jsou souãástí typické
zonace vegetace od lesa pﬁes kﬁovit˘ lesní plá‰È
a bylinn˘ lesní lem po pﬁirozen˘ nebo druhotn˘
trávník. âasto se vegetace analogická lemÛm vyvíjí
plo‰nû i mimo kontakt s lesem na neobhospodaﬁovan˘ch such˘ch trávnících nebo loukách. V lemech se
spolu prolínají druhy travinné vegetace s druhy lesního
podrostu. Charakteristick˘ je nápadnû kvûtnat˘
aspekt porostÛ, protoÏe druhy lesního podrostu
právû na v˘slunn˘ch místech lesních okrajÛ vytváﬁejí
vût‰í biomasu a bohatû kvetou. BûÏnû se v lemech
vyskytují niÏ‰í keﬁe nebo zmlazující stromy, nedosahují
v‰ak vût‰í pokryvnosti. Mechové patro je kvÛli akumulaci listového opadu vyvinuto spí‰e sporadicky.
Ekologie. Pﬁirozené lesní okraje a svûtliny na skalních hranách a ostroÏnách, strm˘ch jiÏnû orientovan˘ch svazích v nejsu‰‰ích oblastech, lesní svûtliny
vzniklé tûÏbou nebo b˘valou lesní pastvou, druhotné
okraje lesa s navazující travinnou vegetací a del‰í
dobu neobhospodaﬁované plochy v komplexech
such˘ch trávníkÛ a luk. PÛdy na pﬁirozen˘ch okrajích lesa jsou spí‰e mûlké a lemová vegetace se
na nich udrÏuje dlouhodobû. Naopak na sekundárních okrajích lesa nebo v komplexech travinné
vegetace jsou pÛdy hlub‰í a lemy jsou zde krátkodob˘m stadiem v sukcesi od trávníku ke kﬁovinám
a lesu. Hlavním faktorem pro v˘voj lemu je dostatek
svûtla a souãasnû vy‰‰í vzdu‰ná vlhkost neÏ na otevﬁeném prostranství a absence naru‰ování kosením,
pastvou nebo silnûj‰ími vûtry.
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Roz‰íﬁení. PodhÛﬁí Doupovsk˘ch hor, âeské
stﬁedohoﬁí, âeskolipsko, Kokoﬁínsko, Pojizeﬁí,
âesk˘ kras a okolí Prahy, Kﬁivoklátsko, po‰umavské vápence, v˘chodní âechy, Královéhradecko,
Litomy‰lsko, Svitavsko, Lan‰krounsko, Moravsk˘
kras, Ivanãicko, Moravskokrumlovsko, Znojemsko,
Mikulovsko, obvody Îdánického lesa a Litenãick˘ch
vrchÛ, Bílé Karpaty a Host˘nské vrchy, vzácnû i jinde.
Poznámka k mapování. Do této jednotky
se zahrnují i porosty vzniklé z opu‰tûn˘ch such˘ch
trávníkÛ nebo luk na plochách vzdálen˘ch od lesa,
pokud sv˘m druhov˘m sloÏením odpovídají lesním
lemÛm.

T4.1 Suché bylinné lemy
Dry herbaceous fringes
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 34.41 Xero-thermophile fringes
Pal. Hab. 34.41 Xero-thermophile fringes
EUNIS. E1.1/P-34.41 Xero-thermophile fringes
Fytocenologie. Svaz Geranion sanguinei Tüxen in Müller
1961: Geranio-Anemonetum sylvestris Müller 1962, GeranioDictamnetum Wendelberger ex Müller 1962, Peucedanetum
cervariae Kaiser 1926, Geranio-Trifolietum alpestris Müller
1962, Vincetoxico hirundinariae-Origanetum vulgaris Kolbek
et Petﬁíãek 1979 prov.
Fyziotyp. XT Xerotermní aÏ semixerotermní trávníky a lemy

Struktura a druhové sloÏení. Lemy na okrajích nebo lesních svûtlinách teplomiln˘ch doubrav,
pﬁípadnû plo‰né porosty v komplexech neobhospo-

T4.1 Suché bylinné lemy
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení such˘ch bylinn˘ch lemÛ.

Literatura. Kolbek & Petﬁíãek 1979, Kubíková
1981.

Druhová kombinace
Dg
Dg

Such˘ lem s tﬁemdavou bílou (Dictamnus albus) na okraji teplomilné

Dg

doubravy na vápencov˘ch svazích Lysé hory u Ochozu u Brna.

daﬁovan˘ch such˘ch trávníkÛ. Dominují teplomilné
druhy tﬁemdava bílá (Dictamnus albus), kakost
krvav˘ (Geranium sanguineum) nebo smldník jelení
(Peucedanum cervaria), v plo‰n˘ch lemech na neobhospodaﬁovan˘ch loukách, mezích a opu‰tûn˘ch
polích také vikev tenkolistá (Vicia tenuifolia). Je to
druhovû bohatá vegetace s v˘skytem vût‰ího
mnoÏství bylinn˘ch druhÛ lesního podrostu i druhÛ
such˘ch trávníkÛ.

Ekologie. V˘slunné svahy o rÛzném sklonu v tepl˘ch
a such˘ch oblastech, nejãastûji na bazick˘ch horninách, napﬁ. vápencích, ãediãích, spra‰ích a vápnit˘ch
pískovcích, v nejsu‰‰ích oblastech ale i na kyselej‰ích
silikátov˘ch horninách.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v tepl˘ch nebo mírnû
tepl˘ch ãástech zejména severních, stﬁedních a v˘chodních âech a jiÏní Moravy, s nejvût‰í koncentrací
v˘skytu v nejteplej‰ích a nejsu‰‰ích územích.

Dg Dm
Dg

Dg Dm

Dg
Dg
Dg
Dg
Dg Dm
Dg

OhroÏení. Intenzivní obhospodaﬁování pozemkÛ
v sousedství lesa, pﬁirozená sukcese lesa.
Dg

Management. U sekundárních lemÛ odstraÀování
kﬁovin a stromÛ.

Dg

Anthericum ramosum – bûlozáﬁka vûtvitá
Asperula tinctoria – maﬁinka barvíﬁská
Aster amellus – hvûzdnice chlumní
Brachypodium pinnatum – váleãka prapoﬁitá
Bupleurum falcatum – prorostlík srpovit˘
Clematis recta – plamének pﬁím˘
Clinopodium vulgare – klinopád obecn˘
Crepis praemorsa – ‰karda ukousnutá
Cytisus nigricans – ãilimník ãernající
Dictamnus albus – tﬁemdava bílá
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
E. epithymoides – pry‰ec mnohobarv˘
Festuca rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
Fragaria viridis – jahodník trávnice
Galium glaucum – svízel siv˘
Geranium sanguineum – kakost krvav˘
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Inula hirta – oman srstnat˘
Laserpitium latifolium – hlad˘‰ ‰irolist˘
Libanotis pyrenaica – Ïebﬁice pyrenejská
Lithospermum purpurocaeruleum – kamejka
modronachová
Melampyrum cristatum – ãern˘‰ hﬁebenit˘
Origanum vulgare – dobromysl obecná
Peucedanum cervaria – smldník jelení
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
Polygonatum odoratum – kokoﬁík vonn˘
Salvia pratensis – ‰alvûj luãní
Silene nemoralis – silenka hajní
Stachys recta – ãistec pﬁím˘
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Teucrium chamaedrys – oÏanka kalamandra
Trifolium alpestre – jetel alpínsk˘
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Dg
Dm
Dg

Verbascum chaixii subsp. austriacum – divizna jiÏní
rakouská
Veronica teucrium – rozrazil oÏankovit˘
Vicia tenuifolia – vikev tenkolistá
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékaﬁská
Viola hirta – violka srstnatá

T4.2 Mezofilní bylinné lemy
Mesic herbaceous fringes
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 34.42 Mesophile fringes
Pal. Hab. 34.42 Mesophile fringes
EUNIS. E1.1/P-34.42 Mesophile fringes
Fytocenologie. Svaz Trifolion medii Müller 1962 (viz také
S1.3): Trifolio medii-Agrimonietum Müller 1962, Vicietum
sylvaticae Oberdorfer et Müller ex Müller 1962, Trifolio
medii-Melampyretum nemorosi Dierschke 1973
Fyziotyp. XT Xerotermní aÏ semixerotermní trávníky a lemy

(Calamagrostis arundinacea) a v lemech buãin vikev
lesní (Vicia sylvatica). Kromû nich se uplatÀují rÛzné
druhy bûÏné v podrostu dubohabﬁin nebo buãin.
Lemy s Agrimonia eupatoria a Trifolium medium se
ãasto vyvíjejí na neobhospodaﬁovan˘ch loukách,
pastvinách a mezích; v nich se v‰ak kromû dominantního druhu nevyskytují skoro Ïádné druhy
typické pro lemy a porost je tvoﬁen silnû ochuzenou
garniturou druhÛ pÛvodní louky.

Ekologie. V tepl˘ch a such˘ch oblastech jsou tyto
lemy vázány na hlub‰í mezické pÛdy nebo na mírnû
zastínûná místa. BûÏnûj‰í jsou v chladnûj‰ích a vlhãích
oblastech suprakolinního stupnû, kde se naopak
vyskytují na such˘ch a v˘slunn˘ch místech.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v chladnûj‰ích pahorkatinách po celém území. Roz‰íﬁení je nedostateãnû známé. V˘skyt je doloÏen z âeskolipska
a Ralské pahorkatiny, âeského ráje, âeského
krasu, údolí Berounky, po‰umavsk˘ch vápencÛ,
teplej‰ích oblastí âeskomoravské vrchoviny,
Litomy‰lska, Svitavska, Lan‰krounska, Drahanské
vrchoviny, Bíl˘ch Karpat, Host˘nsk˘ch vrchÛ,
ze severního podhÛﬁí Beskyd a vzácnû i odjinud.
40

45

50

55

60

65

70

75
51°

50

55

50°

60

65

49°

70

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení mezofilních bylinn˘ch lemÛ.

OhroÏení. Intenzivní obhospodaﬁování pozemkÛ
v sousedství lesa.
Mezofilní lem s ãern˘‰em hajním (Melampyrum nemorosum)
na Vy‰ensk˘ch kopcích u âeského Krumlova.

Management. U sekundárních lemÛ odstraÀování kﬁovin a stromÛ.

Struktura a druhové sloÏení. Lemy na okrajích
mezofilních lesÛ, zpravidla dubohabﬁin, ménû ãasto
také buãin, a vegetace skalnat˘ch svûtlin v suÈov˘ch
lesích. Dominantními druhy jsou nejãastûji ﬁepík
lékaﬁsk˘ (Agrimonia eupatoria), ãern˘‰ hajní
(Melampyrum nemorosum) a jetel prostﬁední (Trifolium
medium), na skalnatûj‰ích svazích tﬁtina rákosovitá
142

Literatura. –
Druhová kombinace
Dg Dm
Dg

Agrimonia eupatoria – ﬁepík lékaﬁsk˘
Astragalus glycyphyllos – kozinec sladkolist˘
Brachypodium sylvaticum – váleãka lesní

T5 Trávníky písãin a mûlk˘ch pÛd

Dm
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dg
Dm
Dg

Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
Chamaecytisus supinus – ãilimník nízk˘
Clinopodium vulgare – klinopád obecn˘
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Dianthus armeria – hvozdík svazãit˘
Digitalis grandiflora – náprstník velkokvût˘
Fragaria moschata – jahodník truskavec
F. vesca – jahodník obecn˘
Genista tinctoria – kruãinka barvíﬁská
Hypericum montanum – tﬁezalka horská
Inula salicina – oman vrbolist˘
Knautia arvensis – chrastavec rolní
K. drymeia – chrastavec kﬁovi‰tní
Lilium martagon – lilie zlatohlávek

Dg Dm
Dg
Dm

Dg Dm

Dg Dm
Dg Dm
Dg

Melampyrum nemorosum – ãern˘‰ hajní
Melica nutans – strdivka nicí
Origanum vulgare – dobromysl obecná
Peucedanum cervaria – smldník jelení
P. oreoselinum – smldník ole‰níkov˘
Poa nemoralis – lipnice hajní
Rubus canescens – ostruÏiník ‰edav˘
Salvia glutinosa – ‰alvûj lepkavá
S. verticillata – ‰alvûj pﬁeslenitá
Securigera varia – ãiãorka pestrá
Trifolium medium – jetel prostﬁední
Vicia sylvatica – vikev lesní
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékaﬁská

T5 Trávníky písãin a mûlk˘ch pÛd
Sand and shallow soil grasslands
Jiﬁí Sádlo & Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Nízké mezernaté trávníky. Jejich fyziognomii urãují acidofilní trávy,
buì statnûj‰í vytrvalé (Agrostis capillaris, A. vinealis,
Avenella flexuosa, Corynephorus canescens, Festuca brevipila, F. filiformis, F. ovina, F. rubra s. lat. a F. vaginata
subsp. dominii), nebo drobné jednoleté trávy rodÛ
Aira a Vulpia. V˘razné je zastoupení psamofytÛ, a to
buì acidofilních (Armeria vulgaris subsp. vulgaris,
Spergula morisonii, Thymus serpyllum aj.), nebo vzácnûji
bazifilních (napﬁ. Gypsophila fastigiata, Jurinea cyanoides
a Silene viscosa), doprovázen˘ch suchomiln˘mi druhy
se ‰ir‰í ekologickou amplitudou, napﬁ. Calluna vulgaris,
Hieracium pilosella, Jasione montana, Plantago lanceolata
a Potentilla argentea. Kolísající stálost mají druhy such˘ch trávníkÛ (Artemisia campestris, Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum, Euphorbia cyparissias,
Festuca rupicola aj.), mechorosty a li‰ejníky.
Ekologie. Suché písãiny v oblastech vát˘ch pískÛ
a kvádrov˘ch pískovcÛ, jejichÏ pﬁirozenou vegetací by
byly acidofilní doubravy. Písky mohou b˘t jak zcela
chudé Ïivinami, tak i s obsahem bází, zejména karbonátÛ. Vzácnû se analogická vegetace vyskytuje
i na jin˘ch substrátech, jako jsou bﬁidlice, ‰tûrky
nebo ‰kvára. Rostliny ãasto koﬁení pﬁímo v písku,
buì surovém, nebo promí‰eném s humusem, pﬁípadnû v primitivní pÛdû typu regozem o nûkolikacentimetrovém humózním horizontu. Porosty se udrÏují

jak díky mechanickému naru‰ování zahrnujícímu
celou ‰kálu zásahÛ od vûtrné eroze aÏ po tûÏbu písku, tak kvÛli extrémnímu substrátu, kter˘ je silnû
vys˘chav˘, chud˘ Ïivinami a jeho malá tepelná vodivost pÛsobí kontrast pÛdní teploty pﬁi povrchu
a v hloubce. Primárními lokalitami jsou akumulace vát˘ch pískÛ ve formû pﬁesypÛ i plo‰n˘ch písãin, hrany
písãit˘ch nebo ‰tûrkopískov˘ch ﬁíãních teras a vzácnûji plo‰iny pískovcov˘ch skal. Pestré spektrum sekundárních lokalit zahrnuje pískovny a ‰tûrkovny,
intravilány a periferie obcí, suché okraje lesÛ a svûtlá
místa podél lesních cest, stﬁelnice a tankodromy
vojensk˘ch prostorÛ i dal‰í ãlovûkem naru‰ovaná
místa v oblastech pískÛ.

Roz‰íﬁení. Hlavní oblastí v˘skytu je Polabí
od Královéhradecka po Terezínsko a Ralská pahorkatina. Lokálnûj‰í jsou v˘skyty na jiÏní Moravû
(les Doubrava mezi Bzencem a Hodonínem, Boﬁí
les mezi Valticemi a Bﬁeclaví), na TﬁeboÀsku
a Opavsku.
Poznámka. Do programu Natura 2000 jsou zahrnuty dva typy pﬁírodních stanovi‰È trávníkÛ písãin,
jejichÏ v˘skyt v âeské republice je sporn˘. Jde o 2340
Pannonic inland dunes a 6120 Xeric sand calcareous
grasslands (Koelerion glaucae).
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První z nich, 2340 (panonské vnitrozemské duny),
je velmi nejasnû vymezen vÛãi typu pﬁírodního stanovi‰tû 2330 (otevﬁené trávníky kontinentálních dun
s paliãkovcem – Corynephorus a psineãky – Agrostis)
a víceménû se s ním svojí náplní pﬁekr˘vá. Na území
âR nelze tuto vegetaci v panonské oblasti jiÏní
Moravy floristicky ani ekologicky odli‰it od analogick˘ch typÛ v âechách, a proto v‰echny v˘skyty
v âR ﬁadíme do ‰íﬁeji pojatého typu pﬁírodního
stanovi‰tû 2330.
Druh˘ typ pﬁírodního stanovi‰tû, 6120 (suché
trávníky na vápnit˘ch píscích), by mûl odpovídat
fytocenologickému svazu Koelerion glaucae Volk
ex Klika 1935. Do tohoto svazu ﬁadí ãeská fytocenologická literatura tradiãnû nûkteré typy trávníkÛ
na kysel˘ch píscích v Polabí (Vicherek in Moravec
et al. 1995). PÛvodní vymezení svazu v‰ak zahrnuje
vegetaci bazick˘ch pískÛ s hojn˘m zastoupením
kontinentálních druhÛ, z nichÏ se v Polabí vyskytují
jen nûkteré, a to velmi vzácnû v nepoãetn˘ch
populacích. Celkov˘ charakter této vegetace odpovídá svazu Corynephorion canescentis Klika 1931,
a proto je ﬁazena k typu pﬁírodního stanovi‰tû 2330
(otevﬁené trávníky kontinentálních dun s paliãkovcem
– Corynephorus a psineãky – Agrostis), zatímco typ
pﬁírodního stanovi‰tû 6120 v âR nerozli‰ujeme.

Poznámka k mapování. NíÏe popsané podjednotky se v terénu mohou prolínat, takÏe je ãasto
nutné mapovat je spoleãnû jako mozaiku.

T5.1 Jednoletá vegetace písãin
Annual vegetation of sand dunes
Natura 2000. 2330 Open grassland with Corynephorus
and Agrostis of continental dunes (viz také T5.2 a T5.3)
Smaragd. 64 Inland sand dunes (viz také T5.2 a T5.3)
CORINE. 35.21 Dwarf annual siliceous grasslands,
64.12 Inland dune siliceous grasslands
Pal. Hab. 35.21 Dwarf annual siliceous grasslands,
64.12 Inland dune siliceous grasslands
EUNIS. E1.2/P-35.21 Dwarf annual siliceous grasslands
Fytocenologie. Svaz Thero-Airion Tüxen 1951: Airetum
praecocis Krausch 1967, Filagini-Vulpietum Oberdorfer 1957.
– Svaz Salsolion ruthenicae Philippi 1971 (zãásti):
Plantaginetum indicae Philippi 1971
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Píseãné pﬁesypy s maloplo‰nû se vyskytující jednoletou pion˘rskou
vegetací.

zpravidla na plochách men‰ích neÏ 10 m2. PﬁevaÏují
psamofilní jednoleté druhy, zejména niÏ‰í efeméry
z rodÛ Aira, Filago a Vulpia a vy‰‰í jednoletky jako
Anthemis ruthenica a Plantago arenaria, které jsou
doprovázeny vytrval˘mi druhy písãit˘ch trávníkÛ
(Agrostis capillaris, Festuca rubra s. lat., Hypochoeris
radicata aj.) a velmi ãetn˘mi druhy ruderálními
(Conyza canadensis, Oenothera biennis, Poa annua,
Tripleurospermum inodorum aj.). Mechové patro zpravidla chybí.

Ekologie. Substrát je písãit˘ aÏ hlinito-‰tûrkovit˘,
v létû silnû vys˘chav˘, zpravidla s mal˘m obsahem
Ïivin. PÛvodnû ‰lo o vegetaci pﬁirozen˘ch písãin
naru‰ovan˘ch napﬁ. struÏkovou erozí pﬁesypÛ.
Mnohem ãastûj‰í jsou v‰ak nyní v˘skyty na místech
naru‰ovan˘ch ãlovûkem, jako jsou pískovny, stﬁelnice,
fotbalová hﬁi‰tû, tankodromy a Ïenijní cviãi‰tû na písãinách, vzácnûji i ‰kvárové ãi ‰tûrkové substráty
koleji‰È a bﬁidliãné odvaly lomÛ.

Roz‰íﬁení. Dosti vzácnû, hlavnû v subatlantsky
ovlivnûn˘ch oblastech, na pﬁirozen˘ch lokalitách
ponûkud hojnûji na Dokesku a Kokoﬁínsku.
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Struktura a druhové sloÏení. Sukcesnû
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Roz‰íﬁení jednoleté vegetace písãin.
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T5.2 Otevﬁené trávníky písãin s paliãkovcem ‰edav˘m (Corynephorus canescens)

OhroÏení. Eutrofizace, pﬁirozená sukcese.
Management. Mechanické naru‰ování substrátu,
napﬁ. roz‰lapáním ãi rozjeÏdûním povrchu.

Literatura. Sádlo 1996a.
Druhová kombinace
Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dm
Dg Dm
Dg

Dg Dm
Dg
Dg Dm

Dm
Dg Dm
Dg Dm

Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Aira caryophyllea – ovsíãek obecn˘
A. praecox – ovsíãek ãasn˘
Anthemis ruthenica – rmen ukrajinsk˘
Capsella bursa-pastoris – koko‰ka pastu‰í tobolka
Cerastium semidecandrum – roÏec pûtimuÏn˘
Conyza canadensis – turan kanadsk˘
Filago arvensis – bûlolist rolní
F. minima – bûlolist men‰í
Hypochoeris glabra – prasetník lys˘
H. radicata – prasetník koﬁenat˘
Jasione montana – pavinec horsk˘
Lepidium densiflorum – ﬁeﬁicha hustokvûtá
Myosotis discolor – pomnûnka rÛznobarvá
Oenothera biennis – pupalka dvouletá
Plantago arenaria – jitrocel píseãn˘
Poa annua – lipnice roãní
Sagina procumbens – úrazník poloÏen˘
Spergularia rubra – kuﬁinka ãervená
Teesdalia nudicaulis – nahoprutka píseãná
Trifolium arvense – jetel rolní
T. dubium – jetel pochybn˘
Vulpia bromoides – mrvka sveﬁepovitá
V. myuros – mrvka my‰í ocásek

T5.2 Otevﬁené trávníky písãin
s paliãkovcem ‰edav˘m
(Corynephorus canescens)
Open sand grasslands with Corynephorus canescens
Natura 2000. 2330 Open grassland with Corynephorus
and Agrostis of continental dunes (viz také T5.1 a T5.3)
Smaragd. 64 Inland sand dunes (viz také T5.1 a T5.3)
CORINE. 35.23 Corynephorus grasslands, 64.11 Inland dune
pioneer grasslands
Pal. Hab. 35.23 Corynephorus grasslands, 64.11 Inland dune
pioneer grasslands
EUNIS. E1.2/P-35.23 Corynephorus grasslands
Fytocenologie. Svaz Corynephorion canescentis Klika 1931
(vãetnû svazu Koelerion glaucae sensu auct. bohem., non
Volk ex Klika 1935): Thymo angustifolii-Corynephoretum
canescentis Krippel 1954, Jurineo cyanoidis-Koelerietum
glaucae Klika 1931
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Porosty o rozloze aÏ tisícÛ m2, zpravidla jen do 10 cm vysoké
a ﬁídké, s pokryvností obvykle niÏ‰í neÏ 40 %. Bylinné
patro je druhovû chudé. K dominantnímu paliãkovci
‰edavému (Corynephorus canescens) se druÏí nûkteré
psamofyty vytrvalé (napﬁ. Gypsophila fastigiata
a Thymus serpyllum) i efemérní (napﬁ. Spergula morisonii). Dále jsou bûÏné acidofyty (Avenella flexuosa,
Calluna vulgaris aj.), druhy s ‰irokou ekologickou
amplitudou (napﬁ. Hieracium pilosella) a vzácnûji i druhy such˘ch trávníkÛ (napﬁ. Artemisia campestris).
Silnû kolísá pokryvnost mechového patra s mechy
Ceratodon purpureus, Polytrichum piliferum aj. a s li‰ejníky rodu Cladonia a druhem Cetraria aculeata.

Ekologie. Pion˘rská vegetace kolonizující otevﬁené,
suché, naru‰ované písãiny vãetnû jejich stabilizovan˘ch okrajÛ s náznakem humusového horizontu.
Vzácné jsou primární v˘skyty na pﬁesypech, hranách
teras a plo‰inách pískovcov˘ch skal. Hojnûj‰í a velkoplo‰né jsou porosty na stﬁelnicích a cviãi‰tích
vojensk˘ch újezdÛ, podél cest v písãit˘ch borech
a na Hodonínsku také podél Ïelezniãních tratí, kde
byla tato vegetace v dobách parní trakce udrÏována
poÏáry. Nejrozsáhlej‰í, ale chudé a jednotvárné
porosty se vyskytují v pískovnách.

Trsnatá tráva paliãkovec ‰edav˘ (Corynephorus canescens)
je dominantním druhem otevﬁen˘ch trávníkÛ na písãinách.

Roz‰íﬁení. Pomûrnû hojnû v Polabí od Královéhradecka po Terezínsko, v pískovcov˘ch oblastech, zejména od Mûlníka po MimoÀ, a v oblasti
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lesa Doubrava na Hodonínsku. Lokálnûji napﬁ.
na TﬁeboÀsku (Vlkov) a asi dosud i v západních
âechách a na severní Moravû.
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Roz‰íﬁení otevﬁen˘ch trávníkÛ písãin s paliãkovcem ‰edav˘m

T5.3 Kostﬁavové trávníky písãin
Festuca sand grasslands

(Corynephorus canescens).

OhroÏení. Pﬁirozená sukcese, ruderalizace,
spontánní nálet nebo umûlé zalesÀování borovicí
lesní (Pinus sylvestris).

Management. Obnova porostÛ mechanick˘m
naru‰ováním.

Literatura. Klika 1931a, Vicherek 1975,
Toman 1988c.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Artemisia campestris – pelynûk ladní
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Dg Dm
Corynephorus canescens – paliãkovec ‰edav˘
Dianthus arenarius subsp. bohemicus – hvozdík
píseãn˘ ãesk˘
Equisetum ✕moorei – pﬁesliãka Mooreova
Festuca psammophila – kostﬁava píseãná
Dg
Filago minima – bûlolist men‰í
Gypsophila fastigiata – ‰ater svazãit˘
Dm
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Jurinea cyanoides – sinokvût chrpovit˘
Koeleria glauca – smûlek siv˘
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Scirpoides holoschoenus – kam˘‰ek obecn˘
Scleranthus polycarpos – chmerek mnohoplod˘
Setaria viridis – bér zelen˘
Dg
Spergula morisonii – kolenec MorisonÛv
Dg
Teesdalia nudicaulis – nahoprutka píseãná
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Natura 2000. 2330 Open grassland with Corynephorus
and Agrostis of continental dunes (viz také T5.1 a T5.2)
Smaragd. 64 Inland sand dunes (viz také T5.1 a T5.2)
CORINE. 35.22 Perennial open siliceous grasslands,
64.12 Inland dune siliceous grasslands
Pal. Hab. 35.22 Perennial open siliceous grasslands,
64.12 Inland dune siliceous grasslands
EUNIS. E1.2/P-35.22 Perennial open siliceous grasslands
Fytocenologie. Svaz Plantagini-Festucion ovinae Passarge
1964 (viz také T5.4): Diantho deltoidis-Armerietum Krausch
1959, Thymo angustifolii-Festucetum ovinae Tüxen (1928)
1937, Cerastio arvensis-Festucetum trachyphyllae Kováﬁ 1981,
Armerio-Festucetum Knapp ex Hohenester 1960, Erysimo
diffusi-Agrostietum capillaris Vicherek in Chytr˘ et al. 1997
(syn.: Erysimo diffusi-Festucetum ovinae Vicherek 1975 ms.)
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Zapojen˘ kostﬁavov˘ trávník na mírnû naru‰ovan˘ch plochách písãin
na okraji obce Hradãany na Dokesku.

T5.3 Kostﬁavové trávníky písãin

Struktura a druhové sloÏení. Souvislé, ale
ﬁídké trávníky, zpravidla o rozsahu do nûkolika desítek m2. Tvoﬁí mozaiku s vegetací otevﬁen˘ch písãin
a na mnoha lokalitách dnes zarÛstají zapojenou
drnovou vegetací luk ãi such˘ch trávníkÛ. Dominují
krátkostébelné suchomilné trávy, zejména kostﬁavy
(Festuca spp.) a psineãky (Agrostis spp.). Spolu s nimi
b˘vá pﬁítomno nemnoho dvoudûloÏn˘ch vytrval˘ch
psamofytÛ, z nichÏ stálej‰í je jen trávniãka obecná
pravá (Armeria vulgaris subsp. vulgaris). âasté jsou
acidotolerantní druhy s ‰ir‰í ekologicku amplitudou
(Achillea collina, Hieracium pilosella, Pimpinella
saxifraga aj.). Ménû pravidelnou úãastí se vyznaãují
druhy pﬁesahující z luk (napﬁ. Arrhenatherum elatius),
vﬁesovi‰È (napﬁ. Danthonia decumbens) a such˘ch
trávníkÛ (Artemisia campestris, Dianthus carthusianorum
subsp. carthusianorum, Festuca rupicola, Silene
otites s. lat., Verbascum phoeniceum aj.). V mechovém
patﬁe se objevují i plazivé mezofilnûj‰í druhy,
napﬁ. Pleurozium schreberi.
Ekologie. Zapojené trávníky uzavírají sukcesi
psamofytní bylinné vegetace na kysel˘ch písãinách
s vyvinut˘m nûkolikacentimetrov˘m humusov˘m
horizotem. Primární v˘skyty se patrnû nacházely
na okrajích enkláv otevﬁen˘ch píseãn˘ch pﬁesypÛ
a v porostních mezerách písãit˘ch lesÛ. V kulturní
krajinû jsou hojné i na such˘ch lesních okrajích
a v antropogeních prolukách lesÛ, na pískovcov˘ch
skalkách a na mírnû se‰lapávan˘ch místech podél
cest a Ïeleznic i v obcích.
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Roz‰íﬁení kostﬁavov˘ch trávníkÛ písãin.

Roz‰íﬁení. Ralská pahorkatina, Polabí od Královéhradecka po Terezínsko, Îatecko, TﬁeboÀsko, les
Doubrava u Hodonína, Boﬁí les u Valtic.

OhroÏení. Pﬁirozená sukcese, eutrofizace,
zalesÀování.

Management. Pastva, se‰lap a mechanické
naru‰ování.

Literatura. Klika 1931a, Toman 1988c, Chytr˘
et al. 1997.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Achillea collina – ﬁebﬁíãek chlumní
Dm
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Dm
A. vinealis – psineãek tuh˘
Dg
Alyssum montanum subsp. gmelinii – taﬁice horská
Gmelinova
Dg
Armeria vulgaris subsp. vulgaris – trávniãka obecná
pravá
Dg
Astragalus arenarius – kozinec píseãn˘
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Carex hirta – ostﬁice srstnatá
Dm
C. praecox – ostﬁice ãasná
Cerastium arvense – roÏec rolní
Corynephorus canescens – paliãkovec ‰edav˘
Dianthus arenarius subsp. bohemicus – hvozdík
píseãn˘ ãesk˘
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
– hvozdík kartouzek prav˘
D. deltoides – hvozdík kropenat˘
Equisetum ✕moorei – pﬁesliãka Mooreova
Eryngium campestre – máãka ladní
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Dg Dm
Festuca brevipila – kostﬁava drsnolistá
Dm
F. filiformis – kostﬁava vláskovitá
Dm
F. ovina – kostﬁava ovãí
Dg Dm
F. psammophila – kostﬁava píseãná
Dm
F. rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
F. rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
Galium verum – svízel syﬁi‰Èov˘
Gypsophila fastigiata – ‰ater svazãit˘
Helichrysum arenarium – smil píseãn˘
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Hypochoeris radicata – prasetník koﬁenat˘
Jurinea cyanoides – sinokvût chrpovit˘
Koeleria glauca – smûlek siv˘
K. macrantha – smûlek ‰tíhl˘
Plantago lanceolata – jitrocel kopinat˘
Dm
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
Potentilla argentea – mochna stﬁíbrná
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Dg

Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Scirpoides holoschoenus – kam˘‰ek obecn˘
Silene otites s. lat. – silenka u‰nice
Trifolium arvense – jetel rolní
T. campestre – jetel ladní
Thymus serpyllum – mateﬁídou‰ka úzkolistá
Verbascum phoeniceum – divizna brunátná

Mechorosty a li‰ejníky
Brachythecium albicans – baÀatka bûlavá
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cladonia furcata – dutohlávka rozsochatá
Polytrichum juniperinum – ploník jalovcov˘
P. piliferum – ploník chluponosn˘

T5.4 Panonské stepní trávníky
na písku
Pannonian sand steppe grasslands
Natura 2000. 6260 * Pannonic sand steppes – prioritní
stanovi‰tû
Smaragd. 34.A Sand steppes
CORINE. –
Pal. Hab. 34.A1 Pannonic sand steppes
EUNIS. E1.1/P-34.A1 Pannonic sand steppes
Fytocenologie. Svaz Plantagini-Festucion ovinae Passarge
1964 (viz také T5.3): Diantho serotini-Festucetum
vaginatae Klika 1934
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
trávníky, nejãastûji s dominancí paliãkovce ‰edavého
(Corynephorus canescens), kostﬁavy pochvaté
Dominovy (Festuca vaginata subsp. dominii) a kavylu
píseãného (Stipa borysthenica). V porostech se mísí
druhy kysel˘ch a pohybliv˘ch píseãn˘ch dun
(Agrostis vinealis, Corynephorus canescens, Jasione
montana, Rumex acetosella, Thymus serpyllum) s teplomiln˘mi druhy zpevnûn˘ch písãit˘ch pÛd (Carex
stenophylla, C. supina, Cynodon dactylon, Erysimum diffusum, Euphorbia cyparissias, Festuca vaginata subsp.
dominii, Helichrysum arenarium, Linaria genistifolia,
Minuartia viscosa, Silene otites s. lat., S. viscosa, Stipa
borysthenica aj.). V druhé skupinû je zastoupeno nûkolik panonsk˘ch prvkÛ dosahujících na jiÏní
Moravû severozápadní hranice areálu. Hojné jsou
li‰ejníky, hlavnû rodu Cladonia, a vrcholoplodé
mechy (napﬁ. Ceratodon purpureus a Polytrichum
piliferum).
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Písãiny s kavylem píseãn˘m (Stipa borysthenica) na protipoÏárním
odlesnûném pásu podél Ïelezniãní trati mezi Hodonínem
a Moravsk˘m Pískem.

Ekologie. Sekundární vegetace such˘ch a Ïivinami
chud˘ch kﬁemiãit˘ch pískÛ na místû pÛvodních
acidofilních, pﬁípadnû borov˘ch doubrav. Vyskytuje
se na ãasto naru‰ovan˘ch místech jako jsou protipoÏární bezlesé pruhy podél Ïelezniãních tratí
a vojenská cviãi‰tû. V sukcesi navazuje na druhovû
chudé otevﬁené trávníky s paliãkovcem ‰edav˘m
(Corynephorus canescens), u nichÏ se díky v˘voji
vegetaãního krytu postupnû zpevÀuje dﬁíve pohybliv˘ písãit˘ substrát. Po mechanickém naru‰ení,
napﬁ. po opakovan˘ch pﬁejezdech vozidel nebo po poÏáru, se vegetace zapojenûj‰ího stepního trávníku
zase navrací do pﬁedchozího stadia a sukcese
probíhá znovu. Naopak pﬁi dlouhodobûj‰ím neru‰eném v˘voji se vytváﬁejí zapojené kostﬁavové
trávníky, z nichÏ ustupují mnohé psamofilní druhy.
Roz‰íﬁení. Pouze jiÏní Morava v oblasti lesa
Doubrava mezi Bzencem a Hodonínem.

OhroÏení. Spontánní zarÛstání dﬁevinami, zámûrné
zalesÀování, tûÏba písku, eutrofizace.

T5.5 Acidofilní trávníky mûlk˘ch pÛd
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Roz‰íﬁení panonsk˘ch stepních trávníkÛ na písku.

Management. OdstraÀování náletov˘ch dﬁevin,
pﬁíleÏitostné mechanické naru‰ování.
Literatura. Vicherek 1975.

T5.5 Acidofilní trávníky mûlk˘ch
pÛd
Acidophilous grasslands on shallow soils
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 35.22 Perennial open siliceous grasslands
Pal. Hab. 35.22 Perennial open siliceous grasslands
EUNIS. E1.2/P-35.22 Perennial open siliceous grasslands
Fytocenologie. Svaz Hyperico perforati-Scleranthion
perennis Moravec 1967 (viz také T3.5 a T6.1): Cerastio
arvensis-Agrostietum pusillae Moravec 1967, Jasiono
montanae-Festucetum ovinae Klika 1941 (viz také T3.5),
Artemisio campestris-Corynephoretum canescentis KosinováKuãerová 1964, Festucetum ovinae Miky‰ka 1929, Festuco
glaucae-Sedetum acris Firbas 1924, Hypno tamarisciniFestucetum duriusculae S˘kora 1937
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Druhová kombinace
Bylinné patro
Agrostis vinealis – psineãek tuh˘
Dg
Carex stenophylla – ostﬁice úzkolistá
C. supina – ostﬁice drobná
Dm
Corynephorus canescens – paliãkovec ‰edav˘
Dg
Cynodon dactylon – troskut prstnat˘
Dg
Erysimum diffusum – tr˘zel rozvûtven˘
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Dg Dm
Festuca vaginata subsp. dominii – kostﬁava
pochvatá Dominova
Helichrysum arenarium – smil píseãn˘
Jasione montana – pavinec horsk˘
Linaria genistifolia – lnice kruãinkolistá
Minuartia viscosa – kuﬁiãka lepkavá
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Silene otites s. lat. – silenka u‰nice
Dg
S. viscosa – silenka lepkavá
Dg Dm
Stipa borysthenica – kavyl píseãn˘
Thymus serpyllum – mateﬁídou‰ka úzkolistá
Mechorosty a li‰ejníky
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cetraria aculeata – pukléﬁka ostnatá
Cladonia foliacea – dutohlávka listovitá
C. rangiformis – dutohlávka bodlavá
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘

Struktura a druhové sloÏení. Nízké rozvolnûné trávníky s dominancí kostﬁavy ovãí (Festuca
ovina), vzácnûji psineãkÛ (Agrostis capillaris a A. vinealis)
nebo jestﬁábníku chlupáãku (Hieracium pilosella).
Kromû dominantních druhÛ se uplatÀují druhy
such˘ch a Ïivinami chud˘ch pÛd, napﬁ. Cerastium
arvense, Dianthus deltoides, Galium verum, Hypericum
perforatum, Hypochoeris radicata, Jasione montana,
Lychnis viscaria, Potentilla tabernaemontani, Rumex
acetosella, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides,
Trifolium arvense aj. BûÏnû se vyskytují li‰ejníky,
zejména dutohlávky (Cladonia spp.) a mechorosty.

Ekologie. Mûlké, Ïivinami chudé pÛdy, zpravidla
rankery nebo kambizemû na kysel˘ch silikátov˘ch
horninách v kolinním aÏ submontánním stupni. Jde
o sekundární vegetaci na místû pÛvodních acidofilních
doubrav nebo acidofilních buãin. Pro svou malou
produktivitu se tyto trávníky vyuÏívaly zpravidla
jako chudé pastviny pro ovce nebo kozy. Vût‰ina
porostÛ je maloplo‰n˘ch, vyvinut˘ch na mezích podél
cest, na okrajích lesa nebo kolem skalních v˘chozÛ.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû zejména v pahorkatinách
a podhorsk˘ch polohách âeského masivu, ãastûji
v ﬁíãních údolích. Roz‰íﬁení je nedokonale známé.

OhroÏení. Spontánní zarÛstání dﬁevinami, eutrofizace.
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Management. Pastva, odstraÀování náletov˘ch
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení acidofilních trávníkÛ mûlk˘ch pÛd.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg Dm
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Dg Dm
A. vinealis – psineãek tuh˘
Artemisia campestris – pelynûk ladní
Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolist˘
Cerastium arvense – roÏec rolní
Corynephorus canescens – paliãkovec ‰edav˘
Cytisus scoparius – janovec metlat˘
Dg
Dianthus deltoides – hvozdík kropenat˘
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Dg Dm
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
Galium verum – svízel syﬁi‰Èov˘
Dg Dm
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Hypochoeris radicata – prasetník koﬁenat˘
Dg
Jasione montana – pavinec horsk˘
Dg
Lychnis viscaria – smolniãka obecná
Plantago lanceolata – jitrocel kopinat˘
Poa compressa – lipnice smáãknutá
Potentilla argentea – mochna stﬁíbrná
Dg
P. tabernaemontani – mochna jarní
Dg
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Dg
Scleranthus perennis – chmerek vytrval˘
Dg
S. polycarpos – chmerek mnohoplod˘
Sedum acre – rozchodník ostr˘
Dg
Thymus pulegioides – mateﬁídou‰ka vejãitá
Trifolium arvense – jetel rolní

Na mûlk˘ch skelovit˘ch pÛdách kﬁivoklátsk˘ch ple‰í se vyskytují nízké
rozvolnûné trávníky s kostﬁavou ovãí (Festuca ovina), mateﬁídou‰kou
vejãitou (Thymus pulegioides) a pavincem horsk˘m (Jasione montana).
Velká Ple‰ nad údolím Berounky.
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Mechorosty a li‰ejníky
Cladonia spp. – dutohlávka
Polytrichum juniperinum – ploník jalovcov˘
P. piliferum – ploník chluponosn˘
Racomitrium canescens – zoubkoãepka ‰edá

T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ

T6 Vegetace efemér a sukulentÛ
Vegetation of spring therophytes and succulents
Jiﬁí Sádlo

Struktura a druhové sloÏení. Otevﬁené
porosty o v˘‰ce do 10 cm, vyvinuté zpravidla
na nevelk˘ch plochách do 10 m2. Kombinují se
v nich velmi hojné krátkovûké jednoleté rostliny,
tzv. efeméry (napﬁ. Erophila verna, Holosteum umbellatum a rÛzné jednoleté druhy rodu Veronica),
efemeroidy (napﬁ. Gagea bohemica a Poa bulbosa),
drobné dvouleté aÏ vytrvalé byliny such˘ch trávníkÛ (napﬁ. Acinos arvensis a Taraxacum sect.
Erythrosperma), sukulenty rodÛ Jovibarba a Sedum, jednoleté aÏ vytrvalé ruderální druhy (napﬁ. Capsella
bursa-pastoris a Potentilla argentea) a ãetné druhy
kontaktních such˘ch trávníkÛ (Achillea collina,
Centaurea stoebe, Festuca spp., Koeleria macrantha,
Potentilla arenaria aj.). Efeméry se hojnûji vyskytují
pouze v jarním období a navíc jen v letech, kdy nebyl
poãátek jara such˘, takÏe mnohdy lze tuto vegetaci
rozli‰it jen jako nezarostlá místa v trávnících. V nûkter˘ch porostech dosahují velké pokryvnosti
mechorosty a li‰ejníky.
Ekologie. Centrem diverzity vegetace efemér
a sukulentÛ jsou suché stránû v tepl˘ch pahorkatinách. Analogická vegetace, ale ochuzená o ﬁadu
druhÛ efemér i sukulentÛ, byla v minulosti hojná
i na mezích, souvratích a vesnick˘ch trávnících
aÏ do podhÛﬁí, av‰ak dnes mizí. V komplexech such˘ch trávníkÛ osídlují efeméry skalní plotny, terásky
a ãela svahÛ s mûlkou kyprou pÛdou, bohatou jemnozemí. Volné plochy v trávnících se udrÏují díky
pﬁesu‰ení celého pÛdního profilu bûhem letních
období sucha, úãinkÛm stﬁídavého promrzání pÛdy
a oblev, které se vystﬁídají mnohokrát do roka
a zpÛsobují mrazové ãechrání pÛdy, a také kvÛli
mechanickému naru‰ování pﬁi pastvû, na krotovinách
hlodavcÛ a krmi‰tích zajícÛ. Na ménû such˘ch pÛdách
je tato vegetace vázána právû na mechanicky naru‰ovaná místa.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v su‰‰ích pahorkatinách
po celém území, vzácnûji i v podhÛﬁích, nejhojnûji
v oblastech s v˘skytem teplomilné flóry a s ãlenit˘m
reliéfem, napﬁ. v jihozápadní ãásti âeského stﬁedo-

hoﬁí, v údolích Berounky, stﬁední a dolní Vltavy, ﬁek
jihozápadní Moravy, v âeském a Moravském krasu
a na Pavlovsk˘ch vr‰ích. Naopak dosti vzácná je tato
vegetace v územích s mûkk˘m jílovit˘m nebo písãit˘m
podloÏím.

Poznámka k mapování. Do programu
Smaragd jsou z této jednotky zahrnuty pouze porosty s dominantním netﬁeskem v˘bûÏkat˘m (Jovibarba
globifera), zatímco do programu Natura 2000 se zahrnují v‰echny typy, a to jak s dominantními efeméry,
tak s pﬁevahou sukulentÛ. Oddûlování samostatn˘ch
typÛ s Jovibarba globifera od zbytku jednotky sice
pﬁíli‰ nevystihuje variabilitu této vegetace v âR,
kvÛli programu Smaragd je v‰ak nutné v obou níÏe
uveden˘ch podjednotkách formálnû rozli‰ovat porosty s pﬁevahou netﬁesku v˘bûÏkatého (Jovibarba
globifera) s kódy T6.1A nebo T6.2A a ostatní
porosty s kódy T6.1B nebo T6.2B.
Vzhledem k maloplo‰nému v˘skytu se vegetace
efemér a sukulentÛ mapuje zpravidla jako souãást
mozaiky s jin˘mi jednotkami, nejãastûji se such˘mi
trávníky.

T6.1 Acidofilní vegetace efemér
a sukulentÛ
Acidophilous vegetation of spring therophytes
and succulents
Natura 2000. 8230 Pioneer vegetation on siliceous rock
surfaces (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
Smaragd. 34.112 Houseleek communities (jen T6.1A,
viz také T6.2)
CORINE. 34.11 Middle European rock debris swards
Pal. Hab. 34.11 Middle European rock debris swards
EUNIS. E1.3/P-34.11 Euro-Siberian rock debris swards
Fytocenologie. Svaz Arabidopsion thalianae Passarge 1964:
Veronico vernae-Poëtum bulbosae Moravec 1967, Gageo
bohemicae-Veronicetum dillenii Korneck 1975, Arabidopsietum
thalianae Sissingh 1942, Veronico dillenii-Galietum pedemontani
Eliá‰ 1980. – Svaz Hyperico perforati-Scleranthion
perennis Moravec 1967 (viz také T3.5 a T5.5): Polytricho
piliferi-Scleranthetum perennis Moravec 1967
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd
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Ekologie. Skalní plo‰iny a terásky i naru‰ovaná
místa v nízk˘ch trávnících. Podkladem jsou tvrd‰í
horniny, napﬁ. granitoidy, ruly, sedimentární bﬁidlice
a buliÏníky.

Roz‰íﬁení. V celém areálu jednotky mimo vápencová území.
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Roz‰íﬁení acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ.

Poznámka k mapování. Vegetace písãin s v˘skytem efemérních druhÛ diagnostick˘ch pro tuto
podjednotku se mapuje v rámci podjednotek
T5.1 Jednoletá vegetace písãin nebo T5.2 Otevﬁené
trávníky písãin s paliãkovcem ‰edav˘m (Corynephorus
canescens)

OhroÏení. Pﬁirozená sukcese, ruderalizace.
Management. Na pﬁirozen˘ch lokalitách Ïádn˘,
na druhotn˘ch pastva ovcí a koz.
Literatura. Moravec 1967, Korneck 1975, Chytr˘
& Vicherek 1996.
Na skalních v˘chozech silikátov˘ch hornin v âeském masivu

Druhová kombinace

se vyskytuje nízká rozvolnûná vegetace s chmerkem vytrval˘m

Bylinné patro
Allium oleraceum – ãesnek plan˘
A. senescens subsp. montanum – ãesnek chlumní
horsk˘
Androsace elongata – pochybek prodlouÏen˘
A. septentrionalis – pochybek severní
Dg Dm
Arabidopsis thaliana – huseníãek rolní
Arenaria serpyllifolia s. lat. – píseãnice dou‰kolistá
Capsella bursa-pastoris – koko‰ka pastu‰í tobolka
Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Dm
Cerastium brachypetalum – roÏec krátkopláteãn˘
Dg
C. glutinosum – roÏec lepkav˘
Dm
C. semidecandrum – roÏec pûtimuÏn˘

(Scleranthus perennis) a mechy. T˘ﬁovice na Kﬁivoklátsku.

Struktura a druhové sloÏení. Tato podjednotka je oproti následující diferencována úãastí
ãetn˘ch acidofilních nebo acidotolerantních druhÛ.
Jsou to zejména efeméry (Arabidopsis thaliana,
Myosotis ramosissima, Veronica dillenii aj.), drobné
trvalky (napﬁ. Rumex acetosella a Scleranthus perennis),
mechy (napﬁ. Ceratodon purpureus a Racomitrium
canescens), li‰ejníky (napﬁ. Cladonia furcata) a v rÛzné
míﬁe i druhy kysel˘ch trávníkÛ (Anthoxanthum
odoratum, Festuca ovina, Jasione montana aj.).
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T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentÛ

Dg Dm
Dm

Dg Dm
Dg
Dm
Dg

Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dm
Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dm
Dg
Dm

Dg
Dg
Dg

Dg
Dg
Dg

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
– hvozdík kartouzek prav˘
Draba nemorosa – chudina hajní
Erophila verna – osívka jarní
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Festuca pallens – kostﬁava sivá
F. valesiaca – kostﬁava valiská
Gagea bohemica – kﬁivatec ãesk˘
Herniaria glabra – prÛtrÏník lys˘
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Holosteum umbellatum – plevel okoliãnat˘
Jasione montana – pavinec horsk˘
Jovibarba globifera – netﬁesk v˘bûÏkat˘
Koeleria macrantha – smûlek ‰tíhl˘
Myosotis ramosissima – pomnûnka chlumní
M. stricta – pomnûnka drobnokvûtá
Petrorhagia prolifera – hvozdíãek prorostl˘
Poa bulbosa – lipnice cibulkatá
Potentilla arenaria – mochna píseãná
P. argentea – mochna stﬁíbrná
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Scleranthus annuus – chmerek roãní
S. perennis – chmerek vytrval˘
S. polycarpos – chmerek mnohoplod˘
Sedum acre – rozchodník ostr˘
S. album – rozchodník bíl˘
S. reflexum – rozchodník skalní
S. sexangulare – rozchodník tenkolist˘
Taraxacum sect. Erythrosperma – pampeli‰ka
„ãervenoplodá“
Trifolium arvense – jetel rolní
Valerianella locusta – kozlíãek polníãek
Ventenata dubia – ovsiﬁík ‰tíhl˘
Veronica arvensis – rozrazil rolní
V. dillenii – rozrazil DilleniÛv
V. hederifolia s. lat. – rozrazil bﬁeãÈanolist˘
V. triphyllos – rozrazil trojklan˘
V. verna – rozrazil jarní
Vicia lathyroides – vikev hrachorovitá
Viola arvensis – violka rolní

Mechorosty a li‰ejníky
Dg
Cephaloziella divaricata – drobniãka Starkeova
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cetraria aculeata – pukléﬁka ostnatá
Cladonia furcata – dutohlávka rozsochatá
C. pyxidata – dutohlávka pohárovitá
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘

T6.2 Bazifilní vegetace efemér
a sukulentÛ
Basiphilous vegetation of spring therophytes
and succulents
Natura 2000. 6110 * Rupicolous calcareous or basophilic
grasslands (Alysso-Sedion albi) – prioritní stanovi‰tû
Smaragd. 34.112 Houseleek communities (jen T6.2A,
viz také T6.1)
CORINE. 34.11 Middle European rock debris swards
Pal. Hab. 34.11 Middle European rock debris swards
EUNIS. E1.3/P-34.11 Euro-Siberian rock debris swards
Fytocenologie. Svaz Alysso alyssoidis-Sedion albi
Oberdorfer et Müller in Müller 1961: Cerastietum
pumili (Oberdorfer 1957) Oberdorfer et Müller in Müller
1961, Saxifrago tridactylitae-Poëtum compressae (Kreh 1945)
Géhu et Lericq 1957, Alysso alyssoidis-Sedetum albi
Oberdorfer et Müller in Müller 1961, Poo badensis-Allietum
montani Gauckler 1967, Sempervivetum soboliferi Korneck
1975, Trifolio arvensis-Sedetum albi Vicherek in Chytr˘
et Vicherek 1996
Fyziotyp. SP Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd

Struktura a druhové sloÏení. V porostech
se uplatÀují bazifilní, zejména vápnomilné druhy
efemér (napﬁ. Arabis auriculata, Erophila spathulata,
Saxifraga tridactylites a Veronica praecox), drobn˘ch
trvalek (napﬁ. Acinos arvensis a Alyssum alyssoides),
mechÛ (napﬁ. Tortella inclinata a Tortula ruralis), játrovek (napﬁ. Mannia fragrans), li‰ejníkÛ (napﬁ. Cladonia
foliacea a Fulgensia fulgens). Hojné b˘vají sukulenty,
zejména rozchodník bíl˘ (Sedum album).
Ekologie. PﬁeváÏnû skalní plo‰iny a porostní
mezery nebo naru‰ovaná místa v such˘ch trávnících
na vápenci, ﬁidãeji na diabasu, spilitu, ãediãi a vápnit˘ch slepencích.
Roz‰íﬁení. âesk˘ kras, jihoãeské vápence, Moravsk˘
kras, okolí Ivanãic a Moravského Krumlova, Pavlovské
vrchy, vzácnûji v âeském stﬁedohoﬁí, u ·tramberka,
mimo vápence ve stﬁedních âechách i jinde.
OhroÏení. Pﬁirozená sukcese, ruderalizace.
Management. Na pﬁirozen˘ch lokalitách Ïádn˘,
na druhotn˘ch pastva ovcí a koz.
Literatura. Sádlo 1983, Chytr˘ & Vicherek 1996.
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S. album – rozchodník bíl˘
S. sexangulare – rozchodník tenkolist˘
Taraxacum sect. Erythrosperma – pampeli‰ka
„ãervenoplodá“
Thlaspi perfoliatum – penízek prorostl˘
Valerianella locusta – kozlíãek polníãek
Veronica arvensis – rozrazil rolní
V. hederifolia s. lat. – rozrazil bﬁeãÈanolist˘
V. praecox – rozrazil ãasn˘
V. triphyllos – rozrazil trojklan˘

Roz‰íﬁení bazifilní vegetace efemér a sukulentÛ.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Acinos arvensis – pamûtník rolní
Allium oleraceum – ãesnek plan˘
Dg
A. senescens subsp. montanum – ãesnek chlumní
horsk˘
Dg
Alyssum alyssoides – taﬁice kali‰ní
Androsace elongata – pochybek prodlouÏen˘
A. septentrionalis – pochybek severní
Dg Dm
Arabis auriculata – huseník ou‰kat˘
Dm
Arenaria serpyllifolia s. lat. – píseãnice dou‰kolistá
Capsella bursa-pastoris – koko‰ka pastu‰í tobolka
Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Cerastium brachypetalum – roÏec krátkopláteãn˘
Dg Dm
C. pumilum s. lat. – roÏec nízk˘
Dm
C. semidecandrum – roÏec pûtimuÏn˘
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
– hvozdík kartouzek prav˘
Dg Dm
Erodium cicutarium – pumpava obecná
Dg Dm
Erophila spathulata – osívka kulatoplodá
Dm
E. verna – osívka jarní
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Festuca pallens – kostﬁava sivá
F. valesiaca – kostﬁava valiská
Dg
Geranium pusillum – kakost maliãk˘
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Dm
Holosteum umbellatum – plevel okoliãnat˘
Dm
Jovibarba globifera – netﬁesk v˘bûÏkat˘
Koeleria macrantha – smûlek ‰tíhl˘
Dg
Medicago minima – tolice nejmen‰í
Dg
Minuartia fastigiata – kuﬁiãka svazãitá
Poa badensis – lipnice bádenská
Dm
P. bulbosa – lipnice cibulkatá
Potentilla arenaria – mochna píseãná
Dg
Saxifraga tridactylites – lomikámen trojprst˘
Scleranthus annuus – chmerek roãní
Sedum acre – rozchodník ostr˘
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Mechorosty a li‰ejníky
Cladonia convoluta – dutohlávka endiviolistá
C. foliacea – dutohlávka listovitá
C. symphycarpa – dutohlávka
Dg.
Fulgensia fulgens – bl˘skavka Ïlutá
Dg
Mannia fragrans – mozolka vonná
Dg
Pleurochaete squarrosa – bokoplodka kostrbatá
Dg
Pottia lanceolata – pozemniãka kopinatá
Psora decipiens – stroupka plamivá
Toninia sedifolia – toninie bublinatá
Dg
Tortella inclinata – vijozub nach˘len˘
Tortula ruralis – rourkatec obecn˘
Weissia spp. – termovka

Na naru‰ovan˘ch místech v such˘ch trávnících na vápenci se
v ãasném jaru vyvíjejí porosty drobn˘ch a krátkovûk˘ch jednoletek.
Stránská skála u Brna.

T7 Slaniska

T7 Slaniska
Inland salt marshes
Jiﬁí Sádlo
Natura 2000. 1340 * Inland salt meadows – prioritní stanovi‰tû
Smaragd. 15.4 Suboceanic inland salt meadows
CORINE. 15.4 Continental salt meadows
Pal. Hab. 15.4 Suboceanic inland salt meadows
EUNIS. B4.1 Sub-oceanic inland salt marshes
Fytocenologie. Svaz Scorzonero-Juncion gerardii
(Wendelberger 1943) Vicherek 1973: Junco gerardiiScorzoneretum parviflorae (Wenzl 1934) Wendelberger 1943,
Loto-Potentilletum anserinae Vicherek 1973, AgrostioCaricetum secalinae Vicherek 1973, Blysmo-Juncetum
compressi Tüxen 1950, Agrostio-Caricetum distantis
(Rapaics 1927) Soó 1939, Meliloto-Caricetum otrubae
Vicherek 1973. – Svaz Puccinellion limosae Soó 1933
corr. Wendelberger 1943: Puccinellietum limosae Soó 1936
Fyziotyp. MT Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska

Struktura a druhové sloÏení. Louky, pastviny
a ruderální trávníky slan˘ch pÛd. Porosty mohou
b˘t otevﬁené i uzavﬁené, s travinnou nebo bylinnou
dominantou, mechové patro zpravidla chybí. ·kála
druhÛ sahá od obligátních halofytÛ po druhy
bez specifické vazby na slané pÛdy, pouze se zv˘‰enou odolností proti zasolení. Druhy slan˘ch pÛd
(napﬁ. Aster tripolium subsp. pannonicus, Carex secalina,
Glaux maritima, Juncus gerardii, Lotus glaber, Melilotus
macrorrhiza, Plantago maritima subsp. ciliata, Puccinellia
distans a Scorzonera parviflora) se v porostech kombinují s druhy mezofilních trávníkÛ a luk (Centaurea
jacea, Cirsium canum, Deschampsia cespitosa, Festuca
arundinacea, F. pratensis, Silaum silaus aj.), druhy
tûÏ‰ích a stﬁídavû vlhk˘ch pÛd (Carex distans, C. flacca,
C. tomentosa, Ononis spinosa, Tetragonolobus maritimus)
a ãetn˘mi druhy ruderálními (napﬁ. Agrostis gigantea,
A. stolonifera, Carex hirta, Elytrigia repens, Potentilla
anserina, Ranunculus repens, Trifolium fragiferum).
Na‰e slaniska b˘vají v terénu pomûrnû nenápadná,
zdánlivû degradovaná ruderalizací a snadno zamûnitelná s bûÏnou luãní nebo ruderální vegetací.

Podobn˘ efekt mÛÏe mít i jednostranné pﬁezásobení
uhliãitanem vápenat˘m nebo nitráty. Slaniska vznikají
(a) v okolí minerálních pramenÛ, (b) v mokﬁadech
su‰‰ích oblastí, kde v˘par pﬁevy‰uje zasakování, takÏe
ionty solí vzlínající v pÛdním profilu se hromadí
pﬁi povrchu (napﬁ. v okolí bûÏn˘ch pramenÛ, na úpatí
slínit˘ch bíl˘ch strání, v periodicky podmáãen˘ch
nivách men‰ích tokÛ a v bezodtok˘ch terénních
sníÏeninách), a (c) na ruderalizovan˘ch místech,
zejména kolem návesních rybníãkÛ a v okolí solen˘ch
vozovek. V minulosti byly tyto porosty vyuÏívány
nejãastûji jako chudé pastviny pro drÛbeÏ, pﬁípadnû
ovce, kozy, konû nebo hovûzí dobytek. Nad pﬁirozen˘mi lokalitami dnes daleko pﬁevaÏují lokality
antropogenní, vût‰inou ruderálního charakteru.

Roz‰íﬁení. Vzácnû v nejzápadnûj‰ích âechách
(Soos, Slavkovsk˘ les), hojnûji v níÏinû od Mostecka
po Neratovicko a na jiÏní Moravû v okolí Mikulova
(u rybníka Nesytu a obcí Novosedly a Dobré Pole).
Fragmentární porosty se vyskytují vzácnû v úvalovit˘ch údolích Trkmanky, dolní Litavy a Svratky jiÏnû
od Brna, Jevi‰ovky a Dyje západnû od Hru‰ovan
nad Jevi‰ovkou a u Radûjova v Bíl˘ch Karpatech.
Nûkdej‰í velkoplo‰né roz‰íﬁení slanisk jihov˘chodnû od Brna, kde byla i slaná jezera u Mûnína, âejãe
a Kobylí, a v povodí Srpiny na Mostecku bylo zásadnû omezeno uÏ v 19. a zaãátkem 20. století.

Variabilita. Slaniska na jiÏní Moravû s fytogeografick˘mi návaznostmi na kontinentální slaniska
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Ekologie. Slané pÛdy jsou tûÏké, zásadité, bohaté
ionty lehce rozpustn˘ch solí (K+, Na+, Ca2+, Mg2+,
Cl–, SO42–, CO32– a NO3–), v zimû a na jaﬁe zamokﬁené
a po zbytek roku zpravidla vyschlé. Vysoká koncentrace solí pÛsobí na mnoho organismÛ toxicky
a naru‰uje osmotickou rovnováhu v buÀkách.
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Roz‰íﬁení slanisk.
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panonské oblasti mají bohat‰í zastoupení halofytÛ.
Obligátní halofyty se zde vyskytují hlavnû na místech
více ovlivnûn˘ch podzemní vodou, napﬁ. v r˘hách
vyhrnut˘ch na slanisku u Nesytu, zatímco na su‰‰ích
místech rostou trávníky s vy‰‰ím podílem luãních
a ruderálních druhÛ. Lokality v teplé oblasti âech
jsou floristicky ménû v˘razné a podobají se vnitrozemsk˘m slaniskÛm oceanické západní Evropy.
V chladnûj‰í oblasti západních âech tvoﬁí slaniska
vegetaãní komplex s ra‰elini‰ti.

Poznámka k mapování. Pﬁi mapování se nezaznamenávají porosty v silniãních pﬁíkopech a na místech ovlivnûn˘ch dÛlní nebo lomovou ãinností s v˘jimkou takov˘ch lokalit, kde se vyskytuje vût‰í
mnoÏství slanomiln˘ch druhÛ nebo i jednotlivé
druhy z âerveného seznamu. Nemapují se porosty
se zblochancem oddálen˘m (Puccinellia distans)
podél solen˘ch vozovek.
OhroÏení. Zmûny vodního reÏimu, úplná rudera-

Dm
Dm
Dg Dm
Dm
Dg

Dg Dm
Dg
Dg

Dg
Dm
Dg

lizace, pﬁirozená sukcese.

Dg
Dg

Management. Pastva drÛbeÏe, ovcí, koz nebo ho-

Dg

vûzího dobytka, kosení, mechanické naru‰ování,
udrÏování vhodného vodního reÏimu.

Literatura. Vicherek 1973, Grulich 1987, Toman
1988b, Danihelka & Hanu‰ová 1995, Chocholou‰ková
& Vanûãková 1998.

Dg
Dg
Dg
Dg
Dg Dm

Chenopodium glaucum – merlík siv˘
Cirsium canum – pcháã ‰ed˘
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Elytrigia repens – p˘r plaziv˘
Festuca arundinacea – kostﬁava rákosovitá
F. pratensis – kostﬁava luãní
Glaux maritima – sivûnka pﬁímoﬁská
Inula britannica – oman britsk˘
Juncus compressus – sítina smáãknutá
J. gerardii – sítina Gerardova
Lotus glaber – ‰tírovník tenkolist˘
Melilotus macrorrhiza – komonice zubatá
Odontites vernus subsp. serotinus – zdravínek jarní
pozdní
Ononis spinosa – jehlice trnitá
Plantago maritima subsp. ciliata – jitrocel pﬁímoﬁsk˘
brvit˘
Potentilla anserina – mochna husí
Puccinellia distans – zblochanec oddálen˘
Pulegium vulgare – polej obecná
Pulicaria dysenterica – ble‰ník úplaviãn˘
P. vulgaris – ble‰ník obecn˘
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Scorzonera parviflora – hadí mord maloúborn˘
Scutellaria hastifolia – ‰i‰ák hrálovit˘
Silaum silaus – koromáã ole‰níkov˘
Spergularia maritima – kuﬁinka obroubená
S. salina – kuﬁinka solná
Taraxacum bessarabicum – pampeli‰ka besarabská
Tetragonolobus maritimus – ledenec pﬁímoﬁsk˘
Trifolium fragiferum – jetel jahodnat˘

Druhová kombinace
Dm
Dm
Dg
Dg

Dg
Dg Dm

Dg
Dg

Dg

156

Agrostis gigantea – psineãek velik˘
A. stolonifera – psineãek v˘bûÏkat˘
Aster tripolium subsp. pannonicus – hvûzdnice
slanistá panonská
Atriplex prostrata subsp. latifolia – lebeda hrálovitá
‰irokolistá
Blysmus compressus – skﬁípinka smáãknutá
Bolboschoenus maritimus – kamy‰ník pﬁímoﬁsk˘
Bupleurum tenuissimum – prorostlík nejtenãí
Carex distans – ostﬁice oddálená
C. flacca – ostﬁice chabá
C. hirta – ostﬁice srstnatá
C. otrubae – ostﬁice Otrubova
C. secalina – ostﬁice Ïitná
C. tomentosa – ostﬁice plstnatá
Centaurea jacea – chrpa luãní
Centaurium pulchellum – zemûÏluã spanilá

Slaniska pﬁipomínají na první pohled ruderální vegetaci. Na ãásti
slaniska u jiÏního okraje rybníku Nesyt u Valtic pﬁevládá v létû Ïlutû
kvetoucí ble‰ník úplaviãn˘ (Pulicaria dysenterica).

T8.1 Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin

T8 NíÏinná aÏ horská vﬁesovi‰tû
Lowland to montane heaths
Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace

Struktura a druhové sloÏení. Porosty s do-

drobn˘ch keﬁíãkÛ s pﬁevahou vﬁesu obecného
(Calluna vulgaris), v horsk˘ch a podhorsk˘ch polohách
téÏ s borÛvkou (Vaccinium myrtillus) a brusinkou
(V. vitis-idaea), v pahorkatinû jihozápadní Moravy
i s kruãinkou chlupatou (Genista pilosa). Pﬁimí‰eny
jsou rÛzné trávy, ostﬁice a ‰irokolisté byliny, celkovû
v‰ak jde o vegetaci druhovû chudou. V˘znamnû se
uplatÀují mechorosty a li‰ejníky.

minancí vﬁesu obecného (Calluna vulgaris), na jihozápadní Moravû také s kruãinkou chlupatou (Genista
pilosa). Brusnice (Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea)
zcela chybûjí nebo jsou zastoupeny jen vzácnû a mají
nízkou vitalitu. V porostech jsou hojné suchomilné
acidofyty (Agrostis vinealis, Festuca ovina, Hieracium
pilosella, Jasione montana, Rumex acetosella,
Scleranthus perennis aj.), nûkde se uplatÀují i druhy
such˘ch trávníkÛ (Asperula cynanchica, Avenula
pratensis, Carex humilis, Dianthus carthusianorum s. lat.,
Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Thymus
praecox aj.). Pod keﬁíãky vﬁesu jsou pravidelnû
pﬁítomny plazivé pol‰táﬁovité mechy, nejãastûji
Hypnum cupressiforme, a na volné pÛdû pﬁevládají
vrcholoplodé mechy (zejména Ceratodon purpureus,
Polytrichum juniperinum a P. piliferum) a li‰ejníky
(napﬁ. zástupci rodÛ Cetraria a Cladonia).

Ekologie. Primární v˘skyty se nacházejí na skalních hranách a v˘chozech Ïivinami chud˘ch hornin.
Sekundární v˘skyty vznikají po odlesnûní na místech
acidofilních doubrav, borov˘ch doubrav, acidofilních
buãin, reliktních borÛ a smrãin. PÛdy jsou minerálnû
chudé, mûlké nebo hlub‰í s vyluhovan˘m pÛdním
horizontem. Rozkladem opadu z keﬁíãkÛ dochází
k okyselování pÛdy. Pﬁi zastínûní tato svûtlomilná
vegetace rychle ustupuje.

Ekologie. Zpravidla jde o vegetaci sekundární,
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû aÏ vzácnû v rÛzn˘ch
oblastech âeského masivu, v Karpatech zcela ojedinûle. Porosty jsou zpravidla maloplo‰né.

T8.1 Suchá vﬁesovi‰tû níÏin
a pahorkatin
Dry lowland and colline heaths

vzniklou po odlesnûní na místech acidofilních nebo
teplomiln˘ch doubrav, ale vzácnû se vﬁesovi‰tû vyskytují i primárnû na skalních hranách. Geologick˘m
podkladem jsou Ïivinami chudé bﬁidlice, Ïuly, ruly,
fonolity, trachyty, kyselé pískovce a písky.
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Natura 2000. 4030 European dry heaths (viz také T8.2 a T8.3),
5130 Juniperus communis formations on heaths
or calcareous grasslands (jen T8.1A, viz také T3.4 a T8.2)
Smaragd. 31.2 European dry heaths (viz také T8.2 a T8.3)
CORINE. 31.2 Dry heaths
Pal. Hab. 31.2 European dry heaths
EUNIS. F4.2 Dry heaths
Fytocenologie. Svaz Euphorbio-Callunion Schubert 1960:
Euphorbio cyparissiae-Callunetum Schubert 1960, CladonioCallunetum Krieger 1937, Antherico-Callunetum Stöcker
in Schubert 1960, Carici humilis-Callunetum Ambrozek
et Chytr˘ 1990, Agrostio vinealis-Genistetum pilosae Ambrozek
et Chytr˘ 1990. – Svaz Genistion Böcher 1943 (viz také
A2.1 a T8.2): Calluno-Deschampsietum Tüxen 1968
Fyziotyp. AT Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva

65

49°

70

12°

13°

14°

15°

16°

17°

18°

19°

Roz‰íﬁení such˘ch vﬁesovi‰È níÏin a pahorkatin.

Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí, Ralská pahorkatina,
pískovcové oblasti severních a v˘chodních âech,
Roudnicko, terasy Labe, stﬁední Poohﬁí, Kokoﬁínsko,
nejbliÏ‰í okolí Prahy a Plznû, Kﬁivoklátsko,
Znojemsko (zde hojnûji), stﬁední Pojihlaví, Mal˘
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OhroÏení. ZarÛstání stromy a keﬁi, obohacování
dusíkem z atmosférick˘ch spadÛ a následné ‰íﬁení
konkurenãnû silnûj‰ích bylin na úkor keﬁíãkÛ, absence pastvy, vypalování nebo jiného naru‰ování
porostÛ.

Management. OdstraÀování náletov˘ch dﬁevin,
pastva ovcí, vypalování, umûlé obnaÏování minerální
pÛdy.
Literatura. Kubíková 1976, 1982, Kubíková
& Molíková 1981, Kolbek 1985, Ambrozek & Chytr˘
1990, Chytr˘ et al. 1997, Kuãera & Mannová 1998.
Druhová kombinace

U HavraníkÛ na Znojemsku se vyskytují suchá vﬁesovi‰tû v mozaice
s acidofilními such˘mi trávníky. S v˘jimkou velmi mûlk˘ch pÛd v okolí
skalních v˘chozÛ jsou vﬁesovi‰tû pﬁi neobhospodaﬁování ohroÏena
expanzí ovsíku vyv˘‰eného (Arrhenatherum elatius).

Kosíﬁ u Olomouce, Opavsko, Krnovsko a OsoblaÏsko,
vzácnû i jinde.

Variabilita. Podjednotka zahrnuje na jedné stranû chudé typy s vﬁesem, mechy a li‰ejníky, v nichÏ
se jen sporadicky vyskytují trávy a ‰irokolisté byliny,
na druhé stranû druhovû bohatá vﬁesovi‰tû s v˘razn˘m zastoupení druhÛ such˘ch trávníkÛ. Na jihozápadní Moravû se místy nacházejí suchá vﬁesovi‰tû
s dominancí kruãinky chlupaté (Genista pilosa).

Poznámka k mapování. Pﬁi mapování pro program Natura 2000 se rozli‰ují suchá vﬁesovi‰tû
níÏin a pahorkatin s v˘skytem jalovce obecného
(T8.1A) a bez v˘skytu jalovce obecného (T8.1B).
V prvním pﬁípadû jde o vﬁesovi‰tní pastviny, na kter˘ch se roz‰íﬁily rozvolnûné porosty jalovce.
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Bylinné patro
Achillea collina – ﬁebﬁíãek chlumní
Dg
Agrostis vinealis – psineãek tuh˘
Anthoxanthum odoratum – tomka vonná
Asperula cynanchica – maﬁinka psí
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Avenula pratensis – ovsíﬁ luãní
Dg Dm
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Carex humilis – ostﬁice nízká
Dianthus carthusianorum s. lat. – hvozdík kartouzek
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
Dg Dm
Genista pilosa – kruãinka chlupatá
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Jasione montana – pavinec horsk˘
Pimpinella saxifraga – bedrník obecn˘
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Scleranthus perennis – chmerek vytrval˘
Thymus praecox – mateﬁídou‰ka ãasná
Mechorosty a li‰ejníky
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cetraria aculeata – pukléﬁka ostnatá
C. ericetorum – pukléﬁka vﬁesovi‰tní
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. furcata – dutohlávka rozsochatá
C. rangiferina – dutohlávka sobí
Dg
C. strepsilis – dutohlávka modrozelená
C. uncialis – dutohlávka hvûzdovitá
Dibaeis baeomyces – malohubka rÛÏová
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘
Dg
Pycnothelia papillaria – dutohlávka bradavkovitá
Racomitrium canescens – zoubkoãepka ‰edá

T8.2 Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû

T8.2 Sekundární podhorská
a horská vﬁesovi‰tû
Secondary submontane and montane heaths
Natura 2000. 4030 European dry heaths (viz také T8.1
a T8.3), 5130 Juniperus communis formations on heaths
or calcareous grasslands (jen T8.2A, viz také T3.4 a T8.1)
Smaragd. 31.2 European dry heaths (viz také T8.1 a T8.3)
CORINE. 31.213 Hercynian Vaccinium heaths
Pal. Hab. 31.213 Hercynian Vaccinium heaths
EUNIS. F4.2/P-31.21 Sub-montane Vaccinium-Calluna heaths
Fytocenologie. Svaz Genistion Böcher 1943 (viz také A2.1
a T8.1): Genisto germanicae-Callunetum Oberdorfer 1978,
Calluno-Vaccinietum Büker 1942, Arnico montanae-Callunetum
Schubert 1960
Fyziotyp. AT Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva

druhy acidofilních lesÛ (napﬁ. Avenella flexuosa,
Melampyrum pratense a Solidago virgaurea subsp.
virgaurea) a horsk˘ch pastvin (napﬁ. Deschampsia
cespitosa, Nardus stricta a Potentilla erecta). Silnû b˘vá
vyvinuto mechové patro (Cladonia spp., Pleurozium
schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum commune,
Ptilidium ciliare aj.).

Ekologie. Sekundární vegetace vzniklá po odlesnûní na místech acidofilních buãin, borÛ a horsk˘ch
smrãin, zpravidla na opu‰tûn˘ch nebo ochuzen˘ch
pastvinách, naru‰ovan˘ch okrajích cest a na haldách
hlu‰iny navr‰en˘ch pﬁi nûkdej‰í tûÏbû rud. PÛdy mají
kyselou reakci.

Roz‰íﬁení. ·umava a Po‰umaví, Slavkovsk˘ les,
Kru‰né hory, LuÏické hory, Jizerské hory, Krkono‰e,
Podkrkono‰í, Brdy, âeskomoravská vrchovina,
Orlické hory, Lan‰krounská kotlina, Hrub˘ Jeseník
a vzácnû i dal‰í místa v horsk˘ch a podhorsk˘ch
polohách âeského masivu. V karpatské ãásti âR velmi vzácnû (Vﬁesovi‰tû Bílová v Host˘nsk˘ch vr‰ích).
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Roz‰íﬁení sekundárních podhorsk˘ch a horsk˘ch vﬁesovi‰È.

Poznámka k mapování. Pﬁi mapování pro program Natura 2000 se rozli‰ují sekundární podhorská
a horská vﬁesovi‰tû s v˘skytem jalovce obecného
(T8.2A) a bez v˘skytu jalovce obecného (T8.2B).
Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû se ãasto
vyskytují v mozaice s podjednotkou T2.3 Podhorské
a horské smilkové trávníky.
Vﬁesovi‰tû KﬁíÏky ve Slavkovském lese s prhou arnikou (Arnica montana),
vﬁesem obecn˘m (Calluna vulgaris), vﬁesovcem pleÈov˘m (Erica herbacea)

OhroÏení. ZarÛstání stromy a keﬁi, obohacování

a brusnicemi (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea).

dusíkem z atmosférick˘ch spadÛ, absence pastvy,
vypalování nebo jiného naru‰ování porostÛ.

Struktura a druhové sloÏení. Dominantou
je vﬁes obecn˘ (Calluna vulgaris) spolu s borÛvkou
(Vaccinium myrtillus) nebo brusinkou (V. vitis-idaea).
Teplomilné byliny chybûjí, místo nich se vyskytují

Management. OdstraÀování náletov˘ch dﬁevin,
pastva ovcí, vypalování, umûlé obnaÏování pÛdního
povrchu.
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T Sekundární trávníky a vﬁesovi‰tû

Literatura. Geringhoff & Daniëls 1998, Sofron
1998.

Druhová kombinace
Bylinné patro
Dg
Arnica montana – prha arnika
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg Dm
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Dg
Genista germanica – kruãinka nûmecká
Dg
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Nardus stricta – smilka tuhá
Potentilla erecta – mochna nátrÏník
Solidago virgaurea subsp. virgaurea – zlatob˘l obecn˘
prav˘
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dg Dm
V. vitis-idaea – brusinka
Mechorosty a li‰ejníky
Cetraria islandica – pukléﬁka islandská
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. rangiferina – dutohlávka sobí
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Pohlia nutans – paprutka nicí
Polytrichum commune – ploník obecn˘
Ptilidium ciliare – brvitec chlupat˘

T8.3 Brusnicová vegetace skal
a drolin
Vaccinium vegetation of cliffs and boulder screes
Natura 2000. 4030 European dry heaths (viz také T8.1 a T8.2)
Smaragd. 31.2 European dry heaths (viz také T8.1 a T8.2)
CORINE. 31.213 Hercynian Vaccinium heaths
Pal. Hab. 31.213 Hercynian Vaccinium heaths
EUNIS. F4.2/P-31.21 Sub-montane Vaccinium-Calluna heaths
Fytocenologie. Svaz Vaccinion Böcher 1943 (viz také S1.3
a A2.2): Rhodococco-Vaccinietum myrtilli S˘kora 1972,
Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum S˘kora 1972
(pouze porosty s dominancí Vaccinium myrtillus), ConvallarioVaccinietum myrtilli S˘kora 1972, Ledo-Vaccinietum
vitis-idaeae S˘kora et Hadaã 1984
Fyziotyp. AT Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva

Struktura a druhové sloÏení. Druhovû
chudá vegetace s dominantní borÛvkou (Vaccinium
myrtillus), nûkdy také s brusinkou (V. vitis-idaea)
a vzácnû i s medvûdicí lékaﬁskou (Arctostaphylos
uva-ursi). Dále se vyskytuje nûkolik málo druhÛ
acidofilních buãin a doubrav, napﬁ. Avenella flexuosa,
Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Convallaria
majalis a Luzula luzuloides subsp. luzuloides. V nûkter˘ch porostech b˘vá pﬁimí‰en vﬁes obecn˘ (Calluna
vulgaris) a pomûrnû ãasto se vyskytuje také ostruÏiník
maliník (Rubus idaeus) a niÏ‰í jedinci jeﬁábu ptaãího
pravého (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia). Tyto dﬁeviny v‰ak mají nízkou pokryvnost. Na vlhãích skalních
teráskách v Labsk˘ch pískovcích a na Broumovsku se
mÛÏe vyskytovat také rojovník bahenní (Ledum
palustre) spolu s ra‰eliníky (Sphagnum girgensohnii).
Hojné jsou mechy, napﬁ. Dicranum scoparium,
Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum.
Ekologie. Primární nelesní vegetace na skalních
hranách, teráskách strm˘ch skal a drolinách minerálnû chud‰ích hornin, zejména pískovcÛ âeské
kﬁídové tabule, trachytick˘ch vulkanitÛ a Ïivinami
chud˘ch prvohorních a pﬁedprvohorních hornin.
V keﬁíãkov˘ch porostech ãasto dochází ke hromadûní surového humusu. Zpravidla jde o pﬁirozenou
lemovou vegetaci na svûtlinách a okrajích acidofilních
doubrav, buãin nebo borÛ.
Roz‰íﬁení. Pískovcová skalní mûsta v âeské

Dominantou sekundárních vﬁesovi‰È je nejãastûji svûtlomiln˘ a na Ïiviny
nenároãn˘ keﬁík vﬁes obecn˘ (Calluna vulgaris).
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kﬁídové tabuli, vulkanické kopce LuÏick˘ch hor,
âeského stﬁedohoﬁí a Ralské pahorkatiny, Jizerské

T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin

hory, údolí Jizery u Semil, Adr‰pa‰sko-Teplické
skály, DÏbán, Brdy, ·umava, vzácnû ﬁíãní údolí jihozápadní Moravy i jinde. Roz‰íﬁení není dosud dobﬁe
známo a patrnû je rozsáhlej‰í.
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Roz‰íﬁení brusnicové vegetace skal a drolin.

Poznámka k mapování. Do této jednotky se
zahrnují pouze primární porosty v pﬁirozen˘ch
vegetaãních komplexech s mozaikami lesa a lesních
svûtlin, pﬁípadnû bezlesí. Témûﬁ shodné druhové
sloÏení má sekundární brusnicová vegetace na pasekách a antropicky podmínûn˘ch lesních okrajích
v horsk˘ch a podhorsk˘ch oblastech na kysel˘ch
horninách. Tyto sekundární biotopy se do podjednotky nezahrnují a mapují se v rámci jednotky
X10 Paseky s podrostem pÛvodního lesa. Primární
vegetace s analogick˘m druhov˘m sloÏením, ale dominancí travin, napﬁ. tﬁtiny rákosovité (Calamagrostis
arundinacea), se zahrnuje do podjednotky S1.3
Vysokostébelné trávníky skalních terásek.

Keﬁové patro
Rubus idaeus – ostruÏiník maliník
R. plicatus – ostruÏiník zﬁasen˘
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Bylinné patro
Dg
Arctostaphylos uva-ursi – medvûdice lékaﬁská
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg
Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
C. villosa – tﬁtina chloupkatá
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Dm
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Huperzia selago – vranec jedlov˘
Ledum palustre – rojovník bahenní
Dg
Luzula luzuloides subsp. luzuloides – bika hajní pravá
Polygala chamaebuxus – zimostrázek alpsk˘
Dg Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dg Dm
V. vitis-idaea – brusinka
Mechorosty
Dicranum scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘

Hrana V˘ﬁích skal pod Mile‰ovkou v âeském stﬁedohoﬁí s porostem nízkého brusnicovitého keﬁíku medvûdice lékaﬁské (Arctostaphylos uva-ursi).
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K Kﬁoviny

K1 Mokﬁadní vrbiny
Willow carrs
Zdenka Neuhäuslová
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 44.92 Mire willow scrub
Pal. Hab. 44.92 Mire willow scrub
EUNIS. G1.6/P-44.92 Willow carrs and fen scrubs
Fytocenologie. Svaz Salicion cinereae Müller et Görs
ex Passarge 1961: Salici-Franguletum Malcuit 1929,
Salicetum pentandro-auritae Passarge 1957, Salicetum
pentandro-cinereae Passarge 1961. – Svaz Lonicero-Rubion
sylvatici Tüxen et Neumann ex Wittig 1977: Rubus
plicatus-Frangula alnus spol.
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Geobiocenologie. 1–3 BC 5b Alni glutinosae-saliceta inf. et sup.
(ol‰ové vrbiny n. a v. st.) (viz také L2.4), 2–4 (A)AB 5b
Betuli-alneta sup. (bﬁezové ol‰iny v. st) (viz také L1 a L10.1),
3–4 B–BC 5b Alneta sup. (ol‰iny v. st.) (viz také L1),
5 (A)B–BC 5b Picei-alneta (smrkové ol‰iny) (viz také L1)

Lysimachia vulgaris, Phragmites australis aj.) a druhy
ra‰elini‰È (Agrostis canina, Eriophorum angustifolium,
Potentilla palustris, Valeriana dioica, Viola palustris aj.).
Vzácnû se vyskytují ohroÏené druhy Dryopteris cristata,
Iris pseudacorus, Menyanthes trifoliata a Thelypteris
palustris.

Ekologie. Terénní sníÏeniny s podzemní vodou
dlouhodobû stagnující u povrchu pÛdy nebo nad ním,
litorál rybníkÛ, lesní mokﬁady a opu‰tûné vlhké
louky na glejov˘ch nebo ra‰elinn˘ch pÛdách od níÏin
do podhÛﬁí.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení mokﬁadních vrbin.

Roz‰íﬁení. Maloplo‰n˘ v˘skyt po celém území âR,

Mokﬁadní vrbiny s vrbou popelavou (Salix cinerea) se ãasto vyskytují

hojnûji v rybniãních oblastech, napﬁ. na Chebsku,
âeskolipsku, v jihoãesk˘ch pánvích, dále na ·umavû,
v Îelezn˘ch horách a v úvalech moravsk˘ch ﬁek.

na podmáãen˘ch pÛdách s vysokou hladinou podzemní vody
v blízkosti rybníkÛ. Ostrov nad Ohﬁí.

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé keﬁové
nebo stromové vrbiny s dominancí vrb Salix aurita,
S. cinerea nebo S. pentandra, ostruÏiníkÛ Rubus
nessensis nebo R. plicatus, ãast˘m v˘skytem kru‰iny
ol‰ové (Frangula alnus) a s pﬁímûsí stﬁemchy obecné
(Prunus padus subsp. padus). Vyznaãují se neostrou
hranicí mezi keﬁov˘m a stromov˘m patrem. V jiÏních
a jihozápadních âechách se uplatÀuje také autochtonní tavolník vrbolist˘ (Spiraea salicifolia). V bylinném patﬁe jsou hojné druhy mokﬁadÛ, zvlá‰tû
rákosin (Carex acuta, C. vesicaria, Equisetum fluviatile,
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Variabilita. Na Ïivinami chud˘ch pÛdách je ãast˘
v˘skyt ra‰elinn˘ch druhÛ a oligotrofních mechÛ,
na pÛdách Ïivinami bohat‰ích naopak pﬁevládají
ostﬁice Carex acutiformis a C. riparia.
OhroÏení. Vodohospodáﬁské úpravy a vysou‰ení
pozemkÛ, v˘sadba smrku na odvodnûné pozemky.
Management. Zachování vodního reÏimu krajiny
a pﬁirozené dﬁevinné skladby porostÛ.

Literatura. ·marda 1961, Jeník 1983, Jirásek 1998,
Holub & Kuãera 2001.

K2.1 Vrbové kﬁoviny hlinit˘ch a písãit˘ch náplavÛ

Druhová kombinace
Keﬁové patro
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Dm
Rubus barrandienicus – ostruÏiník barrandiensk˘
R. idaeus – ostruÏiník maliník
R. koehleri – ostruÏiník pichlav˘
Dg Dm
R. nessensis – ostruÏiník vzpﬁímen˘
Dm
R. pedemontanus – ostruÏiník Ïláznat˘
Dm
R. plicatus – ostruÏiník zﬁasen˘
Dm
R. sulcatus – ostruÏiník brázdit˘
Dg Dm
Salix aurita – vrba u‰atá
Dg Dm
S. cinerea – vrba popelavá
Dg Dm
S. pentandra – vrba pûtimuÏná
Dg Dm
Spiraea salicifolia – tavolník vrbolist˘

Bylinné patro
Angelica sylvestris – dûhel lesní
Caltha palustris – blatouch bahenní
Carex acuta – ostﬁice ‰tíhlá
C. brizoides – ostﬁice tﬁeslicovitá
C. vesicaria – ostﬁice mûch˘ﬁkatá
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Equisetum fluviatile – pﬁesliãka poﬁíãní
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria – tuÏebník
jilmov˘ prav˘
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Lythrum salicaria – kyprej vrbice
Dm
Phragmites australis – rákos obecn˘
Scirpus sylvaticus – skﬁípina lesní

K2 Vrbové kﬁoviny podél vodních tokÛ
Riverine willow scrub
Zdenka Neuhäuslová & Martin Koãí

Struktura a druhové sloÏení. Vegetace
keﬁov˘ch vrb na bﬁezích a ‰tûrkov˘ch náplavech tokÛ
vytváﬁí více nebo ménû uzavﬁené porosty dosahující
v˘‰ky 2–5(–10) m. SloÏení bylinného patra je zpravidla velmi rÛznorodé. UplatÀují se druhy rÛzn˘ch
ekologick˘ch nárokÛ vãetnû druhÛ vlhkomiln˘ch,
druhÛ nitrofilní bylinné vegetace i druhÛ ruderálních.
Mechové patro ve vût‰inû porostÛ chybí.

Ekologie. Bﬁehy ﬁek a vût‰ích potokÛ od níÏin
do podhÛﬁí, pﬁeváÏnû mezi 200–550 m n. m., a ‰tûrkové náplavy na stﬁedních a horních tocích. Vrbové
kﬁoviny jsou vystaveny mechanickému pÛsobení
silného vodního proudu, kter˘ omezuje rozvoj
stromové vegetace. U divoãících podhorsk˘ch tokÛ
b˘vá vegetace po‰kozována hrubozrnn˘m ‰tûrkem
pﬁemísÈovan˘m pﬁi povodních. PÛdy pod pﬁirozen˘mi
porosty jsou pﬁeváÏnû slabû vyvinuté. Naproti tomu
u druhotn˘ch vrbov˘ch kﬁovin, vznikl˘ch na místû
vykácen˘ch luÏních lesÛ, se ãasto nacházejí hluboké
aluviální pÛdy. Porosty nesná‰ejí vût‰í zastínûní.

K2.1 Vrbové kﬁoviny hlinit˘ch
a písãit˘ch náplavÛ
Willow scrub of loamy and sandy river banks
Natura 2000. –
Smaragd. 44.1 Riparian willow formations (viz také M4.2,
K2.2 a L2.4)
CORINE. 44.121 Almond willow-osier scrub,
24.32 Vegetated river sand banks
Pal. Hab. 44.121 Almond willow-osier scrub,
24.32 Vegetated river sand banks
EUNIS. G1.1/P-44.12 Lowland and collinar riverine willow
scrub, C3.5/P-24.32 Sparsely vegetated river sand banks
Fytocenologie. Svaz Salicion triandrae Müller et Görs 1958:
Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al.
1995. – Svaz Salicion albae Soó 1930 (viz také L2.4):
Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis Müller et Görs 1958
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Geobiocenologie. 1–2 B–C 5a Saliceta albae inf. et sup.
(vrbiny vrby bílé n. a v. st.) (viz také L2.3), 3–5 B–C 5a
Saliceta fragilis inf. et sup. (vrbiny vrby kﬁehké n. a v. st.)
(viz také K2.2)

Roz‰íﬁení. Dolní a stﬁední toky ﬁek a vût‰ích

Struktura a druhové sloÏení. Více nebo ménû

potokÛ po celé âR, roz‰íﬁení v‰ak není dostateãnû
známé.

zapojené porosty keﬁov˘ch vrb s dominancí vrby
trojmuÏné (Salix triandra), vrby ko‰íkáﬁské (S. viminalis)
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K Kﬁoviny

Porosty kﬁovit˘ch vrb lemují hlavnû stﬁední toky ﬁek. Oslava pod Ketkovsk˘m hradem.

nebo vrby kﬁehké (S. fragilis) na bﬁezích vodních tokÛ.
V˘‰ka porostÛ se pohybuje mezi 2–5(–10) m,
pﬁiãemÏ hranice mezi keﬁov˘m a stromov˘m patrem
b˘vá nûkdy nezﬁetelná. PﬁíleÏitostná pﬁevaha vrby
kﬁehké (Salix fragilis) ve stromovém patﬁe na úkor
patra keﬁového je zpravidla v˘sledkem lidsk˘ch
zásahÛ. Pﬁítomnost ol‰e lepkavé (Alnus glutinosa)
ukazuje smûr dal‰í sukcese k luÏním lesÛm. Druhové
sloÏení bylinného patra je zpravidla velmi rÛznorodé,
pﬁítomny jsou druhy rÛzn˘ch ekologick˘ch nárokÛ.
âasté jsou zvlá‰tû druhy nitrofilní bylinné vegetace
a luk. Na vlhk˘ch aÏ mokr˘ch pÛdách pﬁevládá
Phalaris arundinacea, na ãerstvû vlhk˘ch pÛdách Urtica
dioica, místy b˘vají hojné Aegopodium podagraria,
Lamium maculatum a Stellaria nemorum, ve vy‰‰ích
nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách také Chaerophyllum hirsutum.
Jarní aspekt ãasto tvoﬁí Ficaria bulbifera. Mechové
patro ve vût‰inû porostÛ chybí.

Slabû vyvinuté lehãí pÛdy tûchto porostÛ odpovídají
typÛm paternia nebo rambla. Jsou dobﬁe propustné
a dostateãnû zásobené vodou i v suchém létû. PÛdy
druhotn˘ch vrbin vznikajících na místech vytûÏen˘ch
luÏních lesÛ patﬁí k v˘vojovû pokroãilej‰ím pÛdním
typÛm glej a hnûdá vega.

Roz‰íﬁení. âastûj‰í v˘skyt je doloÏen zvlá‰tû
na bﬁezích Labe a jeho pﬁítokÛ, dále Berounky,
Sázavy, tokÛ v podhÛﬁí ·umavy, v Moravské bránû,
na obvodech Beskyd a z nivy Odry. Pﬁirozen˘ v˘skyt
lze pﬁedpokládat v níÏinn˘ch aÏ podhorsk˘ch úsecích
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Ekologie. Bﬁehy potokÛ a ﬁek od níÏin do podhÛﬁí,
pﬁeváÏnû mezi 200–550 m n. m. Vrbové kﬁoviny se
vyskytují v blízkosti tokÛ na místech vystaven˘ch
mechanickému pÛsobení silného vodního proudu.
Jde o svûtlomilnou vegetaci, ustupující pﬁi silnûj‰ím
zastínûní spojeném s rozvojem stromového patra.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení vrbov˘ch kﬁovin hlinit˘ch
a písãit˘ch náplavÛ.
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K2.2 Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch náplavÛ

v‰ech ﬁek a vût‰ích potokÛ âR, roz‰íﬁení je v‰ak
nedostateãnû známé. Regulacemi vodních tokÛ byl
v˘skyt v niÏ‰ích polohách místy silnû omezen.

Variabilita. Pro vrbové kﬁoviny v nadmoﬁsk˘ch
v˘‰kách pﬁibliÏnû do 350 m je typick˘ v˘skyt druhÛ
bylinn˘ch lemÛ níÏinn˘ch ﬁek (Calystegia sepium,
Carduus crispus, Chaerophyllum bulbosum, Cuscuta
europaea, Humulus lupulus a Myosoton aquaticum).
V˘‰e tyto druhy chybûjí, naopak zde b˘vá ãastá
vrba nachová (Salix purpurea). V porostech vy‰‰ích
poloh s dominancí vrby kﬁehké (Salix fragilis) jsou
více zastoupeny druhy údolních jasanovo-ol‰ov˘ch
luhÛ.
OhroÏení. Regulace ﬁíãních tokÛ, vysekávání
pobﬁeÏních kﬁovin, rekreaãní aktivity.
Management. Îádn˘.

K2.2 Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch
náplavÛ
Willow scrub of river gravel banks
Natura 2000. 3240 Alpine rivers and their ligneous vegetation
with Salix elaeagnos
Smaragd. 44.1 Riparian willow formations (viz také M4.2, K2.1
a L2.4), 24.2 River gravel banks (viz také M4.1, M4.2 a M4.3)
CORINE. 44.112 Willow and sea-buckthorn brush,
24.224 Gravel bank thickets and woods
Pal. Hab. 44.112 Pre-Alpine willow and sea-buckthorn brush,
24.224 Gravel bank thickets and woods
EUNIS. G1.1/P-44.11 Orogenous riverine brush,
C3.5/P-24.22 Sparsely vegetated river gravel banks
Fytocenologie. Svaz Salicion eleagno-daphnoidis
(Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993: Agrostio-Salicetum
purpureae Jurko 1964
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Geobiocenologie. 3–5 B–C 5a Saliceta fragilis inf. et sup.
(vrbiny vrby kﬁehké n. a v. st.) (viz také K2.1), 5–6 BC–C 5a
Alneta incanae (ol‰iny ol‰e ‰edé) (viz také L2.1)

Literatura. Stalmach 1983, 1984, Neuhäuslová
1985, 1987.

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Salix fragilis – vrba kﬁehká
Dg
S. purpurea – vrba nachová
Dg Dm
S. triandra – vrba trojmuÏná
Dg Dm
S. viminalis – vrba ko‰íkáﬁská
Bylinné patro
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Angelica sylvestris – dûhel lesní
Calystegia sepium – opletník plotní
Dg Dm
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Elymus caninus – p˘rovník psí
Ficaria bulbifera – orsej jarní
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria – tuÏebník jilmov˘
prav˘
Galium aparine – svízel pﬁítula
Glechoma hederacea – popenec obecn˘
Myosotis nemorosa – pomnûnka hajní
Dm
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Dm
Poa trivialis – lipnice obecná
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Rumex obtusifolius – ‰Èovík tupolist˘
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Symphytum officinale – kostival lékaﬁsk˘
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá

Struktura a druhové sloÏení. PobﬁeÏní porosty kﬁovit˘ch vrb dosahující v˘‰ky 3(–5) m. V keﬁovém
patﬁe se uplatÀují Salix daphnoides, S. elaeagnos,
S. fragilis, S. purpurea a S. triandra, z dal‰ích dﬁevin
také Alnus incana, Betula pendula a Populus tremula.
Jednotka zahrnuje jak sukcesnû pokroãilej‰í porosty
s dobﬁe vyvinut˘m keﬁov˘m i bylinn˘m patrem,
tak mladé, nestabilizované porosty pﬁedstavující
iniciální stadia sukcese kﬁovin na ãerstvû vytvoﬁen˘ch
‰tûrkov˘ch lavicích, které mají jen malou pokryvnost
keﬁového patra. V bylinném patﬁe se uplatÀují
vlhkomilné a ruderální druhy z okolní vegetace
nebo rÛzné druhy splavené z vy‰‰ích poloh.
Ekologie. Relativnû vyv˘‰ené polohy na mlad˘ch
i star‰ích ‰tûrkov˘ch a ‰tûrkopískov˘ch ﬁíãních
náplavech jak v korytech tokÛ, tak na pobﬁeÏních
‰tûrkov˘ch lavicích. Oproti ‰tûrkov˘m náplavÛm
bez keﬁové vegetace je pÛdotvorn˘ proces zpravidla
pokroãilej‰í, s akumulací jemnozemû a humusu.
NíÏe poloÏené ãásti ‰tûrkov˘ch náplavÛ se kaÏdoroãnû obnovují pﬁi vysok˘ch stavech vody na jaﬁe
nebo pﬁi vût‰ích neperiodick˘ch povodních z pﬁívalov˘ch sráÏek. K pﬁeplavování a destrukci vy‰‰ích
ãástí náplavÛ s keﬁovou vegetací dochází ﬁidãeji,
neboÈ svou v˘‰kou odpovídají úrovni maxim jarní vody.
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Roz‰íﬁení. ¤eky v Beskydech a Podbeskydí:

Druhová kombinace

Morávka, Ostravice a RoÏnovská Beãva. Náplavy
s vrbinami se zde vyskytují pouze lokálnû – mnoho
náplavÛ vznikl˘ch po povodni v roce 1997 bylo
zniãeno pﬁi rekultivacích.

Stromové a keﬁové patro
Alnus incana – ol‰e ‰edá
Populus tremula – topol osika
Dg Dm
Salix daphnoides – vrba l˘kovcová
Dg Dm
S. elaeagnos – vrba ‰edá
Dm
S. fragilis – vrba kﬁehká
Dg Dm
S. purpurea – vrba nachová
S. triandra – vrba trojmuÏná
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Roz‰íﬁení vrbov˘ch kﬁovin ‰tûrkov˘ch náplavÛ.

Variabilita. Druhové sloÏení bylinného patra je
velmi promûnlivé podle toho, které diaspory se
usadí pﬁi povodni. SloÏení keﬁového patra je v‰ak
dosti stabilní.
OhroÏení. Regulace ﬁíãních tokÛ, protipovodÀová
opatﬁení spojená s úpravou bﬁehÛ a koryt tokÛ,
tûÏba ‰tûrku.
Management. Îádn˘.
Literatura. –

Bylinné patro
Agrostis capillaris – psineãek obecn˘
Artemisia vulgaris – pelynûk ãernob˘l
Barbarea vulgaris – barborka obecná
Calamagrostis pseudophragmites – tﬁtina pobﬁeÏní
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Epilobium angustifolium – vrbka úzkolistá
E. hirsutum – vrbovka chlupatá
Equisetum arvense – pﬁesliãka rolní
Glyceria nemoralis – zblochan hajní
Lychnis flos-cuculi – kohoutek luãní
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Mentha longifolia – máta dlouholistá
Petasites albus – devûtsil bíl˘
P. kablikianus – devûtsil Kablíkové
Poa trivialis – lipnice obecná
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Rumex obtusifolius – ‰Èovík tupolist˘
Taraxacum sect. Ruderalia – pampeli‰ka „lékaﬁská“
Tussilago farfara – podbûl lékaﬁsk˘
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá

·tûrkov˘ náplav na RoÏnovské Beãvû u RoÏnova pod Radho‰tûm zarÛstající kﬁovinami s vrbou nachovou (Salix purpurea).
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K3 Vysoké mezofilní a xerofilní kﬁoviny

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní kﬁoviny
Tall mesic and xeric scrub
Jiﬁí Sádlo
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 31.81 Medio-European rich-soil thickets
Pal. Hab. 31.81 Medio-European rich-soil thickets
EUNIS. F1.3/P-31.81 Medio-European rich-soil thickets
Fytocenologie. Svaz Berberidion Br.-Bl. 1950: PrunoLigustretum Tüxen 1952, Roso gallicae-Prunetum
Miky‰ka 1968, Antherico-Coryletum Kaiser 1926,
Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge 1962,
Violo hirtae-Cornetum maris Hilbig et Klotz in Rauschert 1990,
Prunetum mahaleb Nevole ex Müller 1986. – Svaz
Pruno-Rubion radulae Weber 1974: Prunus spinosaRubus fruticosus spol.
Fyziotyp. KR Mezofilní aÏ xerofilní kﬁoviny
Geobiocenologie. 1 B 3 Querceta typica (typické doubravy)
(viz také L3.1, L3.4, L6.2 a L6.4), 1 BC–C 1–2 Aceri
campestris-querceta humilia (zakrslé babykové doubravy)
(viz také L4), 1 BC 3 Aceri campestris-querceta (babykové
doubravy) (viz také L3.4, L6.2 a L6.3), 1 BD 3 Ligustriquerceta (doubravy s ptaãím zobem) (viz také K4, L3.4,
L6.2 a L6.4), 1–2 AB–B 1–2 Querceta humilia inf. et sup.
(zakrslé doubravy n. a v. st.) (viz také K4, L3.1, L6.5
a L7.1), 1–2 BD 1–2 Ligustri-querceta humilia inf. et sup.
(zakrslé doubravy s ptaãím zobem n. a v. st.) (viz také K4
a L6.4), 1–2 D 2(3) Corni-querceta petraeae-pubescentis
inf. et sup. (dﬁínové doubravy n. a v. st.) (viz také L6.1),
2 (A)AB–B 1–2 Fagi-querceta humilia (zakrslé bukové
doubravy) (viz také L7.1), 2 B 3 Fagi-querceta typica
(typické bukové doubravy) (viz také L3.1 a L3.3), 2 B 3x
Carpini-querceta typica (typické habrové doubravy)
(viz také L3.1), 2 BC–C 1–2 Carpini-acereta humilia
(zakrslé habrové javoﬁiny) (viz také L4), 2 BC 3 Fagiquerceta aceris (javoro-bukové doubravy) (viz také L3.1
a L3.3), 2 BC 3x Carpini-querceta aceris (javoro-habrové
doubravy) (viz také L3.1), 2 BD 3 Fagi-querceta tiliae
(lipo-bukové doubravy) (viz také L3.1 a L3.3), 2 BD 3x
Carpini-querceta tiliae (lipo-habrové doubravy) (viz také
L3.1 a L6.3), 3 B 3 Querci-fageta typica (typické dubové
buãiny) (viz také L3.1, L3.3 a L5.1), 3 BC 3 Querci-fageta
aceris (javoro-dubové buãiny) (viz také L3.1 a L5.1),
3 BD 3 Querci-fageta tiliae (lipo-dubové buãiny) (viz také
L3.1 a L5.3), 3 BC–BD 3 Querci-fageta tiliae-aceris
(lipo-javoro-dubové buãiny) (viz také L3.3 a L5.3),
4 AB 3 Fageta abietino-quercina (jedlo-dubové buãiny)
(viz také L5.4), 4 B 3 Fageta typica (typické buãiny)
(viz také K5.1), 4 BC 3 Fageta aceris (javorové buãiny)
(viz také K5.1), 4 BD 3 Fageta tiliae (lipové buãiny)
(viz také L5.3), 4 BC–BD 3 Fageta tiliae-aceris
(lipo-javorové buãiny) (viz také L5.3)

ãasto velkoplo‰né nebo liniové. Vesmûs mají více
dominantních druhÛ, nejãastûji Corylus avellana,
Crataegus spp., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa
a Rosa spp., na bazick˘ch podkladech v nejteplej‰ích
oblastech také Cornus mas a Prunus mahaleb. V podrostu je v˘raznû odli‰en svûtl˘ a such˘ okraj kﬁoviny
s v˘skytem druhÛ sousedních trávníkÛ nebo lemÛ
od stinného, ménû zarostlého vnitﬁku s nitrofilními
a mezofilními druhy a ãasto i s druhy hájov˘mi
(napﬁ. Mercurialis perennis a Stellaria holostea).

Ekologie. âerstvû vlhké aÏ suché pÛdy na rÛzn˘ch
podkladech na rovinách i svazích v‰ech orientací
od níÏin do podhorsk˘ch poloh. âasto jde o meziãtûj‰í enklávy v primárním bezlesí, napﬁ. skalní
rozsedliny, dále o pﬁirozené i sekundární lesní plá‰tû
na rozhraní se skálami, such˘mi trávníky ãi loukami,
velmi hojnû o meze podél cest a opu‰tûné louky,
pastviny nebo pole.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení vysok˘ch mezofilních a xerofilních
kﬁovin.

Roz‰íﬁení. Vût‰ina území âR, nejhojnûji v tepl˘ch
a such˘ch oblastech s mozaikovitou kulturní krajinou
na ãlenitûj‰ím reliéfu. Tato vegetace je v‰ak vzácná
nebo chybí v moderní agrárnû-prÛmyslové krajinû
níÏin, v podmáãen˘ch pánvích, jako je TﬁeboÀsko,
v pohraniãních pohoﬁích a v nejvy‰‰ích ãástech
âeskomoravské vrchoviny.

Struktura a druhové sloÏení. Husté, ãasto

Variabilita. Jednotka zahrnuje jednak husté poros-

trnité kﬁoviny, vysoké kolem 2–5 m, druhovû bohaté,

ty s pﬁevahou silnû klonálních keﬁÛ (napﬁ. Ligustrum
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Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dg Dm

Expanze kﬁovin do suchého trávníku. Vrch Kienberg u Mikulova.

vulgare a Prunus spinosa) a s ﬁídk˘m podrostem, jednak skupinovité porosty vysok˘ch keﬁÛ (napﬁ. Cornus
mas, Corylus avellana a Crataegus spp.), vût‰inou se
silnûji zapojen˘m podrostem.

Dg Dm
Dg Dm
Dg
Dg
Dg Dm
Dg

Dg

C. sanguinea – svída krvavá
Corylus avellana – líska obecná
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajn˘
Crataegus spp.1) – hloh
Euonymus europaea – brslen evropsk˘
E. verrucosa – brslen bradaviãnat˘
Fraxinus excelsior – jasan ztepil˘
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Prunus avium – tﬁe‰eÀ ptaãí
P. mahaleb – mahalebka obecná
P. spinosa – slivoÀ trnka
Pyrus pyraster – hru‰eÀ polniãka
Rhamnus cathartica – ﬁe‰etlák poãistiv˘
Rosa spp.2) – rÛÏe
Rubus spp.3) – ostruÏiník
Rubus idaeus – ostruÏiník maliník
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Viburnum lantana – kalina tu‰alaj

Poznámka k mapování. Mladá a mezernatá
sukcesní stadia kﬁovin se pﬁi mapování zaznamenávají
jako mozaika kﬁovin a pÛvodního biotopu, do kterého
kﬁoviny expandují, tedy napﬁ. suchého trávníku
nebo louky. Do této jednotky nepatﬁí kﬁoviny
s pﬁevahou pasekov˘ch nebo synantropních dﬁevin,
napﬁ. Robinia pseudacacia, Rubus spp. vãetnû R. idaeus,
Salix caprea a Sorbus aucuparia subsp. aucuparia,
ani silnûji ruderalizované kﬁoviny s absencí druhÛ
kvûtnat˘ch lemÛ, zato s hojn˘m ãern˘m bezem
(Sambucus nigra), ostruÏiníkem kﬁovit˘m (Rubus spp.)
a podrostem tvoﬁen˘m pﬁeváÏnû kopﬁivou dvoudomou (Urtica dioica), lopuchy (Arctium spp.) a neofyty.
Uvedené typy kﬁovin se mapují v rámci jednotek
X8 Kﬁoviny s ruderálními a nepÛvodními druhy a X11
Paseky s nitrofilní vegetací.

OhroÏení. Eutrofizace, ‰íﬁení ruderálních a nepÛvodních druhÛ, pﬁirozená sukcese.

Management. V˘bûrové vytínání vzrÛstajících
stromÛ, obãasná holoseã na vût‰ích plochách.
Literatura. Sádlo 1991, Holub & Kuãera 2001.
Druhová kombinace
Keﬁové patro
Dm
Acer campestre – javor babyka
Dg
Berberis vulgaris – dﬁi‰Èál obecn˘
Dg Dm
Cornus mas – svída dﬁín
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1)

V‰echny domácí druhy vãetnû hybridogenních, zejména
Crataegus laevigata, C. lindmanii, C. monogyna, C. praemonticola,
C. ✕calycina, C. ✕fallacina, C. ✕macrocarpa a C. ✕media.
2)
V‰echny domácí vy‰‰í keﬁe: Rosa agrestis, R. canina, R. dumalis,
R. elliptica, R. ✕jundzillii, R. micrantha, R. rubiginosa, R. sherardii
a R. tomentosa.
3)
Druhy s vazbou na nelesní prostﬁedí s v˘jimkou acidofilních,
zejména ze subsekce Rubus (R. constrictus) a sérií Canescentes
(R. canescens), Discolores (vût‰ina druhÛ) a Radulae (R. radula).
Bylinné patro
Dm
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Arrhenatherum elatius – ovsík vyv˘‰en˘
Dm
Brachypodium pinnatum – váleãka prapoﬁitá
Campanula persicifolia – zvonek broskvolist˘
C. rapunculoides – zvonek ﬁepkovit˘
C. trachelium – zvonek kopﬁivolist˘
Clinopodium vulgare – klinopád obecn˘
Dactylis glomerata – srha laloãnatá
Elytrigia repens – p˘r plaziv˘
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Festuca rubra s. lat. – kostﬁava ãervená
Dm
Fragaria moschata – jahodník truskavec
F. vesca – jahodník obecn˘
Galium album – svízel bíl˘
G. aparine – svízel pﬁítula
Dm
Geranium robertianum – kakost smrdut˘
Geum urbanum – kuklík mûstsk˘
Poa nemoralis – lipnice hajní

K4 Nízké xerofilní kﬁoviny

Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
Securigera varia – ãiãorka pestrá
Torilis japonica – toﬁice japonská
Trifolium medium – jetel prostﬁední

Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá
Viola canina – violka psí
V. riviniana – violka Rivinova
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek

K4 Nízké xerofilní kﬁoviny
Low xeric scrub
Milan Chytr˘ & Jiﬁí Sádlo
Natura 2000. 40A0 * Continental deciduous thickets
– prioritní stanovi‰tû (jen K4A a K4B)
Smaragd. 31.8B1 Pannonic and sub-Pannonic thickets
CORINE. –
Pal. Hab. 31.8B1 Central European subcontinental thickets
EUNIS. F1.3/P-31.8B Subcontinental and continental
deciduous thickets
Fytocenologie. Svaz Prunion spinosae Soó 1951: Prunetum
fruticosae Dziuba∏towski 1925, Junipero communisCotoneastretum integerrimae Hofmann 1958, Prunetum
tenellae Soó 1951
Fyziotyp. KR Mezofilní aÏ xerofilní kﬁoviny
Geobiocenologie. 1–2 (A)AB 1 Querceta pinea humilia
inf. et sup. (zakrslé borodoubravy n. a v. st.) (viz také L6.5),
1–2 B 1–2 Querceta humilia inf. et sup. (zakrslé
doubravy n. a v. st.) (viz také K3, L3.1, L6.5 a L7.1),
1–2 BD 1–2 Ligustri-querceta humilia inf. et sup. (zakrslé
doubravy s ptaãím zobem n. a v. st.) (viz také K3 a L6.4),
1 D 1 Corni-querceta petraeae-pubescentis humilia (zakrslé
dﬁínové doubravy) (viz také L6.1), 1 BD 3 Ligustri-querceta
(doubravy s ptaãím zobem) (viz také K3, L3.4, L6.2 a L6.4),
1 B–BD 2–3 Ligustri-querceta arenosa (doubravy s ptaãím
zobem na píscích) (viz také L6.3), 2–3 D 2–3 Cerasi-querceta
pini (boro-mahalebkové doubravy) (viz také L8.3)

svûtlinách v doubravách a suÈov˘ch lesích. V komplexech sekundárních such˘ch trávníkÛ se nízké
kﬁoviny vyvíjejí na místech po del‰í dobu neobhospodaﬁovan˘ch, sukcesí v‰ak po ãase pﬁecházejí
ve vysoké kﬁoviny.

Struktura a druhové sloÏení. Nízké kﬁoviny
s Cotoneaster integerrimus, C. melanocarpus, Prunus
P. fruticosa, P. tenella, Rosa gallica a R. pimpinellifolia. Porosty b˘vají ãasto maloplo‰né (asi
do 30 m2), tvoﬁené jedin˘m klonem keﬁe. Zpravidla
se vyvíjejí v kontaktu se such˘mi trávníky a such˘mi
bylinn˘mi lemy, z nichÏ vznikají pﬁirozenou sukcesí.
V porostech jsou zastoupeny rÛzné bylinné druhy
pﬁesahující z okolní vegetace, jejich pokryvnost je
v‰ak nízká vlivem konkurence keﬁÛ.

✕eminens,

Ekologie. V˘slunné svahy na rÛzn˘ch typech
hornin a pÛdách o rÛzné mocnosti, od skalních
hran s málo vyvinutou mûlkou pÛdou po hluboké
pÛdy na spra‰i. Na strm˘ch svazích jde o souãást
vegetace skal a such˘ch trávníkÛ na pﬁirozen˘ch

V˘slunné skalní hrany v tepl˘ch a such˘ch oblastech porÛstá nízk˘ keﬁ
skalník celokrajn˘ (Cotoneaster integerrimus). Úho‰È u Kadanû.
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Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí a vulkanické kopce
v dal‰ích oblastech severních âech, okolí Loun,
Prahy, âesk˘ kras, Kﬁivoklátsko, dolní a stﬁední
Povltaví, Moravsk˘ kras, jihov˘chodní okraj âeského
masivu mezi Brnem a Znojmem, ‰ir‰í okolí Mikulova
a obvody Îdánického lesa, v˘chodní okraj
Drahanské vrchoviny, vzácnûji i v dal‰ích tepl˘ch
a such˘ch oblastech.
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OhroÏení. Eutrofizace, ‰íﬁení ruderálních a nepÛvodních druhÛ, zarÛstání vy‰‰ími kﬁovinami nebo náletem stromÛ.

Management. Proﬁezávka vy‰‰ích náletov˘ch
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Poznámka k mapování: Pro soustavu Natura
2000 mají v˘znam pouze primární kﬁoviny na skalách
s druhy rodu Cotoneaster (kód K4A) a ze sekundárních kﬁovin pouze porosty s Prunus tenella
(kód K4B). Ostatní sekundární porosty se oznaãují
kódem K4C.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení nízk˘ch xerofilních kﬁovin.

Variabilita. Jednotka zahrnuje na jedné stranû
pﬁeváÏnû primární kﬁoviny na skalách s druhy
Cotoneaster integerrimus a C. melanocarpus, na druhé
stranû sekundární kﬁoviny v komplexech such˘ch
trávníkÛ, v nichÏ obvykle dominují druhy rodÛ
Prunus nebo Rosa.

Druhová kombinace
Keﬁové patro
Dg Dm
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajn˘
Dg Dm
C. melanocarpus – skalník ãernoplod˘
Dg
Cytisus nigricans – ãilimník ãernající
Dg Dm
Prunus ✕eminens
Dg Dm
P. fruticosa – tﬁe‰eÀ kﬁovitá
P. spinosa – slivoÀ trnka
Dg Dm
P. tenella – mandloÀ nízká
Rosa canina – rÛÏe ‰ípková
Dg Dm
R. gallica – rÛÏe galská
Dg Dm
R. jundzillii – rÛÏe Jundzillova
Dg Dm
R. pimpinellifolia – rÛÏe bedrníkolistá
Dg
Sorbus aria s. lat. – jeﬁáb muk
Bylinné patro
Asperula cynanchica – maﬁinka psí
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Festuca rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
Fragaria viridis – jahodník trávnice
Galium glaucum – svízel siv˘
Geranium sanguineum – kakost krvav˘
Hylotelephium maximum – rozchodník velk˘
Melica transsilvanica – strdivka sedmihradská
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
Polygonatum odoratum – kokoﬁík vonn˘
Potentilla arenaria – mochna píseãná
Securigera varia – ãiãorka pestrá
Stachys recta – ãistec pﬁím˘
Teucrium chamaedrys – oÏanka kalamandra
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékaﬁská

Tﬁe‰eÀ kﬁovitá (Prunus fruticosa) vytváﬁí v neobhospodaﬁovan˘ch such˘ch
trávnících na hlub‰ích pÛdách nízké porosty. Stará Ves u Berouna.
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L1 Mokﬁadní ol‰iny

L1 Mokﬁadní ol‰iny
Alder carrs
Zdenka Neuhäuslová
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 44.91 Alder swamp woods
Pal. Hab. 44.91 Alder swamp woods
EUNIS. G1.6/P-44.91 Alder swamp woods
Fytocenologie. Svaz Alnion glutinosae Malcuit 1929: Carici
elongatae-Alnetum Schwickerath 1933, Calamagrostio
canescentis-Alnetum Miky‰ka 1956, Carici acutiformis-Alnetum
Scamoni 1935
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Lesnická typologie. 1T Bﬁezová ol‰ina (1 – bezkolencová,
2 – ostﬁicová, 3 – slatinná, 4 – vát˘ch pískÛ), 1G Vrbová
ol‰ina (2 – mokﬁadní, 3 – iniciální stadia, 4 – pﬁechodná
s jasanem)
Geobiocenologie. 1–4 (A)AB 5b Betuli-alneta inf. et sup.
(bﬁezové ol‰iny n. a v. st.) (viz také K1 a L10.1),
1–4 B–C 5b Alneta inf. et sup. (ol‰iny n. a v. st.)
(viz také K1), 5–6 (A)B–BC 5b Picei-alneta (smrkové
ol‰iny) (viz také K1)

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé porosty
ol‰e lepkavé (Alnus glutinosa), místy se slabou pﬁímûsí
bﬁízy p˘ﬁité (Betula pubescens). V keﬁovém patﬁe se
vyskytují Frangula alnus, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia, pﬁípadnû Prunus padus subsp.
padus, a v chladnûj‰ích polohách také Picea abies.
Kopeãkovit˘ mikroreliéf v nûkter˘ch porostech,
tvoﬁen˘ vyv˘‰eninami kolem pat stromÛ a vodou
zaplnûn˘mi sníÏeninami, podmiÀuje diferenciaci
bylinného patra. Na vyv˘‰eninách se vyskytují relativnû suchomilné druhy (napﬁ. Athyrium filix-femina,
Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris carthusiana
a Impatiens noli-tangere), zatímco ve sníÏeninách
rostou ostﬁice (Carex acutiformis, C. elata, C. elongata,
C. vesicaria aj.) a dal‰í bahenní nebo vodní rostliny
(Calamagrostis canescens, Galium palustre s. lat., Iris
pseudacorus, Lemna minor, Lycopus europaeus,
Lysimachia vulgaris, Peucedanum palustre, Viola
palustris aj.). âasté jsou acidofilní mechy (Polytrichum
commune, Sphagnum palustre a S. squarrosum), jindy
se objevují Brachythecium rivulare, Plagiomnium affine,
P. undulatum, Plagiothecium denticulatum aj.
Ekologie. Zamokﬁené terénní sníÏeniny na plo‰inách a v ‰ir‰ích ﬁíãních nivách, pramenné pánve,
zbahnûlé okraje rybníkÛ a polohy pod jejich hrázemi,
lesní moãály a úvaly ﬁek, pﬁeváÏnû v níÏinách a pahorkatinách mezi 150 a 400 m n. m. PÛdy se vyznaãují nadbytkem vody stagnující po vût‰inu roku
v úrovni povrchu nebo jej dlouhodobû pﬁeplavující.
Jsou nedostateãnû provzdu‰nûné, tûÏ‰í, mokré
aÏ zbahnûlé, s vrstvou slatiny nebo náslatû. V nivách
dolních tokÛ ﬁek, kde dochází k akumulaci bahna
pﬁi záplavách, se mokﬁadní ol‰iny nevyskytují.
Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû po celém území âR,
zvlá‰tû v TﬁeboÀské pánvi, na Dokesku, Kokoﬁínsku,
Chebsku, PlzeÀsku a Kﬁivoklátsku, v Polabí, severov˘chodních âechách, na âeskomoravské vrchovinû,
ve stﬁedním Pomoraví a na Ostravsku.

Dominantní sloÏkou podrostu mokﬁadních ol‰in jsou trsnaté ostﬁice.
Mikroreliéf stﬁídajících se kopeãkÛ a prohlubní vzniká nejen rÛstem

Variabilita. Bylinné patro má rozdílné sloÏení

ostﬁicov˘ch bultÛ, ale hlavnû rozkladem slatiny. BﬁehyÀsk˘ rybník u Doks.

podle zásoby Ïivin v pÛdû. Na oligotrofních pÛdách
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Roz‰íﬁení mokﬁadních ol‰in.

Dg

pﬁevaÏují acidofilní druhy Calamagrostis canescens,
Carex elongata, C. vesicaria, Peucedanum palustre,
Potentilla palustris, Viola palustris aj., na mezotrofních
aÏ eutrofních pÛdách dominuje Carex acutiformis
nebo C. riparia, zatímco oligotrofní druhy ustupují.

Poznámka k mapování. Mokﬁadní ol‰iny jsou
zamûnitelné jednak s ol‰inami na lesních prameni‰tích,
jednak s porosty ol‰e na déle zaplaven˘ch místech
v nivách velk˘ch ﬁek. Na rozdíl od tûchto dvou typÛ
obsahují mokﬁadní ol‰iny jen velmi málo druhÛ
rostoucích souãasnû v dubohabﬁinách, buãinách
nebo suÈov˘ch lesích. Prameni‰tní ol‰iny se ﬁadí
k podjednotce L2.2 Údolní jasanovo-ol‰ové luhy, ol‰iny
v nivách níÏinn˘ch ﬁek k podjednotce L2.3 Tvrdé
luhy níÏinn˘ch ﬁek.

Dg

Calla palustris – ìáblík bahenní
Carex acutiformis – ostﬁice ostrá
C. elongata – ostﬁice prodlouÏená
C. riparia – ostﬁice pobﬁeÏní
C. vesicaria – ostﬁice mûch˘ﬁkatá
Dryopteris cristata – kapraì hﬁebenitá
Galium palustre s. lat. – svízel bahenní
Glyceria maxima – zblochan vodní
Hottonia palustris – Ïebratka bahenní
Humulus lupulus – chmel otáãiv˘
Iris pseudacorus – kosatec Ïlut˘
Lycopus europaeus – karbinec evropsk˘
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Peucedanum palustre – smldník bahenní
Phragmites australis – rákos obecn˘
Potentilla palustris – zábûlník bahenní
Rubus saxatilis – ostruÏiník skalní
Solanum dulcamara – lilek potmûchuÈ
Thelypteris palustris – kapradiník baÏinn˘
Viola palustris – violka bahenní

Mechorosty
Brachythecium rivulare – baÀatka obecná
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘
P. undulatum – mûﬁík ãeﬁit˘
Plagiothecium denticulatum – lesklec zubat˘
Polytrichum commune – ploník obecn˘
Sphagnum palustre – ra‰eliník ãlunkolist˘
S. squarrosum – ra‰eliník kostrbat˘

OhroÏení. OdvodÀování a v˘sadba smrku na odvodnûné pozemky.

Management. Zachování vodního reÏimu krajiny a pﬁirozené dﬁevinné skladby s dominancí ol‰e
lepkavé.

Literatura. Klika 1940, Miky‰ka 1956, Bﬁezina et
al. 1963, Neuhäusl & Neuhäuslová 1965, Neuhäusl
& Neuhäuslová-Novotná 1979, Jeník 1980, TuroÀová
1985.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Alnus glutinosa – ol‰e lepkavá
Betula pubescens – bﬁíza p˘ﬁitá
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Prunus padus subsp. padus – stﬁemcha obecná pravá
Bylinné patro
Dm
Calamagrostis canescens – tﬁtina ‰edavá
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Porosty kapradiníku baÏinného (Thelypteris palustris) na bultech
v mokﬁadní ol‰inû. Sluneãní dvÛr u Jestﬁebí na âeskolipsku.

L2.1 Horské ol‰iny s ol‰í ‰edou (Alnus incana)

L2 LuÏní lesy
Alluvial forests
Zdenka Neuhäuslová

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé lesy
s dominancí stromÛ sná‰ejících doãasné zamokﬁení
pÛdy, zejména ol‰í (Alnus glutinosa a A. incana), jasanÛ
(Fraxinus angustifolia subsp. danubialis a F. excelsior),
jilmÛ (Ulmus laevis a U. minor), dubu letního (Quercus
robur), stromov˘ch vrb (Salix alba a S. fragilis)
nebo domácích druhÛ topolÛ (Populus alba a P. nigra).
V podrostu pﬁevládají vlhkomilné druhy ‰iroké
ekologické amplitudy spoleãné lesní, luãní i ruderální
vegetaci (v keﬁovém patﬁe Sambucus nigra, v bylinném
patﬁe Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata,
Anthriscus sylvestris, Caltha palustris, Geum urbanum,
Glechoma hederacea, Lamium maculatum, Poa trivialis,
Rubus caesius, Urtica dioica aj.). Mechové patro
ve vût‰inû porostÛ víceménû chybí.
Ekologie. Potoãní a ﬁíãní aluvia, svahová lesní
prameni‰tû a terénní sníÏeniny s nehlubokou,
protékající a v˘raznû kolísající podzemní vodou,
obãas vystupující nad pÛdní povrch, na glejov˘ch
nebo luÏních pÛdách rÛzného stupnû v˘voje v teplé
aÏ chladné klimatické oblasti.
Roz‰íﬁení. Na bﬁezích potokÛ a ﬁek po celém
území âR.
Porosty ol‰e ‰edé (Alnus incana) doprovázejí prudce tekoucí horské
bystﬁiny. Luh PstruÏné u Hartmanic na ·umavû.

L2.1 Horské ol‰iny s ol‰í ‰edou
(Alnus incana)
Montane grey alder galleries
Natura 2000. 91E0 * Mixed ash-alder alluvial forests
of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) – prioritní stanovi‰tû (viz také L2.2 a L2.4)
Smaragd. 44.2 Boreo-alpine riparian galleries
CORINE. 44.21 Montane grey alder galleries
Pal. Hab. 44.213 Hercynio-Carpathian grey alder galleries
EUNIS. G1.1/P-44.21 Montane grey alder galleries
Fytocenologie. Svaz Alnion incanae Paw∏owski et al. 1928,
podsvaz Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953
(viz také L2.2 a L5.4): Alnetum incanae Lüdi 1921
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Lesnická typologie. 6L Luh ol‰e ‰edé
Geobiocenologie. (5)6 BC–C 5a Alneta incanae (ol‰iny ol‰e
‰edé) (viz také K2.2)

Struktura a druhové sloÏení. Smí‰ené,
druhovû bohaté tﬁípatrové aÏ ãtyﬁpatrové porosty
s pﬁevládající ol‰í ‰edou (Alnus incana), slabou pﬁímûsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), vrby jívy
(Salix caprea) a se smrkem ztepil˘m (Picea abies)
ve stromovém i keﬁovém patﬁe. Charakter hustého
bylinného patra urãují vlhkomilné druhy Aegopodium
podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa,
Festuca gigantea, Knautia dipsacifolia, Petasites albus,
Silene dioica, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum aj.,
mezi nimiÏ jsou hojné i druhy horsk˘ch vysokobylinn˘ch niv, napﬁ. Aconitum callibotryon, Athyrium
distentifolium, Cicerbita alpina, Ranunculus platanifolius,
Thalictrum aquilegiifolium a Veratrum album subsp.
lobelianum, na ·umavû také Doronicum austriacum
a Veratrum album subsp. album. Zpravidla chybí
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L Lesy

kvûtnat˘ jarní aspekt. Mechové patro b˘vá vût‰inou
jen slabû naznaãeno.

Dm
Dg

Ekologie. âasto zaplavované bﬁehy bystﬁin
s prudce tekoucí vodou v horsk˘ch polohách,
zﬁídka v chladn˘ch podhorsk˘ch údolích na slabû
vyvinut˘ch luÏních pÛdách rÛzného zrnitostního
sloÏení, typu rambla nebo paternia, pﬁípadnû na glejích, dostateãnû zásoben˘ch Ïivinami.

Dg

Dg
Dm

Roz‰íﬁení. ·umava, Krkono‰e, Hrub˘ Jeseník
a Moravskoslezské Beskydy, vzácnûji také v Kru‰n˘ch
a Orlick˘ch horách, na Je‰tûdském hﬁbetu a v podhÛﬁích tûchto pohoﬁí.
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Roz‰íﬁení horsk˘ch ol‰in s ol‰í ‰edou (Alnus incana).

Variabilita. V horách se uplatÀují v˘‰e zmínûné
druhy subalpínsk˘ch vysokobylinn˘ch niv, které
v podhorsk˘ch údolích chybûjí a jsou naopak zastoupeny teplomilnûj‰ími lesními druhy Asarum europaeum,
Geum urbanum a Pulmonaria officinalis s. lat.

OhroÏení. Vysekávání dﬁevin.
Management. Zachování pﬁirozené dﬁevinné
skladby porostÛ a vodního reÏimu území.

Literatura. Neuhäuslová-Novotná 1975,
Neuhäuslová-Novotná in Moravec et al. 1982,
Neuhäuslová in Moravec et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Alnus incana – ol‰e ‰edá
Rubus idaeus – ostruÏiník maliník
Bylinné patro
Dg
Aconitum callibotryon – omûj ‰alamounek
Dm
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
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Dg
Dg

Athyrium filix-femina – papratka samiãí
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Cicerbita alpina – mléãivec alpsk˘
Crepis paludosa – ‰karda bahenní
Doronicum austriacum – kamziãník rakousk˘
Festuca gigantea – kostﬁava obrovská
Impatiens noli-tangere – net˘kavka nedÛtklivá
Knautia dipsacifolia – chrastavec lesní
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Petasites albus – devûtsil bíl˘
Phyteuma spicatum – zvoneãník klasnat˘
Ranunculus platanifolius – pryskyﬁník platanolist˘
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Senecio ovatus – starãek vejãit˘
Silene dioica – silenka dvoudomá
Stachys sylvatica – ãistec lesní
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Thalictrum aquilegiifolium – ÏluÈucha orlíãkolistá
Veratrum album subsp. album – k˘chavice bílá pravá
Veratrum album subsp. lobelianum – k˘chavice bílá
Lobelova

L2.2 Údolní jasanovo-ol‰ové luhy
Ash-alder alluvial forests
Natura 2000. 91E0 * Mixed ash-alder alluvial forests
of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) – prioritní stanovi‰tû (viz také L2.1 a L2.4)
Smaragd. 44.3 Middle European stream ash-alder woods
CORINE. 44.3 Medio-European stream ash-alder woods
Pal. Hab. 44.3 Middle European stream ash-alder woods
EUNIS. G1.4/P-44.3 Riverine ash-alder woodland,
wet at high but not at low water
Fytocenologie. Svaz Alnion incanae Paw∏owski et al. 1928,
podsvaz Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953
(viz také L2.1 a L5.4): Pruno-Fraxinetum Oberdofer 1953,
Stellario-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957, Arunco sylvestrisAlnetum glutinosae Tüxen 1957, Carici remotae-Fraxinetum
Koch ex Faber 1936, Piceo-Alnetum Rubner ex Oberdofer
1957
Potenciální vegetace. 1 Stﬁemchová jasenina, místy
v komplexu s mokﬁadními ol‰inami, 2 Stﬁemchová doubrava
a ol‰ina s ostﬁicí tﬁeslicovitou (Carex brizoides), místy
v komplexu s mokﬁadními ol‰inami a spoleãenstvy rákosin
a vysok˘ch ostﬁic, 3 Smrková ol‰ina
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Lesnická typologie. 1T9 Smrková ol‰ina, 1G1 Vrbová ol‰ina
luÏní, 2L Potoãní luh, 3L Jasanová ol‰ina, 3U1 Javorová
jasenina br‰licová na hlinitém deluviu, PLO 36, a v úÏlabinách,
PLO 37 (viz také L4), 5L Montánní (jasanová) ol‰ina
Geobiocenologie. 2–5 BC–C (4)5a Fraxini-alneta inf. et sup.
(jasanové ol‰iny n. a v. st.), (2)3–5 BC 4(5a) Fraxini-alneta
aceris inf. et sup. (javoro-jasanové ol‰iny n. a v. st.)

L2.2 Údolní jasanovo-ol‰ové luhy

vlhkomilné lesní druhy. V niÏ‰ích polohách je slabû
vyvinut˘ jarní aspekt s Ficaria bulbifera, pﬁípadnû
s Anemone nemorosa nebo Chrysosplenium alternifolium.
Mechové patro b˘vá zpravidla jen slabû naznaãeno;
jeho nejãastûj‰ími druhy jsou Atrichum undulatum,
Plagiomnium affine a P. undulatum.

Ekologie. Bﬁehy vodních tokÛ, svahová lesní prameni‰tû a terénní sníÏeniny s hladinou podzemní
vody leÏící v malé hloubce a doãasnû vystupující
nad pÛdní povrch. PÛdy jsou vlhké aÏ mokré, doãasnû zbahnûlé gleje i luÏní pÛdy typu paternia, s ‰irok˘m
rozpûtím pÛdní reakce i obsahu humusu a dostateãnou zásobou Ïivin. Údolní jasanovo-ol‰ové luhy
se vyskytují od níÏin do hor.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení údolních jasanovo-ol‰ov˘ch luhÛ.

Roz‰íﬁení. Podél vodních tokÛ v celé âR s v˘jimkou ‰irok˘ch úvalÛ velk˘ch níÏinn˘ch ﬁek a bﬁehÛ
horsk˘ch bystﬁin. Údolní jasanovo-ol‰ové luhy jsou
ãasté zejména v rozsáhl˘ch lesních celcích, v niÏ‰ích
polohách v‰ak byly vlivem ãlovûka ãasto omezeny
na úzké pruhy kolem tokÛ.
Jarní aspekt údolního jasanovo-ol‰ového luhu s bledulí jarní (Leucojum
vernum) u Radlic na Daãicku.

Struktura a druhové sloÏení. Tﬁípatrové
aÏ ãtyﬁpatrové porosty tvoﬁené dominantní ol‰í
lepkavou (Alnus glutinosa) nebo jasanem ztepil˘m
(Fraxinus excelsior) a pﬁímûsí dal‰ích listnáãÛ (Acer
platanoides, A. pseudoplatanus, Prunus padus subsp.
padus, v niÏ‰ích polohách téÏ Quercus robur a Tilia
cordata), pﬁípadnû jehliãnanÛ (Picea abies na doãasnû
zbahnûl˘ch pÛdách). Keﬁové patro je ãasto husté
a druhovû bohaté, s pﬁevahou zmlazen˘ch dﬁevin
stromového patra. V niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách
se vyskytují téÏ Cornus sanguinea, Euonymus europaea,
Ribes uva-crispa a Sambucus nigra, v˘‰e Salix caprea
a Sambucus racemosa. V bylinném patﬁe pﬁevaÏují

Variabilita. Na bﬁezích potokÛ v úzk˘ch zaﬁíznut˘ch údolích kolinního stupnû jsou místy pﬁimí‰eny
habr obecn˘ (Carpinus betulus) nebo dub letní
(Quercus robur) a hojné jsou druhy níÏinn˘ch lesÛ,
napﬁ. Acer campestre, Euonymus europaea, Humulus
lupulus, Lonicera xylosteum a Stellaria holostea.
S rostoucí nadmoﬁskou v˘‰kou jsou níÏinné druhy
postupnû vystﬁídány druhy vy‰‰ích poloh (Acer
pseudoplatanus a Ulmus glabra, v bylinném patru
Petasites albus aj.). Na podmáãen˘ch pÛdách se silnû
pohyblivou vodou v okolí lesních prameni‰È jsou
hojnûj‰í ostﬁice (Carex pendula, C. remota a C. sylvatica)
a mokr˘‰e (Chrysosplenium alternifolium a C. oppositifolium), v horách i smrk ztepil˘ (Picea abies) a v bylinném patﬁe Calamagrostis villosa a Equisetum sylvaticum.
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OhroÏení. Naru‰ení vodního reÏimu krajiny,
vysekávání dﬁevin, m˘cení, v˘sadba smrkov˘ch a jin˘ch monokultur.
Management. Zachování pﬁirozeného vodního
reÏimu krajiny a pﬁirozené dﬁevinné skladby porostÛ.
Literatura. Neuhäuslová-Novotná in Moravec
et al. 1982, Neuhäuslová in Neuhäuslová et al. 1998,
Neuhäuslová in Moravec et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Acer platanoides – javor mléã
A. pseudoplatanus – javor klen
Dg Dm
Alnus glutinosa – ol‰e lepkavá
Alnus incana – ol‰e ‰edá
Dg Dm
Fraxinus excelsior – jasan ztepil˘
Prunus padus subsp. padus – stﬁemcha obecná pravá
Salix fragilis – vrba kﬁehká
Sambucus nigra – bez ãern˘
S. racemosa – bez hroznat˘
Bylinné patro
Dm
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Caltha palustris – blatouch bahenní
Cardamine amara – ﬁeﬁi‰nice hoﬁká
Dm
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Dg
Chrysosplenium alternifolium – mokr˘‰ stﬁídavolist˘
Dg
C. oppositifolium – mokr˘‰ vstﬁícnolist˘
Dg
Circaea alpina – ãarovník alpsk˘
Dg
C. intermedia – ãarovník prostﬁední
C. lutetiana – ãarovník paﬁíÏsk˘
Crepis paludosa – ‰karda bahenní
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Dg
Equisetum sylvaticum – pﬁesliãka lesní
Festuca gigantea – kostﬁava obrovská
Filipendula ulmaria subsp. ulmaria – tuÏebník jilmov˘
prav˘
Galium aparine – svízel pﬁítula
Geum rivale – kuklík potoãní
G. urbanum – kuklík mûstsk˘
Glechoma hederacea – popenec obecn˘
Dm
Impatiens noli-tangere – net˘kavka nedÛtklivá
Leucojum vernum – bledule jarní
Dg
Lysimachia nemorum – vrbina hajní
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Stachys sylvatica – ãistec lesní
Dm
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá
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L2.3 Tvrdé luhy níÏinn˘ch ﬁek
Hardwood forests of lowland rivers
Natura 2000. 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur,
Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus
angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and MiddleEuropean provinces (Ulmenion minoris)
Smaragd. 44.41 Great medio-European fluvial forests
CORINE. 44.4 Mixed oak-elm-ash forests of great rivers
Pal. Hab. 44.4 Mixed oak-elm-ash forests of great rivers
EUNIS. G1.4/P-44.4 Mixed oak-elm-ash woodland of great
rivers
Fytocenologie. Svaz Alnion incanae Paw∏owski et al. 1928,
podsvaz Ulmenion Oberdorfer 1953: Querco-Populetum
Neuhäuslová-Novotná 1965, Querco-Ulmetum Issler 1926,
Fraxino-Populetum Jurko 1958, Fraxino pannonicae-Ulmetum
Soó in Aszód 1936 corr. Soó 1963
Potenciální vegetace. 2 Stﬁemchová doubrava a ol‰ina s ostﬁicí
tﬁeslicovitou (Carex brizoides), místy v komplexu s mokﬁadními ol‰inami a spoleãenstvy rákosin a vysok˘ch ostﬁic,
4 Topolová doubrava, místy v komplexu s jilmovou doubravou, 5 Jilmová doubrava, 6 Jilmová jasenina
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Lesnická typologie. 1L Jilmov˘ luh, 1U1 Topolov˘ luh
kopﬁivov˘
Geobiocenologie. 1–3 BC–C (3)4 Ulmi-fraxineta carpini inf.
et sup. (habro-jilmové jaseniny n. a v. st.), 1–3 BC–C (4)5a
Querci roboris-fraxineta inf. et sup. (dubové jaseniny n. a v. st.),
1–3 C (4)5a Ulmi-fraxineta populi inf. et sup. (topolo-jilmové
jaseniny n. a v. st.) (viz také L3.4), 1–2 B–BD (3)4
Tili-querceta roboris inf. et sup. (lipové doubravy n. a v. st.)
(viz také L3.1 a L3.4), 3 (4) BC–C (3)4 Fraxini-querceta
roboris-aceris (javoro-jasanové doubravy)

Tvrd˘ luh v lese Rájeãek u Brna v období jarního vysokého stavu vody.
Na místech s dlouhotrvající záplavou se v podrostu rozvíjí vegetace
s mokﬁadními druhy, zatímco na mírn˘ch vyv˘‰eninách rostou druhy hájové.

Struktura a druhové sloÏení. Zpravidla
tﬁípatrové jilmové a topolové doubravy a jaseniny
s dominancí dubu letního (Quercus robur) a jilmu
habrolistého (Ulmus minor), kter˘ v‰ak v posledních
desetiletích ustoupil vlivem grafiózy, a na jiÏní

L2.3 Tvrdé luhy níÏinn˘ch ﬁek

Moravû také jasanu úzkolistého podunajského
(Fraxinus angustifolia subsp. danubialis). Dále jsou
ve stromovém patﬁe pﬁimí‰eny Acer campestre,
Fraxinus excelsior, Prunus padus subsp. padus, Tilia
cordata a Ulmus laevis, ve vlhãích polohách Alnus glutinosa a Populus nigra, v su‰‰ích Carpinus betulus.
Keﬁové patro je tvoﬁeno hlavnû zmlazen˘mi dﬁevinami stromového patra, z keﬁÛ se vyskytují
Cornus sanguinea, Prunus padus subsp. padus,
Sambucus nigra aj. V pﬁezvûﬁen˘ch lesích a oborách
mÛÏe keﬁové patro i chybût. V druhovû bohatém
bylinném patﬁe pﬁevaÏují vlhkomilné aÏ mezofilní
druhy (Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris,
Brachypodium sylvaticum, Circaea lutetiana, Festuca
gigantea, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma
hederacea, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum,
Urtica dioica aj.). Bohat˘ je aspekt jarních geofytÛ
(Allium ursinum, Corydalis cava, Ficaria bulbifera,
Gagea lutea, Galanthus nivalis aj.). Mechové patro
s druhy rodÛ Eurhynchium, Plagiomnium aj. je vût‰inou jen slabû naznaãeno.

dolní Dyje, dolní Jihlavy a Svratky pod Brnem, vzácnû
Beãvy, Poodﬁí a Ostravská pánev, vzácnû jihoãeské
pánve.

Variabilita. Jihomoravské tvrdé luhy se li‰í od ostatních luÏních lesÛ v âR v˘skytem druhÛ Fraxinus
angustifolia subsp. danubialis, Populus alba, pﬁípadnû
P. ✕canescens v patﬁe stromovém a vzácnû lze nalézt
také Leucojum aestivum na vlhãích místech v patﬁe
bylinném.

Poznámka k mapování. Pro úãely programu
Smaragd se zaznamenávají pouze dobﬁe zachovalé,
ãlovûkem málo ovlivnûné lesy s vyvinutou strukturou
porostních pater a vysokou druhovou diverzitou
(kód L2.3A). V rámci programu Natura 2000 jsou
zaznamenávány v‰echny porosty vãetnû ãlovûkem
silnû ovlivnûn˘ch fragmentÛ, pokud je zachováno
pﬁirozené druhové sloÏení stromového patra (kód
L2.3B).

Ekologie. ¤íãní úvaly a níÏinné pánve v teplé
a relativnû suché klimatické oblasti, na nivních pÛdách
typu vega nebo paternia, na glejov˘ch pÛdách
a pﬁípadnû také na anmóru. PÛdy jsou tûÏ‰í, jílovitohlinité aÏ jílovité, bohaté Ïivinami a pravidelnû
nebo obãas zaplavované, místy v‰ak pouze pﬁi vysok˘ch vodách. âastûj‰í záplavy jsou zejména
v moravsk˘ch úvalech. Na místech vzdálenûj‰ích
od tokÛ leÏí prÛmûrná hladina podzemní vody
asi 1 m pod povrchem pÛdy, u regulovan˘ch tokÛ
aÏ 2–3 m hluboko; její v˘kyvy bûhem roku ãasto
pﬁesahují rozmezí dvou metrÛ.
Roz‰íﬁení. Dolní Poohﬁí, dolní Povltaví, niva Labe
od Hradce Králové po okolí Mûlníka, úvaly Moravy,
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Roz‰íﬁení tvrd˘ch luhÛ níÏinn˘ch ﬁek.
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Su‰‰í místa v tvrdém luhu podél ﬁeky Moravy u StráÏnice.
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OhroÏení. Naru‰ování vodního reÏimu krajiny,
zejména odvodÀování, v˘sadba hybridních topolÛ
a jin˘ch nepÛvodních dﬁevin, pﬁezvûﬁení.

Management. Zachování pﬁirozené dﬁevinné
skladby, udrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe, citlivé revitalizace ﬁíãních systémÛ, umûlé povodÀování
na místech s omezen˘mi pﬁirozen˘mi záplavami.

Literatura. Neuhäuslová-Novotná in Moravec
et al. 1982, Neuhäuslová in Neuhäuslová et al. 1998,
Neuhäuslová in Moravec et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Acer campestre – javor babyka
Dg Dm
Fraxinus angustifolia subsp. danubialis – jasan
úzkolist˘ podunajsk˘
Dm
F. excelsior – jasan ztepil˘
Prunus padus subsp. padus – stﬁemcha obecná pravá
Dg Dm
Quercus robur – dub letní
Tilia cordata – lípa srdãitá
Dg
Ulmus laevis – jilm vaz
Dg
U. minor – jilm habrolist˘
Bylinné patro
Dm
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Allium ursinum – ãesnek medvûdí
Anemone nemorosa – sasanka hajní
A. ranunculoides – sasanka pryskyﬁníkovitá
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní
Brachypodium sylvaticum – váleãka lesní
Carex brizoides – ostﬁice tﬁeslicovitá
Circaea lutetiana – ãarovník paﬁíÏsk˘
Dm
Corydalis cava – dymnivka dutá
Dactylis polygama – srha hajní
Festuca gigantea – kostﬁava obrovská
Dm
Ficaria bulbifera – orsej jarní
Gagea lutea – kﬁivatec Ïlut˘
Galanthus nivalis – snûÏenka podsnûÏník
Galium aparine – svízel pﬁítula
Geum urbanum – kuklík mûstsk˘
Glechoma hederacea – popenec obecn˘
Impatiens noli-tangere – net˘kavka nedÛtklivá
Dg
Milium effusum – p‰eníãko rozkladité
Pulmonaria officinalis s. lat. – plicník lékaﬁsk˘
Ranunculus repens – pryskyﬁník plaziv˘
Rubus caesius – ostruÏiník jeÏiník
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Dm
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá
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L2.4 Mûkké luhy níÏinn˘ch ﬁek
Willow-poplar forests of lowland rivers
Natura 2000. 91E0 * Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) – prioritní stanovi‰tû (viz také L2.1 a L2.2)
Smaragd. 44.1 Riparian willow formations (viz také M4.2, K2.1
a K2.2)
CORINE. 44.13 White willow gallery forests
Pal. Hab. 44.13 Middle European white willow forests
EUNIS. G1.1/P-44.13 Middle European white willow forests
Fytocenologie. Svaz Salicion albae Soó 1930 (viz také K2.1):
Salici-Populetum (Tüxen 1931) Meijer Drees 1936, Salicetum
albae Issler 1926
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Lesnická typologie. 1U2 Vrbov˘ (vrbotopolov˘) luh
Geobiocenologie. 1–2 B–C 5a Saliceta albae inf. et sup.
(vrbiny vrby bílé n. a v. st.) (viz také K2.1), 1–3 BC 5b
Alni glutinosae-saliceta inf. et sup. (ol‰ové vrbiny n. a v. st.)
(viz také K1)

Mûkké luhy s vrbou bílou (Salix alba) zaujímají nejvlhãí místa v nivách
dolních tokÛ ﬁek. Kﬁivé jezero v nivû Dyje na Bﬁeclavsku.

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé, zpravidla
tﬁípatrové pﬁirozené porosty tvoﬁené dominantní
vrbou bílou (Salix alba), místy s pﬁímûsí vrby kﬁehké
(Salix fragilis) a topolu ãerného (Populus nigra), ﬁidãeji
jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), v panonské oblasti jiÏní Moravy i topolu bílého (Populus alba) a jasanu
úzkolistého podunajského (Fraxinus angustifolia subsp.
danubialis). Keﬁové patro tvoﬁí zmlazené dﬁeviny
stromového patra, na ãerstvû vlhk˘ch pÛdách je téÏ
ãast˘ Sambucus nigra, ﬁidãeji se vyskytují Frangula
alnus, Salix caprea, S. purpurea a S. viminalis. V bylinném
patﬁe pﬁevládají vlhkomilné druhy Aegopodium
podagraria, Anthriscus sylvestris, Galium aparine,

L2.4 Mûkké luhy níÏinn˘ch ﬁek

Glechoma hederacea, Lamium maculatum, Lysimachia
vulgaris, Poa palustris, Rubus caesius, Symphytum
officinale aj. Na relativnû su‰‰ích místech dominuje
Urtica dioica. V zamokﬁen˘ch porostech jsou hojné
bahenní a vodní rostliny (Alisma plantago-aquatica,
Caltha palustris, Carex acuta, C. acutiformis, C. riparia,
Galium palustre s. lat., Glyceria maxima, Iris pseudacorus,
Lemna minor, Phragmites australis, Spirodela polyrhiza aj.) a místy se vyskytují liány (Calystegia sepium,
Humulus lupulus a Solanum dulcamara).

Ekologie. ·iroké nivy níÏinn˘ch ﬁek, zpravidla
do 200–220 m n. m., bﬁehy ﬁek a slep˘ch ﬁíãních
ramen. Pravidelné, ãasto dlouhotrvající záplavy
omezují rozvoj dﬁevin a spolu se silnû kolísající
hladinou podzemní vody jsou nejdÛleÏitûj‰ím ekologick˘m faktorem podmiÀujícím v˘skyt této vegetace.
Po ústupu záplavov˘ch vod zÛstává na povrchu pÛdy
vrstva hlinit˘ch aÏ jílovit˘ch sedimentÛ. Îivinami
dostateãnû zásobené pÛdy jsou zpravidla tûÏ‰í, hluboké, odpovídající pÛdním typÛm glej nebo paternia.

Roz‰íﬁení. Fragmentárnû v níÏinn˘ch polohách
âeské kﬁídové tabule, moravsk˘ch úvalÛ a Ostravské
pánve.
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Stromové a keﬁové patro
Dg
Populus alba – topol bíl˘
Dg Dm
P. nigra – topol ãern˘
Dg Dm
Salix alba – vrba bílá
S. fragilis – vrba kﬁehká
Sambucus nigra – bez ãern˘
Bylinné patro
Dm
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Alisma plantago-aquatica – Ïabník jitrocelov˘
Anthriscus sylvestris – kerblík lesní
Caltha palustris – blatouch bahenní
Calystegia sepium – opletník plotní
Dm
Carex acuta – ostﬁice ‰tíhlá
Dm
C. acutiformis – ostﬁice ostrá
C. riparia – ostﬁice pobﬁeÏní
Galium aparine – svízel pﬁítula
G. palustre s. lat. – svízel bahenní
Glechoma hederacea – popenec obecn˘
Glyceria maxima – zblochan vodní
Humulus lupulus – chmel otáãiv˘
Iris pseudacorus – kosatec Ïlut˘
Lamium maculatum – hluchavka skvrnitá
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Dm
Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá
Dm
Phragmites australis – rákos obecn˘
Poa palustris – lipnice bahenní
Rubus caesius – ostruÏiník jeÏiník
Solanum dulcamara – lilek potmûchuÈ
Symphytum officinale – kostival lékaﬁsk˘
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá
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Roz‰íﬁení mûkk˘ch luhÛ níÏinn˘ch ﬁek.

OhroÏení. Naru‰ení vodního reÏimu krajiny,
pûstování rychle rostoucích hybridních topolÛ
(Populus ✕canadensis).
Management. Zachování stromov˘ch vrb na pÛdách pﬁíli‰ vlhk˘ch pro topol, na ãerstvû vlhk˘ch
pÛdách pûstování vrb i domácích topolÛ, citlivé
revitalizace ﬁíãních systémÛ, umûlé povodÀování
na místech s omezen˘mi pﬁirozen˘mi záplavami.
Literatura. Neuhäuslová 1987, Vicherek

Jihomoravsk˘ mûkk˘ luh s bledulí letní (Leucojum aestivum).

et al. 2000.
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L3 Dubohabﬁiny
Oak-hornbeam forests
Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Lesy tvoﬁené
habrem obecn˘m (Carpinus betulus) a dubem zimním
(Quercus petraea s. lat.) nebo dubem letním (Q. robur),
v podúrovni stromového patra s ãastou pﬁímûsí lípy
srdãité (Tilia cordata) nebo babyky (Acer campestre).
Podle zpÛsobu obhospodaﬁování v minulosti a podle
vlhkosti pÛdy kolísá podíl hlavních dﬁevin od porostÛ
ãistû habrov˘ch k ãistû dubov˘m. Keﬁové patro je
v rozvolnûn˘ch porostech zpravidla dobﬁe vyvinuto,
v zapojenûj‰ích nebo pﬁezvûﬁen˘ch lesích je v‰ak
spí‰e sporadické nebo chybí. Tvoﬁí je druhy stromového patra a dále napﬁ. Corylus avellana, Crataegus
laevigata, C. monogyna a Lonicera xylosteum. V bylinném
patﬁe se pravidelnû vyskytují druhy listnat˘ch lesÛ
bûÏné i v buãinách (Dactylis polygama, Melica nutans,
Poa nemoralis, Viola reichenbachiana aj.) a dále relativnû
teplomilnûj‰í mezofilní lesní druhy, napﬁ. Campanula
persicifolia, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis,
Festuca heterophylla a Melampyrum nemorosum.
Na jaﬁe pﬁed olistûním stromÛ se vyvíjí nápadn˘
aspekt s geofyty (napﬁ. Anemone nemorosa, A. ranunculoides a Corydalis spp.). Mechové patro je vyvinuto
nev˘raznû, ãastûji se vyskytují zejména Atrichum
undulatum, Hypnum cupressiforme a Polytrichum
formosum.

Ekologie. Îivinami bohaté, obvykle hlub‰í pÛdy
kysel˘ch i bazick˘ch hornin na svazích a plo‰inách.
V létû vys˘chají více neÏ pÛdy v buãinách, ale ménû
neÏ v teplomiln˘ch doubravách. Porosty byly v minulosti obhospodaﬁovány vesmûs jako lesy nízké
a obnovovaly se z paﬁezov˘ch v˘mladkÛ. To mohlo
v nûkter˘ch územích suprakolinního stupnû vést
k ‰íﬁení habru na úkor dubu a zejména buku,
protoÏe na rozdíl od habru je paﬁezová v˘mladnost
buku malá. Dubohabﬁiny se vyskytují v nadmoﬁsk˘ch
v˘‰kách do 450 m, vzácnûji aÏ do 550 m.

Roz‰íﬁení. NíÏiny a pahorkatiny po celém území âR, jen v jiÏních âechách vzácnû. Místy tvoﬁí
dubohabﬁiny rozsáhlé porosty.
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Poznámka k mapování. Nûkteré dubohabﬁiny
se zjevnû nebo s jistou mírou pravdûpodobnosti
vyskytují na místech, kde by bez lidsk˘ch vlivÛ rostla
jiná lesní vegetace. Jde zejména o pÛvodní buãiny,
z nichÏ vlivem v˘mladkového hospodaﬁení ustoupil
buk, nebo o vyv˘‰ená místa v tvrd˘ch luzích postiÏen˘ch odstranûním pravideln˘ch záplav a sníÏením
hladiny podzemní vody. Ve v‰ech podobn˘ch pﬁípadech se mapuje stav odpovídající souãasné vegetaci,
nikoliv pﬁedpokládané vegetaci pÛvodní. Za dubohabﬁiny jsou pﬁi mapování povaÏovány i vysoké,
zapojené lískové kﬁoviny, které vznikly z dubohabﬁin
pﬁi v˘mladkovém hospodaﬁení s krátkou obm˘tní
dobou, pokud charakter bylinného patra odpovídá
dubohabﬁinám. Lesy s dominantním habrem na strm˘ch a suÈov˘ch svazích, kde je ve stromovém patﬁe
vy‰‰í podíl javorÛ (Acer platanoides a A. pseudoplatanus), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a jilmu
drsného (Ulmus glabra) se mapují v rámci jednotky
L4 SuÈové lesy.

L3.1 Hercynské dubohabﬁiny
Hercynian oak-hornbeam forests
Natura 2000. 9170 Galio-Carpinetum oak hornbeam forests
(viz také L3.2)
Smaragd. 41.2 Oak-hornbeam forests (viz také L3.2, L3.3
a L3.4)
CORINE. 41.261 Wood bedstraw oak-hornbeam forests
Pal. Hab. 41.261 Wood bedstraw oak-hornbeam forests,
41.265 Bohemian melampyrum oak-hornbeam forests
EUNIS. G1.8/P-41.26 Sub-continental oak-hornbeam forests
Fytocenologie. Svaz Carpinion Issler 1931 (viz také L3.2,
L3.3 a L3.4): Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1962,
Tilio-Betuletum Passarge 1957, Stellario-Tilietum Moravec 1964
Potenciální vegetace. 7 âern˘‰ová dubohabﬁina, 8 Lipová
doubrava, 12 Ptaãincová lipová doubrava
Fyziotyp. HD Habrové a lipové doubravy
Lesnická typologie. 1C Suchá habrová doubrava (kromû 1C1)
(viz také L3.4, L6.1, L6.2, L6.4 a L6.5), 1I Uléhavá habrová
doubrava (viz také L6.4), 1S (Habrová) doubrava na píscích
(viz také L3.4, L6.3 a L7.4), 1H Spra‰ová habrová doubrava
(kromû 1H6 a 1H7) (viz také L6.1, L6.2 a L6.4), 1B Bohatá
habrová doubrava (viz také L3.4 a L6.4), 1D Obohacená
habrová doubrava (viz také L3.4 a L6.4), 1V Vlhká habrová

L3.1 Hercynské dubohabﬁiny

doubrava (viz také L3.4), 1O Lipová doubrava (viz také
L3.4 a L6.4), 1P SvûÏí bﬁezová doubrava (viz také L3.4
a L7.2), 2X Dﬁínová doubrava s bukem (viz také L3.4),
2S SvûÏí buková doubrava (viz také L3.3, L6.4 a L7.1),
2H Hlinitá buková doubrava (viz také L3.3 a L6.4),
2B Bohatá habrová doubrava s bukem (viz také L3.3 a L6.4),
2D Obohacená buková doubrava, 2V Vlhká buková
doubrava, 2O Jedlobuková doubrava (viz také L3.3 a L7.2)
Geobiocenologie. 2 AB 3x Carpini-querceta (habrové
doubravy), 2 B 3x Carpini-querceta typica (typické habrové
doubravy) (viz také K3), 2 BC 3x Carpini-querceta aceris
(javoro-habrové doubravy) (viz také K3), 2 BD 3x Carpiniquerceta tiliae (lipo-habrové doubravy) (viz také K3 a L6.4),
1 B 3 Querceta typica (typické doubravy) (viz také K3,
L3.4, L6.2 a L6.4), 1–2 AB–B 1–2 Querceta humilia inf.
et sup. (zakrslé doubravy n. a v. st.) (viz také K3, K4, L6.5
a L7.1), 2 B 3 Fagi-querceta typica (typické bukové doubravy)
(viz také K3 a L3.3), 2 BC 3 Fagi-querceta aceris (javorobukové doubravy) (viz také K3 a L3.3), 2 BD 3 Fagiquerceta tiliae (lipo-bukové doubravy) (viz také K3 a L3.3),
1–2 B–BD (3)4 Tili-querceta roboris inf. et sup. (lipové
doubravy n. a v. st.) (viz také L2.3 a L3.4), 1–2 BC–C (3)4
Tili-querceta roboris-aceris inf. et sup. (javoro-lipové
doubravy n. a v. st.), 3 B 3 Querci-fageta typica (typické
dubové buãiny) (viz také K3, L3.3 a L5.1), 3 BC 3 Quercifageta aceris (javoro-dubové buãiny) (viz také K3 a L5.1),
3 BD 3 Querci-fageta tiliae (lipo-dubové buãiny) (viz také
K3 a L5.3)

a dále se vyskytují hájové druhy, jako napﬁ. Anemone
nemorosa, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Melica
nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis s. lat.
a Tanacetum corymbosum. Mechové patro je vyvinuto
spí‰e sporadicky.

Ekologie. Îivinami bohaté, zpravidla hluboké
pÛdy na svazích i plo‰inách v teplej‰ích oblastech.
PodloÏí je tvoﬁeno nejrÛznûj‰ími typy hornin, a to
od kysel˘ch hornin krystalinika pﬁes vápence a slínovce aÏ po tﬁetihorní a ãtvrtohorní sedimenty.
Na tûÏ‰ích pÛdách mÛÏe docházet i k lokálnímu
zamokﬁení.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení hercynsk˘ch dubohabﬁin.

Roz‰íﬁení. Hercynské dubohabﬁiny jsou jedním
z nejãastûj‰ích typÛ pﬁirozené lesní vegetace
v âeském stﬁedohoﬁí, Mostecké pánvi, Pojizeﬁí,
Polabí, podhÛﬁí Orlick˘ch hor, okolí Prahy,
âeském krasu, na Kﬁivoklátsku, v okolí Plznû, údolí
Otavy a stﬁední Vltavy, na obvodech Îelezn˘ch hor,
v oblasti jihov˘chodního okraje âeského masivu
od Znojma po Brno a v podhÛﬁí Drahanské vrchoviny a Rychlebsk˘ch hor.

Jarní aspekt dubohabﬁiny s kvetoucí sasankou hajní (Anemone
nemorosa), sasankou pryskyﬁníkovitou (A. ranunculoides) a hrachorem
lechou (Lathyrus vernus) v jiÏní ãásti Moravského krasu.

Struktura a druhové sloÏení. Lesy s pﬁevahou
habru obecného (Carpinus betulus), dubu zimního
a letního (Quercus petraea s. lat. a Q. robur) a ãastou
pﬁímûsí lípy srdãité (Tilia cordata). V keﬁovém patﬁe
se vyskytují niÏ‰í jedinci dﬁevin stromového patra
a dále napﬁ. Cornus sanguinea, Corylus avellana
a Lonicera xylosteum. V bylinném patﬁe má v˘znamnûj‰í indikaãní hodnotu zejména Hepatica nobilis

Variabilita. Druhové sloÏení bylinného patra je
promûnlivé hlavnû v závislosti na vlhkosti a pÛdní
reakci. Kromû typick˘ch porostÛ zahrnuje tato
podjednotka rÛzné pﬁechodné porosty k tvrd˘m
luhÛm, teplomiln˘m doubravám, acidofilním
doubravám a kvûtnat˘m buãinám. V jiÏních âechách
na stﬁedním toku Otavy a Blanice chybûjí v porostech
pﬁirozenû habr obecn˘ (Carpinus betulus) a dub zimní
(Quercus petraea s. lat.) a pﬁevládajícími dﬁevinami
stromového patra jsou lípa srdãitá (Tilia cordata)
a dub letní (Quercus robur).
OhroÏení. Pﬁevod na jehliãnaté kultury, pﬁezvûﬁení.
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Management. Zachování pﬁirozené skladby
stromového patra, udrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe.

L3.2 Polonské dubohabﬁiny
Polonian oak-hornbeam forests

Literatura. Moravec 1964, Neuhäusl
& Neuhäuslová 1968, Neuhäusl & NeuhäuslováNovotná 1968, 1969, 1972b, Neuhäusl in Moravec
et al. 1982, Neuhäuslová in Neuhäuslová et al. 1998,
Neuhäuslová in Moravec et al. 2000.

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Acer campestre – javor babyka
Dg Dm
Carpinus betulus – habr obecn˘
Cornus sanguinea – svída krvavá
Corylus avellana – líska obecná
Crataegus laevigata – hloh obecn˘
C. monogyna – hloh jednosemenn˘
Lonicera xylosteum – zimolez p˘ﬁit˘
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dm
Q. robur – dub letní
Dm
Tilia cordata – lípa srdãitá
Bylinné patro
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Campanula persicifolia – zvonek broskvolist˘
C. rapunculoides – zvonek ﬁepkovit˘
C. trachelium – zvonek kopﬁivolist˘
Carex montana – ostﬁice horská
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Dactylis polygama – srha hajní
Festuca heterophylla – kostﬁava rÛznolistá
Fragaria vesca – jahodník obecn˘
Galeobdolon luteum s. lat. – pitulník Ïlut˘
Galium odoratum – maﬁinka vonná
G. sylvaticum – svízel lesní
Dg
Hepatica nobilis – jaterník trojlaloãn˘
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
Lathyrus niger – hrachor ãern˘
L. vernus – hrachor lecha
Maianthemum bifolium – pstroãek dvoulist˘
Dg
Melampyrum nemorosum – ãern˘‰ hajní
Melica nutans – strdivka nicí
Poa nemoralis – lipnice hajní
Pulmonaria officinalis s. lat. – plicník lékaﬁsk˘
Stellaria holostea – ptaãinec velkokvût˘
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek
Viola reichenbachiana – violka lesní
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Natura 2000. 9170 Galio-Carpinetum oak hornbeam forests
(viz také L3.1)
Smaragd. 41.2 Oak-hornbeam forests (viz také L3.1, L3.3 a L3.4)
CORINE. 41.262 Mixed lime-oak-hornbeam forests
Pal. Hab. 41.262 Mixed lime-oak-hornbeam forests
EUNIS. G1.8/P-41.26 Sub-continental oak-hornbeam forests
Fytocenologie. Svaz Carpinion Issler 1931 (viz také L3.1, L3.3
a L3.4): Tilio-Carpinetum Traczyk 1962
Potenciální vegetace. 11 Lipová dubohabﬁina
Fyziotyp. HD Habrové a lipové doubravy
Lesnická typologie. 3F1 Svahová dubová buãina kapradinová
(viz také L5.1), 3C Vys˘chavá dubová buãina (1 – biková
teplomilná, 2 – lipnicová, 9 – lipnicová na pﬁíkr˘ch svazích)
(viz také L5.1), 3S1 SvûÏí dubová buãina ‰Èavelová
(viz také L5.1), 3H Hlinitá dubová buãina (5 – oglejená,
6 – na písko‰tûrkovit˘ch morénách) (viz také L5.1),
3D5 Obohacená dubová buãina s ostﬁicí chlupatou
(viz také L5.1)
Geobiocenologie. 3 B–BD (3)4 Tili-querceta roboris fagi
(buko-lipové doubravy)

Polonské dubohabﬁiny s lípou srdãitou (Tilia cordata) a ochuzen˘m
bylinn˘m patrem na oglejen˘ch pÛdách spra‰ov˘ch hlín u âeského
Tû‰ína.

Struktura a druhové sloÏení. Lesy s pﬁevahou
habru obecného (Carpinus betulus), lípy srdãité (Tilia
cordata), dubu letního (Quercus robur) nebo dubu
zimního (Q. petraea s. lat.). V keﬁovém patﬁe se vyskytují niÏ‰í jedinci dﬁevin stromového patra a dále
napﬁ. Corylus avellana a Frangula alnus. V bylinném
patﬁe rostou bûÏné druhy mezofilních listnat˘ch lesÛ
(napﬁ. Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum,
Campanula trachelium, Galeobdolon luteum s. lat., Poa
nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis

L3.2 Polonské dubohabﬁiny

s. lat. a Viola reichenbachiana), hojnû jsou zastoupeny
i druhy vlhãích lesních pÛd (napﬁ. Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina a Carex sylvatica) a druhy
boreálních jehliãnat˘ch lesÛ jako Maianthemum
bifolium a Oxalis acetosella, vzácnûji i Trientalis europaea.
Mechové patro má malou pokryvnost nebo i chybí.

Ekologie. Rovinaté terény i svahy s tûÏ‰ími pÛdami,
které mají niÏ‰í obsah skeletu a zpravidla jsou pseudooglejené, tedy nasáklé sráÏkovou vodou a hlavnû
na jaﬁe dlouhodobûji zamokﬁené. Zásoba Ïivin je
zpravidla dobrá, ale na nûkter˘ch místech mohou
b˘t pÛdy i chud‰í.
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Bylinné patro
Aegopodium podagraria – br‰lice kozí noha
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Asarum europaeum – kopytník evropsk˘
Athyrium filix-femina – papratka samiãí
Brachypodium sylvaticum – váleãka lesní
Campanula trachelium – zvonek kopﬁivolist˘
Carex brizoides – ostﬁice tﬁeslicovitá
C. sylvatica – ostﬁice lesní
Fragaria vesca – jahodník obecn˘
Galeobdolon luteum s. lat. – pitulník Ïlut˘
Dg
Galium schultesii – svízel SchultesÛv
Geum urbanum – kuklík mûstsk˘
Maianthemum bifolium – pstroãek dvoulist˘
Mycelis muralis – mléãka zední
Dg
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Poa nemoralis – lipnice hajní
Polygonatum multiflorum – kokoﬁík mnohokvût˘
Pulmonaria officinalis s. lat. – plicník lékaﬁsk˘
Sanicula europaea – Ïindava evropská
Scrophularia nodosa – krtiãník hlíznat˘
Dg
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Dg
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Viola reichenbachiana – violka lesní

Roz‰íﬁení polonsk˘ch dubohabﬁin.

Roz‰íﬁení. Severní podhÛﬁí Rychlebsk˘ch hor
a JeseníkÛ, Ostravsko, severní podhÛﬁí Beskyd,
Moravská brána a Hornomoravsk˘ úval.
OhroÏení. Pﬁevod na jehliãnaté kultury, pﬁezvûﬁení.
Management. Zachování pﬁirozené skladby
stromového patra, udrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe.

Literatura. Neuhäusl 1963, Neuhäusl in Moravec
et al. 1982, Neuhäuslová in Neuhäuslová et al. 1998,
Neuhäuslová in Moravec et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Carpinus betulus – habr obecn˘
Corylus avellana – líska obecná
Populus tremula – topol osika
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dm
Q. robur – dub letní
Sambucus nigra – bez ãern˘
Dm
Tilia cordata – lípa srdãitá

L3.3 Karpatské dubohabﬁiny
Carpathian oak-hornbeam forests
Natura 2000. 91G0 * Pannonic oak-hornbeam forests
– prioritní stanovi‰tû (viz také L3.4)
Smaragd. 41.2 Oak-hornbeam forests (viz také L3.1,
L3.2 a L3.4)
CORINE. 41.26 Eastern oak-hornbeam forests
Pal. Hab. 41.266 Carpathian hairy sedge oak-hornbeam
forests
EUNIS. G1.8/P-41.26 Sub-continental oak-hornbeam forests
Fytocenologie. Svaz Carpinion Issler 1931 (viz také L3.1,
L3.2 a L3.4): Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl
et Neuhäuslová 1964
Potenciální vegetace. 10 Ostﬁicová dubohabﬁina
Fyziotyp. HD Habrové a lipové doubravy
Lesnická typologie. 2I5 Uléhavá kyselá buková doubrava
se tﬁtinou rákosovitou na plo‰inách a mírn˘ch svazích,
PLO 36 (viz také L7.1), 2S SvûÏí buková doubrava
(2 – biková s ostﬁicí prstnatou na plo‰inách a svazích,
PLO 37 a 38, 5 – biková s lipnicí hajní na svazích
a hﬁbetech, PLO 36, 9 – svahová, PLO 36) (viz také L3.1,
L6.4 a L7.1), 2H Hlinitá buková doubrava (2 - s ostﬁicí
chlupatou na mírn˘ch svazích, PLO 36, 37 a 38, 3 - s ostﬁicí
chlupatou na ploch˘ch hﬁbetech, PLO 36, 37 a 38, 4
- s ostﬁicí horskou na mírn˘ch svazích, PLO 36, 37 a 38, 7
- oglejená v mûlk˘ch prohybech plo‰in, PLO 36, 8
- strdivková, PLO 36 a 38, 9 - svahová, PLO 36)
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(viz také L3.1 a L6.4), 2B Bohatá buková doubrava
(2 – strdivková na svazích, PLO 36 a 38, 4 – váleãková
na svazích, PLO 36, 37 a 38, 5 – s ostﬁicí chlupatou
a strdivkou, PLO 36, 6 – strdivková na hﬁebenech,
PLO 36, 37 a 38) (viz také L3.1 a L6.4), 2O5 (Jedlo)buková
doubrava ostﬁicová na sníÏeninách plo‰in a hﬁbetech,
PLO 37 (viz také L3.1 a L7.2)
Geobiocenologie. 2 B 3 Fagi-querceta typica (typické bukové
doubravy) (viz také K3 a L3.1), 2 BC 3 Fagi-querceta aceris
(javoro-bukové doubravy) (viz také K3 a L3.1), 2 BD 3
Fagi-querceta tiliae (lipo-bukové doubravy) (viz také K3
a L3.1), 3 B 3 Querci-fageta typica (typické dubové buãiny)
(viz také K3, L3.1 a L5.1), 3 BC–BD 3 Querci-fageta
tiliae-aceris (lipo-javoro-dubové buãiny) (viz také K3 a L5.3)

ve stromovém patﬁe. Keﬁové patro je v jednotliv˘ch
porostech rÛznû bohatû vyvinuté. V bylinném patﬁe
v˘raznû dominuje ostﬁice chlupatá (Carex pilosa)
a diagnosticky v˘znamn˘ je téÏ v˘skyt nûkolika dal‰ích
druhÛ vázan˘ch v âR pﬁeváÏnû na karpatskou
oblast (napﬁ. Euphorbia amygdaloides, Galium schultesii
a Hacquetia epipactis). Dále se vyskytují hájové druhy
Carex digitata, Fragaria vesca, Galium odoratum,
Hieracium murorum, H. sabaudum, Lathyrus vernus,
Melica uniflora, Mycelis muralis, Poa nemoralis,
Polygonatum multiflorum aj. Mechové patro je vyvinuto
nev˘raznû.

Ekologie. Svahy nebo rovinaté terény na fly‰ov˘ch
pískovcích a jílovcích star‰ích tﬁetihor, lokálnû
pﬁekryt˘ch mlad‰ími sedimenty. Na tûÏ‰ích pÛdách
mÛÏe místy docházet k pseudooglejení. Zásoba Ïivin
v pÛdû je dobrá.
Roz‰íﬁení. JiÏní okraje Drahanské vrchoviny a obvodové pahorkatiny karpatsk˘ch pohoﬁí: Îdánick˘
les, Chﬁiby, Litenãické, Vizovické a Host˘nské vrchy,
Podbeskydská pahorkatina, Bílé Karpaty a Ostravsko.
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Roz‰íﬁení karpatsk˘ch dubohabﬁin. Na mapû nejsou zaznamenány
pﬁechodné porosty k hercynsk˘m dubohabﬁinám v oblasti âeského
masivu.

V˘raznou dominantou podrostu karpatsk˘ch dubohabﬁin je ostﬁice
chlupatá (Carex pilosa), která kvete tûsnû pﬁed olistûním stromÛ.
Îdánick˘ les.

Struktura a druhové sloÏení. Lesy s pﬁevahou
habru obecného (Carpinus betulus) nebo dubu zimního (Quercus petraea s. lat.) a místy s pﬁímûsí buku
lesního (Fagus sylvatica) jako podúrovÀové dﬁeviny
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Poznámka k mapování. Na západní a jihozápadní Moravû, zejména v ‰ir‰ím okolí Brna, Znojma
a Tﬁebíãe, a také na nûkter˘ch dal‰ích lokalitách
v âeském masivu se vyskytují dubohabﬁiny s pﬁevládající ostﬁicí chlupatou (Carex pilosa), v˘skytem
pry‰ce mandloÀového (Euphorbia amygdaloides)
a souãasnû s jaterníkem trojlaloãn˘m (Hepatica
nobilis), kter˘ je diagnostick˘m druhem hercynsk˘ch
dubohabﬁin. V souãasném fytocenologickém pojetí
jsou tyto porosty ﬁazeny k hercynsk˘m dubohabﬁinám, pﬁi mapování je v‰ak vhodné zaznamenávat je

L3.3 Karpatské dubohabﬁiny

Dg Dm

Ve vrcholném létû je podrost dubohabﬁin zastínûn˘ hustû olistûn˘mi
korunami habru. V té dobû zde kvete jen málo druhÛ.

jako pﬁechod mezi podjednotkami L3.1 Hercynské
dubohabﬁiny a L3.3 Karpatské dubohabﬁiny.

OhroÏení. Pﬁevod na jehliãnaté kultury, pﬁezvûﬁení.
Management. Zachování pﬁirozené skladby
stromového patra, udrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe.
Literatura. Neuhäusl & Neuhäuslová 1968,
Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b,
Neuhäusl in Moravec et al. 1982, Neuhäuslová
in Neuhäuslová et al. 1998, Neuhäuslová in Moravec
et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Acer campestre – javor babyka

Carpinus betulus – habr obecn˘
Cornus sanguinea – svída krvavá
Corylus avellana – líska obecná
Fagus sylvatica – buk lesní
Lonicera xylosteum – zimolez p˘ﬁit˘
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Tilia cordata – lípa srdãitá
Bylinné patro
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Campanula persicifolia – zvonek broskvolist˘
C. rapunculoides – zvonek ﬁepkovit˘
C. trachelium – zvonek kopﬁivolist˘
Carex montana – ostﬁice horská
Dg Dm
C. pilosa – ostﬁice chlupatá
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Dactylis polygama – srha hajní
Dg
Dentaria bulbifera – kyãelnice cibulkonosná
Dg
Euphorbia amygdaloides – pry‰ec mandloÀov˘
Festuca heterophylla – kostﬁava rÛznolistá
Galeobdolon luteum s. lat. – pitulník Ïlut˘
Galium odoratum – maﬁinka vonná
Dg
G. schultesii – svízel SchultesÛv
Dg
Hacquetia epipactis – hvûzdnatec zubat˘
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
H. sabaudum – jestﬁábník savojsk˘
Isopyrum thalictroides – zapalice ÏluÈuchovitá
Lathyrus niger – hrachor ãern˘
L. vernus – hrachor lecha
Maianthemum bifolium – pstroãek dvoulist˘
Melica nutans – strdivka nicí
Poa nemoralis – lipnice hajní
Pulmonaria officinalis s. lat. – plicník lékaﬁsk˘
Dg
Symphytum tuberosum – kostival hlíznat˘
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek
Viola reichenbachiana – violka lesní

L3.4 Panonské dubohabﬁiny
Pannonian oak-hornbeam forests
Natura 2000. 91G0 * Pannonic oak-hornbeam forests
– prioritní stanovi‰tû (viz také L3.3)
Smaragd. 41.2 Oak-hornbeam forests (viz také L3.1,
L3.2 a L3.3)
CORINE. 41.26 Eastern oak-hornbeam forests
Pal. Hab. 41.267 Sub-Pannonic primrose oak-hornbeam
forests
EUNIS. G1.8/P-41.26 Sub-continental oak-hornbeam forests
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Fytocenologie. Svaz Carpinion Issler 1931 (viz také L3.1, L3.2
a L3.3): Primulo veris-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová ex
Neuhäuslová-Novotná 1964, Fraxino pannonicae-Carpinetum
Soó et Borhidi in Soó 1962
Potenciální vegetace. 9 Prvosenková dubohabﬁina
Fyziotyp. HD Habrové a lipové doubravy
Lesnická typologie. 1A9 Javorohabrová doubrava vápencová
se strdivkou jednokvûtou, PLO 35, 1C Suchá habrová
doubrava (2 – s lipnicí, 3 – s váleãkou) (viz také L3.1, L6.1,
L6.2 a L6.4), 1S Habrová doubrava na píscích (2 – váleãková,
4 – se strdivkou, 5 – s tolitou, 6 – druhotná kostﬁavová
s lipnicí úzkolistou, 8 – na oglejen˘ch pÛdách vát˘ch pískÛ)
(viz také L3.1, L6.3 a L7.4), 1B1 Bohatá habrová doubrava
lipnicová (viz také L6.4), 1D Obohacená habrová doubrava
(1 – váleãková na píscích, 3 – br‰licová v depresích,
PLO 36, 4 – konvalinková, 5 – baÏanková, 6 – strdivková,
8 – váleãková) (viz také L3.1, L6.3 a L6.4), 1V2 Vlhká
habrová doubrava br‰licová (viz také L3.1), 1O3 Lipová
doubrava se tﬁtinou rákosovitou, PLO 35, 1P3 SvûÏí
bﬁezová doubrava vát˘ch pískÛ (viz také L3.1 a L7.2),
2X Dﬁínová doubrava s bukem (viz také L3.1)
Geobiocenologie. 1 B 3 Querceta typica (typické doubravy)
(viz také K3, L3.1, L6.2 a L6.4), 1 BD 3 Ligustri-querceta
(doubravy s ptaãím zobem) (viz také K3, K4, L6.2 a L6.4),
1 BC 3 Aceri campestris-querceta (babykové doubravy)
(viz také K3, L6.2 a L6.3), 1 BC–C (3)4 Ulmi-fraxineta
carpini inf. (habro-jilmové jaseniny n. st.) (viz také L2.3),
1 B–BD (3)4 Tili-querceta roboris inf. (lipové doubravy n. st.)
(viz také L2.3 a L3.1)

Struktura a druhové sloÏení. Lesy s pﬁevahou
habru obecného (Carpinus betulus), dubu zimního
a letního (Quercus petraea s. lat. a Q. robur) a s pomûrnû ãastou pﬁímûsí babyky (Acer campestre) a bﬁeku
(Sorbus torminalis) v niÏ‰í úrovni stromového patra.
V keﬁovém patﬁe jsou v˘znaãnû zastoupeny teplomilné keﬁe Cornus mas, Euonymus verrucosa, Ligustrum
vulgare, Rhamnus cathartica aj. Bylinné patro nemá
vût‰inou v˘raznûj‰í dominanty, snad s v˘jimkou
strdivky jednokvûté (Melica uniflora) v nûkter˘ch
porostech. Dále se vyskytují bûÏné hájové druhy,
napﬁ. Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare,
Convallaria majalis, Dactylis polygama, Festuca
heterophylla, Galium odoratum, Lathyrus vernus, Melica
uniflora, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum a Viola
reichenbachiana. V˘znamné zastoupení mají teplomilné druhy Carex michelii, Corydalis pumila, Lathyrus
niger, Lithospermum purpurocaeruleum, Melittis melissophyllum, Primula veris, Pulmonaria mollis a Viola
mirabilis, které v ostatních typech dubohabﬁin spí‰e
chybûjí. Mechové patro je vyvinuto málo nebo schází.

Ekologie. Hlub‰í a Ïivinami bohaté, ãasto vápnité
pÛdy na fly‰ov˘ch pískovcích a jílovcích, na miocén-
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Pozdnû jarní aspekt panonské dubohabﬁiny. Vícekmenné báze stromÛ
jsou dokladem dﬁívûj‰ího v˘mladkového hospodaﬁení v lesích. Úpatí vrchu
Dûvína v Pavlovsk˘ch vr‰ích.

ních sedimentech a spra‰ov˘ch hlínách, vzácnûji
na nivních pÛdách v komplexech tvrd˘ch luhÛ.
Panonské dubohabﬁiny se vyskytují nejãastûji v niÏ‰ích
ãástech svahÛ nebo v men‰ích údolích a roklích,
zatímco su‰‰í místa v horních ãástech svahÛ a plo‰iny
jsou zpravidla porostlé teplomiln˘mi doubravami.

L3.4 Panonské dubohabﬁiny

Roz‰íﬁení. Pouze jiÏní Morava, hlavnû Pavlovské
vrchy a Milovick˘ les, lesní celky v okolí Kobylí
a Dolních Bojanovic, vzácnû jiÏní okraj Moravského
krasu, oblast soutoku Moravy a Dyje, les Doubrava
u Hodonína a jihozápadní v˘bûÏky Bíl˘ch Karpat.

Dg

Variabilita. Od bûÏného a suchomilnûj‰ího typu
na svazích a plo‰inách se li‰í dubohabﬁiny na vyv˘‰en˘ch místech v nivû ﬁek Moravy a Dyje, kde se
vyskytuje vût‰í mnoÏství vlhkomiln˘ch druhÛ, pﬁesahujících z navazujících tvrd˘ch luhÛ.

Dm
Dm
Dg

Poznámka k mapování. Na bazick˘ch pÛdách,
zejména na vápencích v oblasti âeského masivu, se
vyskytují dubohabﬁiny s teplomiln˘mi druhy jinak
charakteristick˘mi pro panonské dubohabﬁiny,
napﬁ. Cornus mas, Melittis melisophyllum a Primula
veris. V souladu se souãasnou fytocenologickou
klasifikací se tyto porosty mapují v rámci podjednotky L3.1 Hercynské dubohabﬁiny.
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Roz‰íﬁení panonsk˘ch dubohabﬁin.

OhroÏení. Pﬁevod na jehliãnaté kultury, oborní
chov zvûﬁe a pﬁezvûﬁení i mimo obory.
Management. Zachování pﬁirozené skladby
stromového patra, udrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe.
Literatura. Neuhäusl & Neuhäuslová 1968,
Neuhäusl in Moravec et al. 1982, Neuhäuslová
in Neuhäuslová et al. 1998, Neuhäuslová in Moravec
et al. 2000, Vicherek et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg
Acer campestre – javor babyka
Dg Dm
Carpinus betulus – habr obecn˘
Dg
Cornus mas – svída dﬁín

C. sanguinea – svída krvavá
Corylus avellana – líska obecná
Crataegus laevigata – hloh obecn˘
C. monogyna – hloh jednosemenn˘
Euonymus verrucosa – brslen bradaviãnat˘
Fagus sylvatica – buk lesní
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Lonicera xylosteum – zimolez p˘ﬁit˘
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Q. robur – dub letní
Rhamnus cathartica – ﬁe‰etlák poãistiv˘
Sorbus torminalis – jeﬁáb bﬁek
Tilia cordata – lípa srdãitá
Ulmus minor – jilm habrolist˘

Bylinné patro
Campanula persicifolia – zvonek broskvolist˘
C. rapunculoides – zvonek ﬁepkovit˘
C. trachelium – zvonek kopﬁivolist˘
Carex montana – ostﬁice horská
Clinopodium vulgare – klinopád obecn˘
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Dg
Corydalis pumila – dymnivka nízká
Dactylis polygama – srha hajní
Festuca heterophylla – kostﬁava rÛznolistá
Galeobdolon luteum s. lat. – pitulník Ïlut˘
Galium odoratum – maﬁinka vonná
G. sylvaticum – svízel lesní
Geum urbanum – kuklík mûstsk˘
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
Lathyrus niger – hrachor ãern˘
L. vernus – hrachor lecha
Dg
Lithospermum purpurocaeruleum – kamejka
modronachová
Maianthemum bifolium – pstroãek dvoulist˘
Melica nutans – strdivka nicí
M. uniflora – strdivka jednokvûtá
Dg
Melittis melissophyllum – medovník velkokvût˘
Poa nemoralis – lipnice hajní
Polygonatum multiflorum – kokoﬁík mnohokvût˘
Dg
Primula veris – prvosenka jarní
Dg
Pulmonaria mollis – plicník mûkk˘
P. officinalis s. lat. – plicník lékaﬁsk˘
Stellaria holostea – ptaãinec velkokvût˘
Symphytum tuberosum – kostival hlíznat˘
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek
Dg
Viola mirabilis – violka divotvárná
V. reichenbachiana – violka lesní
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L4 SuÈové lesy
Ravine forests
Milan Chytr˘
Natura 2000. 9180 * Tilio-Acerion forests of slopes, screes
and ravines – prioritní stanovi‰tû
Smaragd. 41.4 Mixed ravine and slope forests
CORINE. 41.42 Hercynian slope forests, 41.45 Thermophilous
Alpine and peri-Alpine mixed lime forests
Pal. Hab. 41.42 Hercynian slope forests, 41.45 Thermophilous
Alpine and peri-Alpine mixed lime forests
EUNIS. G1.H/P-41.42 Hercynian slope forests, G1.H/P-41.45
Thermophilous Alpine and peri-Alpine mixed lime forests
Fytocenologie. Svaz Tilio-Acerion Klika 1955: Aceri-Carpinetum
Klika 1941, Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et
Schlüter 1957, Scolopendrio-Fraxinetum Schwickerath 1938,
Arunco-Aceretum Moor 1952, Mercuriali-Fraxinetum
(Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982, Seslerio
albicantis-Tilietum cordatae Chytr˘ et Sádlo 1997
Potenciální vegetace. 13 SuÈové a roklinové lesy kolinních
aÏ montánních poloh
Fyziotyp. SU SuÈové a roklinové lesy
Lesnická typologie. 1J Habrová javoﬁina, 1A Javorohabrová
doubrava (kromû 1A9, PLO 35), 2A Javorobuková
doubrava (viz také L6.4), 3J Lipová javoﬁina, 3U Javorová
jasenina (viz také L2.2), 5J SuÈová (jilmojasanová) javoﬁina,
5U Vlhká jasanová javoﬁina, 6J SuÈová jilmovosmrková
javoﬁina
Geobiocenologie. 1 BC–C 1–2 Aceri campestris-querceta
humilia (zakrslé babykové doubravy) (viz také K3),
1–2 C 3 Carpini-acereta inf. et sup. (habrové javoﬁiny
n. a v. st.), 2 BC–C 1–2 Carpini-acereta humilia (zakrslé
habrové javoﬁiny) (viz také K3), 1–2 CD 2–3 Corni-acereta
inf. et sup. (dﬁínové javoﬁiny n. a v. st.), 2 D 1–2 Fagiquerceta dealpina (dealpínské bukové doubravy),
3 C 3 Tili-acereta (lipové javoﬁiny), 3 CD (1)2–3 Corniacereta fagi (buko-dﬁínové javoﬁiny), 3 BC–C 1–2 Tiliacereta humilia (zakrslé lipové javoﬁiny), 3 D (1)2 Quercifageta dealpina (dealpínské dubové buãiny), 4 C 3 Tiliacereta fagi (buko-lipové javoﬁiny), 4 BC–C 1–2 Tili-acereta
fagi humilia (zakrslé buko-lipové javoﬁiny), 4 CD (2)3
Acereta fagi (javoﬁiny s bukem), 4 D (1)2 Fageta dealpina
(dealpínské buãiny) (viz také L5.3), 5 C 3 Fagi-acereta inf.
(bukové javoﬁiny n. st.), 5 BC–C 1–2 Fagi-acereta humilia
inf. (zakrslé bukové javoﬁiny n. st.), 5 CD 3 Fraxini-acereta
(jasanové javoﬁiny)

sylvatica) a naopak ustupují lípy. Vzácnû se v suÈov˘ch
lesích vyskytuje i tis ãerven˘ (Taxus baccata).
RovnûÏ keﬁové patro s Corylus avellana, Ribes uvacrispa, Sambucus nigra, S. racemosa a dal‰ími druhy
je bohatû vyvinuto. V bylinném patﬁe je málo ekologicky specializovan˘ch druhÛ, spí‰e se vyskytují
druhy pﬁesahující z buãin, dubohabﬁin, údolních jasanovo-ol‰ov˘ch luhÛ a vzácnûji i z teplomiln˘ch doubrav. Typické je zastoupení nitrofilních druhÛ, napﬁ.
Geranium robertianum a Urtica dioica, a druhÛ nároãn˘ch na vlhkost jako Lamium maculatum a Stellaria
nemorum. Jako v˘razné dominanty bylinného patra
se v nûkter˘ch porostech uplatÀují stín sná‰ející

Struktura a druhové sloÏení. Stromové
patro je druhovû bohat‰í neÏ u jin˘ch typÛ mezofilních listnat˘ch lesÛ. Pﬁevládají v nûm suÈové dﬁeviny
Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior,
Tilia cordata, T. platyphyllos a Ulmus glabra. V niÏ‰ích
nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách je hojnû zastoupen habr
obecn˘ (Carpinus betulus), zatímco v podhorsk˘ch
a horsk˘ch polohách je pﬁimí‰en i buk lesní (Fagus
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SuÈov˘ les s javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a habrem
obecn˘m (Carpinus betulus) na skalnatém svahu v údolí Bílé vody
v Moravském krasu.

L4 SuÈové lesy

vysoké byliny; na bázemi bohat˘ch a vlhk˘ch pÛdách je to mûsíãnice vytrvalá (Lunaria rediviva),
na hlinit˘ch pÛdách ovlivnûn˘ch pÛdotokem udatna
lesní (Aruncus vulgaris). V suÈov˘ch lesích krasov˘ch
ÏlebÛ se vyskytuje vzácná kapradina jelení jazyk
celolist˘ (Phyllitis scolopendrium). Na strm˘ch horních ãástech svahÛ na vápenci roste pûchava vápnomilná (Sesleria albicans), doprovázená nûkter˘mi druhy teplomiln˘ch doubrav. Na balvanit˘ch sutích je
v˘raznû vyvinuto mechové patro.

Ekologie. Strmé svahy s v˘chozy skal nebo s v˘razn˘m pÛdotokem, rokle, dolní ãásti svahÛ a svahová úpatí s akumulací balvanÛ nebo jiného suÈového
materiálu. PodloÏí je obvykle tvoﬁeno tvrd˘mi
horninami, a to jak silikáty, tak vápenci. PÛdy jsou
zpravidla hlub‰í, ale s vysok˘m obsahem skeletu,
bohaté Ïivinami a s velmi dobrou mineralizací opadu.
âasto jsou vlhké, nikoliv v‰ak trvale zamokﬁené.
SuÈové lesy tvoﬁí vût‰inou jen maloplo‰né porosty
roz‰íﬁené od pahorkatin do horsk˘ch poloh; horní
hranice dosahují v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách kolem
800–900 m.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v pahorkatinách aÏ horsk˘ch polohách po celém území âR, v âeském
masivu hojnûji neÏ v Karpatech.
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stromového patra.

Roz‰íﬁení suÈov˘ch lesÛ. Mapa je dosti neúplná a vyÏaduje zpﬁesnûní
dal‰ím v˘zkumem.

Literatura. Husová 1982, Husová in Moravec

Variabilita. V niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách pﬁe-

et al. 1982, 2000, Chytr˘ & Sádlo 1997, Husová
in Neuhäuslová et al. 1998.

vládají ve stromovém patﬁe lípy (Tilia cordata a T. platyphyllos) a habr obecn˘ (Carpinus betulus) a v podrostu jsou hojnû zastoupeny druhy dubohabﬁin,
naproti tomu ve vy‰‰ích polohách, kde tyto druhy
chybûjí, ãastûji dominuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a jako pﬁimí‰ená dﬁevina se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica). Zvlá‰tním typem jsou pûchavové

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Acer platanoides – javor mléã
Dg Dm
A. pseudoplatanus – javor klen
Corylus avellana – líska obecná
Fagus sylvatica – buk lesní
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Dm

Fraxinus excelsior – jasan ztepil˘
Ribes uva-crispa – srstka angre‰t
Rosa pendulina – rÛÏe pﬁevislá
Sambucus nigra – bez ãern˘
S. racemosa – bez hroznat˘
Taxus baccata – tis ãerven˘
Tilia cordata – lípa srdãitá
T. platyphyllos – lípa velkolistá
Ulmus glabra – jilm drsn˘

Dg
Dg

Bylinné patro
Aconitum lycoctonum – omûj vlãí mor
Actaea spicata – samorostlík klasnat˘
Dg Dm
Aruncus vulgaris – udatna lesní
Athyrium filix-femina – papratka samiãí
Campanula trachelium – zvonek kopﬁivolist˘
Epilobium montanum – vrbovka horská
Festuca altissima – kostﬁava lesní
Galeobdolon luteum s. lat. – pitulník Ïlut˘
Galium odoratum – maﬁinka vonná

Dg

Dg

Dg
Dg Dm
Dg Dm
Dg Dm

Dg Dm

Dg

Dg Dm

Impatiens noli-tangere – net˘kavka nedÛtklivá
Lamium maculatum – hluchavka skvrnitá
Lathyrus vernus – hrachor lecha
Lunaria rediviva – mûsíãnice vytrvalá
Melica nutans – strdivka nicí
Mercurialis perennis – baÏanka vytrvalá
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Petasites albus – devûtsil bíl˘
Phyllitis scolopendrium – jelení jazyk celolist˘
Poa nemoralis – lipnice hajní
Polystichum aculeatum – kapradina laloãnatá
Pulmonaria officinalis s. lat. – plicník lékaﬁsk˘
Sesleria albicans – pûchava vápnomilná
Urtica dioica – kopﬁiva dvoudomá

Mechorosty
Brachythecium rutabulum – baÀatka obecná
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Plagiomnium affine – mûﬁík pﬁíbuzn˘
P. cuspidatum – mûﬁík bodlav˘

L5 Buãiny
Beech forests
Tomá‰ Kuãera & Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a nûkdy s pﬁímûsí
dal‰ích mezofilních listnáãÛ (napﬁ. Acer platanoides,
A. pseudoplatanus a Tilia cordata) nebo jehliãnanÛ (Abies
alba a Picea abies). Stromové patro je u hospodáﬁsky
ovlivnûn˘ch stejnovûk˘ch porostÛ silnû zapojené.
Pralesovité porosty mají rozrÛznûnou vûkovou
strukturu, jejich zápoj je spí‰e nerovnomûrn˘
s mnoÏstvím svûtlin a vyvinut˘m niÏ‰ím stromov˘m
patrem. Keﬁové patro je silnû závislé na stavech
zvûﬁe; v pﬁezvûﬁen˘ch lesích chybí nebo je jen slabû
vyvinuto. Bylinné patro je velmi variabilní. V závislosti na mnoÏství a kvalitû humusu a dostupn˘ch Ïivin je
vût‰inou stﬁednû zapojené, u tzv. nah˘ch buãin v‰ak
mÛÏe úplnû chybût.

Ekologie. Buãiny se vyskytují na svazích i plo‰inách
v oblastech s mírnou a vlhkou zimou a nepﬁíli‰
such˘m létem. U nás mají optimum roz‰íﬁení v suprakolinním aÏ submontánním stupni. Na severnû
orientovan˘ch svazích sestupují do niÏ‰ích poloh
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a na závûtrn˘ch svazích vystupují do poloh vy‰‰ích.
Rostou na Ïivinami bohat˘ch i chud‰ích, zpravidla
hlub‰ích, ãasto kamenit˘ch pÛdách.

Roz‰íﬁení. Buãiny jsou vázány na klimaticky
pﬁíhodné oblasti okrajov˘ch pohoﬁí âeského masivu a na kopcovinu a vrchovinu ve vnitrozemí
âech a Moravy. V Karpatech mají tûÏi‰tû roz‰íﬁení
v Moravskoslezsk˘ch Beskydech, Chﬁibech a ve vy‰‰ích
polohách Bíl˘ch Karpat.

Poznámka k mapování. âasto se vyskytují
tzv. nahé nebo holé buãiny („Fagetum nudum“),
ve kter˘ch vlivem hospodáﬁsk˘ch zásahÛ chybí bylinné patro. Není-li zﬁejmé, ze které podjednotky
buãin se vyvinuly, mapují se v rámci podjednotky
L5.4 Acidofilní buãiny. Pokud lze v terénu na základû
sloÏení navazujících porostÛ s vysokou pravdûpodobností urãit v˘chozí podjednotku, mapuje se tato
podjednotka.

L5.1 Kvûtnaté buãiny

L5.1 Kvûtnaté buãiny
Herb-rich beech forests
Natura 2000. 9130 Asperulo-Fagetum beech forests
Smaragd. 41.1 Beech forests (viz také L5.2, L5.3 a L5.4)
CORINE. 41.13 Neutrophilous beech forests
Pal. Hab. 41.13 Medio-European neutrophile beech forests
EUNIS. G1.7/P-41.13 Medio-European neutrophile beech forests
Fytocenologie. Svaz Fagion Luquet 1926, podsvaz
Eu-Fagenion Oberdorfer 1957: Tilio platyphylli-Fagetum
Klika 1939, Tilio cordatae-Fagetum Mráz 1960, Melico-Fagetum
Seibert 1954, Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957,
Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex W.
et A. Matuszkiewicz 1960, Dentario glandulosae-Fagetum
Matuszkiewicz ex Guzikowa et KornaÊ 1969, Violo reichenbachianae-Fagetum Moravec 1979, Festuco altissimae-Fagetum
Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957; – podsvaz GalioAbietenion Oberdorfer 1962: Carici remotae-Abietetum
Husová 1998, Saniculo europaeae-Abietetum Husová (1968)
1998
Potenciální vegetace. 14 Lipová buãina s lípou velkolistou,
15 Lipová buãina s lípou srdãitou, 16 Strdivková buãina,
17 Ostﬁicová buãina, 18 Buãina s kyãelnicí devítilistou,
19 Buãina s kyãelnicí Ïláznatou, 20 Kostﬁavová buãina,
21 Violková buãina, 23 Îindavová jedlina
Fyziotyp. BU Jedliny a buãiny
Lesnická typologie. 3X Dﬁínová buãina (na ãediãích, PLO 4),
3Z8 Zakrslá dubová buãina lipnicová, 3F Svahová dubová
buãina (viz také L3.2), 3A Lipodubová buãina (kromû 3A9),
3C Vys˘chavá dubová buãina (kromû 3C4) (viz také L3.2),
3S SvûÏí dubová buãina (kromû 3S8) (viz také L3.2),
3H Hlinitá dubová buãina (viz také L3.2), 3B Bohatá dubová
buãina, 3D Obohacená dubová buãina (viz také L3.2),
3V Vlhká dubová buãina, 3O Jedlodubová buãina (kromû
3O6, 3O7 a 3O8), 4Z8 Zakrslá buãina lipnicová, 4F Svahová
buãina, 4A Lipová buãina (kromû 4A9), 4C Vys˘chavá
buãina (kromû 4C1), 4S SvûÏí buãina (kromû 4S5),
4H Hlinitá buãina, 4B Bohatá buãina, 4D Obohacená buãina,
4V Vlhká buãina, 4O SvûÏí dubová jedlina (viz také L5.4),
5Z8 Zakrslá jedlová buãina Ïivná, 5F Svahová jedlová
buãina, 5A Klenová buãina, 5C Vys˘chavá jedlová buãina,
5S SvûÏí jedlová buãina (kromû 5S6), 5H Hlinitá jedlová
buãina, 5B Bohatá jedlová buãina, 5D Obohacená jedlová
buãina, 5V Vlhká jedlová buãina, 5O SvûÏí (buková) jedlina
(kromû 5O1 a 5O2), 6Z8 Zakrslá smrková buãina Ïivná
(na ãediãích, PLO 4, 5, 18, 19 a 21), 6F Svahová smrková
buãina, 6S SvûÏí smrková buãina (kromû 6S4), 6H Hlinitá
smrková buãina, 6B Bohatá smrková buãina, 6D Obohacená
smrková buãina, 6V Vlhká smrková buãina (viz také L5.2)
Geobiocenologie. 3 B 3 Querci-fageta typica (typické dubové
buãiny) (viz také K3, L3.1 a L3.3), 3 BC 3 Querci-fageta
aceris (javoro-dubové buãiny) (viz také K3 a L3.1),
3 AB–B 1–2 Querci-fageta humilia (zakrslé dubové buãiny)
(viz také L5.4), 3–4 (AB)B(BC) 3 Fageta paupera inf. et sup.
(holé buãiny n. a v. st.) (viz také L5.4), 4 B 3 Fageta typica
(typické buãiny) (viz také K3), 4 BC 3 Fageta aceris (javorové
buãiny) (viz také K3), 4 AB–B 1–2 Fageta humilia (zakrslé
buãiny) (viz také L5.4) (3)4 (AB)B–BC(BD) (3)4 Abietiquerceta roboris fagi (buko-jedlové doubravy) (viz také L5.4),
5 B 3 Abieti-fageta typica (typické jedlové buãiny),

5–6 BC 3 Abieti-fageta aceris inf. et sup. (javoro-jedlové
buãiny n. a v. st.), 5 AB–B(BC) 3(4) Fagi-abieta (bukové
jedliny) (viz také L5.4), 5–6 BC–C 4(5) Aceri-fageta fraxini
inf. et sup. (jasano-javorové buãiny n. a v. st.), 6 B 3 Abietifageta piceae typica (typické smrko-jedlové buãiny),
6 AB–B 3(4) Fagi-abieta piceae (smrko-bukové jedliny)
(viz také L5.4)

Kvûtnatá buãina s kyãelnicí cibulkonosnou (Dentaria bulbifera) v severní
ãásti Bíl˘ch Karpat u Svatého ·tûpána.

Struktura a druhové sloÏení. Listnaté lesy
s pﬁevládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica) a nûkdy
s pﬁímûsí dal‰ích listnáãÛ (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Quercus
petraea s. lat., Tilia cordata, T. platyphyllos a Ulmus
glabra), ve vy‰‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách také jedle
bûlokoré (Abies alba) a smrku ztepilého (Picea abies).
V keﬁovém patﬁe rostou kromû zmlazujících dﬁevin
stromového patra také Corylus avellana, Daphne
mezereum, Lonicera nigra, L. xylosteum, Sambucus
racemosa, Sorbus aucuparia subsp. aucuparia aj.
Pokryvnost bylinného patra se zpravidla pohybuje
mezi 30–60 %, ale mÛÏe b˘t i niÏ‰í. BûÏnû se v nûm
vyskytují mezofilní druhy listnat˘ch lesÛ (Actaea
spicata, Bromus benekenii, Carex pilosa, Dentaria
bulbifera, D. enneaphyllos, Dryopteris filix-mas, Festuca
altissima, Galeobdolon luteum s. lat., Galium odoratum,
Gymnocarpium dryopteris, Hordelymus europaeus,
Melica uniflora, Mercurialis perennis, Milium effusum,
Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Prenanthes
purpurea, Scrophularia nodosa, Senecio ovatus, Viola
reichenbachiana aj.). Mechorosty rostou spí‰e na padl˘ch kmenech a kamenech.

Ekologie. Kvûtnaté buãiny se vyskytují na eutrofních,
obvykle kambizemních pÛdách s rychlou mineralizací
humusu, na rÛzn˘ch druzích hornin. Na horninách mi-
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nerálnû chud˘ch nebo na vápencích se vyskytují
pouze na plo‰inách nebo mírn˘ch svazích, kde je
vyvinuta hlub‰í pÛda. V niÏ‰ích a stﬁedních nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách osídlují chladnûj‰í rokle a severní svahy, v submontánním a montánním stupni pﬁecházejí
na plo‰iny a svahy v‰ech orientací. Jen v˘jimeãnû
rostou v nadmoﬁské v˘‰ce nad 1000 m.

Roz‰íﬁení. Hlavní oblastí v˘skytu jsou okrajová
pohoﬁí âeského masivu, âeskomoravská vrchovina
a pohoﬁí moravsk˘ch Karpat. Ménû ãasto se vyskytují rovnûÏ v kopcovinách a vrchovinách, ve vnitrozemí, napﬁ. v Doupovsk˘ch horách, na Kﬁivoklátsku,
ve stﬁedním Posázaví, Îelezn˘ch horách a âeskomoravském mezihoﬁí, na Drahanské vrchovinû
a ve Chﬁibech.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení kvûtnat˘ch buãin.

Variabilita. Rozli‰ujeme montánní buãiny s pﬁirozenou pﬁímûsí smrku a submontánní buãiny, v nichÏ
smrk pﬁirozenû chybí. Pﬁirozené zastoupení jedle je
dosti promûnlivé, ve vût‰inû porostÛ v‰ak je v souãasné dobû silnû redukováno. U nûkter˘ch kvûtnat˘ch
buãin se v podrostu vyskytují v˘razné dominanty.
V submontánních buãinách na svazích vulkanick˘ch
kup a náhorních plo‰inách v severních âechách
a na severní a stﬁední Moravû je to hlavnû strdivka
jednokvûtá (Melica uniflora), v karpatsk˘ch submontánních buãinách ostﬁice chlupatá (Carex pilosa)
a na eutrofních sutích kostﬁava lesní (Festuca altissima).

Poznámka k mapování. K této podjednotce
se ﬁadí také kvûtnaté jedliny, v jejichÏ bylinném patﬁe
rostou Carex digitata, Galium rotundifolium, Luzula
pilosa, Moehringia trinervia a Sanicula europaea. V souãasné dobû jsou jedliny vzhledem k plo‰nému
odumírání jedle a pﬁevodu na smrkové monokultury
zachovány jen ve fragmentech, a jejich samostatné
mapování je prakticky nemoÏné.
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OhroÏení. Pﬁevod na jehliãnaté kultury, pﬁezvûﬁení, ruderalizace.

Management. UdrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe,
ochrana pﬁirozeného zmlazení.

Literatura. Moravec 1977, Moravec in Moravec
et al. 1982, Husová in Neuhäuslová et al. 1998,
Moravec in Neuhäuslová et al. 1998, Moravec
& Husová in Moravec et al. 2000.

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg
Abies alba – jedle bûlokorá
Acer platanoides – javor mléã
A. pseudoplatanus – javor klen
Carpinus betulus – habr obecn˘
Corylus avellana – líska obecná
Daphne mezereum – l˘kovec jedovat˘
Dg Dm
Fagus sylvatica – buk lesní
Fraxinus excelsior – jasan ztepil˘
Lonicera nigra – zimolez ãern˘
L. xylosteum – zimolez p˘ﬁit˘
Picea abies – smrk ztepil˘
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Tilia cordata – lípa srdãitá
T. platyphyllos – lípa velkolistá
Ulmus glabra – jilm drsn˘
Bylinné patro
Dg
Actaea spicata – samorostlík klasnat˘
Bromus benekenii – sveﬁep BenekenÛv
Dm
Carex pilosa – ostﬁice chlupatá
Dg
Dentaria bulbifera – kyãelnice cibulkonosná
Dg
D. enneaphyllos – kyãelnice devítilistá
Dryopteris filix-mas – kapraì samec
Dm
Festuca altissima – kostﬁava lesní
Galeobdolon luteum s. lat. – pitulník Ïlut˘
Galium odoratum – maﬁinka vonná
Gymnocarpium dryopteris – bukovník kapraìovit˘
Dg
Hordelymus europaeus – jeãmenka evropská
Impatiens noli-tangere – net˘kavka nedÛtklivá
Melica nutans – strdivka nicí
Dm
M. uniflora – strdivka jednokvûtá
Mercurialis perennis – baÏanka vytrvalá
Milium effusum – p‰eníãko rozkladité
Mycelis muralis – mléãka zední
Paris quadrifolia – vraní oko ãtyﬁlisté
Poa nemoralis – lipnice hajní

L5.2 Horské klenové buãiny

Dg
Dg
Dg
Dg

Polygonatum verticillatum – kokoﬁík pﬁeslenit˘
Prenanthes purpurea – vûsenka nachová
Pulmonaria officinalis s. lat. – plicník lékaﬁsk˘
Scrophularia nodosa – krtiãník hlíznat˘
Senecio ovatus – starãek vejãit˘
Viola reichenbachiana – violka lesní

L5.2 Horské klenové buãiny
Montane sycamore-beech forests
Natura 2000. 9140 Medio-European subalpine beech woods
(with Acer and Rumex arifolius)
Smaragd. 41.1 Beech forests (viz také L5.1, L5.3 a L5.4)
CORINE. 41.15 Subalpine beech woods
Pal. Hab. 41.15 Medio-European subalpine beech woods
EUNIS. G1.7/P-41.15 Medio-European subalpine beech woods
Fytocenologie. Svaz Fagion Luquet 1926, podsvaz Acerenion
Oberdorfer 1957: Aceri-Fagetum J. et M. Bartsch 1940,
Daphno mezerei-Aceretum pseudoplatani Jeník et al. 1980
Fyziotyp. BU Jedliny a buãiny
Lesnická typologie. 6A Klenosmrková buãina, 6V Vlhká
smrková buãina (viz také L5.1), 7V Vlhká buková smrãina
(viz také L9.3), 8A Klenová smrãina (viz také L9.3),
8V Podmáãená klenová smrãina (viz také L9.3)
Geobiocenologie. 6 C 3 Fagi-acereta sup. (bukové javoﬁiny
v. st.), 6 BC–C 2v Fagi-acereta humilia sup. (zakrslé bukové
javoﬁiny v. st.)
Horská klenová buãina s devûtsilem bíl˘m (Petasites albus) a vysok˘mi

Struktura a druhové sloÏení. Listnaté aÏ smí‰ené lesy s pﬁevládajícím bukem lesním (Fagus
sylvatica) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus),
s pﬁímûsí smrku ztepilého (Picea abies) a nûkter˘ch
dal‰ích druhÛ stromÛ. Keﬁové patro b˘vá chud‰í,
vût‰inou jen se zmlazujícími se dﬁevinami stromového patra. Naopak velmi bohaté a dosti zapojené
je bylinné patro, v nûmÏ kromû mezofilních lesních
druhÛ (Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Dryopteris
filix-mas, Festuca altissima, Galium odoratum,
Gymnocarpium dryopteris, Lilium martagon, Mercurialis
perennis, Milium effusum, Paris quadrifolia, Polygonatum
verticillatum, Prenanthes purpurea aj.) rostou druhy
horsk˘ch vysokobylinn˘ch niv (Aconitum callibotryon,
Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium,
Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Petasites
albus, Ranunculus aconitifolius, R. platanifolius aj.).
âasto jsou pﬁítomny také acidofyty (Oxalis acetosella
a Vaccinium myrtillus) a montánní druhy (Homogyne
alpina, Luzula sylvatica a Poa remota). Mechorosty
rostou spí‰e na padl˘ch kmenech a na jednotliv˘ch
kamenech ãi kamenit˘ch sutích.

bylinami na Bukovci v Jizersk˘ch horách.

Ekologie. Svahové polohy na sutích minerálnû
chud˘ch i bohat‰ích hornin s pÛdami typu mezotrofního aÏ eutrofního rankeru nebo rankerové
kambizemû. PÛdy jsou dostateãnû vlhké díky vysok˘m sráÏkám nebo vodû z tajícího snûhu, nedochází
v‰ak k dlouhodobému zamokﬁování. Dekompozice
organické hmoty je velmi dobrá. Jde ãasto o maloplo‰né porosty, nejãastûji na návûtrn˘ch svazích
v montánním aÏ supramontánním stupni sudetsk˘ch
pohoﬁí, kde vystupují aÏ do nadmoﬁské v˘‰ky kolem 1100 m.

Roz‰íﬁení. Vzácnû v oblastech s v˘skytem buãin,
zejména na ·umavû, v Jizersk˘ch horách,
Krkono‰ích, Orlick˘ch horách, Hrubém Jeseníku
a v Moravskoslezsk˘ch Beskydech.

OhroÏení. Pﬁevod na smrkové kultury, pﬁezvûﬁení,
ruderalizace.
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Management. UdrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe,
ochrana pﬁirozeného zmlazení.
Dg
Dg
Dg

Literatura. Husová in Moravec et al. 1982,
Moravec & Husová in Moravec et al. 2000.
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Polygonatum verticillatum – kokoﬁík pﬁeslenit˘
Prenanthes purpurea – vûsenka nachová
Ranunculus aconitifolius – pryskyﬁník omûjolist˘
R. platanifolius – pryskyﬁník platanolist˘
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Senecio hercynicus – starãek hercynsk˘
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Thalictrum aquilegiifolium – ÏluÈucha orlíãkolistá
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Roz‰íﬁení horsk˘ch klenov˘ch buãin.

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Acer pseudoplatanus – javor klen
Dg Dm
Fagus sylvatica – buk lesní
Picea abies – smrk ztepil˘
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Bylinné patro
Dg
Aconitum callibotryon – omûj ‰alamounek
Actaea spicata – samorostlík klasnat˘
Dg
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Dg
Athyrium distentifolium – papratka horská
A. filix-femina – papratka samiãí
Dg
Chaerophyllum hirsutum – krabilice chlupatá
Dg
Cicerbita alpina – mléãivec alpsk˘
Circaea alpina – ãarovník alpsk˘
Crepis paludosa – ‰karda bahenní
Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá
Dryopteris filix-mas – kapraì samec
Festuca altissima – kostﬁava lesní
Galium odoratum – maﬁinka vonná
Gymnocarpium dryopteris – bukovník kapraìovit˘
Lastrea limbosperma – pérnatec horsk˘
Lilium martagon – lilie zlatohlávek
Dg
Lysimachia nemorum – vrbina hajní
Mercurialis perennis – baÏanka vytrvalá
Milium effusum – p‰eníãko rozkladité
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Paris quadrifolia – vraní oko ãtyﬁlisté
Dg
Petasites albus – devûtsil bíl˘
Phegopteris connectilis – bukovinec osladiãovit˘
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Natura 2000. 9150 Medio-European limestone beech
forests (Cephalanthero-Fagion)
Smaragd. 41.1 Beech forests (viz také L5.1, L5.2 a L5.4)
CORINE. 41.16 Limestone beech forests
Pal. Hab. 41.16 Medio-European limestone beech forests
EUNIS. G1.7/P-41.16 Medio-European limestone beech forests
Fytocenologie. Svaz Fagion Luquet 1926, podsvaz
Cephalanthero-Fagenion Tüxen in Tüxen et Oberdorfer
1958: Cephalanthero-Fagetum Oberdorfer 1957
Potenciální vegetace. 22 Okroticová buãina
Fyziotyp. BU Jedliny a buãiny
Lesnická typologie. 3X Dﬁínová buãina (viz také L5.1),
3A9 Lipovodubová buãina vápencová, 3C4 Vys˘chavá
dubová buãina vápencová, 3W Vápencová dubová buãina,
4X Dealpínská buãina, 4A9 Lipová buãina vápencová,
4C1 Vys˘chavá buãina vápencová, 4W Vápencová buãina,
5W Vápencová jedlová buãina
Geobiocenologie. 3 BD 3 Querci-fageta tiliae (lipo-dubové
buãiny) (viz také K3 a L3.1), 3 BC–BD 3 Querci-fageta tiliaeaceris (lipo-javoro-dubové buãiny) (viz také K3 a L3.3),
3–4 D 2–3 Corni-fageta inf. et sup. (dﬁínové buãiny n. a v. st.),
4 BD 3 Fageta tiliae (lipové buãiny) (viz také K3),
4 BC–BD 3 Fageta tiliae-aceris (lipo-javorové buãiny)
(viz také K3), 4 BD 1–2 Fageta tiliae humilia (zakrslé
lipové buãiny), 4 D (2)3 Fageta dealpina (dealpínské buãiny)
(viz také L4), 5 BD 3 Abieti-fageta ulmi (jilmo-jedlové buãiny)

Vápnomilné buãiny jsou vázány na strmûj‰í svahy a hﬁbety kopcÛ
ve vápencov˘ch oblastech. Na mírnûj‰ích svazích a plo‰inách s hlub‰í
pÛdou pﬁecházejí v kvûtnaté buãiny. Josefovské údolí u jeskynû V˘pustek
v Moravském krasu.

L5.3 Vápnomilné buãiny

Struktura a druhové sloÏení. Lesy s pﬁevládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica) a nûkdy s pﬁímûsí dal‰ích listnat˘ch dﬁevin (Acer platanoides,
A. pseudoplatanus, Carpinus betulus, Tilia cordata aj.),
pﬁípadnû také jedle bûlokoré (Abies alba). Keﬁové
patro je vyvinuto ãasto, ale má zpravidla malou
pokryvnost. Kromû bukového zmlazení se v nûm
ãastûji vyskytují Cornus sanguinea a Daphne mezereum.
V bylinném patﬁe pﬁevládají mezofilní lesní druhy
(Galium odoratum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus,
Mercurialis perennis aj.), na rozdíl od jin˘ch buãin jsou
v‰ak ãastûji zastoupeny vstavaãovité (Cephalanthera
damasonium, C. rubra, Epipactis helleborine s. lat.,
Neottia nidus-avis aj.) a nûkteré teplomilnûj‰í druhy
typické jinak spí‰e pro dubohabﬁiny (Campanula persicifolia, C. rapunculoides, Carex digitata, Convallaria majalis, Galium sylvaticum, Tanacetum corymbosum aj.). Ve
fragmentech vápnomiln˘ch buãin v údolí Mohelky
pod âesk˘m Dubem a v âeském ráji se jako dominanta podrostu uplatÀuje pûchava vápnomilná
(Sesleria albicans). Mechorosty rostou spí‰e na vyãnívajících kamenech nebo na bázích kmenÛ neÏ
na pÛdním povrchu.
Ekologie. Svahy na vápencích, vzácnûji téÏ na opukách a vápnit˘ch pískovcích, kde se vyvíjí mûlká pÛda
typu rendzina, pﬁípadnû pararendzina. PÛdy jsou
vys˘chavûj‰í neÏ u jin˘ch typÛ buãin, a proto je
stromové patro ãasto niÏ‰í a rozvolnûnûj‰í. Na plo‰inách s hlub‰ími pÛdami b˘vají vápnomilné buãiny
nahrazeny kvûtnat˘mi buãinami. Porosty se vyskytují vût‰inou maloplo‰nû v pahorkatinách aÏ podhÛﬁích v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách mezi 300 a 600 m.
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Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v oblastech s v˘skytem
vápencÛ a vápnit˘ch hornin, zejména v âeském krasu,
DÏbánu, na Je‰tûdském hﬁbetu, po‰umavsk˘ch
vápencích, v Moravském a Javoﬁíãském krasu,

v podhÛﬁí Hrubého Jeseníku, vzácnû ve v˘chodní
ãásti âeské kﬁídové tabule a v Poorliãí.

Poznámka k mapování. V kvûtnat˘ch buãinách
na fly‰i v moravsk˘ch Karpatech se místy vyskytují
okrotice (Cephalanthera spp.) a dal‰í vstavaãovité.
Jde zpravidla o umûle prosvûtlené porosty ovlivnûné
blízkostí minerálního pramene. Pokud dominuje
ostﬁice chlupatá (Carex pilosa) a chybûjí teplomilné
druhy, neﬁadí se tyto porosty k vápnomiln˘m, ale
ke kvûtnat˘m buãinám.

OhroÏení. Pﬁevod na jehliãnaté kultury, pﬁezvûﬁení,
ruderalizace.

Management. UdrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe,
ochrana pﬁirozeného zmlazení.

Literatura. Moravec in Moravec et al. 1982,
Moravec in Neuhäuslová et al. 1998, Moravec
& Husová in Moravec et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Cornus sanguinea – svída krvavá
Daphne mezereum – l˘kovec jedovat˘
Dg Dm
Fagus sylvatica – buk lesní
Bylinné patro
Actaea spicata – samorostlík klasnat˘
Campanula persicifolia – zvonek broskvolist˘
C. rapunculoides – zvonek ﬁepkovit˘
Dg
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Dg
C. longifolia – okrotice dlouholistá
Dg
C. rubra – okrotice ãervená
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Corallorhiza trifida – korálice trojklaná
Dg
Epipactis helleborine s. lat. – kru‰tík ‰irolist˘
Galium odoratum – maﬁinka vonná
G. sylvaticum – svízel lesní
Hedera helix – bﬁeãÈan popínav˘
Hepatica nobilis – jaterník trojlaloãn˘
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
Lathyrus vernus – hrachor lecha
Mercurialis perennis – baÏanka vytrvalá
Dg
Neottia nidus-avis – hlístník hnízdák
Orthilia secunda – hru‰tice jednostranná
Poa nemoralis – lipnice hajní
Prenanthes purpurea – vûsenka nachová
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
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L5.4 Acidofilní buãiny
Acidophilous beech forests
Natura 2000. 9110 Luzulo-Fagetum beech forest
Smaragd. 41.1 Beech forests (viz také L5.1, L5.2 a L5.3)
CORINE. 41.11 Central European acidophilous beech forests
with woodrush
Pal. Hab. 41.11 Medio-European acidophilous beech forests
EUNIS. G1.7/41.11 Medio-European acidophilous beech forests
Fytocenologie. Svaz Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen
in Tüxen 1954: Luzulo-Fagetum Meusel 1937, Calamagrostio
villosae-Fagetum Miky‰ka 1972, Calamagrostio arundinaceaeFagetum S˘kora 1972, Dryopterido dilatatae-Fagetum Kuãera
et Jirásek 1994, Luzulo pilosae-Abietetum Mráz 1957,
Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. – Svaz
Alnion incanae Paw∏owski et al. 1928, podsvaz Alnenion
glutinoso-incanae Oberdorfer 1953 (viz také L2.1 a L2.2):
Carici-Quercetum Neuhäusl in Miky‰ka et al. 1968
Potenciální vegetace. 24 Biková buãina, 25 Smrková buãina,
26 Podmáãená dubová buãina s ostﬁicí tﬁeslicovitou,
27 Metlicová jedlina
Fyziotyp. BU Jedliny a buãiny
Lesnická typologie. 0N Smrkov˘ bor a borová smrãina,
3Z Zakrslá dubová buãina (kromû 3Z8), 3Y Skeletová
dubová buãina, 3N Kamenitá kyselá dubová buãina,
3M Chudá dubová buãina, 3I Uléhavá kyselá dubová
buãina, 3K Kyselá dubová buãina, 3S8 SvûÏí dubová
buãina ochuzená, 3O Jedlodubová buãina (3O6 – ‰Èavelová,
3O7 – ostﬁicová, 3O8 – s metlicí trsnatou), 4Z Zakrslá
buãina (kromû 4Z8), 4Y Skeletová buãina, 4N Kamenitá
kyselá buãina, 4M Chudá buãina, 4I Uléhavá kyselá buãina,
4K Kyselá buãina, 4S5 SvûÏí buãina ochuzená, 4O SvûÏí
dubová jedlina (viz také L5.1), 4P Kyselá dubová jedlina,
4Q Chudá dubová jedlina, 4G Podmáãená dubová jedlina,
5Z Zakrslá jedlová buãina (kromû 5Z8), 5Y Skeletová
jedlová buãina, 5N Kamenitá kyselá jedlová buãina,
5M Chudá jedlová buãina, 5I Uléhavá kyselá jedlová
buãina, 5K Kyselá jedlová buãina, 5S6 SvûÏí jedlová
buãina ochuzená, 5O SvûÏí (buková) jedlina (1 – ‰Èavelová,
2 – ostﬁicová), 5P Kyselá jedlina, 5Q Chudá jedlina,
5T Podmáãená chudá jedlina, 5G Podmáãená jedlina,
6Z Zakrslá smrková buãina (kromû 6Z8 na ãediãích,
PLO 4, 5, 18, 19 a 21), 6Y Skeletová smrková buãina,
6N Kamenitá kyselá smrková buãina, 6M Chudá smrková
buãina, 6I Uléhavá kyselá smrková buãina, 6K Kyselá smrková
buãina, 6S4 SvûÏí smrková buãina ochuzená, 6O SvûÏí
smrková jedlina, 6P Kyselá smrková jedlina, 6Q Chudá
smrková jedlina
Geobiocenologie. 3 A 3 Fageta quercina (dubobuãiny),
3 AB 3 Querci-fageta (dubové buãiny), 3 AB–B 1–2
Querci-fageta humilia (zakrslé dubové buãiny) (viz také L5.1),
3–4 AB–B 3 Fageta paupera inf. et sup. (holé buãiny n. a v. st.)
(viz také L5.1), 4 A 3 Fageta quercino-abietina (dubo-jedlové
buãiny), 4 AB 3 Fageta abietino-quercina (jedlo-dubové buãiny)
(viz také K3), 4 AB–B 1–2 Fageta humilia (zakrslé buãiny)
(viz také L5.1) (3)4 AB–B (3)4 Abieti-querceta roboris fagi
(buko-jedlové doubravy) (viz také L5.1), 5 A 3 Fageta
piceoso-abietina (smrko-jedlové buãiny), 5 AB 3 Abieti-fageta
(jedlové buãiny), 5 A–AB 1–2 Abieti-fageta humilia (zakrslé
jedlové buãiny), 5 AB–B 3(4) Fagi-abieta (bukové jedliny)
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(viz také L5.1), 6 A 3 Fageta abietino-piceosa (jedlo-smrkové
buãiny), 6 AB 3 Abieti-fageta piceae (smrkové jedlové buãiny),
6 A–AB 2v Abieti-fageta piceae humilia (zakrslé smrkové
jedlové buãiny), 6 AB–B 3(4) Fagi-abieta piceae
(smrko-bukové jedliny) (viz také L5.1)

Acidofilní buãina s metliãkou kﬁivolakou (Avenella flexuosa) a borÛvkou
(Vaccinium myrtillus) na R˘chorách v Krkono‰ích.

Struktura a druhové sloÏení. Listnaté nebo smí‰ené lesy s pﬁevládajícím bukem lesním (Fagus
sylvatica) a pﬁímûsí dal‰ích listnáãÛ (Acer pseudoplatanus, Quercus petraea s. lat., Q. robur, Tilia cordata aj.)
nebo jehliãnanÛ (Abies alba a Picea abies). Keﬁové
patro vût‰inou chybí nebo má malou pokryvnost;
pokud je vyvinuto, zmlazují se v nûm dﬁeviny stromového patra. Bylinné patro b˘vá druhovû dosti
chudé a zpravidla nepﬁesahuje 50 % pokryvnosti;
v tzv. nah˘ch buãinách mÛÏe i chybût. Pﬁevládají
v nûm bûÏné acidofilní lesní druhy (Avenella flexuosa,
Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides subsp.

L5.4 Acidofilní buãiny

luzuloides a Vaccinium myrtillus) a pravidelnû se
vyskytují druhy vázané na buãiny (Gymnocarpium
dryopteris, Polygonatum verticillatum, Prenanthes
purpurea aj.). Ve vy‰‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách
dominuje nejãastûji tﬁtina chloupkatá (Calamagrostis
villosa) a vyskytují se dal‰í horské druhy (Blechnum
spicant, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Huperzia
selago, Luzula sylvatica, Lycopodium annotinum aj.).
V acidofilních buãinách Ostravské pánve se ãastûji
vyskytuje ol‰e lepkavá (Alnus glutinosa) a v podrostu
pﬁevládají Carex brizoides, Impatiens noli-tangere
a Oxalis acetosella. Mechorosty (napﬁ. Dicranum
scoparium a Polytrichum spp.) rostou v men‰ích
pol‰táﬁích hlavnû na kamenech a padl˘ch kmenech.

Ekologie. Mírné i strmûj‰í svahy s minerálnû
chud˘mi pÛdami na kysel˘ch silikátov˘ch horninách
krystalinika, hlavnû na Ïulách, rulách, svorech a fylitech, dále na proterozoick˘ch a paleozoick˘ch
bﬁidlicích, kﬁemencích, buliÏnících, slepencích, paleoryolitech, znûlcích a pískovcích. Na minerálnû
bohat‰ích horninách rostou acidofilní buãiny na exponovan˘ch svazích a hﬁbetech ochuzen˘ch o Ïiviny.
Mineralizace opadu a kolobûh Ïivin jsou pomalé.
Acidofilní buãiny se vyskytují v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách
450–1200 m a v˘jimeãnû sestupují na severních
svazích a ve stinn˘ch roklích i do niÏ‰ích poloh
(napﬁ. v Labsk˘ch pískovcích). V Ostravské pánvi v‰ak
rostou na kysel˘ch pseudoglejích jiÏ od 200 m n. m.

Nahé buãiny s pÛdou krytou souvislou vrstvou bukového listí
a bez bylinného patra se mapují jako acidofilní buãiny.

Ostravské pánvi a vzácnûji i jinde. V moravsk˘ch
Karpatech jsou vzhledem k charakteru geologického podloÏí roz‰íﬁeny spí‰e kvûtnaté buãiny;
men‰í oblasti v˘skytu acidofilních buãin jsou
v Moravskoslezsk˘ch Beskydech.

Variabilita. Podle nadmoﬁské v˘‰ky a zastoupení

Roz‰íﬁení. Hojnû v suprakolinních aÏ montánních

montánních druhÛ se rozli‰ují podhorské acidofilní
buãiny s bikou hajní pravou (Luzula luzuloides subsp.
luzuloides) a horské acidofilní smrkové buãiny
s tﬁtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa). Na severní Moravû, zvlá‰tû v Beskydech, se v horsk˘ch
acidofilních buãinách vyskytuje hojnûji tﬁtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), která je ãastá
i v acidofilních buãinách na vrcholech severoãesk˘ch vulkanick˘ch kopcÛ. Na kamenit˘ch pÛdách
a sutích silikátov˘ch hornin rostou druhovû chudé
acidofilní buãiny s vysokou pokryvností kapradin.
Na pseudoglejích v Ostravské pánvi mají acidofilní
buãiny v˘raznou pﬁímûs dubu letního (Quercus
robur), pﬁípadnû i ol‰e lepkavé (Alnus glutinosa),
a v jejich bylinném patﬁe pﬁevládá ostﬁice tﬁeslicovitá (Carex brizoides).

polohách âeského masivu, hlavnû v âeském
a Slavkovském lese, na ·umavû, v Kru‰n˘ch,
LuÏick˘ch a Jizersk˘ch horách, Krkono‰ích
a Podkrkono‰í, Orlick˘ch horách, na Kﬁivoklátsku,
v Îelezn˘ch horách, na âeskomoravské vrchovinû,
v Hrubém Jeseníku, Rychlebsk˘ch horách,

Poznámka k mapování. K acidofilním buãinám
jsou ﬁazeny také druhovû chudé acidofilní jedliny.
Kromû vy‰‰ího podílu jedle ve stromovém patﬁe
jsou indikovány v˘skytem druhÛ Carex brizoides,
C. digitata, C. pilulifera, C. remota, C. sylvatica, Galium
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rotundifolium, Juncus effusus, Luzula pilosa,
Maianthemum bifolium, Melica nutans a Moehringia
trinervia. V souãasnosti jsou jedliny vzhledem
k plo‰nému odumírání jedle a pﬁevodÛm porostÛ
na smrkové monokultury jiÏ natolik vzácné a fragmentární, Ïe je prakticky nemoÏné je mapovat jako
aktuální vegetaci, i kdyÏ na nûkter˘ch místech jedle
úspû‰nû regeneruje.

OhroÏení. Pﬁevod na jehliãnaté kultury, pﬁezvûﬁení,
ruderalizace.

Management. UdrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe,
ochrana pﬁirozeného zmlazení.

Literatura. Husová & Moravec in Moravec et al.
1982, Moravec et al. in Neuhäuslová et al. 1998,
Moravec & Husová in Moravec et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Abies alba – jedle bûlokorá
Acer pseudoplatanus – javor klen

Dg Dm

Fagus sylvatica – buk lesní
Picea abies – smrk ztepil˘

Bylinné patro
Athyrium filix-femina – papratka samiãí
Dg Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg Dm
Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
Dg Dm
C. villosa – tﬁtina chloupkatá
Dg Dm
Carex brizoides – ostﬁice tﬁeslicovitá
Dm
Dryopteris dilatata – kapraì rozloÏená
D. filix-mas – kapraì samec
Gymnocarpium dryopteris – bukovník kapraìovit˘
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
Dg
Luzula luzuloides subsp. luzuloides – bika hajní pravá
Maianthemum bifolium – pstroãek dvoulist˘
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Poa nemoralis – lipnice hajní
Polygonatum verticillatum – kokoﬁík pﬁeslenit˘
Prenanthes purpurea – vûsenka nachová
Senecio ovatus s. lat. – starãek vejãit˘
Dg Dm
Vaccinum myrtillus – borÛvka
Veronica officinalis – rozrazil lékaﬁsk˘

L6 Teplomilné doubravy
Thermophilous oak forests
Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé lesy
s dubem zimním (Quercus petraea s. lat.), dubem
letním (Q. robur), ‰ipákem (Q. pubescens s. lat.)
a na jiÏní Moravû vzácnû i s dubem cerem (Q. cerris).
Jiné druhy stromÛ jsou vzácnû pﬁimí‰eny v niÏ‰í
úrovni stromového patra. Keﬁové patro je dobﬁe
vyvinuté a druhovû bohaté, v pﬁezvûﬁen˘ch porostech v‰ak mÛÏe i chybût. RovnûÏ bylinné patro je
druhovû velmi bohaté; kombinují se v nûm teplomilné druhy jihoevropského, kontinentálního i stﬁedoevropského roz‰íﬁení s druhy mezofilních lesÛ
a druhy such˘ch trávníkÛ. Mechové patro je vyvinuto spí‰e sporadicky, vût‰í pokryvnosti dosahuje
pouze v rozvolnûn˘ch doubravách na skalnat˘ch
svazích silikátov˘ch hornin.
Ekologie. Mûlké i hlub‰í pÛdy na rÛzn˘ch druzích
hornin, vÏdy v‰ak su‰‰í a s pomalej‰ím kolobûhem
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Ïivin neÏ u buãin nebo dubohabﬁin. V nejteplej‰ích
a nejsu‰‰ích níÏinách a pahorkatinách tvoﬁí teplomilné doubravy i velkoplo‰né porosty na mírn˘ch
svazích nebo plo‰inách, v chladnûj‰ích a vlhãích
oblastech suprakolinního stupnû jsou v‰ak vázány
témûﬁ v˘hradnû na strmûj‰í, jiÏnû orientované svahy,
kde tvoﬁí maloplo‰né porosty, obklopené nejãastûji
dubohabﬁinami. V‰echny typy teplomiln˘ch doubrav
byly v minulosti tûÏeny zpravidla na palivové dﬁíví
a obnovovaly se z paﬁezov˘ch v˘mladkÛ.

Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí, dolní Poohﬁí, okolí
Prahy, âesk˘ kras, Kﬁivoklátsko, okolí Plznû,
Pootaví, okolí âeského Krumlova, Posázaví,
Kokoﬁínsko, dolní Pojizeﬁí, povodí Cidliny, v˘chodoãeské Polabí, v˘chodní okraj Drahanské vrchoviny
a jiÏní Morava od Brna na jih, jihozápad a jihov˘chod.

L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy

L6.1 Perialpidské bazifilní
teplomilné doubravy
Peri-Alpidic basiphilous thermophilous oak forests
Natura 2000. 91H0 * Pannonian white-oak woods – prioritní
stanovi‰tû
Smaragd. 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak
woods (viz také L6.2, L6.3, L6.4 a L6.5)
CORINE. –
Pal. Hab. 41.7374 Pannonian white oak woods
EUNIS. G1.9/P-41.73 Eastern white oak woods
Fytocenologie. Svaz Quercion pubescenti-petraeae
Br.-Bl. 1932: Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs
et Fekete 1957, Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis
Klika 1932, Corno-Quercetum Máthé et Kovács 1962
Potenciální vegetace. 28 Hrachorová a/nebo kamejková
doubrava, 29 Mahalebková a/nebo dﬁínová doubrava
Fyziotyp. XD Xerotermní doubravy
Lesnická typologie. 1C Suchá habrová doubrava (viz také L3.1,
L3.4, L6.2, L6.4 a L6.5), 1H6 Habrodﬁínová doubrava
kamejková (viz také L6.2 a L6.4), 1X Dﬁínová doubrava
(viz také L6.2 a L6.4)
Geobiocenologie. 1–2 D 2(3) Corni-querceta petraeaepubescentis inf. et sup. (dﬁínové doubravy n. a v. st.)
(viz také K3), 1 D 1 Corni-querceta petraeae-pubescentis humilia
(zakrslé dﬁínové doubravy) (viz také K4), 2 BD 1–2
Fagi-querceta tiliae humilia (zakrslé lipo-bukové doubravy)

Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare a dal‰ími druhy.
Duby jsou niÏ‰ího vzrÛstu, zatímco keﬁe na porostních svûtlinách nûkdy dosahují aÏ v˘‰ky stromového
patra. Bylinné patro je druhovû bohaté, dominují
v nûm zpravidla Brachypodium pinnatum, Carex humilis,
Lithospermum purpurocaeruleum nebo Vincetoxicum
hirundinaria. Kromû dominant se v nûm vyskytuje
mnoho druhÛ jihoevropského a jihov˘chodoevropského roz‰íﬁení. Mechové patro je vyvinuto
nev˘raznû.

Ekologie. V˘slunné svahy v tepl˘ch a such˘ch oblastech na minerálnû bohat˘ch horninách (vápence,
ãediãe a vzácnûji i jiné vulkanity, slínovce, vápnité
pískovce a slepence) v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách nejãastûji do 400 m, na mezoklimaticky pﬁíhodn˘ch
místech i v˘‰e. PÛdy jsou mûlké rendziny, pararendziny a rankery.
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Roz‰íﬁení. Vulkanické kopce âeského stﬁedohoﬁí,
okolí Prahy, âesk˘ kras, Kﬁivoklátsko, Podûbradsko,
Moravsk˘ kras, okolí Ti‰nova, Moravského Krumlova,
Znojma, Mikulova, Valtic a Hustopeãí, ojedinûlé
fragmenty u StráÏnice a Mohelnice.
OhroÏení. Oborní chov zvûﬁe a pﬁezvûﬁení i miV ‰ipákov˘ch doubravách na vápenci se místy vyskytují svûtliny s vegetací
such˘ch lesních lemÛ. Velká hora u Karl‰tejna v âeském krasu, v pozadí

mo obory, pﬁevody na borové monokultury, invaze
akátu (Robinia pseudacacia), tracheomykózy, eutrofizace.

vrch Doutnáã s rozsáhlou enklávou such˘ch trávníkÛ uprostﬁed
‰ipákov˘ch doubrav.

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé lesy
s ‰ipákem (Quercus pubescens s. lat.), na ménû
such˘ch pÛdách nebo v makroklimaticky vlhãích
oblastech také s dubem zimním (Q. petraea s. lat.).
Bohatû je vyvinuto keﬁové patro s Cornus mas,

Management. Zachování pﬁirozené druhové
skladby, probírka star‰ích zapojen˘ch porostÛ,
udrÏování nízk˘ch stavÛ zvûﬁe.
Literatura. BlaÏková 1997, Chytr˘ 1997b, Chytr˘
& Horák 1997, Chytr˘ et al. in Neuhäuslová et al.
1998, Chytr˘ in Moravec et al. 2000.
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Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Acer campestre – javor babyka
Dg
Cornus mas – svída dﬁín
Crataegus monogyna – hloh jednosemenn˘
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dg Dm
Q. pubescens s. lat. – ‰ipák
Sorbus torminalis – jeﬁáb bﬁek
Dg
Viburnum lantana – kalina tu‰alaj
Bylinné patro
Anthericum ramosum – bûlozáﬁka vûtvitá
Asperula tinctoria – maﬁinka barvíﬁská
Dg
Aster amellus – hvûzdnice chlumní
Dm
Brachypodium pinnatum – váleãka prapoﬁitá
Bupleurum falcatum – prorostlík srpovit˘
Dm
Carex humilis – ostﬁice nízká
C. michelii – ostﬁice Micheliova
Dg
Clematis recta – plamének pﬁím˘
Clinopodium vulgare – klinopád obecn˘
Dg
Dictamnus albus – tﬁemdava bílá
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Festuca rupicola – kostﬁava Ïlábkatá
Fragaria viridis – jahodník trávnice
Dg
Galium glaucum – svízel siv˘
Dg
Geranium sanguineum – kakost krvav˘
Inula ensifolia – oman meãolist˘
Dg
I. hirta – oman srstnat˘
Dg
Lathyrus pannonicus subsp. collinus – hrachor
panonsk˘ chlumní
Dg
Lithospermum purpurocaeruleum – kamejka
modronachová
Dg
Melampyrum cristatum – ãern˘‰ hﬁebenit˘
Origanum vulgare – dobromysl obecná
Polygonatum odoratum – kokoﬁík vonn˘
Primula veris – prvosenka jarní
Dg
Salvia pratensis – ‰alvûj luãní
Securigera varia – ãiãorka pestrá
Dg
Silene nemoralis – silenka hajní
Dg
Stachys recta – ãistec pﬁím˘
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Teucrium chamaedrys – oÏanka kalamandra
Trifolium alpestre – jetel alpínsk˘
Dg
Veronica teucrium – rozrazil oÏankovit˘
Dm
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékaﬁská
Viola hirta – violka srstnatá
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L6.2 Panonské teplomilné
doubravy na spra‰i
Pannonian thermophilous oak forests on loess
Natura 2000. 91I0 * Euro-Siberian steppe oak woods
– prioritní stanovi‰tû (viz také L6.3, L6.4 a L6.5)
Smaragd. 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak
woods (viz také L6.1, L6.3, L6.4 a L6.5)
CORINE. –
Pal. Hab. 41.7A211 Pannonic loess steppe oak woods
EUNIS. G1.9/P-41.7A Euro-Siberian steppe oak woods
Fytocenologie. Svaz Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957
(viz také L6.3): Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957)
Michalko et DÏatko 1965
Potenciální vegetace. 31 Spra‰ová doubrava s Quercus
petraea, Q. pubescens, Q. robur
Fyziotyp. XD Xerotermní doubravy
Lesnická typologie. 1X Dﬁínová doubrava (viz také L6.1
a L6.4), 1C Suchá habrová doubrava (viz také L3.1, L3.4,
L6.1, L6.4 a L6.5), 1H Spra‰ová habrová doubrava
(viz také L3.1, L6.1 a L6.4)
Geobiocenologie. 1 B 3 Querceta typica (typické doubravy)
(viz také K3, L3.1, L3.4 a L6.4), 1 BD 3 Ligustri-querceta
(doubravy s ptaãím zobem) (viz také K3, K4, L3.4 a L6.4),
1 BC 3 Aceri campestris-querceta (babykové doubravy)
(viz také K3, L3.4 a L6.3)

Panonská teplomilná doubrava na spra‰ov˘ch plo‰inách a mírn˘ch
svazích Milovického lesa u Mikulova.

Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
teplomilné doubravy s dubem zimním (Quercus
petraea s. lat.), ‰ipákem (Q. pubescens s. lat.) a dubem letním (Q. robur), vzácnû také s pﬁímûsí dubu
ceru (Q. cerris). Keﬁové patro s Acer campestre,
Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare a dal‰ími druhy
je v pﬁirozen˘ch porostech bohatû vyvinuto,
pﬁi dne‰ním vysokém pﬁezvûﬁení v‰ak na mnoh˘ch
místech chybí. Bylinné patro je pﬁirozenû druhovû
bohaté, v pﬁezvûﬁen˘ch lesích v‰ak ãasto ochuzené

L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spra‰i

a poznamenané v˘skytem nitrofilních druhÛ. Nemá
v˘raznûj‰í diagnostické druhy, spí‰e se v nûm kombinují druhy ‰ipákov˘ch doubrav a dubohabﬁin,
charakteristické v‰ak je zastoupení druhÛ vázan˘ch
na tûÏ‰í, stﬁídavû vlhké pÛdy (napﬁ. Betonica officinalis,
Carex montana a Convallaria majalis).

Ekologie. ·iroké ploché hﬁbety a mírné svahy
o sklonu do 15° s hlubok˘mi, ale i mûlãími návûjemi
spra‰e. Vrstva spra‰e leÏí zpravidla na fly‰ov˘ch
pískovcích nebo vzácnûji na aluviálních píscích ﬁíãních
teras. PÛdy jsou hluboké, typu ãernozem, hnûdozem
aÏ luvizem. Vzhledem k niÏ‰ím sráÏkám a velkému
v˘paru v létû jsou i pﬁes svou hloubku dosti suché.
Roz‰íﬁení. Lesní celky v okolí Hustopeãí a Klobouk
u Brna, Milovick˘ les u Mikulova, fragmentární
porosty na ﬁíãních terasách podél dolní Jihlavy.
40

45

50

55

60

65

70

75
51°

50

55

Dm
Dm

Q. pubescens s. lat. – ‰ipák
Q. robur – dub letní

Bylinné patro
Betonica officinalis – bukvice lékaﬁská
Brachypodium pinnatum – váleãka prapoﬁitá
B. sylvaticum – váleãka lesní
Carex michelii – ostﬁice Micheliova
C. montana – ostﬁice horská
Dm
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Dactylis polygama – srha hajní
Dictamnus albus – tﬁemdava bílá
Galium odoratum – maﬁinka vonná
Iris variegata – kosatec rÛznobarv˘
Lithospermum purpurocaeruleum – kamejka
modronachová
Dg
Melica picta – strdivka zbarvená
M. uniflora – strdivka jednokvûtá
Dm
Poa nemoralis – lipnice hajní
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Viola hirta – violka srstnatá
V. mirabilis – violka divotvárná

50°

60

65

49°

70

L6.3 Panonské teplomilné
doubravy na písku
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Roz‰íﬁení panonsk˘ch teplomiln˘ch doubrav na spra‰i.

OhroÏení. Oborní chov zvûﬁe a vysoké pﬁezvûﬁení i mimo obory, zakládání borov˘ch monokultur,
invaze akátu (Robinia pseudacacia), tracheomykózy,
eutrofizace.
Management. Obnova porostÛ se zachováním
pﬁirozené dﬁevinné skladby.
Literatura. Horák 1980, 1983, Chytr˘ 1997b,
Chytr˘ & Horák 1997, Chytr˘ in Neuhäuslová
et al. 1998, Chytr˘ in Moravec et al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Acer campestre – javor babyka
Cornus sanguinea – svída krvavá
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní

Natura 2000. 91I0 * Euro-Siberian steppe oak woods
– prioritní stanovi‰tû (viz také L6.2, L6.4 a L6.5)
Smaragd. 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak
woods (viz také L6.1, L6.2, L6.4 a L6.5)
CORINE. –
Pal. Hab. 41.7A213 Pannonic sand steppe oak woods
EUNIS. G1.9/P-41.7A Euro-Siberian steppe oak woods
Fytocenologie. Svaz Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957
(viz také L6.2): Carici fritschii-Quercetum roboris Chytr˘
et Horák 1997
Potenciální vegetace. 32 Subkontinentální ostﬁicová doubrava
Fyziotyp. XD Xerotermní doubravy
Lesnická typologie. 1S (Habrová) doubrava na píscích,
PLO 35 (viz také L3.1, L3.4 a L7.4), 1D1 Obohacená
habrová doubrava na mûlk˘ch pﬁekryvech vát˘ch pískÛ,
PLO 35 (viz také L3.4)
Geobiocenologie. 1 A–AB 1–2 Pini-querceta arenosa (borové
doubravy na píscích) (viz také L7.4), 1 B–BD 2–3 Ligustriquerceta arenosa (doubravy s ptaãím zobem na píscích)
(viz také K4), 1 D 2 Corni-querceta petraeae-pubescentiscerris arenosa (dﬁínové doubravy na píscích), 1 BC 3 Aceri
campestris-querceta (babykové doubravy) (viz také K3, L3.4
a L6.2)
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Management. Obnova porostÛ se zachováním
pﬁirozené dﬁevinné skladby.
Literatura. ·marda 1961, Grulich & Grulichová
1986, Chytr˘ 1997b, Chytr˘ & Horák 1997, Chytr˘
in Neuhäuslová et al. 1998, Chytr˘ in Moravec et
al. 2000.
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Roz‰íﬁení panonsk˘ch teplomiln˘ch doubrav na písku.

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé lesy
s dubem letním (Quercus robur), nev˘raznû vyvinut˘m
keﬁov˘m patrem a druhovû velmi bohat˘m patrem
bylinn˘m, jehoÏ nejãastûj‰ími dominantami jsou ostﬁice Fritschova (Carex fritschii) a konvalinka vonná
(Convallaria majalis), na vlhãích místech v mûlk˘ch
sníÏeninách také bezkolence (Molinia arundinacea
a M. caerulea). Hojnû jsou zastoupeny druhy ‰ipákov˘ch doubrav (napﬁ. Geranium sanguineum a Trifolium
alpestre), acidofilních doubrav (napﬁ. Festuca ovina
a Melampyrum pratense), druhy stﬁídavû vlhk˘ch pÛd
(Betonica officinalis, Galium boreale subsp. boreale,
Potentilla alba, Serratula tinctoria aj.) a také nûkteré
luãní druhy (napﬁ. Arrhenatherum elatius). Pravidelnû
je vyvinuto mechové patro s dominantním druhem
Hypnum cupressiforme.
Ekologie. Rovinaté terény na vát˘ch píscích
nebo ‰tûrkopískov˘ch ﬁíãních terasách. Vlastní písky
jsou kyselé, jejich pÛdy, kambizemû, jsou v‰ak dosycovány podzemní vodou s rozpu‰tûn˘mi bazick˘mi
ionty. V ãasném jaru jsou relativnû vlhké, pozdûji
v prÛbûhu sezony v‰ak silnû vys˘chají.

Roz‰íﬁení. Jihozápadní ãást lesa Doubrava
u Hodonína, degradované porosty také v Boﬁím
lese u Valtic.
OhroÏení. Zavádûní kultur borovice, dubu ceru,
invaze akátu (Robinia pseudacacia), pﬁezvûﬁení,
tracheomykózy, eutrofizace.
202

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Dm
Quercus robur – dub letní
Bylinné patro
Ajuga reptans – zbûhovec plaziv˘
Dg
Asperula tinctoria – maﬁinka barvíﬁská
Betonica officinalis – bukvice lékaﬁská
Dg Dm
Carex fritschii – ostﬁice Fritschova
Clinopodium vulgare – klinopád obecn˘
Dm
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Dactylis polygama – srha hajní
Dg
Dianthus superbus – hvozdík py‰n˘
Dg
Festuca amethystina – kostﬁava ametystová
F. ovina – kostﬁava ovãí
Dg
Galium boreale subsp. boreale – svízel severní prav˘
Geranium sanguineum – kakost krvav˘
Dg
Iris variegata – kosatec rÛznobarv˘
Dg
Laserpitium prutenicum – hlad˘‰ prusk˘
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Dg Dm
Molinia arundinacea – bezkolenec rákosovit˘
Dg Dm
M. caerulea – bezkolenec modr˘
Dg
Potentilla alba – mochna bílá
Scrophularia nodosa – krtiãník hlíznat˘
Dg
Serratula tinctoria – srpice barvíﬁská
Dg
Succisa pratensis – ãertkus luãní
Trifolium alpestre – jetel alpínsk˘

L6.4 Stﬁedoevropské bazifilní teplomilné doubravy

Dg

Valeriana stolonifera subsp. angustifolia – kozlík
ukrajinsk˘ chlumní
Veronica vindobonensis – rozrazil vídeÀsk˘
Viola reichenbachiana – violka lesní

Mechorosty
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘

L6.4 Stﬁedoevropské bazifilní
teplomilné doubravy
Central European basiphilous thermophilous
oak forests
Natura 2000. 91I0 * Euro-Siberian steppe oak woods
– prioritní stanovi‰tû (viz také L6.2, L6.3 a L6.5)
Smaragd. 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak
woods (viz také L6.1, L6.2, L6.3 a L6.5)
CORINE. –
Pal. Hab. 41.7A11 Western white cinquefoil sessile oak
woods
EUNIS. G1.9/P-41.7A Euro-Siberian steppe oak woods
Fytocenologie. Svaz Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs
ex Jakucs 1960 (viz také L6.5): Potentillo albae-Quercetum
Libbert 1933, Brachypodium pinnatum-Quercus robur spol.
Potenciální vegetace. 30 Nerozli‰ené bazifilní teplomilné
doubravy, 33 Mochnová doubrava
Fyziotyp. XD Xerotermní doubravy
Lesnická typologie. 1X Dﬁínová doubrava (3 – na rankeru,
5 – s habrem na svazích a svahov˘ch Ïebrech, PLO 36 a 38)
(viz také L6.1 a L6.2), 1Z Zakrslá (habrová) doubrava
(7 – s váleãkou prapoﬁitou, viz také L6.5, 8 – lipnicová),
1C Suchá habrová doubrava (viz také L3.1, L3.4, L6.1,
L6.2 a L6.5), 1I Uléhavá habrová doubrava (viz také L3.1),
1H Spra‰ová habrová doubrava (viz také L3.1, L6.1 a L6.2),
1B Bohatá habrová doubrava (1 – lipnicová s ostﬁicí
horskou, 4 – srhová) (viz také L3.1 a L3.4), 1D Obohacená
habrová doubrava (4 – konvalinková, 6 – strdivková,
8 – váleãková na jílech) (viz také L3.1, L3.4 a L6.3),
1W Bohatá habrová doubrava vápencová, 1O Lipová
doubrava (viz také L3.1 a L3.4), 2Z Zakrslá buková
doubrava (4 – s váleãkou prapoﬁitou, viz také L8.2, 8
– lipnicová), 2A9 Javorobuková doubrava, PLO 10
(viz také L4), 2C Vys˘chavá buková doubrava (viz také L7.1
a L8.2), 2S SvûÏí buková doubrava (viz také L3.1, L3.3
a L7.1), 2H Hlinitá buková doubrava (viz také L3.1 a L3.3),
2B Bohatá buková doubrava (viz také L3.1 a L3.3),
2W Vápencová buková doubrava
Geobiocenologie. 1 B 3 Querceta typica (typické doubravy)
(viz také K3, L3.1, L3.4 a L6.2), 1 BD 3 Ligustri-querceta
(doubravy s ptaãím zobem) (viz také K3, K4, L3.4 a L6.4),
1–2 BD 1–2 Ligustri-querceta humilia inf. et sup. (zakrslé
doubravy s ptaãím zobem n. a v. st.) (viz také K3 a K4),
2 BD 3x Carpini-querceta tiliae (lipo-habrové doubravy)
(viz také K3 a L3.1)

Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
teplomilné doubravy s dubem letním (Quercus robur)
nebo zimním (Q. petraea s. lat.) a v souãasn˘ch
obhospodaﬁovan˘ch a pﬁezvûﬁen˘ch porostech
ãasto spí‰e se slabû vyvinut˘m keﬁov˘m patrem.
Bylinné patro je druhovû bohaté, obsahuje druhy
teplomiln˘ch doubrav (Brachypodium pinnatum,
Tanacetum corymbosum aj.), dubohabﬁin (Anemone
nemorosa, Hepatica nobilis aj.), acidofilních doubrav
a buãin (Festuca ovina, Luzula luzuloides subsp.
luzuloides, Melampyrum pratense aj.) a druhy indikující
tûÏké, stﬁídavû vlhké pÛdy (Betonica officinalis,
Potentilla alba, Serratula tinctoria aj.). V ponûkud
specifick˘ch typech této vegetace na vápencích
v Po‰umaví se vyskytují i perialpínské druhy Epipactis
atrorubens, Polygala chamaebuxus, Viola collina aj.

Ekologie. Rovinaté terény, mírné svahy nebo i mûlké terénní sníÏeniny na mûkk˘ch horninách, nejãastûji
zvûtralinách kﬁídov˘ch slínÛ a slínovcÛ, neogénních
jílovit˘ch sedimentech, paleogénních fly‰ov˘ch jílovcích a spra‰ov˘ch hlínách. PÛdy jsou tûÏké, zpravidla
ilimerizované a nûkdy oglejené, v povrchov˘ch vrstvách odvápnûné, ve spodinû v‰ak vápníkem bohaté.
V chladnûj‰ím a vlhãím klimatu na vápencích
v Po‰umaví je tato vegetace vyvinuta i na krystalick˘ch vápencích s pÛdami typu rendzina.
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DoloÏené a pﬁedpokládané roz‰íﬁení stﬁedoevropsk˘ch bazifilních
teplomiln˘ch doubrav.

Roz‰íﬁení. âeské stﬁedohoﬁí, dolní Poohﬁí, okolí
Prahy, âesk˘ kras, Kﬁivoklátsko, okolí Plznû, po‰umavské vápence, Kokoﬁínsko, stﬁední Pojizeﬁí,
povodí Cidliny, v˘chodoãeské Polabí, okolí Brna
a Znojma, vzácnû Litenãické vrchy a jihozápadní
ãást Bíl˘ch Karpat.
Variabilita. Od základního, ‰iroce roz‰íﬁeného
a pomûrnû málo promûnlivého typu, odpovídajícího
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asociaci Potentillo albae-Quercetum, se odli‰ují porosty
na krystalick˘ch vápencích v Po‰umaví. Jde vesmûs
o sekundární borové kultury, ve kter˘ch jsou ménû
zastoupeny druhy indikující tûÏké a stﬁídavû vlhké
pÛdy, blízkost Alp se pak projevuje v˘skytem perialpínsk˘ch druhÛ.

Dg
Dg

Potentilla alba – mochna bílá
Serratula tinctoria – srpice barvíﬁská
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Trifolium alpestre – jetel alpínsk˘
Veronica officinalis – rozrazil lékaﬁsk˘
V. vindobonensis – rozrazil vídeÀsk˘
Viola collina – violka chlumní

OhroÏení. V˘sadba borov˘ch monokultur, invaze
akátu (Robinia pseudacacia), oborní chov zvûﬁe a pﬁezvûﬁení i mimo obory, tracheomykózy, eutrofizace.
Management. Obnova porostÛ se zachováním
pﬁirozené dﬁevinné skladby, udrÏování nízk˘ch
stavÛ zvûﬁe.

Literatura. Mráz 1958a, b, Moravec 1972,
Chytr˘ 1997b, Chytr˘ & Horák 1997, Chytr˘
& Kolbek in Neuhäuslová et al. 1998, Kolbek et al.
in Neuhäuslová et al. 1998, Chytr˘ in Moravec et
al. 2000.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Corylus avellana – líska obecná
Dg
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dm
Q. robur – dub letní
Bylinné patro
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Dg
Betonica officinalis – bukvice lékaﬁská
Dm
Brachypodium pinnatum – váleãka prapoﬁitá
Campanula persicifolia – zvonek broskvolist˘
Dg
Carex montana – ostﬁice horská
Dg
Dianthus superbus – hvozdík py‰n˘
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
Fragaria vesca – jahodník obecn˘
Dg
Galium boreale subsp. boreale – svízel severní
prav˘
Hepatica nobilis – jaterník trojlaloãn˘
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
Lathyrus niger – hrachor ãern˘
Luzula luzuloides subsp. luzuloides – bika hajní pravá
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Melica nutans – srdivka nicí
Dg Dm
Molinia arundinacea – bezkolenec rákosovit˘
Peucedanum cervaria – smldník jelení
Dm
Poa nemoralis – lipnice hajní
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Teplomilné doubravy s mochnou bílou (Potentilla alba) a bukvicí
lékaﬁskou (Betonica officinalis) jsou vázány na tûÏ‰í, stﬁídavû
zamokﬁované pÛdy. âerven˘ kﬁíÏ na Kﬁivoklátsku.

L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy

L6.5 Acidofilní teplomilné
doubravy
Acidophilous thermophilous oak forests
Natura 2000. 91I0 * Euro-Siberian steppe oak woods
– prioritní stanovi‰tû (jen L6.5A, viz také L6.2, L6.3 a L6.4)
Smaragd. 41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak
woods (viz také L6.1, L6.2, L6.3 a L6.4)
CORINE. 41.712 Sub-Mediterranean Quercus petraea-Q. robur
woods, 41.7A13 Pannonic hairy greenweed sessile oak woods
Pal. Hab. 41.712 Sub-Mediterranean Quercus petraea-Q. robur
woods, 41.7A13 Pannonic hairy greenweed sessile oak woods
EUNIS. G1.9/P-41.71 Western white oak woods and related
communities, G1.9/P-41.7A Euro-Siberian steppe oak woods
Fytocenologie. Svaz Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs
ex Jakucs 1960 (viz také L6.4): Sorbo torminalis-Quercetum
Svoboda ex BlaÏková 1962, Genisto pilosae-Quercetum petraeae
Zólyomi et al. ex Soó 1963, Asplenio cuneifolii-Quercetum
petraeae Chytr˘ et Horák 1997. – Svaz Genisto germanicaeQuercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967
(viz také L7.1, L7.2, L7.3 a L7.4): Viscario-Quercetum
Stöcker 1965
Potenciální vegetace. 34 Bﬁeková doubrava, 35 Hadcová
sleziníková doubrava
Fyziotyp. XD Xerotermní doubravy
Lesnická typologie. 1Z Zakrslá doubrava (1 – tolitová,
2 – s ostﬁicí nízkou, 3 – kostﬁavová, 7 – s váleãkou
prapoﬁitou, viz také L6.4), 1C1 Suchá doubrava biková
teplomilná (ochuzená) (viz také L3.1, L6.1, L6.2 a L6.4),
1K Kyselá doubrava (1 – kostﬁavová, 2 – kostﬁavová
s kruãinkou chlupatou, 4 – metlicová, 5 – psineãková,
7 – biková, 9 – svahová) (viz také L7.1)
Geobiocenologie. 1 AB 3 Querceta (doubravy),
1–2 A–AB 1–2 Querceta pinea humilia inf. et sup. (zakrslé
borodoubravy n. a v. st.) (viz také K4), 1 D 1 Cerasi-querceta
pini humilia (zakrslé boro-mahalebkové doubravy)
(viz také L8.3), 1–2 (A)AB–B 1–2 Querceta humilia inf. et sup.
(zakrslé doubravy n. a v. st.) (viz také K3, K4, L3.1 a L7.1)

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé lesy
s dominancí dubu zimního (Quercus petraea s. lat.)
za hranicí areálu ‰ipáku (Q. pubescens s. lat.) nebo na pÛdách, které tomuto druhu nevyhovují pro svou vy‰‰í
kyselost. V podúrovni mÛÏe b˘t pﬁimí‰en habr
obecn˘ (Carpinus betulus). Stromové patro je v nûkter˘ch porostech velmi rozvolnûné a nízkého
vzrÛstu, jen 4–6 m vysoké. Keﬁové patro je zpravidla
vyvinuto slabûji a mnohdy je tvoﬁeno niÏ‰ími jedinci
dubu zimního (Quercus petraea s. lat.). Bylinné patro
je druhovû bohaté, nemá v‰ak v˘raznûj‰í diagnostické druhy, protoÏe druhy submediteránního
a panonského roz‰íﬁení v nûm chybûjí nebo jsou
vzácné. Dominantou je zpravidla kostﬁava ovãí (Festuca
ovina), lipnice hajní (Poa nemoralis) nebo tolita lékaﬁská

(Vincetoxicum hirundinaria). V porostech na skalnat˘ch
svazích jsou hojnûji zastoupeny mechy a li‰ejníky.

Ekologie. V˘slunné, strmé, ãasto skalnaté svahy,
v nejteplej‰ích a nejsu‰‰ích oblastech také plo‰iny
a svahy o mírném sklonu. Geologick˘m podkladem
jsou kyselé silikátové horniny, nejãastûji Ïula, rula,
granulit, prvohorní a starohorní bﬁidlice, vzácnû
i hadce, na nichÏ se vyvíjejí pÛdy typu ranker
nebo mûlãí kambizemû.
Roz‰íﬁení. Údolí Vltavy, Berounky a Sázavy ve stﬁedních âechách, okolí Prahy a âesk˘ kras, okolí Brna,
jihov˘chodní okraj âeského masivu mezi Brnem
a Znojmem, v˘chodní okraj Drahanské vrchoviny,
Chﬁiby, vzácnû i jinde.
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Roz‰íﬁení acidofilních teplomiln˘ch doubrav.

Poznámka k mapování. Pﬁi mapování pro program Natura 2000 je nutno rozli‰ovat doubravy
s kruãinkou chlupatou (Genista pilosa) (L6.5A),
které jsou prioritním stanovi‰tûm, od ostatních
typÛ (L6.5B), které do Natura 2000 nespadají.
Doubravy s kruãinkou chlupatou se vyskytují na Ïulov˘ch, rulov˘ch nebo granulitov˘ch skalnat˘ch
svazích a skalních ostroÏnách jihozápadní Moravy,
hlavnû v údolí ﬁek Oslavy, Jihlavy, Rokytné,
Jevi‰ovky a Dyje, vzácnû i na strmûj‰ích svazích
mimo údolí. Jde o velmi rozvolnûné porosty nízk˘ch zakrsl˘ch dubÛ, v podrostu s v˘raznûj‰ím
zastoupením kruãinky chlupaté a bohatû vyvinut˘m
mechov˘m patrem s acidofilními mechy a li‰ejníky.
OhroÏení. Zavádûní borov˘ch kultur, invaze
akátu (Robinia pseudacacia), oborní chov zvûﬁe
a pﬁezvûﬁení i mimo obory, tracheomykózy, eutrofizace.
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Management. Obnova porostÛ se zachováním
pﬁirozené dﬁevinné skladby, udrÏování nízk˘ch
stavÛ zvûﬁe.

Literatura. Chytr˘ 1991, 1997b, Chytr˘ & Horák
1997, Kolbek & Chytr˘ in Neuhäuslová et al. 1998,
Chytr˘ in Moravec et al. 2000.

Dg
Dg

Dg

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Carpinus betulus – habr obecn˘
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní

Dm

Bylinné patro
Anthericum ramosum – bûlozáﬁka vûtvitá
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Carex humilis – ostﬁice nízká
Dg
Dianthus carthusianorum s. lat. – hvozdík kartouzek
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
Dm
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
Dg
F. pallens – kostﬁava sivá
Dg
Genista pilosa – kruãinka chlupatá
G. tinctoria – kruãinka barvíﬁská
Hieracium lachenalii – jestﬁábník LachenalÛv
H. murorum – jestﬁábník zední
H. pilosella – jestﬁábník chlupáãek
H. sabaudum – jestﬁábník savojsk˘
Hylotelephium maximum – rozchodník velk˘
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Jasione montana – pavinec horsk˘
Linaria genistifolia – lnice kruãinkolistá
Luzula luzuloides subsp. luzuloides – bika hajní
pravá
Dg
Lychnis viscaria – smolniãka obecná
Dm
Poa nemoralis – lipnice hajní

Polygonatum odoratum – kokoﬁík vonn˘
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Sedum reflexum – rozchodník skalní
S. sexangulare – rozchodník dlouholist˘
Silene nutans – silenka nicí
Tanacetum corymbosum – ﬁimbaba chocholiãnatá
Thymus praecox – mateﬁídou‰ka ãasná
Trifolium alpestre – jetel alpínsk˘
Veronica officinalis – rozrazil lékaﬁsk˘
V. vindobonensis – rozrazil vídeÀsk˘
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékaﬁská

Mechorosty a li‰ejníky
Ceratodon purpureus – rohozub nachov˘
Cladonia rangiformis – dutohlávka bodlavá
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘

Acidofilní teplomilné doubravy porÛstají v˘slunné skalnaté svahy
s mûlk˘mi, Ïivinami chud˘mi pÛdami na silikátov˘ch horninách.
T˘ﬁovické skály v údolí Berounky na Kﬁivoklátsku.

L7 Acidofilní doubravy
Acidophilous oak forests
Zdenka Neuhäuslová

Struktura a druhové sloÏení. Druhovû
chudé lesy s dominantním dubem zimním nebo letním (Quercus petraea s. lat. nebo Q. robur), k nûmuÏ
se druÏí bﬁíza bûlokorá (Betula pendula) a obãas
téÏ dal‰í druhy stromÛ (Abies alba, Betula pubescens,
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Pinus sylvestris a Populus tremula). Kromû zmlazujících druhÛ stromového patra se v keﬁovém patﬁe
ãastûji objevuje kru‰ina ol‰ová (Frangula alnus).
Charakter bylinného a mechového patra urãují
málo nároãné acidofyty.

L7.1 Suché acidofilní doubravy

Ekologie. Kyselé pÛdy, zpravidla oligotrofní
kambizemû, vznikající na minerálnû chud˘ch silikátov˘ch substrátech v níÏinách aÏ podhÛﬁích.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v planárním aÏ submontánním stupni po celém území âR, nejhojnûji v severních, stﬁedních a západních âechách, v moravsk˘ch Karpatech vzácnû. V jiÏní polovinû âech jsou
acidofilní doubravy pﬁevládajícím typem potenciální
pﬁirozené vegetace, ale zachovalé porosty jsou zde
spí‰e vzácné.

L7.1 Suché acidofilní doubravy
Dry acidophilous oak forests
Natura 2000. –
Smaragd. 41.5 Acidophilous oak forests (viz také L7.2, L7.3
a L7.4)
CORINE. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests
Pal. Hab. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests
EUNIS. G1.8/P-41.57 Medio-European acidophilous oak
forests
Fytocenologie. Svaz Genisto germanicae-Quercion
Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 (viz také L6.5,
L7.2, L7.3 a L7.4): Luzulo albidae-Quercetum petraeae
Hilitzer 1932, Calluno-Quercetum Schlüter ex Passarge
in Scamoni 1963
Potenciální vegetace. 36 Biková a/nebo jedlová doubrava
Fyziotyp. AD Acidofilní doubravy
Lesnická typologie. 1N Kamenitá kyselá doubrava,
1K Kyselá doubrava (kromû 1K2) (viz také L6.5),
2Z3 Zakrslá buková doubrava se tﬁtinou rákosovitou,
2N Kamenitá kyselá doubrava, 2C1 Vys˘chavá buková
doubrava biková teplomilná (ochuzená) (viz také L6.4
a L8.2), 2M Chudá buková doubrava (viz také L7.3),
2I Uléhavá kyselá doubrava (viz také L3.3), 2K Kyselá
buková doubrava, 2S SvûÏí buková doubrava (viz také L3.1,
L3.3 a L6.4)
Geobiocenologie. 2 (A)AB–B 2 Querceta humilia sup.
(zakrslé doubravy v. st.) (viz také K3, K4, L3.1 a L6.5),
2 A (2)3 Querceta fagina (bukodoubravy), 2 AB 3
Fagi-querceta (bukové doubravy), 2 (A)AB–B 1–2 Fagiquerceta humilia (zakrslé bukové doubravy) (viz také K3)

Rozvolnûná suchá acidofilní doubrava s dubem zimním (Quercus
petraea) a kostﬁavou ovãí (Festuca ovina) na prudk˘ch svazích údolí
Svratky u Brna.

nemoralis), ﬁidãeji i keﬁíãkÛ (Calluna vulgaris a Vaccinium
myrtillus). Z bylin se ãastûji objevují na Ïiviny nenároãné jestﬁábníky (Hieracium lachenalii, H. murorum,
H. sabaudum aj.) a také Lychnis viscaria, Melampyrum
pratense a Veronica officinalis. Hojné jsou acidofilní
mechy Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi,
Polytrichum formosum aj.
Ekologie. Îivinami chudé substráty, napﬁ. ruly, Ïuly,
svory, kyselé typy bﬁidlic a porfyry v pahorkatinách,
ménû ãasto v níÏinách, mezi 250 a 450 m n. m.
Stﬁednû hluboké aÏ mûlké, ãerstvé aÏ silnû vys˘chavé
pÛdy patﬁí typologicky k oligotrofní nebo rankerové
kambizemi, ﬁidãeji k rankeru.

Roz‰íﬁení. Hojnû ve stﬁedních, západních a severních âechách, vzácnûji na Moravû v podhÛﬁí
âeskomoravské a Drahanské vrchoviny a roztrou‰enû v dal‰ích oblastech.
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Variabilita. Porosty jsou promûnlivé hlavnû
v závislosti na minerální bohatosti a vlhkosti pÛdy.
Od nejroz‰íﬁenûj‰ího typu na ãerstv˘ch a relativnû
hlub‰ích pÛdách se odli‰ují porosty ‰patného vzrÛstu na mûlk˘ch a such˘ch pÛdách skalnat˘ch svahÛ,
kam pronikají i nûkteré teplomilné druhy. V zakrsl˘ch doubravách na obtíÏnû zvûtravateln˘ch, minerálnû velmi chud˘ch, mûlk˘ch a vys˘chav˘ch pÛdách
typu ranker dominují acidofilní keﬁíãky (Calluna
vulgaris, zﬁídka téÏ Vaccinium myrtillus) a ãastûji se
vyskytují mechy Ceratodon purpureus, Pohlia nutans
a Polytrichum piliferum.
OhroÏení. M˘cení pﬁirozen˘ch porostÛ, pﬁevod
na jehliãnaté kultury, tracheomykózy, eutrofizace.
Management. Zachování pﬁirozené dﬁevinné
skladby s dominancí dubÛ.

Literatura. Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1967, Moravec 1998, Neuhäuslová & Sádlo
in Neuhäuslová et al. 1998.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dm
Q. robur – dub letní
Bylinné patro
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Calamagrostis arundinacea – tﬁtina rákosovitá
Dg Dm
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Dm
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
Dg
Genista germanica – kruãinka nûmecká
G. tinctoria – kruãinka barvíﬁská
Hieracium lachenalii – jestﬁábník LachenalÛv
H. murorum – jestﬁábník zední
H. sabaudum – jestﬁábník savojsk˘
Dg Dm
Luzula luzuloides subsp. luzuloides – bika hajní
pravá
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Dm
Poa nemoralis – lipnice hajní
Dg
Silene nutans – silenka nicí
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Veronica officinalis – rozrazil lékaﬁsk˘
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Mechorosty
Dicranum scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘

L7.2 Vlhké acidofilní doubravy
Wet acidophilous oak forests
Natura 2000. 9190 Old acidophilous oak woods with Quercus
robur on sandy plains
Smaragd. 41.5 Acidophilous oak forests (viz také L7.1, L7.3
a L7.4)
CORINE. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests
Pal. Hab. 41.57141 Peri-Bohemian giant moorgrass sessile
oak forest
EUNIS. G1.8/P-41.57 Medio-European acidophilous oak
forests
Fytocenologie. Svaz Genisto germanicae-Quercion
Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 (viz také L6.5, L7.1,
L7.3 a L7.4): Molinio arundinaceae-Quercetum Samek 1962,
Abieti-Quercetum Mráz 1959
Potenciální vegetace. 37 Bezkolencová doubrava
Fyziotyp. AD Acidofilní doubravy
Lesnická typologie. 0O SvûÏí jedlodubov˘ bor (kromû 0O9),
1P SvûÏí bﬁezová doubrava (viz také L3.1 a L3.4),
1Q Bﬁezová doubrava, 2O Jedlobuková doubrava
(viz také L3.1 a L3.3), 2P Kyselá jedlová doubrava,
2Q Chudá jedlová doubrava, 2T Podmáãená chudá jedlová
doubrava, 2G Podmáãená jedlová doubrava, 3P Kyselá
jedlová doubrava (smrková), 3Q Chudá jedlová doubrava,
3T Podmáãená chudá jedlová doubrava, 3G Podmáãená
jedlová doubrava (smrková)
Geobiocenologie. 2–3 A–AB 4 Betuli-querceta roboris sup.
(bﬁezové doubravy v. st.), (3)4 A (3)4 Querci-abieta
piceosa (smrko-dubové jedliny), (3)4 AB (3)4 Abietiquerceta roboris-piceae (smrko-jedlové doubravy)

Struktura a druhové sloÏení. Porosty tvoﬁené dominantním dubem letním (Quercus robur)
s pﬁímûsí Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus
petraea s. lat. a mnoh˘ch dﬁevin severoevropsk˘ch
boreálních lesÛ (Betula pubescens, Populus tremula,
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, pﬁípadnû i Picea
abies). V keﬁovém patﬁe se ãasto vyskytuje kru‰ina
ol‰ová (Frangula alnus). V bylinném patﬁe dominuje
bezkolenec rákosovit˘ (Molinia arundinacea), pﬁípadnû
ostﬁice tﬁeslicovitá (Carex brizoides), doprovázené
druhy vlhk˘ch kysel˘ch pÛd (napﬁ. Lysimachia vulgaris
a Potentilla erecta). Pravidelnû je vyvinuto mechové
patro.

Ekologie. Mûlké terénní sníÏeniny, plo‰iny, bezodtoké mûlké úÏlabiny v níÏinách a pahorkatinách,

L7.2 Vlhké acidofilní doubravy

zpravidla mezi 200 a 400 m n. m., ﬁidãeji v mûlk˘ch
sníÏeninách uprostﬁed acidofilních buãin v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách kolem 450 m (napﬁ. na Kﬁivoklátsku).
PÛdním typem jsou stﬁídavû vlhké, silnû kyselé,
ve spodinû zhutnûlé pseudogleje nebo pseudooglejené kambizemû, doãasnû zamokﬁené stagnující
sráÏkovou vodou a silnû vys˘chající v suchém létû
nebo podzimu. V bezodtok˘ch sníÏeninách se tvoﬁí
kysel˘ surov˘ humus a pﬁi silném zamokﬁení dochází
k povrchovému slatinûní, kter˘m vzniká tzv. anmór.

Roz‰íﬁení. âastûji ve stﬁedních a v˘chodních
âechách v oblasti âeské tabule a na Opavsku, maloplo‰nû i na Kﬁivoklátsku a v okolí Prahy, ojedinûle
i jinde.
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Roz‰íﬁení vlhk˘ch acidofilních doubrav.

Poznámka k mapování. V chladnûj‰ích a vlhãích
oblastech vût‰inou mezi 400 a 600 m n. m. se místy
vyskytují fragmentární a smrkov˘m hospodáﬁstvím
silnû ovlivnûné acidofilní jedlové doubravy. Jejich
pﬁirozené porosty tvoﬁí jedle bûlokorá (Abies alba)
a duby (Quercus petraea s. lat. a Q. robur) se slabou
pﬁímûsí pion˘rsk˘ch dﬁevin Betula pendula a Sorbus
aucuparia subsp. aucuparia. V bylinném patﬁe jsou
ãasté druhy vlhk˘ch acidofilních doubrav
a Calamagrostis arundinacea, Galium rotundifolium,
Luzula pilosa, Mycelis muralis, Oxalis acetosella,
Senecio ovatus a Viola riviniana. Z mechÛ pﬁevládají
málo nároãné acidofyty Hypnum cupressiforme,
Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum. PÛdy
jsou pseudooglejené kambizemû na minerálnû
slab‰ích substrátech. Fragmenty porostÛ jsou
doloÏeny pﬁedev‰ím z Kﬁivoklátska, Jevanské plo‰iny
a Îelezn˘ch hor, jako potenciální pﬁirozená vegetace
jsou v‰ak pﬁedpokládány na velk˘ch plochách v jiÏní
polovinû âech. Vzhledem k obtíÏnosti a ãasto aÏ
nemoÏnosti rozli‰ovat v terénu acidofilní doubravy

Vlhké acidofilní doubravy s bezkolencem rákosovit˘m (Molinia
arundinacea) se vyskytují v mûlk˘ch terénních sníÏeninách se
zhutnûl˘mi, silnû kysel˘mi pseudoglejov˘mi pÛdami. âihátka u Kublova
na Kﬁivoklátsku.

od souãasn˘ch fragmentárních porostÛ jedlov˘ch
doubrav ﬁadíme jedlové doubravy k podjednotce
vlhk˘ch acidofilních doubrav.

OhroÏení. M˘cení porostÛ, pﬁevod na borové,
pﬁíp. smrkové kultury, odvodnûní drenáÏními kanály,
tracheomykózy, eutrofizace.

Management. Zachování pﬁirozeného sloÏení
stromového patra.

Literatura. Mráz 1959, Samek 1962, Neuhäusl
& Neuhäuslová-Novotná 1967, 1989, Moravec
1998, Neuhäuslová & Sádlo in Neuhäuslová et al.
1998.
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Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Dg
B. pubescens – bﬁíza p˘ﬁitá
Dg
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Pinus sylvestris – borovice lesní
Dg
Populus tremula – topol osika
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dm
Q. robur – dub letní
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Bylinné patro
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dm
Carex brizoides – ostﬁice tﬁeslicovitá
Dg
Dryopteris carthusiana – kapraì osténkatá
Dg
Hieracium laevigatum – jestﬁábník hladk˘
Dg
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Dg Dm
Molinia arundinacea – bezkolenec rákosovit˘
Dg
Potentilla erecta – mochna nátrÏník
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Mechorosty
Atrichum undulatum – bezvláska vlnkatá
Polytrichum commune – ploník obecn˘
P. formosum – ploník ztenãen˘
Subkontinentální borové doubravy se vyskytují na písãit˘ch pÛdách
na plo‰inách pískovcov˘ch skalních mûst. Okolí Pravãické brány

L7.3 Subkontinentální borové
doubravy

v âeském ·v˘carsku.

Subcontinental pine-oak forests

chudé porosty s dominantní borovicí lesní (Pinus
sylvestris) a dubem zimním (Quercus petraea s. lat.),
ﬁidãeji dubem letním (Q. robur), s pﬁímûsí Betula
pendula a Sorbus aucuparia subsp. aucuparia ve stromovém a keﬁovém patﬁe, obãas téÏ s Frangula
alnus a Salix aurita a s dominancí keﬁíãkÛ (Calluna
vulgaris, Vaccinium myrtilus a V. vitis-idaea), kapradin
(napﬁ. Pteridium aquilinum) nebo trav (napﬁ. Avenella
flexuosa) v patﬁe bylinném. Mechové patro je vyvinuto pravidelnû s ãast˘m v˘skytem Pleurozium
schreberi, pﬁípadnû s druhy Dicranum polysetum,
D. scoparium, Leucobryum glaucum, L. juniperoideum
a li‰ejníky.

Natura 2000. –
Smaragd. 41.5 Acidophilous oak forests (viz také L7.1, L7.2
a L7.4)
CORINE. 41.58 Subcontinental pine-oak forests
Pal. Hab. 41.582 Cowberry pine-oak forests
EUNIS. G1.8/P-41.57 Medio-European acidophilous oak forests
Fytocenologie. Svaz Genisto germanicae-Quercion
Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 (viz také L6.5, L7.1,
L7.2 a L7.4): Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum Oberdorfer 1957
Potenciální vegetace. 38 Brusinková borová doubrava
Fyziotyp. AD Acidofilní doubravy
Lesnická typologie. 0K Kysel˘ (dubobukov˘) bor,
1M Borová doubrava (viz také L7.4), 2M Chudá buková
doubrava (viz také L7.1)
Geobiocenologie. 2–3 A–AB 2–3 Pini-querceta inf. et sup.
(borové doubravy n. a v. st.) (viz také L7.4),
4 A 2–3 Querci-pineta (dubové bory), (3)4 A 3–4 Quercipineta abietina (jedlo-dubové bory)
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Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé, druhovû

Ekologie. Îivinami chudé, lehãí, velmi silnû
kyselé, vys˘chavé kambizemû na minerálnû chud˘ch
substrátech (kyselé pískovce, arkózy, slepence,

L7.3 Subkontinentální borové doubravy

terciérní a kvartérní ‰tûrky a písky) v oblastech se
subkontinentálním klimatem v severních, stﬁedních
a v˘chodních âechách v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách asi
260–300 m, v západních a jiÏních âechách vût‰inou
mezi 400 a 500 m n. m.

Roz‰íﬁení. Hojnû v Ralské, Jiãínské a PlzeÀské
pahorkatinû, maloplo‰nû v Chebské a TﬁeboÀské
pánvi, v pískovcov˘ch skalních mûstech severních
a stﬁedních âech, ﬁidãeji ve v˘chodních âechách,
zejména v oblasti Tﬁebechovické tabule.
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Roz‰íﬁení subkontinentálních borov˘ch doubrav.

OhroÏení. Pﬁevod na borové kultury.

Mechorosty a li‰ejníky
Dg
Cladonia rangiferina – dutohlávka sobí
Dicranum polysetum – dvouhrotec ãeﬁit˘
D. scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Leucobryum glaucum – bûlomech siv˘
L. juniperoideum – bûlomech
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv

L7.4 Acidofilní doubravy na písku
Acidophilous oak forests on sand
Natura 2000. –
Smaragd. 41.5 Acidophilous oak forests (viz také L7.1, L7.2
a L7.3)
CORINE. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests
Pal. Hab. 41.57 Medio-European acidophilous oak forests
EUNIS. G1.8/P-41.57 Medio-European acidophilous oak forests
Fytocenologie. Svaz Genisto germanicae-Quercion
Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967 (viz také L6.5,
L7.1, L7.2 a L7.3): Festuco ovinae-Quercetum roboris
·marda 1961
Potenciální vegetace. 39 Kostﬁavová borová doubrava
Fyziotyp. AD Acidofilní doubravy
Lesnická typologie. 1M Borová doubrava (viz také L7.3),
1S6 Doubrava na píscích druhotná (kostﬁavová) s lipnicí
úzkolistou (viz také L3.1, L3.4 a L6.3)
Geobiocenologie. 1 A–AB 1–2 Pini-querceta arenosa (borové
doubravy na píscích) (viz také L6.3), 2–3 A–AB 2–3 Piniquerceta inf. et sup. (borové doubravy n. a v. st.) (viz také L7.3)

Management. Zachování pﬁirozené dﬁevinné
skladby porostÛ.

Stromové a keﬁové patro
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Pinus sylvestris – borovice lesní
Dm
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dm
Q. robur – dub letní
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘

Struktura a druhové sloÏení. Svûtlé lesní
porosty s dominancí dubu letního (Quercus robur)
a borovice lesní (Pinus sylvestris) ve stromovém
i keﬁovém patﬁe. PÛvodní stromové patro je
v dne‰ních porostech vût‰inou nahrazeno borov˘mi
kulturami. V bylinném patﬁe se vyskytují ãetné suchomilné acidofyty. Pﬁevládá kostﬁava ovãí (Festuca
ovina), ﬁidãeji také vﬁes obecn˘ (Calluna vulgaris)
nebo lipnice luãní (Poa pratensis s. lat.). V˘znaãn˘ je
podíl psamofytÛ a teplomiln˘ch druhÛ, napﬁ. Agrostis
vinealis, Armeria vulgaris subsp. vulgaris, Euphorbia
cyparissias, Hypericum perforatum, Trifolium alpestre aj.
Mechové patro s pﬁevahou Pleurozium schreberi
pokr˘vá místy aÏ tﬁetinu pÛdního povrchu.

Bylinné patro
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dg Dm
V. vitis-idaea – brusinka

Ekologie. Terasy úvalÛ nebo váté písky v nejniÏ‰ích
a nejteplej‰ích oblastech níÏin, ve v˘‰kách od 180
do 230 m n. m. PÛdy jsou kyselé aÏ silnû kyselé
arenické kambizemû na kﬁemiãitém písku a vyznaãují
se velmi nízkou vododrÏností.

Literatura. Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná
1967, Moravec 1998, Neuhäuslová & Sádlo
in Neuhäuslová et al. 1998.

Druhová kombinace
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Roz‰íﬁení. Ojedinûlé, spí‰e fragmentární porosty
v Polabí mezi Podûbrady a Terezínem a v lese
Doubrava u Hodonína.
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Roz‰íﬁení acidofilních doubrav na písku.

Festuca brevipila – kostﬁava drsnolistá
F. ovina – kostﬁava ovãí
Gypsophila fastigiata – ‰ater svazãit˘
Hieracium pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Hypericum perforatum – tﬁezalka teãkovaná
Luzula campestris s. lat. – bika ladní
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Poa pratensis s. lat. – lipnice luãní
Pseudolysimachion spicatum – rozrazil klasnat˘
Thymus serpyllum – mateﬁídou‰ka úzkolistá
Trifolium alpestre – jetel alpínsk˘
Veronica officinalis – rozrazil lékaﬁsk˘

Mechorosty a li‰ejníky
Cladonia spp. – dutohlávka
Dm
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv

Poznámka k mapování. Porosty s pﬁirozen˘m
sloÏením stromového patra jsou velmi vzácné.
V terénu jsou zachovány spí‰e jen málo reprezentativní druhotné bory s men‰ím podílem dubu
a v˘skytem psamofilních a teplomiln˘ch druhÛ
v bylinném patﬁe.

OhroÏení. Pﬁevod na borové kultury.
Management. UdrÏování porostÛ s dominancí
Quercus robur a s men‰í pﬁímûsí Pinus sylvestris.

Literatura. ·marda 1961, Moravec 1998,
Neuhäuslová & Sádlo in Neuhäuslová et al. 1998.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Pinus sylvestris – borovice lesní
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Dm
Q. robur – dub letní
Bylinné patro
Achillea collina – ﬁebﬁíãek chlumní
Dg
Agrostis vinealis – psineãek tuh˘
Dg
Anthericum ramosum – bûlozáﬁka vûtvitá
Dg
Armeria vulgaris subsp. vulgaris – trávniãka obecná
pravá
Calamagrostis epigejos – tﬁtina kﬁovi‰tní
Dm
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Carex montana – ostﬁice horská
Dg
Corynephorus canescens – paliãkovec ‰edav˘
Euphorbia cyparissias – pry‰ec chvojka
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Acidofilní doubravy na písku se dochovaly jen v nepatrn˘ch a silnû
pozmûnûn˘ch fragmentech. Vût‰inou byly pﬁemûnûny na borové
monokultury, které ale uchovávají druhy pÛvodního podrostu. Les
Doubrava u Hodonína.

L8.1 Boreokontinentální bory

L8 Suché bory
Dry pine forests
Jiﬁí Kolbek & Milan Chytr˘

Struktura a druhové sloÏení. Primární bory
s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) a ãasto
s pﬁímûsí dubu zimního (Quercus petraea s. lat.)
nebo bﬁízy bûlokoré (Betula pendula) ve stromovém
patﬁe. Keﬁové patro b˘vá obvykle chudé a jsou
v nûm zastoupeni hlavnû niÏ‰í jedinci druhÛ stromového patra. Bylinné patro b˘vá u acidofilních
typÛ chudé, zatímco u borÛ na bazick˘ch substrátech
dosahuje vysoké druhové bohatosti i pokryvnosti.
V˘znamnou diagnostickou skupinu tvoﬁí mechorosty
a li‰ejníky, a to zejména u boreokontinentálních borÛ.

Ekologie. Svahy, skalní ostroÏny, vzácnûji i rovinaté, ale pﬁeváÏnû v˘slunné polohy na minerálnû
chud˘ch i bohat˘ch substrátech od tvrd˘ch silikátov˘ch hornin aÏ po horniny vápnité a hadce.
Kamenité, v˘su‰né a obvykle mûlké pÛdy nejãastûji
náleÏí k rankerÛm s pomalou humifikací.

Roz‰íﬁení. âeská kﬁídová tabule, zaﬁíznutá ﬁíãní
údolí âeského masivu, hadcové ostrÛvky po celém
území âR, vzácnûji i jinde. V karpatské ãásti Moravy
zcela ojedinûle.

L8.1 Boreokontinentální bory
Boreo-continental pine forests
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 42.521 Subcontinental Scots pine forests,
42.522 Hercynian Scots pine forests
Pal. Hab. 42.521 Subcontinental Scots pine forests,
42.522 Hercynian Scots pine forests
EUNIS. G3.5/P-42.52 Middle European Scots pine forests
Fytocenologie. Svaz Dicrano-Pinion (Libbert 1933)
Matuszkiewicz 1962 (viz také L10.2 a L10.4): DicranoPinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer 1957, Cladonio
rangiferinae-Pinetum sylvestris Kobendza 1930, Betulo carpaticaePinetum Miky‰ka 1970, Hieracio pallidi-Pinetum Stöcker 1965,
Asplenio cuneifolii-Pinetum Pi‰ta 1982 prov., Cardaminopsio
petraeae-Pinetum Hübl et Holzner 1977
Potenciální vegetace. 41 (Sub)montánní smrkov˘ bor
a smrãina na balvanit˘ch rozpadech, 42 Ostatní acidofilní bory
Fyziotyp. BO Bory
Lesnická typologie. 0Z Reliktní bor, 0Y Roklinov˘ bor,
0C Hadcov˘ bor (viz také L8.3), 0M Chud˘ (dubov˘) bor,
0P Kysel˘ jedlodubov˘ bor, 0Q Chud˘ jedlodubov˘ bor
Geobiocenologie. 3 A 1–2 Pineta quercina (dubobory),
4 A 1–2 Pineta lichenosa (li‰ejníkové bory), 4–5 A(D) 2–3
Pineta serpentini inf. et sup. (hadcové bory n. a v. st.),
5–6 A 1–2 Pineta piceosa inf. et sup. (smrkové bory n. a v. st.)

Struktura a druhové sloÏení. Dominantním

Hadcov˘ substrát pÛsobí na vût‰inu stromÛ kromû borovice toxicky,
a proto zde borové lesy rostou obvykle nejen na svazích, ale i na plo‰inách.
Borovsko u údolní nádrÏe Îelivka.

druhem svûtlého stromového patra je borovice
lesní (Pinus sylvestris), ãasto zakrslého vzrÛstu; obãas
se objevují dal‰í dﬁeviny, zejména Betula pendula
a Quercus petraea s. lat. Keﬁové patro je vyvinuto
s pokryvností zpravidla nepﬁevy‰ující 20 %, v nûkter˘ch porostech i chybí. Jako dal‰í dﬁeviny se v nûm
nûkdy vyskytují Frangula alnus, Sorbus aria s. lat.
a S. aucuparia subsp. aucuparia. Bylinné patro má
rovnûÏ pomûrnû nízkou pokryvnost, je druhovû
chudé a pﬁevaÏují v nûm zejména acidofilní traviny
(napﬁ. Avenella flexuosa, Festuca ovina a Luzula
luzuloides subsp. luzuloides) nebo keﬁíãky (hlavnû
Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea,
v Labsk˘ch pískovcích i Ledum palustre). Na hadcích
mÛÏe pﬁevládat bezkolenec modr˘ (Molinia caerulea
s. lat.), zejména v místech s hlub‰í vrstvou jehliãnatého opadu. Dal‰í skupinou jsou druhy sná‰ející
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sezonní vys˘chání pÛdy (napﬁ. Campanula rotundifolia,
Hieracium pilosella a Rumex acetosella) a druhy skalních
substrátÛ (napﬁ. Festuca pallens a Hieracium schmidtii,
na jihozápadní Moravû také Genista pilosa). Na hadcích
se vyskytují kapradiny Asplenium adulterinum a A. cuneifolium a dal‰í druhy specificky vázané na tento
geologick˘ podklad. Mechové patro mÛÏe nûkdy pokr˘vat i více neÏ polovinu pÛdního povrchu. Je tvoﬁeno suchomilnûj‰ími druhy mechÛ (napﬁ. Dicranum
polysetum, D. scoparium, Leucobryum juniperoideum,
Pleurozium schreberi a Polytrichum piliferum) a li‰ejníkÛ,
hlavnû ãetn˘mi druhy rodu Cladonia.

tabuli, se vyskytují druhovû chudé kulturní bory,
které sv˘m sloÏením pﬁipomínají pﬁirozené bory,
jsou v‰ak degradovan˘m typem druhovû bohat‰ích
borov˘ch doubrav. Odli‰ení pﬁirozen˘ch a sekundárních typÛ je ãasto velmi obtíÏné aÏ nemoÏné.
V pﬁípadû pochybností by v rámci podjednotky L8.1
mûly b˘t mapovány jen porosty na velmi mûlk˘ch
a Ïivinami chud˘ch pÛdách, napﬁíklad na skalních
ostroÏnách.

OhroÏení. V˘sadba a zarÛstání cizorod˘mi dﬁevinami, zejména druhy Pinus nigra, P. strobus a Robinia
pseudacacia.

Ekologie. Geologick˘m podkladem jsou tvrdé,
‰patnû zvûtrávající a minerálnû slab‰í horniny, dále
kvádrové pískovce, váté písky a v chladnûj‰ích
a vlhãích oblastech také hadce. Mûlké a suché rankerové pÛdy jsou chudé humusem a kamenité. Skalní
podklad ãasto vystupuje nad povrch pÛdy. Porosty
se vyskytují vût‰inou maloplo‰nû na strm˘ch svazích
a skalních ostroÏnách, kde je ve vegetaãním období
nedostatek pÛdní vláhy.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû od pahorkatin do podhÛﬁí, hlavnû v oblasti âeského masivu. V˘skyt je
soustﬁedûn do pískovcov˘ch skalních mûst âeské
kﬁídové tabule, hluboce zaﬁíznut˘ch ﬁíãních údolí
a na lokality hadcÛ.
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Roz‰íﬁení boreokontinentálních borÛ. Mapa je dosti neúplná a vyÏaduje
zpﬁesnûní dal‰ím v˘zkumem.

Variabilita. NáleÏí sem jak bory s druhovû
chud˘m bylinn˘m a bohat˘m mechov˘m patrem,
tak bory na slunn˘ch skalnat˘ch v˘chozech mûlk˘ch
pÛd, jejichÏ bylinné patro je pomûrnû bohaté a mÛÏe
obsahovat i nûkteré teplomilné druhy.

Poznámka k mapování. Na svazích v teplej‰ích oblastech âech, zejména v âeské kﬁídové
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Management. Îádn˘.
Literatura. Miky‰ka 1964, 1970, Neuhäusl
& Neuhäuslová-Novotná 1972a, Pi‰ta 1982,
Husová & Andresová 1992, Husová & Jirásek
in Neuhäuslová et al. 1998.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Dg
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Dg Dm
Pinus sylvestris – borovice lesní
Quercus petraea s. lat. – dub zimní
Bylinné patro
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dm
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolist˘
Dg
Cardaminopsis arenosa – ﬁeﬁi‰niãník píseãn˘
Dm
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
F. pallens – kostﬁava sivá
Genista pilosa – kruãinka chlupatá
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
H. pilosella – jestﬁábník chlupáãek
Dg
H. schmidtii – jestﬁábník bled˘
Luzula luzuloides subsp. luzuloides – bika hajní
pravá
Molinia caerulea s. lat. – bezkolenec modr˘
Rumex acetosella – ‰Èovík men‰í
Dg Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dg Dm
V. vitis-idaea – brusinka
Mechorosty a li‰ejníky
Cetraria islandica – pukléﬁka islandská
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. coccifera – dutohlávka ãervcová

L8.2 Lesostepní bory

Dg

Dg
Dg

C. gracilis – dutohlávka ‰tíhlá
C. portentosa – dutohlávka jeÏovitá
C. rangiferina – dutohlávka sobí
C. squamosa – dutohlávka ‰upinatá
C. stellaris – dutohlávka horská
Dicranum polysetum – dvouhrotec ãeﬁit˘
D. scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Leucobryum juniperoideum – bûlomech
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum piliferum – ploník chluponosn˘
Pohlia nutans – paprutka nicí

L8.2 Lesostepní bory
Forest-steppe pine forests
Natura 2000. –
Smaragd. 42.5232 Sarmatic steppe pine forests
CORINE. 42.523 Lowland steppe Scots pine forests
Pal. Hab. 42.5232 Sarmatic steppe pine forests
EUNIS. G3.5/P-42.52 Middle European Scots pine forests
Fytocenologie. Svaz Cytiso ruthenici-Pinion sylvestris
Krausch 1962: Anemono sylvestris-Pinetum Hohenester 1960,
Pyrolo-Pinetum sylvestris (Libbert 1933) Schmid 1936
Potenciální vegetace. 30 Nerozli‰ené bazifilní teplomilné
doubravy (z men‰í ãásti)
Fyziotyp. BO Bory
Lesnická typologie. 0X Dealpínsk˘ bor (0X1 – s váleãkou
prapoﬁitou, 0X2 – pûchavov˘), 2Z4 Zakrslá buková
doubrava s váleãkou prapoﬁitou (viz také L6.4),
2C3 Vys˘chavá buková doubrava s váleãkou prapoﬁitou
(viz také L6.4 a L7.1)
Geobiocenologie. –
Druhovû bohaté lesostepní bory s váleãkou prapoﬁitou (Brachypodium
pinnatum) se vyskytují na vápnit˘ch substrátech âeské kﬁídové tabule.

Struktura a druhové sloÏení. Dominantní

Les Na âernãí u Julãína na Ú‰tûcku.

dﬁevinou ﬁídkého a zakrslého stromového patra je
borovice lesní (Pinus sylvestris) a vzácnû jsou pﬁimí‰eny
duby (Quercus petraea s. lat., Q. robur) nebo bﬁíza
bûlokorá (Betula pendula). Keﬁové patro má pokryvnost zpravidla do 50 % a mÛÏe b˘t druhovû
bohaté; jeho nejãastûj‰ími druhy jsou Cornus
sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Frangula alnus,
Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Pinus sylvestris
a Sorbus aria s. lat. Velmi bohaté a hustû zapojené je
patro bylinné. Dominantními druhy jsou Brachypodium
pinnatum, Carex flacca, C. humilis, Cirsium acaule,
Globularia bisnagarica a Prunella grandiflora, vzácnûji
také Inula salicina a Sesleria albicans. V˘znaãná je
pﬁítomnost vstavaãovit˘ch, napﬁ. druhÛ Epipactis
atrorubens, Gymnadenia conopsea, Listera ovata a Ophrys
insectifera. Fytogeograficky zajímav˘ je spoleãn˘

v˘skyt druhÛ boreokontinentálních aÏ eurosibiﬁsk˘ch
lesostepních (napﬁ. Arctostaphylos uva-ursi, Carex
ericetorum, Pulsatilla patens, Scorzonera purpurea,
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus a druhÛ z ãeledi
Pyrolaceae) a druhÛ perialpidsk˘ch aÏ submediteránních (napﬁ. Biscutella laevigata subsp. varia,
Linum tenuifolium, Prunella grandiflora, Sesleria albicans
a Teucrium chamaedrys). Charakteristick˘ je také
v˘skyt koniklecÛ Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
a P. vernalis a na vápnit˘ch pískovcích u Bûlé
pod Bezdûzem také ‰ateru svazãitého (Gypsophila
fastigiata). Bylinné patro je doplnûno dal‰ími druhy
such˘ch trávníkÛ (Briza media, Centaurea scabiosa,
Fragaria viridis, Knautia arvensis, Peucedanum cervaria,
P. oreoselinum, Salvia pratensis, Scabiosa canescens,
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Stipa capillata, S. joannis aj.) a lesními acidofyty
(Antennaria dioica, Genista tinctoria, Hieracium murorum aj.). Mechové patro není vÏdy pﬁítomno a má
velmi kolísavou pokryvnost.

Ekologie. Lesostepní bory se vyskytují na nepﬁíli‰
strm˘ch svazích jiÏní orientace i v rovinat˘ch
polohách v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách do 400 m.
Geologick˘m podkladem jsou slínovce, resp. opuky
a vápnité pískovce. PÛdy jsou mûlké rendziny, pararendziny a vápnité slinovatky se ‰patn˘m provzdu‰nûním, vysok˘m podílem skeletu a s tendencí
stﬁídavého zamokﬁování a vys˘chání.

Roz‰íﬁení. âeská kﬁídová tabule a Ralská pahorkatina s pﬁesahem do Polabí, zachovalé porosty
nejãastûji v Ú‰tûcko-lomské pahorkatinû a v okolí
Bûlé pod Bezdûzem. Vût‰ina pÛvodních porostÛ,
zejména pﬁi okraji bíl˘ch strání, v‰ak byla sm˘cena
nebo nahrazena kulturními lesy. Není vylouãen
v˘skyt i jinde na vápnit˘ch substrátech.
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Roz‰íﬁení lesostepních borÛ.

Poznámka k mapování. Souãasné lesní porosty jsou vesmûs borové kultury a je velmi obtíÏné
odli‰it lesy s pﬁirozen˘m v˘skytem borovice od sekundárních v˘sadeb na místû pÛvodních teplomiln˘ch
doubrav. Jako lesostepní bory se mapují pouze
porosty s v˘skytem v˘‰e uveden˘ch boreokontinentálních, lesostepních a perialpidsk˘ch druhÛ,
zatímco bory s váleãkou prapoﬁitou (Brachypodium
pinnatum), v nichÏ tyto druhy chybûjí, jsou povaÏovány za degradované porosty odvozené od podjednotky
L6.4 Stﬁedoevropské bazifilní teplomilné doubravy.
OhroÏení. Holoseãná tûÏba a následná degradace
porostÛ.
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Management. OdstraÀování bujného keﬁového
patra, které zpÛsobuje pokles druhové bohatosti
bylinného patra, obãasná lesní pastva.

Literatura. Kolbek & Petﬁíãek 1985,
Petﬁíãek & Kolbek 1986a, b, 1994,
Kolbek et al. in Neuhäuslová et al. 1998.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Cornus sanguinea – svída krvavá
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Dg
Juniperus communis – jalovec obecn˘
Ligustrum vulgare – ptaãí zob obecn˘
Dg Dm
Pinus sylvestris – borovice lesní
Viburnum opulus – kalina obecná
Bylinné patro
Dg
Anemone sylvestris – sasanka lesní
Antennaria dioica – kociánek dvoudom˘
Dg Dm
Anthericum ramosum – bûlozáﬁka vûtvitá
Aster amellus – hvûzdnice chlumní
A. linosyris – hvûzdnice zlatovlásek
Biscutella laevigata subsp. varia – dvoj‰títek
hladkoplod˘ promûnliv˘
Dm
Brachypodium pinnatum – váleãka prapoﬁitá
Briza media – tﬁeslice prostﬁední
Campanula glomerata – zvonek klubkat˘
Dg Dm
Carex flacca – ostﬁice chabá
Dm
C. humilis – ostﬁice nízká
Centaurea scabiosa – chrpa ãekánek
Dm
Cirsium acaule – pcháã bezlodyÏn˘
Dg
Epipactis atrorubens – kru‰tík tmavoãerven˘
Genista tinctoria – kruãinka barvíﬁská
Dg
Globularia bisnagarica – koulenka prodlouÏená
Dg
Gymnadenia conopsea – pûtiprstka ÏeÏulník
Gypsophila fastigiata – ‰ater svazãit˘
Hieracium murorum – jestﬁábník zední
Dg
Inula salicina – oman vrbolist˘
Linum flavum – len Ïlut˘
Listera ovata – bradáãek vejãit˘
Dg
Ophrys insectifera – toﬁiã hmyzonosn˘
Peucedanum cervaria – smldník jelení
P. oreoselinum – smldník ole‰níkov˘
Platanthera bifolia – vemeník dvoulist˘
Primula veris – prvosenka jarní
Dg
Prunella grandiflora – ãernohlávek velkokvût˘
Dg
Pulsatilla patens – koniklec otevﬁen˘

L8.3 Perialpidské hadcové bory

Dg
Dg Dm

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – koniklec
luãní ãesk˘
Scabiosa canescens – hlaváã ‰edav˘
Sesleria albicans – pûchava vápnomilná
Teucrium chamaedrys – oÏanka kalamandra
Vaccinium myrtillus – borÛvka

L8.3 Perialpidské hadcové bory
Peri-Alpidic serpentine pine forests
Natura 2000. –
Smaragd. –
CORINE. 42.54 Spring heath Scots pine forests
Pal. Hab. 42.54 Spring heath Scots pine forests
EUNIS. G3.5/P-42.54 Spring heath Scots pine forests
Fytocenologie. Svaz Erico-Pinion Br-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939:
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytr˘ in Chytr˘
et Vicherek 1996
Potenciální vegetace. 40 Hadcov˘ penízkov˘ bor
Fyziotyp. BO Bory
Lesnická typologie. 0X3 Dealpínsk˘ bor hadcov˘,
0C Hadcov˘ bor (viz také L8.1)
Geobiocenologie. 2–3 D 1–2 Pineta dealpina inf. et sup.
(dealpínské bory n. a v. st.), 1 D 1(2) Cerasi-querceta pini
humilia (zakrslé boro-mahalebkové doubravy)
(viz také L6.5), 2–3 D 2–3 Cerasi-querceta pini (boromahalebkové doubravy) (viz také K4)

Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
lesy s borovicí lesní (Pinus sylvestris), v keﬁovém patﬁe
s dﬁi‰Èálem obecn˘m (Berberis vulgaris), kru‰inou
ol‰ovou (Frangula alnus) nebo zmlazujícím dubem
zimním (Quercus petraea s. lat.). V bylinném patﬁe
ãasto pﬁevládá pûchava vápnomilná (Sesleria albicans),
která v‰ak mÛÏe na nûkter˘ch místech scházet. Jsou
zastoupeny reliktní perialpidské druhy (Biscutella
laevigata subsp. varia, Myosotis stenophylla, Thesium
alpinum, Thlaspi montanum aj.), obligátní serpentinofyty (napﬁ. Armeria vulgaris subsp. serpentini
a Asplenium cuneifolium) a teplomilné druhy (Carex
humilis, Dianthus carthusianorum s. lat., Dorycnium germanicum, Pimpinella saxifraga, Thymus praecox aj.).
Pravidelnû je vyvinuto mechové patro s druhy
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi aj.

Ekologie. Hadcové ostrÛvky v ﬁíãních údolích
tepl˘ch a such˘ch oblastí v polohách do 400 m n. m.
Pﬁirozené perialpidské bory se obvykle vyskytují
na strm˘ch svazích: v teplej‰ím údolí Jihlavy na svazích severní orientace, v relativnû chladnûj‰ím údolí
Îelivky na v‰ech svazích bez rozdílu orientace. PÛdy

Hadcov˘ bor s pûchavou vápnomilnou (Sesleria albicans) na severnû
orientovan˘ch hadcov˘ch svazích v údolí Jihlavy u Dukovan.

jsou mûlké aÏ stﬁednû hluboké rankery. Na rozdíl
od hadcov˘ch borÛ chladnûj‰ích oblastí nebo borÛ
na plo‰inách v okolí Îelivky nedochází u perialpidsk˘ch hadcov˘ch borÛ k tvorbû silnûj‰í vrstvy surového humusu, a proto ani k pﬁechodnému zamokﬁování povrchové vrstvy pÛdy.

Roz‰íﬁení. Stﬁední tok Jihlavy od Dukovan
po Hrub‰ice a okolí údolní nádrÏe Îelivka u Sedlic
a Bernartic.

Poznámka k mapování. Hadcové bory,
v nichÏ chybûjí v˘‰e uvedené reliktní a teplomilné
druhy, jsou ﬁazeny do podjednotky L8.1 Boreokontinentální bory. V okolí údolní nádrÏe Îelivka se
vyskytují oba biotopy, pﬁiãemÏ podjednotka L8.1 je
vázána na plo‰iny a mírné svahy, zatímco podjednotka
L8.3 se vyskytuje na strmûj‰ích svazích.
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Roz‰íﬁení perialpidsk˘ch hadcov˘ch borÛ.

OhroÏení. Holoseãná tûÏba.
Management. Îádn˘.
Literatura. Chytr˘ & Vicherek 1996, Chytr˘
in Neuhäuslová et al. 1998.

Bylinné patro
Dg
Armeria vulgaris subsp. serpentini – trávniãka
obecná hadcová
Dg
Asplenium cuneifolium – sleziník hadcov˘
Dg
Biscutella laevigata subsp. varia – dvoj‰títek
hladkoplod˘ promûnliv˘
Campanula persicifolia – zvonek broskvolist˘
Carex humilis – ostﬁice nízká
Dianthus carthusianorum s. lat. – hvozdík kartouzek
Dorycnium germanicum – bílojetel nûmeck˘
Festuca ovina – kostﬁava ovãí
Galium verum – svízel syﬁi‰Èov˘
Dg
Myosotis stenophylla – pomnûnka úzkolistá
Pimpinella saxifraga – bedrník obecn˘
Dg Dm
Sesleria albicans – pûchava vápnomilná
Silene vulgaris – silenka nadmutá
Dg
Thesium alpinum – lnûnka alpská
Dg
Thlaspi montanum – penízek horsk˘
Thymus praecox – mateﬁídou‰ka ãasná

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Berberis vulgaris – dﬁi‰Èál obecn˘
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Dg Dm
Pinus sylvestris – borovice lesní
Quercus petraea s. lat. – dub zimní

Mechorosty a li‰ejníky
Cladonia spp. – dutohlávka
Hylocomium splendens – rokytník skvûl˘
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv

L9 Smrãiny
Spruce forests
Tomá‰ Kuãera

Struktura a druhové sloÏení. Jehliãnaté lesy
s dominantním smrkem ztepil˘m (Picea abies),
kter˘ tvoﬁí rÛznovûké porosty. Korunov˘ zápoj
kolísá od 30 do 90 %. Ve stromovém a keﬁovém
patﬁe se kromû smrku uplatÀují i listnáãe, napﬁ. javor
klen (Acer pseudoplatanus) a jeﬁáb ptaãí prav˘
(Sorbus aucuparia subsp. aucuparia). Bylinné patro je
dosti zastínûné a má promûnlivou pokryvnost.
Mechové patro je dobﬁe vyvinuté a jeho pokryvnost
dosahuje zejména u ra‰elinn˘ch smrãin aÏ 90 %.
Ekologie. Smrãiny se vyskytují od submontánního
stupnû v˘‰e. V niÏ‰ích polohách mezofytika jde
o azonální vegetaci podmáãen˘ch, oglejen˘ch
nebo zra‰elinûl˘ch pÛd a vrcholov˘ch návûtrn˘ch
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poloh kopcÛ a skalnat˘ch hﬁbetÛ. V horách jsou
smrãiny pﬁevládajícím typem lesa na svazích a plo‰inách horsk˘ch hﬁbetÛ s podzolov˘mi a kamenit˘mi
pÛdami, vzácnûji se vyskytují i na rankerech a v extrémních pﬁípadech na skalních v˘chozech a blokov˘ch sutích.

Roz‰íﬁení. Horské oblasti v celé âR, zejména
Novohradské hory, ·umava, vrcholové partie
âeského lesa, Slavkovského lesa, Brd a âeskomoravské vrchoviny, Kru‰né hory, Jizerské hory,
Krkono‰e, Králick˘ SnûÏník, Hrub˘ Jeseník
a Moravskoslezské Beskydy. Na podmáãen˘ch pÛdách se smrãiny místy vyskytují i v niÏ‰ích polohách.

L9.1 Horské tﬁtinové smrãiny

L9.1 Horské tﬁtinové smrãiny
Montane Calamagrostis spruce forests
Natura 2000. 9410 Acidophilous spruce forests (VaccinioPiceetea) (viz také L9.2 a L9.3)
Smaragd. 42.23 Hercynian subalpine spruce forests
(viz také L9.2 a L9.3)
CORINE. 42.23 Subalpine Hercynian forests
Pal. Hab. 42.23 Hercynian subalpine spruce forests
EUNIS. G3.2/P-42.23 Hercynian subalpine spruce forests
Fytocenologie. Svaz Piceion excelsae Paw∏owski et al. 1928
(viz také L9.2): Calamagrostio villosae-Piceetum Hartmann
in Hartmann et Jahn 1967, Anastrepto-Piceetum Stöcker 1967,
Dryopterido dilatatae-Piceetum (S˘kora 1971) Sofron 1981
Potenciální vegetace. 43 Tﬁtinová smrãina
Fyziotyp. SM Smrãiny
Lesnická typologie. 7Z Zakrslá buková smrãina, 7Y Skeletová
buková smrãina, 7N Kamenitá kyselá buková smrãina,
7M Chudá buková smrãina, 7K Kyselá buková smrãina,
7S SvûÏí buková smrãina (viz také L9.3), 8Z Zakrslá
smrãina, 8Y Skeletová smrãina, 8N Kamenitá kyselá
smrãina, 8M Chudá smrãina, 8K Kyselá smrãina,
9K Kleãová smrãina
Geobiocenologie. 7 A–AB 3 Sorbi-piceeta (jeﬁábové smrãiny),
7 A–AB 2v Sorbi-piceeta humilia (zakrslé jeﬁábové smrãiny)

pseudoplatanus, Fagus sylvatica a zejména Sorbus
aucuparia subsp. aucuparia. Bylinné patro je zastínûné,
takÏe jeho pokryvnost mÛÏe silnû kolísat. Dominantními druhy tﬁtinov˘ch smrãin jsou Avenella flexuosa,
Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata a Vaccinium
myrtillus. Dále se vyskytují plavunû Huperzia selago
a Lycopodium annotinum a rÛzné montánní druhy
(napﬁ. Blechnum spicant, Homogyne alpina, Luzula
sylvatica, Streptopus amplexifolius a Trientalis europaea).
Mechové patro je dobﬁe vyvinuto a dosahuje pokryvnosti aÏ 90 %.

Ekologie. Tﬁtinové smrãiny rostou na svazích
a vrcholech kopcÛ v supramontánním stupni v nadmoﬁské v˘‰ce (950–)1100–1350 m. Tvoﬁí horní
hranici lesa, v jejíÏ blízkosti jsou porosty následkem
extrémních klimatick˘ch pomûrÛ a pﬁípadnû i pastvy
rozvolnûnûj‰í. PÛdy jsou kamenité podzoly na minerálnû chud˘ch silikátov˘ch horninách. Na skalních
v˘chozech a vrcholech kopcÛ se mohou tﬁtinové
smrãiny maloplo‰nû vyskytovat i v niÏ‰ích nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách; zde v‰ak b˘vá jejich charakter silnû
ovlivnûn smrkov˘m hospodaﬁením, takÏe vût‰inou
spl˘vají s okolními kulturními smrãinami.

Roz‰íﬁení. Montánní aÏ supramontánní polohy
·umavy, Kru‰n˘ch hor, Jizersk˘ch hor, Krkono‰,
Orlick˘ch hor, Králického SnûÏníku, Rychlebsk˘ch
hor, Hrubého Jeseníku a Moravskoslezsk˘ch Beskyd,
vzácnû v âeském lese, Brdech a Adr‰pa‰skoTeplick˘ch skalách.
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Struktura a druhové sloÏení. RÛznovûké
smrãiny s nûkolika stromov˘mi patry. Korunov˘
zápoj dosahuje ãasto aÏ 90 %, rozvolnûnûj‰í je v‰ak
na v˘chozech hornin, kde má smrk niÏ‰í vitalitu
a zakmenûní. Ve stromovém a keﬁovém patﬁe se
kromû smrku mohou uplatÀovat i listnáãe Acer

Variabilita. Kromû pﬁevládajícího typu smrãin
s tﬁtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa) a borÛvkou (Vaccinium myrtillus) se maloplo‰nû vyskytují
také druhovû chudé porosty s kapradí rozloÏenou
(Dryopteris dilatata) na svaÏit˘ch kamenit˘ch sutích.
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Poznámka k mapování. Vût‰ina porostÛ
smrãin jsou druhovû chudé kultury, které spadají
do jednotky X9 Lesní kultury s nepÛvodními dﬁevinami. V rámci podjednotky L9.1 se mapují
i porosty pﬁirozen˘ch smrãin po‰kozené imisemi
nebo hmyzími kalamitami.

OhroÏení. Imise, kÛrovcové kalamity.
Management. Pﬁirozená obnova s vyuÏitím
autochtonních populací smrku, udrÏování rÛznovûk˘ch porostÛ, likvidace ohnisek v˘skytu l˘koÏrouta
smrkového, omezení fragmentace porostÛ.

Literatura. Sofron 1981, Jirásek 1996a, Jirásek
in Neuhäuslová et al. 1998.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Picea abies – smrk ztepil˘
Dg
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Bylinné patro
Dm
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg
Blechnum spicant – Ïebrovice rÛznolistá
Dm
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Dm
Dryopteris dilatata – kapraì rozloÏená
Dg
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Huperzia selago – vranec jedlov˘
Dg
Luzula sylvatica – bika lesní
Lycopodium annotinum – plavuÀ puãivá
Dm
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Senecio hercynicus – starãek hercynsk˘
Soldanella montana – dﬁípatka horská
Dg
Streptopus amplexifolius – ãípek objímav˘
Dg
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
V. vitis-idaea – brusinka

L9.2 Ra‰elinné a podmáãené
smrãiny
Bog spruce forests
Natura 2000. 91D0 * Bog woodland – prioritní stanovi‰tû
(jen L9.2A, viz také R3.2, L10.1, L10.2, L10.3 a L10.4),
9410 Acidophilous spruce forests (Vaccinio-Piceetea)
(jen L9.2B, viz také L9.1 a L9.3)
Smaragd. 44.A Birch and conifer mire woods (jen L9.2A,
viz také R3.2, L10.1, L10.2, L10.3 a L10.4), 42.23 Hercynian
subalpine spruce forests (jen kód L9.2B, viz také L9.1 a L9.3)
CORINE. 44.A4 Sphagnum spruce woods, 42.23 Subalpine
Hercynian forests
Pal. Hab. 44.A4 Mire spruce woods, 42.23 Hercynian subalpine
spruce forests
EUNIS. G3.2/P-44.A4 Mire spruce woods, G3.2/P-42.23
Hercynian subalpine spruce forests
Fytocenologie. Svaz Piceion excelsae Paw∏owski et al. 1928
(viz také L9.1): Sphagno-Piceetum (Tüxen 1937) Hartmann
1953, Mastigobryo-Piceetum Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl.
et al. 1939, Equiseto-Piceetum ·marda 1950
Potenciální vegetace. 44 Podmáãená rohozcová smrãina,
místy v komplexu s ra‰elinnou smrãinou
Fyziotyp. SM Smrãiny
Lesnická typologie. 0G9 Podmáãená borová smrãina,
3R Kyselá reliktní smrãina, 4R SvûÏí reliktní smrãina,
5R Ra‰elinná borová smrãina, 6T Podmáãená chudá
smrková jedlina, 6G Podmáãená smrková jedlina,
6R SvûÏí ra‰elinná smrãina, 7O SvûÏí jedlová smrãina,
7P Kyselá jedlová smrãina, 7Q Chudá jedlová smrãina,
7T Podmáãená chudá jedlová smrãina, 7G Podmáãená
jedlová smrãina, 7R Kyselá ra‰elinná smrãina, 8O SvûÏí
oglejená (jedlová) smrãina, 8P Kyselá oglejená (jedlová)
smrãina, 8Q Podmáãená chudá smrãina, 8T Podmáãená
zakrslá smrãina, 8G Podmáãená smrãina, 8R Vrchovi‰tní
smrãina
Geobiocenologie. 4 A 4(6) Pini-piceeta sphagnosa (ra‰eliníkové
borové smrãiny), 4–5 A (4)6 Pini-piceeta turfosa (ra‰elini‰tní
borové smrãiny), 5–6 A 4(6) Piceeta abietina sphagnosa
inf. et sup. (ra‰eliníkové jedlosmrãiny n. a v. st.),
5–6 AB–B 4 Abieti-piceeta equiseti inf. et sup. (pﬁesliãkové
jedlové smrãiny n. a v. st.), 6–7 A 6 Piceeta turfosa
(ra‰elini‰tní smrãiny), 7 A 4 Piceeta sphagnosa (ra‰eliníkové
smrãiny)

Struktura a druhové sloÏení. Ra‰elinné
Mechorosty
Dm
Dicranum scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Dm
Hypnum cupressiforme – rokyt cypﬁi‰ov˘
Dm
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
S. girgensohnii – ra‰eliník GirgensohnÛv
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a podmáãené smrãiny rostoucí na extrémnû zamokﬁen˘ch pÛdách, pﬁípadnû na okrajích vrchovi‰È.
V rozvolnûném stromovém patﬁe ra‰elinn˘ch smrãin
se kromû smrku ztepilého (Picea abies) vyskytují
bﬁízy (Betula pendula a B. pubescens). Podmáãené
smrãiny jsou zapojenûj‰í a kromû smrku roste
ve stromovém patﬁe i jedle bûlokorá (Abies alba).
Keﬁové patro je tvoﬁeno zmlazujícími se dﬁevinami
stromového patra. V bylinném patﬁe ra‰elinn˘ch
smrãin rostou Eriophorum vaginatum, Oxycoccus

L9.2 Ra‰elinné a podmáãené smrãiny

palustris s. lat., Vaccinium uliginosum aj. Pﬁítomny
b˘vají montánní druhy, napﬁ. Homogyne alpina,
Lycopodium annotinum, Soldanella montana a Trientalis
europaea, a v jedlosmrãinách druhy spoleãné s jedlinami (Dryopteris dilatata, Equisetum sylvaticum,
Luzula pilosa a Maianthemum bifolium). Mechové
patro je ãasto druhovû bohaté a dosahuje pokryvnosti pﬁes 70 %; hojn˘mi druhy jsou napﬁ. Bazzania
trilobata, Polytrichum commune a Sphagnum spp.

Ekologie. Ra‰elinné a podmáãené smrãiny rostou v submontánním aÏ supramontánním stupni
od 500 m n. m. v˘‰e, a to v okolí prameni‰È, ra‰elini‰È a v zamokﬁen˘ch terénních sníÏeninách,
na ra‰elinn˘ch nebo glejov˘ch pÛdách. Ve vy‰‰ích
polohách se vyskytují na obvodech horsk˘ch vrchovi‰È.
Roz‰íﬁení. Novohradské hory, ·umava, âesk˘
a Slavkovsk˘ les, A‰sk˘ v˘bûÏek, Kru‰né, LuÏické
a Jizerské hory, Krkono‰e, Orlické hory, Králick˘
SnûÏník, Hrub˘ a Nízk˘ Jeseník, Brdy, âeskomoravská
vrchovina, Svitavsko a Moravskoslezské Beskydy.
Ojedinûle se tyto smrãiny vyskytují i na okrajích
vrchovi‰È na TﬁeboÀsku a Dokesku.
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Variabilita. Podle stupnû zamokﬁení pÛdy kolísá
pokryvnost stromového a bylinného patra a zastoupení mechorostÛ. Na silnû zamokﬁen˘ch
pÛdách dochází k ra‰elinûní a vyskytují se ﬁídké
ra‰elinné smrãiny se suchop˘rem pochvat˘m
(Eriophorum vaginatum) a ra‰eliníky (Sphagnum spp.).
Naopak podmáãené smrãiny vznikají na vlhk˘ch
pÛdách s kolísající hladinou podzemní vody. Jejich
stromové patro je zapojenûj‰í, ra‰eliníky jsou vzácné
a vût‰í pokryvnosti dosahuje játrovka Bazzania
trilobata nebo pﬁesliãka lesní (Equisetum sylvaticum).

Poznámka k mapování. V soustavû Natura
2000 mají ra‰elinné smrãiny statut prioritního
stanovi‰tû, zatímco podmáãené smrãiny na nera‰elinném substrátû ne. Proto je pﬁi mapování tﬁeba
formálnû rozli‰ovat ra‰elinné smrãiny (kód L9.2A)
a podmáãené smrãiny (kód L9.2B).
OhroÏení. Odvodnûní, imise, kÛrovcové kalamity.
Management. Zachování existujícího vodního
reÏimu, podpora pﬁirozené obnovy.
Literatura. Sofron 1981, Jirásek 1996a, Jirásek
in Neuhäuslová et al. 1998.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
B. pubescens – bﬁíza p˘ﬁitá
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Dg Dm
Picea abies – smrk ztepil˘
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí prav˘
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Bylinné patro
Athyrium filix-femina – papratka samiãí
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Carex canescens – ostﬁice ‰edavá
C. nigra – ostﬁice obecná
Dg Dm
Equisetum sylvaticum – pﬁesliãka lesní
Dg
Eriophorum vaginatum – suchop˘r pochvat˘
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Lycopodium annotinum – plavuÀ puãivá
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Soldanella montana – dﬁípatka horská
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dg
V. uliginosum – vlochynû
V. vitis-idaea – brusinka
Mechorosty
Dg Dm
Bazzania trilobata – rohozec trojlaloãn˘
Dm
Polytrichum commune – ploník obecn˘
Dg Dm
Sphagnum girgensohnii – ra‰eliník GirgensohnÛv
Dg
S. riparium – ra‰eliník pobﬁeÏní
Dg
S. russowii – ra‰eliník statn˘

L9.3 Horské papratkové smrãiny
Montane Athyrium spruce forests
Papratková smrãina na kamenit˘ch svazích v Labském dole
Natura 2000. 9410 Acidophilous spruce forests (VaccinioPiceetea) (viz také L9.1 a L9.2)
Smaragd. 42.23 Hercynian subalpine spruce forests
(viz také L9.1 a L9.2)
CORINE. 42.23 Subalpine Hercynian forests
Pal. Hab. 42.23 Hercynian subalpine spruce forests
EUNIS. G3.2/P-42.23 Hercynian subalpine spruce forests
Fytocenologie. Svaz Athyrio alpestris-Piceion S˘kora 1971:
Athyrio alpestris-Piceetum Hartmann 1959
Potenciální vegetace. 45 Papratková smrãina
Fyziotyp. SM Smrãiny
Lesnická typologie. 7F Svahová buková smrãina, 7S SvûÏí
buková smrãina (viz také L9.1), 7B (Bohatá) buková
smrãina, 7V Vlhká buková smrãina (viz také L5.2),
8F Svahová smrãina, 8A Klenová smrãina (viz také L5.2),
8S SvûÏí smrãina, 8V Podmáãená klenová smrãina
(viz také L5.2)
Geobiocenologie. 7 BC–C 3–4 Aceri-piceeta (javorové smrãiny)

Struktura a druhové sloÏení. Zapojené
smrãiny, v nichÏ se kromû pﬁevládajícího smrku
uplatÀují i listnáãe Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica
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v Krkono‰ích.

a Sorbus aucuparia. Bylinné patro je zastínûné,
ve srovnání s jin˘mi typy smrãin druhovû bohaté,
dominuje mu papratka horská (Athyrium distentifolium)
spolu s vysok˘mi subalpínsk˘mi bylinami (Adenostyles
alliariae, Cicerbita alpina, Rumex alpestris, Stellaria
nemorum, Veratrum album subsp. lobelianum aj.)
a druhy spoleãn˘mi se tﬁtinov˘mi smrãinami
(Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata a Vaccinium
myrtillus). Také jsou pﬁítomny rÛzné montánní druhy
(napﬁ. Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Streptopus
amplexifolius a Trientalis europaea), ale i druhy, jejichÏ
optimum leÏí v buãinách (napﬁ. Gymnocarpium
dryopteris, Maianthemum bifolium, Phegopteris connectilis,
Polygonatum verticillatum a Prenanthes purpurea).
Mechové patro je tvoﬁeno zejména druhy Dicranum
scoparium, Hypnum cupressiforme, Polytrichum formosum a vût‰ím poãtem vzácnûj‰ích boreálních játrovek.

L9.3 Horské papratkové smrãiny

Ekologie. Vlhãí a hlub‰í kamenité pÛdy v montánních aÏ supramontánních polohách typicky
od 1150 do 1300 m n. m. na konkávních tvarech
reliéfu, jako jsou napﬁ. okolí svahov˘ch prameni‰È,
závûry horsk˘ch údolí, kary nebo prud‰í svahy.
PÛdy jsou celoroãnû dobﬁe zásobeny vodou z tajícího snûhu nebo ze sráÏek, nedochází v‰ak k jejich
dlouhodobûj‰ímu zamokﬁování, a mineralizace opadu
a staﬁiny je proto relativnû dobrá.
Roz‰íﬁení. ·umava, Krkono‰e, Králick˘ SnûÏník,
Hrub˘ Jeseník a Moravskoslezské Beskydy, vzácnû
Kru‰né, Jizerské a Orlické hory.
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OhroÏení. Imise, kÛrovcové kalamity.

Literatura. Jirásek 1996a, Jirásek in Neuhäuslová
et al. 1998.

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg Dm
Picea abies – smrk ztepil˘
Sorbus aucuparia – jeﬁáb ptaãí
Bylinné patro
Dg Dm
Adenostyles alliariae – havez ãesnáãková
Dg Dm
Athyrium distentifolium – papratka horská
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Dg
Blechnum spicant – Ïebrovice rÛznolistá
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Dg
Cicerbita alpina – mléãivec alpsk˘
Dm
Dryopteris dilatata – kapraì rozloÏená
Dg
Homogyne alpina – podbûlice alpská
Huperzia selago – vranec jedlov˘
Dg
Luzula sylvatica – bika lesní
Lycopodium annotinum – plavuÀ puãivá
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Dg
Rumex alpestris – ‰Èovík áronolist˘
Senecio hercynicus – starãek hercynsk˘
Soldanella montana – dﬁípatka horská
Dg
Stellaria nemorum – ptaãinec hajní
Streptopus amplexifolius – ãípek objímav˘
Dg
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka

Management. Pﬁirozená obnova s vyuÏitím
autochtonních populací smrku, udrÏování rÛznovûk˘ch porostÛ, likvidace lokálních ohnisek v˘skytu
l˘koÏrouta smrkového, omezení fragmentace
porostÛ.

Mechorosty
Dicranum scoparium – dvouhrotec chvostnat˘
Plagiothecium undulatum – lesklec vlnkovan˘
Dm
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘

L10 Ra‰elinné lesy
Bog forests
Andrea Kuãerová, Tomá‰ Kuãera, Michal Hájek & Kamil Rybníãek

Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
jehliãnaté, listnaté nebo smí‰ené lesy se smrkem
(Picea abies), borovicemi (Pinus rotundata a P. sylvestris,
pﬁípadnû P. ✕pseudopumilio), bﬁízou p˘ﬁitou (Betula
pubescens) a topolem osikou (Populus tremula).
Stromové patro má pokryvnost zpravidla do 50 %
a je 5–10(–15) m vysoké. Keﬁové patro tvoﬁí zmlazující dﬁeviny stromového patra a jen ojedinûle jsou

pﬁimí‰eny keﬁe (napﬁ. Frangula alnus a Salix aurita).
Bylinné patro je nezapojené, tvoﬁené hlavnû keﬁíãky
(Andromeda polifolia, Calluna vulgaris, Ledum palustre,
Oxycoccus palustris s. lat., Vaccinium spp.) a suchop˘ry
(Eriophorum spp.). V˘znamnou roli má mechové patro,
kryjící zpravidla 50–100 % pÛdního povrchu. PﬁevaÏují
v nûm ra‰eliníky (Sphagnum spp.) a dále se vyskytují
druhy rodÛ Aulacomnium, Dicranum, Polytrichum aj.
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Ekologie. Podmáãené rovinaté polohy a mírné
terénní sníÏeniny, kde hladina podzemní vody
alespoÀ po ãást roku stagnuje tûsnû pﬁi povrchu
pÛdy. PÛdy jsou zpravidla ra‰elinné, ale na místech
regenerace po b˘valé tûÏbû ra‰eliny mohou b˘t
jen mûlké zra‰elinûlé pÛdy na minerálním podloÏí.
Ra‰elinné lesy se vyskytují ve sráÏkovû bohat‰ích
oblastech a na minerálnû chud˘ch horninách
od suprakolinního do montánního stupnû.
Roz‰íﬁení. TûÏi‰tû v˘skytu je v submontánních
polohách vût‰iny na‰ich hercynsk˘ch pohoﬁí, v jihoãesk˘ch pánvích a na Dokesku, zatímco v karpatské
oblasti se ra‰elinné lesy vyskytují jen ojedinûle.
Maloplo‰n˘ v˘skyt byl zaznamenán na vhodn˘ch
místech, napﬁ. na údolních prameni‰tích, i v dal‰ích
oblastech.

L10.1 Ra‰elinné bﬁeziny
Birch mire forests
Natura 2000. 91D0 * Bog woodland – prioritní stanovi‰tû
(viz také R3.2, L9.2, L10.2, L10.3 a L10.4)
Smaragd. 44.A Birch and conifer mire woods (viz také R3.2,
L9.2, L10.2, L10.3 a L10.4)
CORINE. 44.A1 Sphagnum birch woods
Pal. Hab. 44.A1 Sphagnum birch woods
EUNIS. G1.6/P-44.A1 Sphagnum birch woods
Fytocenologie. Svaz Betulion pubescentis Lohmeyer et
Tüxen in Tüxen 1955: Betuletum pubescentis Tüxen 1937
Fyziotyp. LO Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy
Lesnická typologie. 0O9 SvûÏí bﬁezodubov˘ bor
(viz také L7.2), 0T Chud˘ bﬁezov˘ bor (viz také L10.3),
0R7 Borová bﬁezina
Geobiocenologie. 2–4 (A)AB 5b Betuli-alneta sup. (bﬁezové
ol‰iny v. st.) (viz také L1 a K1)

Struktura a druhové sloÏení. Rozvolnûné
lesy s dominantní bﬁízou p˘ﬁitou (Betula pubescens),
borovicí lesní (Pinus sylvestris), ol‰í lepkavou (Alnus
glutinosa) a pﬁímûsí nenároãn˘ch listnáãÛ (Betula
pendula, Populus tremula, Quercus robur a Sorbus
aucuparia subsp. aucuparia). Pokryvnost se pohybuje
kolem 50 % a v˘‰ka porostÛ nepﬁesahuje zpravidla
5 m. Keﬁové patro tvoﬁí kromû zmlazujících se
dﬁevin stromového patra je‰tû Frangula alnus a Salix
aurita, v jihozápadních âechách nûkdy doprovázené
tavolníkem vrbolist˘m (Spiraea salicifolia). Vzhledem
k rÛznovûkosti porostÛ je mezi keﬁov˘m a stromov˘m patrem plynul˘ pﬁechod. Bylinnému patru
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Ra‰elinné bﬁeziny se suchop˘rem pochvat˘m (Eriophorum vaginatum)
se vyskytují maloplo‰nû na okrajích ra‰elini‰È. âasto jde o sekundární
vegetaci vzniklou na místû pÛvodních ra‰elinn˘ch jehliãnat˘ch lesÛ.

dominují trávy (napﬁ. Molinia caerulea), pﬁi sníÏení
hladiny podzemní vody a po naru‰ení v‰ak ãasto
expanduje Calamagrostis canescens. Dále zde rostou
druhy typické pro ra‰elinné bory a vrchovi‰tû
(napﬁ. Oxycoccus palustris s. lat. a Vaccinium uliginosum)
a pro montánní smrãiny (Blechnum spicant,
Calamagrostis villosa, Trientalis europaea aj.). Bohatû
vyvinuté je mechové patro s druhy Leucobryum
glaucum, Polytrichum commune a zejména s ra‰eliníky
(Sphagnum spp.).

Ekologie. Vlhké aÏ mokré gleje a kyselé ra‰elinné
pÛdy ve zvodnûl˘ch terénních sníÏeninách ãi na okrajích ra‰elini‰È. Ra‰elinné bﬁeziny zpravidla zaujímají
pÛdy s obdobn˘m vodním reÏimem jako mokﬁadní
ol‰iny, ol‰e je v‰ak na pÛdách s nízk˘m obsahem
bazick˘ch iontÛ, zejména vápníku, konkurenãnû
potlaãena. Ve srovnání s borov˘mi ra‰elinn˘mi
porosty pﬁedstavují ra‰elinné bﬁeziny atlantiãtûj‰í

L10.1 Ra‰elinné bﬁeziny

typ vegetace vázan˘ zpravidla na mûlké ra‰eliny
o hloubce 10–20 cm. Voda stagnuje na povrchu
jen v prÛbûhu ãasného jara a pozdûji opadá. Díky
pﬁístupu vzduchu probíhá mineralizace, takÏe nedochází k tak v˘razné akumulaci humolitu jako na vrchovi‰tích. V âR jsou ra‰elinné bﬁeziny vesmûs
mladá v˘vojová stadia po odlesnûní spí‰e neÏ trvalá
spoleãenstva.

Roz‰íﬁení. Roztrou‰enû v oblastech s v˘skytem
ra‰elini‰È, zejména v kolinním aÏ submontánním
stupni, napﬁ. na TﬁeboÀsku, na ·umavû a v Po‰umaví,
v Brdech, na Chebsku, Dokesku, ve v˘chodních
âechách na Tﬁebechovicku, na âeskomoravské
a Drahanské vrchovinû a v Hrubém a Nízkém
Jeseníku. Roz‰íﬁení je nedostateãnû známé, protoÏe
jde o maloplo‰nou a ãasto fragmentárnû vyvinutou
vegetaci.
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Quercus robur – dub letní
Salix aurita – vrba u‰atá
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia – jeﬁáb ptaãí
prav˘
Bylinné patro
Avenella flexuosa – metliãka kﬁivolaká
Blechnum spicant – Ïebrovice rÛznolistá
Dm
Calamagrostis villosa – tﬁtina chloupkatá
Carex brizoides – ostﬁice tﬁeslicovitá
Dryopteris carthusiana – kapraì osténkatá
Equisetum sylvaticum – pﬁesliãka lesní
Lysimachia vulgaris – vrbina obecná
Maianthemum bifolium – pstroãek dvoulist˘
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Dg Dm
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Oxalis acetosella – ‰Èavel kysel˘
Potentilla erecta – mochna nátrÏník
Trientalis europaea – sedmikvítek evropsk˘
Vaccinium myrtillus – borÛvka
V. vitis-idaea – brusinka
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Roz‰íﬁení ra‰elinn˘ch bﬁezin. Mapa je dosti neúplná a vyÏaduje
zpﬁesnûní dal‰ím v˘zkumem.

OhroÏení. Odvodnûní, zalesnûní a samovolné
zarÛstání borovicí a smrkem, eutrofizace.

Literatura. Miky‰ka 1963, 1968, Kolbek
in Kolbek et al. 1997.
Management. Zachování existujícího vodního
reÏimu, regulace náletu.

Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Alnus glutinosa – ol‰e lepkavá
Betula pendula – bﬁíza bûlokorá
Dg Dm
B. pubescens – bﬁíza p˘ﬁitá
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Picea abies – smrk ztepil˘
Pinus sylvestris – borovice lesní

Mechorosty
Calliergon stramineum – baﬁinatka naÏloutlá
Polytrichum commune – ploník obecn˘
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘

L10.2 Ra‰elinné brusnicové bory
Pine mire forests with Vaccinium
Natura 2000. 91D0 * Bog woodland – prioritní stanovi‰tû
(viz také R3.2, L9.2, L10.1, L10.3 a L10.4)
Smaragd. 44.A Birch and conifer mire woods (viz také R3.2,
L9.2, L10.1, L10.3 a L10.4)
CORINE. 44.A2 Scots pine bog woods
Pal. Hab. 44.A2 Scots pine mire woods
EUNIS. G3.5/P-44.A2 Scots pine mire woods
Fytocenologie. Svaz Dicrano-Pinion (Libbert 1933)
Matuszkiewicz 1962 (viz také L8.1 a L10.4): Vaccinio uliginosiPinetum sylvestris Kleist 1929
Potenciální vegetace. 49 Komplex submontánních borov˘ch
ra‰elini‰È
Fyziotyp. BO Bory
Lesnická typologie. 0G Podmáãen˘ smrkov˘ bor
(kromû 0G9), 0R Ra‰elinn˘ bor (1 – borÛvkov˘,
2 – rojovníkov˘) (viz také L10.3)
Geobiocenologie. 4–5 A 6 Pineta turfosa (ra‰elini‰tní bory)
(viz také L10.3)
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Ra‰elinn˘ brusnicov˘ bor s rojovníkem bahenním (Ledum palustre) na ra‰elini‰ti âervené blato na TﬁeboÀsku.

Struktura a druhové sloÏení. Bory ra‰elinn˘ch pÛd s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris)
a pﬁimí‰en˘m smrkem ztepil˘m (Picea abies) nebo bﬁízou (Betula pubescens, pﬁípadnû B. pendula); v kontaktu
s blatkov˘mi bory b˘vá pﬁimí‰ena i borovice blatka
(Pinus rotundata). Stromové patro je na rozdíl
od dvou následujících podjednotek dosti zapojené
a mÛÏe dosahovat v˘‰ky aÏ 25 m. Keﬁové patro je
tvoﬁeno stejn˘mi druhy niÏ‰ího vzrÛstu, k nimÏ
pﬁistupuje kru‰ina ol‰ová (Frangula alnus). Bylinné
patro má zpravidla vysokou pokryvnost. Dominují
v nûm keﬁíãky (Calluna vulgaris, Ledum palustre
a Vaccinium spp.) a zvlá‰tû na odvodnûn˘ch ra‰elini‰tích je hojnûji zastoupena Molinia caerulea.
Ojedinûle se vyskytují i vrchovi‰tní druhy Andromeda
polifolia, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris
s. lat. a ra‰eliníky (Sphagnum spp.). V mechovém
patﬁe se dále vyskytují druhy rodÛ Dicranum,
Hylocomium, Pleurozium a Polytrichum.

na okrajích vrchovi‰È a pﬁechodov˘ch ra‰elini‰È.
S postupujícím odvodÀováním docházelo k pﬁemûnû
pÛvodních rozvolnûn˘ch blatkov˘ch a borovicov˘ch
vrchovi‰È v zapojenûj‰í ra‰elinné brusnicové bory.
Dnes se tyto bory vyskytují pﬁeváÏnû na odvodnûn˘ch vrchovi‰tích a pﬁechodov˘ch ra‰elini‰tích se
silnû rozloÏenou ra‰elinou, vzácnû i na zra‰elinûl˘ch
minerálních pÛdách. PÛdy jsou silnû kyselé a mají
velmi nízkou zásobu Ïivin a bazick˘ch iontÛ. Hladina
podzemní vody se nachází 30 cm pod povrchem
a hloubûji.
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Ekologie. Ra‰elinné brusnicové bory pﬁedstavují
závûreãné sukcesní stadium na vrchovi‰tních ra‰elini‰tích niÏ‰ích poloh. PÛvodnû se vyskytovaly asi jen
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Roz‰íﬁení ra‰elinn˘ch brusnicov˘ch borÛ.
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L10.3 Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È

Roz‰íﬁení. TﬁeboÀsko, niÏ‰í ãásti ·umavy,
Chebsko, Dokesko, âeskomoravská vrchovina
a Hrub˘ Jeseník.
Poznámka k mapování. Ra‰elinné brusnicové
bory se ãasto mozaikovitû prolínají s blatkov˘mi
bory (L10.4), pﬁípadnû s ra‰elinn˘mi smrãinami (L9.2).
OhroÏení. Odvodnûní, tûÏba ra‰eliny, zmûna lesní
kultury.

Management. UdrÏování stávajícího vodního
reÏimu.

Literatura. Neuhäusl & Neuhäuslová 1965,
Neuhäusl 1969, 1972a, b, 1975, Bﬁezina 1975,
Rektoris et al. 1997.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Dg
Betula pubescens – bﬁíza p˘ﬁitá
Dg
Frangula alnus – kru‰ina ol‰ová
Picea abies – smrk ztepil˘
Pinus rotundata – borovice blatka
Dg Dm
P. sylvestris – borovice lesní
Bylinné patro
Andromeda polifolia – kyhanka sivolistá
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Eriophorum angustifolium – suchop˘r úzkolist˘
E. vaginatum – suchop˘r pochvat˘
Ledum palustre – rojovník bahenní
Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Oxycoccus palustris s. lat. – klikva bahenní
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dm
V. uliginosum – vlochynû
Dm
V. vitis-idaea – brusinka
Mechorosty
Aulacomnium palustre – klamonoÏka bahenní
Dg
Dicranum polysetum – dvouhrotec ãeﬁit˘
Hylocomium splendens – rokytník skvûl˘
Dm
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Dg
Polytrichum commune – ploník obecn˘
P. strictum – ploník tuh˘
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘
S. palustre – ra‰eliník ãlunkolist˘
S. russowii – ra‰eliník statn˘

L10.3 Suchop˘rové bory
kontinentálních ra‰elini‰È
Pine forests of continental mires with Eriophorum
Natura 2000. 91D0 * Bog woodland – prioritní stanovi‰tû
(viz také R3.2, L9.2, L10.1, L10.2 a L10.4)
Smaragd. 44.A Birch and conifer mire woods (viz také R3.2,
L9.2, L10.1, L10.2 a L10.4)
CORINE. 44.A2 Scots pine bog woods
Pal. Hab. 44.A2 Scots pine mire woods
EUNIS. G3.5/P-44.A2 Scots pine mire woods
Fytocenologie. Svaz Sphagnion medii Kästner
et Flössner 1933 (viz také R3.1, R3.2, R3.4 a L10.4):
Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris Hueck 1931
Potenciální vegetace. 49 Komplex submontánních borov˘ch
ra‰elini‰È
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È
Lesnická typologie. 0T Chud˘ bﬁezov˘ bor (viz také L10.1),
0R Ra‰elinn˘ bor (1 – borÛvkov˘, 2 – rojovníkov˘)
(viz také L10.2)
Geobiocenologie. 4 A 6 Pineta turfosa (ra‰elini‰tní bory)
(viz také L10.2)

Struktura a druhové sloÏení. ¤ídké porosty
stromové nebo keﬁové borovice lesní (Pinus sylvestris)
o zápoji zpravidla 50–60 % a v˘‰ce 8–12 m, vzhledovû podobné blatkov˘m borÛm. Borovice tvoﬁí
i keﬁové patro, kde je k ní pﬁimí‰en smrk ztepil˘
(Picea abies). V bylinném patﬁe dominují bezkolenec
modr˘ (Molinia caerulea), suchop˘r pochvat˘
(Eriophorum vaginatum) a klikva bahenní (Oxycoccus
palustris s. lat.), objevují se i brusnice (Vaccinium
myrtillus, V. uliginosum a V. vitis-idaea). Rojovník
bahenní (Ledum palustre) je zastoupen, ale jen s nízkou pokryvností. âasto jsou pﬁítomny indikátory
ovlivnûní minerálnû chudou vodou z podloÏí
(napﬁ. Carex canescens, C. lasiocarpa, C. nigra,
C. rostrata, C. vesicaria, Eriophorum angustifolium
a Menyanthes trifoliata). Mechové patro tvoﬁí ra‰eliníky (hlavnû Sphagnum fallax a S. palustre) a lesní
mechy (Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium
schreberi a Polytrichum formosum), zatímco typické
vrchovi‰tní druhy jako napﬁ. Sphagnum magellanicum
nebo S. rubellum chybûjí.

Ekologie. Spí‰e neÏ o ombrotrofní vrchovi‰tû jde
o závûreãnou v˘vojovou fázi minerotrofního ra‰elini‰tû, závislého na pﬁísunu oligotrofní podzemní
vody z pramenÛ nebo okolních vodních ploch, coÏ
se projevuje pﬁítomností minerotrofních rostlinn˘ch
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druhÛ. Dochází k tvorbû ra‰eliny, ale její hloubka je
spí‰ men‰í (prÛmûrnû 1 m, maximálnû 2 m). Hladina
podzemní vody bûhem roku v˘raznû kolísá.
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Molinia caerulea – bezkolenec modr˘
Oxycoccus palustris s. lat. – klikva bahenní
Vaccinium uliginosum – vlochynû
V. vitis-idaea – brusinka
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Mechorosty
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum formosum – ploník ztenãen˘
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
S. contortum – ra‰eliník modﬁínov˘
Dm
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘
S. palustre – ra‰eliník ãlunkolist˘

19°

Roz‰íﬁení suchop˘rov˘ch borÛ kontinentálních ra‰elini‰È.

Roz‰íﬁení. Dokeská pánev, Soos u Franti‰kov˘ch
Lázní, fragmentárnû snad i v TﬁeboÀské pánvi v okolí
nûkter˘ch oligotrofních rybníkÛ.
Poznámka k mapování. Suchop˘rové bory
sukcesnû navazují na zra‰elinûlé pÛdy s hrotnosemenkou bílou (R2.4), pﬁípadnû mohou b˘t v kontaktu s ra‰elinn˘mi brusnicov˘mi bory (L10.2).

OhroÏení. Zmûny vodního reÏimu, odvodÀování,
tûÏba ra‰eliny.

Management. UdrÏování existujícího vodního
reÏimu.

Literatura. Neuhäusl & Neuhäuslová 1965,
Neuhäusl 1969, 1972a, Neuhäusl in Rybníãek
et al. 1984, Stanãík 1995.
Druhová kombinace
Stromové a keﬁové patro
Picea abies – smrk ztepil˘
Dg Dm
Pinus sylvestris – borovice lesní
Bylinné patro
Andromeda polifolia – kyhanka sivolistá
Carex canescens – ostﬁice ‰edavá
C. lasiocarpa – ostﬁice plstnatoplodá
C. rostrata – ostﬁice zobánkatá
Eriophorum angustifolium – suchop˘r úzkolist˘
Dg Dm
E. vaginatum – suchop˘r pochvat˘
Dg
Ledum palustre – rojovník bahenní
Menyanthes trifoliata – vachta trojlistá
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Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È se u nás vyskytují velmi
vzácnû v niÏ‰ích polohách. BﬁehyÀsk˘ rybník na Dokesku.

L10.4 Blatkové bory

L10.4 Blatkové bory
Pinus rotundata bog forests
Natura 2000. 91D0 * Bog woodland – prioritní stanovi‰tû
(viz také R3.2, L9.2, L10.1, L10.2 a L10.3)
Smaragd. 44.A Birch and conifer mire woods (viz také R3.2,
L9.2, L10.1, L10.2 a L10.3)
CORINE. 44.A3 Mountain pine bog woods
Pal. Hab. 44.A3 Mountain pine bog woods
EUNIS. G3.4/P-44.A3 Mountain pine bog woods
Fytocenologie. Svaz Sphagnion medii Kästner et Flössner
1933 (viz také R3.1, R3.2, R3.4 a L10.3): Pino rotundataeSphagnetum (Kästner et Flössner 1933) Neuhäusl 1969
(viz také R3.2). – Svaz Dicrano-Pinion (Libbert 1933)
Matuszkiewicz 1962 (viz také L8.1 a L10.2): Vaccinio
uliginosi-Pinetum rotundatae Oberdorfer 1934
Potenciální vegetace. 49 Komplex submontánních
borov˘ch ra‰elini‰È
Fyziotyp. PR Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È, BO Bory
Lesnická typologie. 0R Blatkov˘ bor (5 - borÛvkov˘,
6 - rojovníkov˘), 9R2 Blatkové vrchovi‰tû
Geobiocenologie. 4–6 A 6 Pineta rotundatae (blatkové bory)

Struktura a druhové sloÏení. Blatková
vrchovi‰tû tvoﬁí terminální stadium vrchovi‰È
stﬁedních poloh, podobnû jako brusnicové a suchop˘rové ra‰elinné bory. Dominuje jim stromová
borovice blatka (P. rotundata) a pﬁimí‰eny mohou
b˘t borovice lesní (Pinus sylvestris) nebo její kﬁíÏenec
s blatkou (Pinus ✕digenea), smrk ztepil˘ (Picea abies)
a ménû ãasto bﬁíza p˘ﬁitá (Betula pubescens).
Stromové patro mÛÏe mít rÛznou v˘‰ku i zápoj.
V˘‰ka stromÛ je nejãastûji 8–10 m, na lokalitách
ovlivnûn˘ch odvodÀováním aÏ 18 m, zápoj kolísá
od roztrou‰en˘ch jednotliv˘ch stromÛ po uzavﬁené
lesní porosty. Bylinné patro je ﬁídce zapojené.
Dominují v nûm keﬁíãky (Ledum palustre, Oxycoccus
palustris s. lat., Vaccinium myrtillus, V. uliginosum
a V. vitis-idaea) a na vlhãích místech Eriophorum
vaginatum. V mechovém patﬁe pﬁevládají ra‰eliníky
(Sphagnum capillifolium, S. fallax, S. magellanicum aj.)
a v su‰‰ích partiích pﬁistupují dal‰í mechorosty
(napﬁ. Dicranum polysetum, Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi a Polytrichum strictum) a li‰ejníky.
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Roz‰íﬁení blatkov˘ch borÛ.

Ekologie. PﬁeváÏnû sráÏkovou vodou sycená

Blatkové bory jsou vázány na vrchovi‰tû s mohutnou vrstvou ra‰eliny.
Kladské ra‰eliny ve Slavkovském lese.

ra‰elini‰tû mírnû konvexního tvaru hluboká pﬁes 2 m.
Hladina podzemní vody v nenaru‰en˘ch blatkov˘ch
borech obvykle neklesá hloubûji neÏ 30 cm pod povrch terénu. âasto probíhá cyklická, mozaikovitá
sukcese v závislosti na zmûnách vodního reÏimu.
Kromû mechorostÛ reaguje na zmûny vodního reÏimu velmi citlivû i stromová vegetace: pﬁi odvodÀování rychlej‰ím rÛstem a zvy‰ováním zápoje, pﬁi náhlém zvodnûní doãasn˘m rozpadem stromového
patra. Podobnû jako bory ra‰elinn˘ch pÛd byly
i blatkové bory silnû pozmûnûny ãinností ãlovûka.
PÛvodnû asi jen roztrou‰ené zakrslé blatky vytváﬁely
s postupujícím poklesem vodní hladiny víceménû
zapojené porosty. Na druhé stranû tak bylo pod-
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L Lesy

poﬁeno ‰íﬁení borovice lesní do centrálních ãástí
vrchovi‰È, které zpÛsobilo introgresivní hybridizaci
s blatkou a její postupnou genetickou erozi.

Literatura. Neuhäusl 1969, 1972a, b, 1975,

Roz‰íﬁení. TﬁeboÀská pánev, niÏ‰í ãásti ·umavy,

Druhová kombinace

âesk˘ les, Slavkovsk˘ les, Îìárské vrchy a Hrub˘
Jeseník.

Stromové a keﬁové patro
Betula pubescens – bﬁíza p˘ﬁitá
Picea abies – smrk ztepil˘
Dg Dm
Pinus rotundata – borovice blatka
P. sylvestris – borovice lesní

Variabilita. V závislosti na kolísání hladiny podzemní vody a podle dominanty bylinného patra lze
rozli‰it tﬁi varianty blatkov˘ch borÛ. Podle klesající
prÛmûrné hladiny podzemní vody to jsou stadium
s dominujícím suchop˘rem pochvat˘m (Eriophorum
vaginatum), stadium s pﬁevahou rojovníku bahenního
(Ledum palustre) a stadium s pﬁevládající borÛvkou
(Vaccinium myrtillus). Tato stadia se li‰í i v˘‰kou a zápojem stromového patra. MÛÏe mezi nimi docházet
k cyklické sukcesi v závislosti na pﬁirozen˘ch zmûnách vodního reÏimu podmínûn˘ch dynamikou
stromového patra. V nûkter˘ch oblastech, hlavnû
v âeském lese, se diagnostick˘ druh Ledum palustre
vyskytuje v blatkov˘ch borech jen velmi vzácnû.

Poznámka k mapování. Blatkové bory zpravidla navazují na ra‰elinné brusnicové bory (L10.2)
nebo ra‰elinné smrãiny (L9.2). Nûkteré porosty
tvoﬁí mozaiku s otevﬁen˘mi vrchovi‰ti (R3.1), s nimiÏ
jsou v˘vojovû spjaty.

OhroÏení. OdvodÀování, tûÏba ra‰eliny, introgresivní hybridizace blatky, zmûna lesní kultury.

Management. UdrÏování existujícího vodního
reÏimu, v pﬁípadû porostÛ ovlivnûn˘ch odvodÀováním postupná úprava vodního reÏimu.
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Bﬁezina 1975, Neuhäusl in Rybníãek et al. 1984,
Businsk˘ 1998, Kuãerová et al. 2000.

Bylinné patro
Calluna vulgaris – vﬁes obecn˘
Dm
Eriophorum vaginatum – suchop˘r pochvat˘
Dg Dm
Ledum palustre – rojovník bahenní
Melampyrum pratense – ãern˘‰ luãní
Oxycoccus palustris s. lat. – klikva bahenní
Dm
Vaccinium myrtillus – borÛvka
Dm
V. uliginosum – vlochynû
V. vitis-idaea – brusinka
Mechorosty a li‰ejníky
Aulacomnium palustre – klamonoÏka bahenní
Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
C. digitata – dutohlávka prstitá
C. incrassata – dutohlávka ra‰elinná
C. sulphurina – dutohlávka sírová
Dicranum polysetum – dvouhrotec ãeﬁit˘
Dm
Hylocomium splendens – rokytník skvûl˘
Icmadophila ericetorum – vláhomilka mûdûnková
Dm
Pleurozium schreberi – travník SchreberÛv
Polytrichum strictum – ploník tuh˘
Dm
Sphagnum capillifolium – ra‰eliník ostrolist˘
Dm
S. fallax – ra‰eliník kﬁivolist˘
Dg Dm
S. magellanicum – ra‰eliník prostﬁední
S. russowii – ra‰eliník statn˘

X Biotopy silnû ovlivnûné nebo vytvoﬁené ãlovûkem

X Biotopy silnû ovlivnûné nebo vytvoﬁené ãlovûkem
Habitats strongly influenced or created by man
Milan Chytr˘
Jednotky hlavní ãásti katalogu zahrnují ty biotopy,
které jsou tradiãnû ve stﬁedu zájmu ochrany pﬁírody.
Pﬁi terénním mapování biotopÛ v‰ak je úãelné
zaznamenávat i ostatní biotopy, byÈ jsou ochranáﬁsky
bezcenné vzhledem k silnému vlivu ãlovûka, pﬁípadnû
mohou b˘t z hlediska biodiverzity v˘znamné, ale jejich
konzervativní ochrana není moÏná kvÛli pﬁímé závislosti na ekonomické ãinnosti ãlovûka (napﬁ. vegetace
vzácn˘ch polních plevelÛ nebo archaické typy ruderální vegetace, které lze chránit jedinû formou
„ochranáﬁsk˘ch skanzenÛ“). Pro mapování tûchto
biotopÛ jsou navrÏeny následující jednotky.

X1 Urbanizovaná území
Urbanized areas
Zastavûné ãásti mûst a vesnic nebo prÛmyslov˘ch
a zemûdûlsk˘ch objektÛ, vãetnû ruderální bylinné
a dﬁevinné vegetace, parkÛ, stromoﬁadí, men‰ích lesíkÛ a kﬁovin na voln˘ch plochách mezi zástavbou.
Pokud se mezi zástavbou vyskytují nûkteré z biotopÛ
uveden˘ch v hlavní ãásti katalogu, mapují se jako enkláva uvnitﬁ urbanizovaného území. V˘jimkou jsou
ruderalizované trávníky, jejichÏ druhová skladba
mÛÏe odpovídat podjednotce T1.3 PoháÀkové pastviny
– ty se z urbanizovaného území zvlá‰È nevyli‰ují.

X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná
pole
Intensively managed fields
Kultury obilovin a okopanin, zpravidla v rozsáhl˘ch
lánech nebo i na men‰ích polích pravidelnû o‰etﬁovan˘ch herbicidy. Z pleveln˘ch druhÛ se v nich
nevyskytují vzácnûj‰í archeofyty a pﬁevládají neofyty.
Plevely mají ãasto malou pokryvnost a vyskytují se
hlavnû na polních okrajích, v úzk˘ch pruzích nezasaÏen˘ch herbicidy.

X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná
pole
Extensively managed fields
Kultury obilovin a okopanin na extenzivnû obhospodaﬁovan˘ch polích, zpravidla na záhumencích
a men‰ích parcelách. Plevelová vegetace je alespoÀ
v nûkter˘ch ãástech roku bohatû vyvinutá a v˘razné
zastoupení v ní mají archeofytní druhy. Do této
mapovací jednotky patﬁí i zemûdûlská pÛda doãasnû
leÏící ladem nebo nedávno opu‰tûná orná pÛda,
na které pﬁevaÏují jednoleté plevele a je‰tû se nevyvinula vegetace zaﬁaditelná do jin˘ch biotopÛ.
Nezahrnují se sem obhospodaﬁovaná pole s vegetací
podjednotky M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ
ani dlouhodobû zamokﬁená místa v polích s mokﬁadními biotopy.

X4 Trvalé zemûdûlské kultury
Permanent agricultural crops
Intenzivní sady na orné pÛdû, okopávané, orané
i zatravnûné vinohrady a chmelnice. V bylinném
podrostu pﬁevaÏují jednoleté plevelné druhy.
Extenzivní sady s travinn˘m podrostem patﬁí k jednotce X13 Nelesní stromové v˘sadby mimo sídla.

X5 Intenzivnû obhospodaﬁované
louky
Intensively managed meadows
Druhovû chudé, silnû hnojené, nûkolikrát do roka
seãené nebo pﬁeorávané louky a v˘sevy travních
smûsek, ve kter˘ch nejãastûji pﬁevládají trávy psárka
luãní (Alopecurus pratensis), srha ﬁíznaãka (Dactylis
glomerata) nebo jílek mnohokvût˘ (Lolium multiflorum)
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mimo sídla a prÛmyslové nebo zemûdûlské areály.
Nezﬁídka se v terénu prolínají s biotopy sekundárních
trávníkÛ, mokﬁadÛ nebo pobﬁeÏní vegetace.
V tom pﬁípadû o zaﬁazení do pﬁíslu‰né jednotky
rozhoduje pﬁevaha ruderálních (synantropních) druhÛ
nebo druhÛ neruderálních biotopÛ, pﬁípadnû se plocha
mapuje jako mozaika nebo pﬁechod dvou jednotek.

Ruderální vegetace v okrajové ãásti Ïelezniãního nádraÏí u V‰etat.

s pﬁímûsí ‰irokolist˘ch nitrofilních bylin, jako je
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a ‰Èovík tupolist˘
(Rumex obtusifolius). Patﬁí sem i pole s v˘sevy jetelovin a druhovû chudé louky postiÏené odvodnûním
s dominantním medyÀkem vlnat˘m (Holcus lanatus)
nebo troj‰tûtem Ïlutav˘m (Trisetum flavescens).

X6 Antropogenní plochy se
sporadickou vegetací mimo sídla
Anthropogenic areas with sporadic vegetation
outside human settlements
âlovûkem vytvoﬁené biotopy mimo sídla a prÛmyslové nebo zemûdûlské areály, na kter˘ch je vyvinuta
sporadická vegetace s pokryvností do 10 %, pﬁípadnû
jsou úplnû holé, bez vegetace. Patﬁí sem tûÏební jámy
a v˘sypky, odvaly hlu‰iny, haldy, lomy, ‰tûrkovny,
pískovny, skr˘vky zeminy, vybetonované nebo asfaltované plochy a podobná území s odstranûnou,
pﬁevrstvenou nebo nevyvinutou pÛdou. Enklávy
s v˘skytem biotopÛ z hlavní ãásti Katalogu se z této
jednotky vyjímají a mapují se jako pﬁíslu‰ná jednotka.

X7 Ruderální bylinná vegetace
mimo sídla
Herbaceous ruderal vegetation outside human
settlements
Porosty ruderálních a synantropních bylin, jednolet˘ch i vytrval˘ch, ãasto s dominancí invazních druhÛ,
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X8 Kﬁoviny s ruderálními
a nepÛvodními druhy
Scrub with ruderal or alien species
Silnûji naru‰ované a ãlovûkem ovlivÀované kﬁoviny
s hojn˘mi ruderálními druhy nebo v˘sadby nepÛvodních druhÛ keﬁÛ. V ruderalizovan˘ch kﬁovinách
nejãastûji pﬁevládají bez ãern˘ (Sambucus nigra),
kustovnice cizí (Lycium barbarum), pﬁípadnû ostruÏiníky
(Rubus spp.). Porosty ostruÏiníkÛ bez ruderálních
druhÛ jsou v‰ak souãástí jednotky K3 Vysoké mezofilní
a xerofilní kﬁoviny. Z v˘sadeb nepÛvodních dﬁevin jsou
sem zahrnuty zejména v˘sadby borovice kleãe (Pinus
mugo) v Hrubém Jeseníku a na Králickém SnûÏníku,
ol‰e zelené (Alnus viridis) v sudetsk˘ch pohoﬁích
a v niÏ‰ích polohách napﬁ. v˘sadby nepÛvodních tavolníkÛ (Spiraea spp.), pámelníku bílého (Symphoricarpos
albus), ‰eﬁíku obecného (Syringa vulgaris) aj.

X9 Lesní kultury s nepÛvodními
dﬁevinami
Forest plantations of allochtonous trees
Lesní kultury s vysazen˘mi dﬁevinami, které nebyly
souãástí pﬁirozen˘ch lesÛ, pﬁípadnû v nich mûly jen
men‰í podíl. Z jehliãnanÛ jde nejãastûji o Picea abies
a Pinus sylvestris, pﬁípadnû Larix decidua: z listnáãÛ se
ãastûji vysazují Fraxinus excelsior, Populus ✕canadensis,
Quercus rubra, Robinia pseudacacia aj. V pﬁípadû potﬁeby lze rozli‰it podjednotky X9A Lesní kultury
s nepÛvodními jehliãnat˘mi dﬁevinami a X9B Lesní kultury s nepÛvodními listnat˘mi dﬁevinami. Pﬁi mapování
pro program Natura 2000 v‰ak toto rozdûlení není
nutné.

X Biotopy silnû ovlivnûné nebo vytvoﬁené ãlovûkem

X10 Paseky s podrostem
pÛvodního lesa

X13 Nelesní stromové v˘sadby
mimo sídla

Clearings with an undergrowth of the original forest

Woody vegetation outside forest and human settlements

Paseky a holiny, jejichÏ vegetace druhov˘m sloÏením odpovídá bylinnému patru pÛvodního lesa.
Nejãastûji jde o paseky na málo produktivních a Ïivinami chud˘ch pÛdách, kde po odstranûní stromového patra nedochází k rozvoji nitrofilní pasekové vegetace. Hojnûji se tento biotop vyskytuje
v horsk˘ch oblastech. Pokud vykácením lesa vzniká nûkter˘ z biotopÛ mokﬁadních, ra‰elini‰tních
nebo sekundární trávník, mapuje se pﬁíslu‰ná
jednotka.

X11 Paseky s nitrofilní vegetací
Clearings with nitrophilous vegetation
Paseky a holiny s charakteristickou pasekovou
vegetací, odli‰nou od podrostu pÛvodního lesa,
ve které jsou zastoupeny svûtlomilné a na Ïiviny nároãné byliny, u star‰ích pasek kﬁoviny nebo pion˘rské
náletové dﬁeviny. Zahrnují se sem i paseky s mlad˘mi
stromov˘mi v˘sadbami, pokud bylinná vegetace
dosud plo‰nû pﬁevaÏuje.

X12 Nálety pion˘rsk˘ch dﬁevin
Stands of early successional woody species
Spontánní nálety pion˘rsk˘ch stromov˘ch dﬁevin
na nelesních plochách mimo sídla. Nejãastûji jde
o men‰í lesíky vzniklé na pÛvodnû nelesní pÛdû
nebo polní remízky s pﬁevládající Betula pendula,
B. pubescens, Picea abies, Pinus sylvestris, Populus
tremula, Robinia pseudacacia a Salix caprea. Do této
jednotky patﬁí také náletové stromové porosty
v lomech, na v˘sypkách a odtûÏen˘ch nebo odvodnûn˘ch ra‰elini‰tích, kde nedochází k obnovû
ra‰elinotvorn˘ch procesÛ. Analogické stromové
porosty na lesních pasekách se ﬁadí do jednotky
X11 Paseky s nitrofilní vegetací.

Extenzivní sady s travinn˘m podrostem, parky,
zahrady, hﬁbitovy, aleje, stromoﬁadí a vûtrolamy.
Pokud je stromov˘ porost velmi rozvolnûn˘ a travinnou nebo kﬁovinnou vegetaci v podrostu lze
pﬁiﬁadit k nûkteré jednotce biotopÛ v hlavní ãásti
Katalogu, mapuje se mozaika s touto jednotkou.

X14 Vodní toky a nádrÏe
bez ochranáﬁsky v˘znamné
vegetace
Streams and water-bodies without vegetation
of conservational importance
Antropicky silnû ovlivnûné vodní toky a nádrÏe,
napﬁ. vybetonované strouhy a rybníãky v sídlech,
odpadní kanály, poÏární nádrÏe, hluboké pﬁehradní
nádrÏe se strm˘mi bﬁehy, napﬁímené a ohrázované
úseky ﬁek, melioraãní kanály uprostﬁed polních
kultur, silnû zastínûné vody v lesích, rybníky s intenzivním chovem ryb nebo vodní drÛbeÏe, intenzivnû rekreaãnû vyuÏívané vody apod. Vegetace
makrofyt chybí nebo je zastoupena pouze jedním
nebo nûkolika málo bûÏn˘mi druhy eutrofních
vod, napﬁ. okﬁehkovit˘mi (Lemna gibba, L. minor,
L. trisulca a Spirodela polyrhiza), úzkolist˘mi rdesty
Potamogeton crispus, P. pectinatus a P. pusillus
a druhy Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis,
Myriophyllum spicatum a Zannichellia palustris.
U nûkter˘ch vût‰ích vodních nádrÏí je moÏné, Ïe
ãást jejich plochy spadá do této jednotky, zatímco
v jiné ãásti lze vymapovat jednotky z hlavní ãásti
katalogu.

233

Pﬁevodní tabulky

Tabulka 1. Pﬁevod biotopÛ na typy pﬁírodních stanovi‰È soustavy Natura 2000 a ohroÏené typy pﬁírodních stanovi‰È soustavy Smaragd.

Biotop

Typy pﬁírodních stanovi‰È soustavy
Natura 2000 (* hvûzdiãka oznaãuje
prioritní stanovi‰tû)

V Vodní toky a nádrÏe
V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních stojat˘ch vod
V1A Porosty s voìankou Ïabí
3150 Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe
(Hydrocharis morsus-ranae)
s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
V1B Porosty s ﬁezanem pilolist˘m
3150 Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe
(Stratiotes aloides)
s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
V1C Porosty s bublinatkou jiÏní
3150 Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe
a obecnou (Utricularia australis
s vegetací typu Magnopotamion
a U. vulgaris)
nebo Hydrocharition
V1D Porosty s nepukalkou
3150 Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe
plovoucí (Salvinia natans)
s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
V1E Porosty s aldrovandkou
3150 Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe
mûch˘ﬁkatou (Aldrovanda vesiculosa)
s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
V1F Ostatní porosty
3150 Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe
s vegetací typu Magnopotamion
nebo Hydrocharition
V2 Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod
V2A Porosty s dominantními
–
laku‰níky (Batrachium spp.)
V2B Porosty s dominantní
–
Ïebratkou bahenní (Hottonia palustris)
V2C Ostatní porosty
–

22.412 Plovoucí porosty voìanky Ïabí

22.413 Plovoucí porosty
ﬁezanu pilolistého
22.414 Kolonie bublinatek

22.415 Porosty nepukalky

22.416 Spoleãenstva aldrovandky

–

22.4321 Spoleãenstva laku‰níkÛ
22.4323 Porosty Ïebratky bahenní
–

V3 Makrofytní vegetace oligotrofních
jezírek a tÛní

3160 Pﬁirozená dystrofní jezera a tÛnû

–

V4 Makrofytní vegetace vodních tokÛ

3260 NíÏinné aÏ horské vodní toky
s vegetací svazÛ Ranunculion fluitantis
a Callitricho-Batrachion

–

V5 Vegetace paroÏnatek

3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody
s bentickou vegetací paroÏnatek

22.44 Ponoﬁené koberce
paroÏnatek

V6 Vegetace ‰ídlatek (Isoëtes)

3130 Oligotrofní aÏ mezotrofní stojaté
vody níÏinného aÏ subalpínského stupnû
kontinentální a alpínské oblasti
a horsk˘ch poloh jin˘ch oblastí, s vegetací
tﬁíd Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea

22.31 Eurosibiﬁská vytrvalá
obojÏivelná spoleãenstva

–
–

–
–

–
–

–
–
–

M Mokﬁady a pobﬁeÏní vegetace
M1 Rákosiny a vegetace vysok˘ch ostﬁic
M1.1 Rákosiny eutrofních stojat˘ch vod
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostﬁicové
porosty
M1.3 Eutrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ
M1.4 ¤íãní rákosiny
M1.5 PobﬁeÏní vegetace potokÛ
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OhroÏené typy pﬁírodních stanovi‰È
soustavy Smaragd

Biotopy

M1.6 Mezotrofní vegetace bahnit˘ch
substrátÛ
M1.7 Vegetace vysok˘ch ostﬁic
M1.8 Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí pilovitou
(Cladium mariscus)

➔

Natura 2000, Smaragd

7140 Pﬁechodová ra‰elini‰tû a tﬁasovi‰tû

54.5 Pﬁechodová ra‰elini‰tû

–
7210 * Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí
pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu
Caricion davallianae – prioritní stanovi‰tû

–
53.3 Porosty maﬁice pilovité

3130 Oligotrofní aÏ mezotrofní stojaté
vody níÏinného aÏ subalpínského stupnû
kontinentální a alpínské oblasti a horsk˘ch
poloh jin˘ch oblastí, s vegetací tﬁíd
Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea
3130 Oligotrofní aÏ mezotrofní stojaté
vody níÏinného aÏ subalpínského stupnû
kontinentální a alpínské oblasti a horsk˘ch
poloh jin˘ch oblastí, s vegetací tﬁíd
Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea
3130 Oligotrofní aÏ mezotrofní stojaté
vody níÏinného aÏ subalpínského stupnû
kontinentální a alpínské oblasti a horsk˘ch
poloh jin˘ch oblastí, s vegetací tﬁíd
Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea
–

22.321 Spoleãentva nízk˘ch bahniãek

3130 Oligotrofní aÏ mezotrofní stojaté
vody níÏinného aÏ subalpínského stupnû
kontinentální a alpínské oblasti a horsk˘ch
poloh jin˘ch oblastí, s vegetací tﬁíd
Littorelletea uniflorae nebo IsoëtoNanojuncetea

22.31 Eurosibiﬁská vytrvalá
obojÏivelná spoleãenstva

–
3230 Alpínské ﬁeky a jejich dﬁevinná
vegetace s Ïidoviníkem nûmeck˘m
(Myricaria germanica)
3220 Alpínské ﬁeky a bylinná vegetace
podél jejich bﬁehÛ

24.2 ·tûrkové bﬁehy ﬁek
24.2 ·tûrkové bﬁehy ﬁek
44.1 Formace pobﬁeÏních vrbin

M5 Devûtsilové lemy horsk˘ch potokÛ

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleãenstva níÏin a horského
aÏ alpínského stupnû

–

M6 Bahnité ﬁíãní náplavy

3270 Bahnité bﬁehy ﬁek s vegetací svazÛ
Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.

–

M7 Bylinné lemy níÏinn˘ch ﬁek

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleãenstva níÏin a horského
aÏ alpínského stupnû

–

7220 * Petrifikující prameny s tvorbou
pûnovcÛ (Cratoneurion) – prioritní
stanovi‰tû
–
7220 * Petrifikující prameny s tvorbou
pûnovcÛ (Cratoneurion) – prioritní
stanovi‰tû

54.12 Minerální prameny

M2 Vegetace jednolet˘ch vlhkomiln˘ch bylin
M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ

M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ

M2.3 Vegetace obnaÏen˘ch den
tepl˘ch oblastí

M2.4 Vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch
trav
M3 Vegetace vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin

M4 ·tûrkové ﬁíãní náplavy
M4.1 ·tûrkové náplavy bez vegetace
M4.2 ·tûrkové náplavy s Ïidoviníkem
nûmeck˘m (Myricaria germanica)
M4.3 ·tûrkové náplavy s tﬁtinou pobﬁeÏní
(Calamagrostis pseudophragmites)

R Prameni‰tû a ra‰elini‰tû
R1 Prameni‰tû
R1.1 Luãní pûnovcová prameni‰tû

R1.2 Luãní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ
R1.3 Lesní pûnovcová prameni‰tû

22.3233 Spoleãenstva nízk˘ch bylin
na vlhké pÛdû

22.3232 Trávníky s nízk˘mi ‰áchory

15.14 Skrytûnková spoleãenstva
centrální Euroázie

24.2 ·tûrkové bﬁehy ﬁek

–
54.12 Minerální prameny
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R1.4 Lesní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ
R1.5 Subalpínská prameni‰tû

–
–

–
–

R2 Slatinná a pﬁechodová ra‰elini‰tû
R2.1 Vápnitá slatini‰tû
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
R2.4 Zra‰elinûlé pÛdy s hrotnosemenkou
bílou (Rhynchospora alba)

7230 Zásaditá slatini‰tû
7140 Pﬁechodová ra‰elini‰tû a tﬁasovi‰tû
7140 Pﬁechodová ra‰elini‰tû a tﬁasovi‰tû
7150 Prolákliny na ra‰elinném podloÏí
(Rhynchosporion)

54.2 Bohatá slatini‰tû
54.5 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
54.5 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
54.6 Spoleãenstva hrotnosemenky
bílé a bahnit˘ch den

7110 * Aktivní vrchovi‰tû – prioritní
stanovi‰tû
91D0 * Ra‰elinn˘ les – prioritní stanovi‰tû
7110 * Aktivní vrchovi‰tû – prioritní
stanovi‰tû
7120 Degradovaná vrchovi‰tû
(je‰tû schopná pﬁirozené obnovy)

51.1 Pﬁirozená vrchovi‰tû

8210 Chasmofytická vegetace vápnit˘ch
skalnat˘ch svahÛ
8220 Chasmofytická vegetace silikátov˘ch
skalnat˘ch svahÛ
–

–

–

–

–

–

–

–

S2B Pohyblivé sutû silikátov˘ch hornin

8160 * Vápnité sutû pahorkatin a horského
stupnû – prioritní stanovi‰tû
8150 Stﬁedoevropské silikátové sutû

S3 Jeskynû
S3A Jeskynû pﬁístupné veﬁejnosti
S3B Jeskynû nepﬁístupné veﬁejnosti

–
8310 Jeskynû nepﬁístupné veﬁejnosti

65 Jeskynû
65 Jeskynû

A Alpínské bezlesí
A1 Alpínské trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

–
–

R3 Vrchovi‰tû
R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû
R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo)
R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky
R3.4 Degradovaná vrchovi‰tû

S Skály, sutû a jeskynû
S1 Skály a droliny
S1.1 ·tûrbinová vegetace vápnit˘ch
skal a drolin
S1.2 ·tûrbinová vegetace silikátov˘ch
skal a drolin
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních
terásek
S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemnûn˘ch
drolin
S1.5 Kﬁoviny skal a drolin s rybízem
alpínsk˘m (Ribes alpinum)
S2 Pohyblivé sutû
S2A Pohyblivé sutû karbonátov˘ch hornin

51.1 Pﬁirozená vrchovi‰tû

–

–

A2 Alpínská a subalpínská keﬁíãková vegetace
A2.1 Alpínská vﬁesovi‰tû
4060 Alpínská a boreální vﬁesovi‰tû
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
4060 Alpínská a boreální vﬁesovi‰tû

–

A3 Snûhová vyleÏiska

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

–

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleãenstva níÏin a horského aÏ alpínského
stupnû
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleãenstva níÏin a horského aÏ alpínského
stupnû
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleãenstva níÏin a horského aÏ alpínského
stupnû

–

A4 Subalpínská vysokobylinná vegetace
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky

A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy

A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
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44.A Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy
51.1 Pﬁirozená vrchovi‰tû

–

–

Biotopy

A5 Skalní vegetace sudetsk˘ch karÛ

8220 Chasmofytická vegetace silikátov˘ch
skalnat˘ch svahÛ

A6 Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin
A6A Acidofilní vegetace alpínsk˘ch drolin
8110 Silikátové sutû horského aÏ niválního
stupnû (Androsacetalia alpinae
a Galeopsietalia ladani)
A6B Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal
8220 Chasmofytická vegetace silikátov˘ch
skalnat˘ch svahÛ
A7 Kosodﬁevina

A8 Subalpínské listnaté kﬁoviny
A8.1 Subalpínské kﬁoviny s vrbou
laponskou (Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté kﬁoviny

T Sekundární trávníky a vﬁesovi‰tû
T1 Louky a pastviny
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

T1.2 Horské troj‰tûtové louky
T1.3 PoháÀkové pastviny
T1.4 Aluviální psárkové louky
T1.5 Vlhké pcháãové louky
T1.6 Vlhká tuÏebníková lada

T1.7 Kontinentální zaplavované louky
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace

T1.9 Stﬁídavû vlhké bezkolencové louky

T1.10 Vegetace vlhk˘ch naru‰ovan˘ch pÛd
T2 Smilkové trávníky
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky

T2.2 Horské smilkové trávníky
s alpínsk˘mi druhy

T2.3 Podhorské a horské smilkové
trávníky

T3 Suché trávníky
T3.1 Skalní vegetace s kostﬁavou
sivou (Festuca pallens)
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–

–

–

4070 * Kﬁoviny s borovicí kleãí
(Pinus mugo) a pûni‰níkem Rhododendron
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
– prioritní stanovi‰tû

–

4080 Subarktické vrbové kﬁoviny

–

4080 Subarktické vrbové kﬁoviny

–

6510 Extenzivní seãené louky níÏin
aÏ podhÛﬁí (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
6520 Horské seãené louky
–
–
–
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleãenstva níÏin a horského
aÏ alpínského stupnû
6440 Nivní louky ﬁíãních údolí svazu
Cnidion dubii
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
spoleãenstva níÏin a horského aÏ alpínského
stupnû
6410 Bezkolencové louky na vápnit˘ch,
ra‰elinn˘ch nebo hlinito-jílovit˘ch pÛdách
(Molinion caeruleae)
–

–

–
–
37.2 Eutrofní vlhké trávníky
37.2 Eutrofní vlhké trávníky
37.2 Eutrofní vlhké trávníky

37.2 Eutrofní vlhké trávníky
37.13 Kontinentální vysokobylinná
spoleãenstva
37.3 Oligotrofní vlhké trávníky

37.2 Eutrofní vlhké trávníky

6230 * Druhovû bohaté smilkové louky
na silikátov˘ch podloÏích v horsk˘ch
oblastech (a v kontinentální Evropû
v podhorsk˘ch oblastech) – prioritní
stanovi‰tû
6230 * Druhovû bohaté smilkové louky
na silikátov˘ch podloÏích v horsk˘ch
oblastech (a v kontinentální Evropû
v podhorsk˘ch oblastech) – prioritní
stanovi‰tû
6230 * Druhovû bohaté smilkové louky
na silikátov˘ch podloÏích v horsk˘ch
oblastech (a v kontinentální Evropû
v podhorsk˘ch oblastech) – prioritní
stanovi‰tû

–

6190 Panonské skalní trávníky
(Stipo-Festucetalia pallentis)

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

35.11 Smilkové trávníky

35.11 Smilkové trávníky
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T3.2 Pûchavové trávníky
T3.3 Úzkolisté suché trávníky
T3.3A Subpanonské stepní trávníky
T3.3B Panonské spra‰ové stepní trávníky
T3.3C Porosty s v˘znaãn˘m
v˘skytem vstavaãovit˘ch

T3.3D Porosty bez v˘znaãného
v˘skytu vstavaãovit˘ch
T3.4 ·irokolisté suché trávníky
T3.4A Porosty s v˘znaãn˘m
v˘skytem vstavaãovit˘ch a s jalovcem
obecn˘m (Juniperus communis)

T3.4B Porosty bez v˘znaãného v˘skytu
vstavaãovit˘ch a s jalovcem obecn˘m
(Juniperus communis)

T3.4C Porosty s v˘znaãn˘m v˘skytem
vstavaãovit˘ch a bez jalovce obecného
(Juniperus communis)
T3.4D Porosty bez v˘znaãného v˘skytu
vstavaãovit˘ch a bez jalovce obecného
(Juniperus communis)
T3.5 Acidofilní suché trávníky
T3.5A Porosty s v˘znaãn˘m v˘skytem
vstavaãovit˘ch

T3.5B Porosty bez v˘znaãného v˘skytu
vstavaãovit˘ch
T4 Lesní lemy
T4.1 Suché bylinné lemy
T4.2 Mezofilní bylinné lemy
T5 Trávníky písãin a mûlk˘ch pÛd
T5.1 Jednoletá vegetace písãin

T5.2 Otevﬁené trávníky písãin
s paliãkovcem ‰edav˘m
(Corynephorus canescens)
T5.3 Kostﬁavové trávníky písãin

T5.4 Panonské stepní trávníky na písku
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6190 Panonské skalní trávníky
(Stipo-Festucetalia pallentis)

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

6240 * Subpanonské stepní trávníky
– prioritní stanovi‰tû
6250 * Panonské spra‰ové stepní
trávníky – prioritní stanovi‰tû
6210 * Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia), v˘znaãná
nalezi‰tû vstavaãovit˘ch – prioritní
stanovi‰tû
6210 Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia)

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi
34.9 Kontinentální stepi

6210 * Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia), v˘znaãná
nalezi‰tû vstavaãovit˘ch – prioritní
stanovi‰tû
5130 Formace jalovce obecného
(Juniperus communis) na vﬁesovi‰tích
nebo vápnit˘ch trávnících
6210 Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia)
5130 Formace jalovce obecného
(Juniperus communis) na vﬁesovi‰tích
nebo vápnit˘ch trávnících
6210 * Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia), v˘znaãná nalezi‰tû
vstavaãovit˘ch – prioritní stanovi‰tû
6210 Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia)
6210 * Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia), v˘znaãná nalezi‰tû
vstavaãovit˘ch – prioritní stanovi‰tû
6210 Polopﬁirozené suché trávníky
a facie kﬁovin na vápnit˘ch podloÏích
(Festuco-Brometalia)

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky
a stﬁedoevropské stepi

–
–

–
–

2330 Otevﬁené trávníky kontinentálních
dun s paliãkovcem (Corynephorus)
a psineãkem (Agrostis)
2330 Otevﬁené trávníky kontinentálních
dun s paliãkovcem (Corynephorus)
a psineãkem (Agrostis)
2330 Otevﬁené trávníky kontinentálních
dun s paliãkovcem (Corynephorus)
a psineãkem (Agrostis)
6260 * Panonské písãité stepi – prioritní
stanovi‰tû

64 Vnitrozemské píseãné duny

64 Vnitrozemské píseãné duny

64 Vnitrozemské píseãné duny

34.A Písãité stepi

Biotopy

T5.5 Acidofilní trávníky mûlk˘ch pÛd
T6 Vegetace efemér a sukulentÛ
T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ
T6.1A Porosty s pﬁevahou netﬁesku
v˘bûÏkatého (Jovibarba globifera)
T6.1B Ostatní porosty

➔
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–

–

8230 Pion˘rská vegetace silikátov˘ch
skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albiVeronicion dillenii)
8230 Pion˘rská vegetace silikátov˘ch skal
(Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion
dillenii)

34.112 Spoleãenstva netﬁeskÛ

6110 * Vápnité nebo bazické skalní
trávníky (Alysso-Sedion albi) – prioritní
stanovi‰tû
6110 * Vápnité nebo bazické skalní trávníky
(Alysso-Sedion albi) – prioritní stanovi‰tû
1340 * Vnitrozemské slané louky
– prioritní stanovi‰tû

34.112 Spoleãenstva netﬁeskÛ

–

T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentÛ
T6.2A Porosty s pﬁevahou netﬁesku
v˘bûÏkatého (Jovibarba globifera)
T6.2B Ostatní porosty
T7 Slaniska
T8 NíÏinná aÏ horská vﬁesovi‰tû
T8.1 Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin
T8.1A Porosty s jalovcem obecn˘m
(Juniperus communis)

4030 Evropská suchá vﬁesovi‰tû
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus
communis) na vﬁesovi‰tích nebo vápnit˘ch
trávnících
T8.1B Ostatní porosty
4030 Evropská suchá vﬁesovi‰tû
T8.2 Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû
T8.2A Porosty s jalovcem obecn˘m
4030 Evropská suchá vﬁesovi‰tû
(Juniperus communis)
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus
communis) na vﬁesovi‰tích nebo vápnit˘ch
trávnících
T8.2B Ostatní porosty
4030 Evropská suchá vﬁesovi‰tû
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
4030 Evropská suchá vﬁesovi‰tû

K Kﬁoviny
K1 Mokﬁadní vrbiny

–
15.4 Suboceanické vnitrozemské
slané louky

31.2 Evropská suchá vﬁesovi‰tû

31.2 Evropská suchá vﬁesovi‰tû
31.2 Evropská suchá vﬁesovi‰tû

31.2 Evropská suchá vﬁesovi‰tû
31.2 Evropská suchá vﬁesovi‰tû

–

–

K2.1 Vrbové kﬁoviny hlinit˘ch
a písãit˘ch náplavÛ
K2.2 Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch náplavÛ

–

44.1 Formace pobﬁeÏních vrbin

3240 Alpínské ﬁeky a jejich dﬁevinná
vegetace s vrbou ‰edou (Salix elaeagnos)

44.1 Formace pobﬁeÏních vrbin
24.2 ·tûrkové bﬁehy ﬁek

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní kﬁoviny

–

–

K4 Nízké xerofilní kﬁoviny
K4A Porosty se skalníky
(Cotoneaster spp.)
K4B Porosty s mandloní nízkou
(Prunus tenella)
K4C Ostatní porosty

40A0 * Kontinentální opadavé kﬁoviny –
prioritní stanovi‰tû
40A0 * Kontinentální opadavé kﬁoviny –
prioritní stanovi‰tû
–

31.8B1 Panonské a subpanonské kﬁoviny
31.8B1 Panonské a subpanonské kﬁoviny

L Lesy
L1 Mokﬁadní ol‰iny

–

–

91E0 * Smí‰ené jasanovo-ol‰ové luÏní
lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) – prioritní stanovi‰tû

44.2 Boreoalpínské luÏní lesy

K2 Vrbové kﬁoviny podél vodních tokÛ

L2 LuÏní lesy
L2.1 Horské ol‰iny s ol‰í ‰edou
(Alnus incana)

31.8B1 Panonské a subpanonské kﬁoviny
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L2.2 Údolní jasanovo-ol‰ové luhy

L2.3 Tvrdé luhy níÏinn˘ch ﬁek
L2.3A Pralesovité porosty

L2.3B Ostatní porosty

L2.4 Mûkké luhy níÏinn˘ch ﬁek

L3 Dubohabﬁiny
L3.1 Hercynské dubohabﬁiny
L3.2 Polonské dubohabﬁiny
L3.3 Karpatské dubohabﬁiny
L3.4 Panonské dubohabﬁiny
L4 SuÈové lesy

L5 Buãiny
L5.1 Kvûtnaté buãiny
L5.2 Horské klenové buãiny

L5.3 Vápnomilné buãiny
L5.4 Acidofilní buãiny
L6 Teplomilné doubravy
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné
doubravy
L6.2 Panonské teplomilné doubravy
na spra‰i
L6.3 Panonské teplomilné doubravy
na písku
L6.4 Stﬁedoevropské bazifilní
teplomilné doubravy
L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy
L6.5A Porosty s kruãinkou chlupatou
(Genista pilosa)
L6.5B Ostatní porosty
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91E0 * Smí‰ené jasanovo-ol‰ové luÏní
lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) – prioritní stanovi‰tû

44.3 Jasanovo-ol‰ové lesy
stﬁedoevropsk˘ch vodních tokÛ

91F0 Smí‰ené luÏní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis) a jilmem habrolist˘m (Ulmus minor),
jasanem ztepil˘m (Fraxinus excelsior)
nebo jasanem úzkolist˘m (Fraxinus
angustifolia) podél velk˘ch ﬁek atlantské
a stﬁedoevropské provincie (Ulmenion
minoris)
91F0 Smí‰ené luÏní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis) a jilmem habrolist˘m (Ulmus minor),
jasanem ztepil˘m (Fraxinus excelsior)
nebo jasanem úzkolist˘m (Fraxinus
angustifolia) podél velk˘ch ﬁek atlantské
a stﬁedoevropské provincie (Ulmenion
minoris)
91E0 * Smí‰ené jasanovo-ol‰ové luÏní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) – prioritní
stanovi‰tû

44.41 Velké stﬁedoevropské luÏní lesy

–

44.1 Formace pobﬁeÏních vrbin

9170 Dubohabﬁiny asociace
Galio-Carpinetum
9170 Dubohabﬁiny asociace
Galio-Carpinetum
91G0 * Panonské dubohabﬁiny
– prioritní stanovi‰tû
91G0 * Panonské dubohabﬁiny
– prioritní stanovi‰tû

41.2 Dubohabﬁiny

9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion
na svazích, sutích a v roklích
– prioritní stanovi‰tû

41.4 Smí‰ené lesy v roklích
a na svazích

9130 Buãiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 Stﬁedoevropské subalpínské buãiny
(s javorem – Acer a ‰Èovíkem horsk˘m
– Rumex arifolius)
9150 Stﬁedoevropské vápencové
buãiny (Cephalanthero-Fagion)
9110 Buãiny asociace Luzulo-Fagetum

41.1 Buãiny
41.1 Buãiny

41.1 Buãiny

91H0 * Panonské ‰ipákové doubravy
– prioritní stanovi‰tû
91I0 * Eurosibiﬁské stepní doubravy
– prioritní stanovi‰tû
91I0 * Eurosibiﬁské stepní doubravy
– prioritní stanovi‰tû
91I0 * Eurosibiﬁské stepní doubravy
– prioritní stanovi‰tû

41.7 Teplomilné a supramediteránní
doubravy
41.7 Teplomilné a supramediteránní
doubravy
41.7 Teplomilné a supramediteránní
doubravy
41.7 Teplomilné a supramediteránní
doubravy

91I0 * Eurosibiﬁské stepní doubravy
– prioritní stanovi‰tû
–

41.7 Teplomilné a supramediteránní
doubravy
41.7 Teplomilné a supramediteránní
doubravy

41.2 Dubohabﬁiny
41.2 Dubohabﬁiny
41.2 Dubohabﬁiny

41.1 Buãiny

Biotopy

L7 Acidofilní doubravy
L7.1 Suché acidofilní doubravy
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy

➔

Natura 2000, Smaragd

L7.3 Subkontinentální borové doubravy
L7.4 Acidofilní doubravy na písku

–
9190 Staré acidofilní doubravy s dubem
letním (Quercus robur) na písãit˘ch pláních
–
–

41.5 Acidofilní doubravy
41.5 Acidofilní doubravy

L8 Suché bory
L8.1 Boreokontinentální bory
L8.2 Lesostepní bory
L8.3 Perialpidské hadcové bory

–
–
–

–
42.5232 Sarmatské stepní bory
–

9410 Acidofilní smrãiny (Vaccinio-Piceetea)

42.23 Hercynské subalpínské smrãiny

91D0 * Ra‰elinn˘ les – prioritní stanovi‰tû
9410 Acidofilní smrãiny (Vaccinio-Piceetea)
9410 Acidofilní smrãiny (Vaccinio-Piceetea)

44.A Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy
42.23 Hercynské subalpínské smrãiny
42.23 Hercynské subalpínské smrãiny

91D0 * Ra‰elinn˘ les – prioritní stanovi‰tû
91D0 * Ra‰elinn˘ les – prioritní stanovi‰tû
91D0 * Ra‰elinn˘ les – prioritní stanovi‰tû

44.A Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy
44.A Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy
44.A Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy

91D0 * Ra‰elinn˘ les – prioritní stanovi‰tû

44.A Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy

L9 Smrãiny
L9.1 Horské tﬁtinové smrãiny
L9.2 Ra‰elinné a podmáãené smrãiny
L9.2A Ra‰elinné smrãiny
L9.2B Podmáãené smrãiny
L9.3 Horské papratkové smrãiny
L10 Ra‰elinné lesy
L10.1 Ra‰elinné bﬁeziny
L10.2 Ra‰elinné brusnicové bory
L10.3 Suchop˘rové bory kontinentálních
ra‰elini‰È
L10.4 Blatkové bory

X Biotopy silnû ovlivnûné nebo vytvoﬁené ãlovûkem
X1 Urbanizovaná území
–
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
–
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
–
X4 Trvalé zemûdûlské kultury
–
X5 Intenzivnû obhospodaﬁované louky
–
X6 Antropogenní plochy se sporadickou
–
vegetací mimo sídla
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
–
X8 Kﬁoviny s ruderálními a nepÛvodními
–
druhy
X9 Lesní kultury s nepÛvodními dﬁevinami
X9A Lesní kultury s nepÛvodními
–
jehliãnat˘mi dﬁevinami
X9B Lesní kultury s nepÛvodními
–
listnat˘mi dﬁevinami
X10 Paseky s podrostem pÛvodního lesa
–
X11 Paseky s nitrofilní vegetací
–
X12 Nálety pion˘rsk˘ch dﬁevin
–
X13 Nelesní stromové v˘sadby mimo sídla
–
X14 Vodní toky a nádrÏe bez ochranáﬁsky
–
v˘znamné vegetace

41.5 Acidofilní doubravy
41.5 Acidofilní doubravy

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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Tabulka 2. Pﬁehled typÛ pﬁírodních stanovi‰È soustavy Natura 2000 vyskytujících se v âeské republice a jejich pﬁevod na biotopy.

Typ pﬁírodního stanovi‰tû soustavy Natura 2000
(* hvûzdiãka oznaãuje prioritní stanovi‰tû)
PobﬁeÏní a halofytní stanovi‰tû
1340 * Vnitrozemské slané louky – prioritní stanovi‰tû

PobﬁeÏní píseãné duny a kontinentální duny
2330 Otevﬁené trávníky kontinentálních dun
s paliãkovcem (Corynephorus) a psineãkem (Agrostis)

Sladkovodní stanovi‰tû
3130 Oligotrofní aÏ mezotrofní stojaté vody níÏinného
aÏ subalpínského stupnû kontinentální a alpínské oblasti
a horsk˘ch poloh jin˘ch oblastí, s vegetací tﬁíd Littorelletea
uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací
paroÏnatek
3150 Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition
3160 Pﬁirozená dystrofní jezera a tÛnû
3220 Alpínské ﬁeky a bylinná vegetace podél jejich bﬁehÛ
3230 Alpínské ﬁeky a jejich dﬁevinná vegetace s Ïidoviníkem
nûmeck˘m (Myricaria germanica)
3240 Alpínské ﬁeky a jejich dﬁevinná vegetace s vrbou ‰edou
(Salix elaeagnos)
3260 NíÏinné aÏ horské vodní toky s vegetací svazÛ
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
3270 Bahnité bﬁehy ﬁek s vegetací svazÛ Chenopodion rubri
p. p. a Bidention p. p.
Vﬁesovi‰tû a kﬁoviny mírného pásu
4030 Evropská suchá vﬁesovi‰tû

4060 Alpínská a boreální vﬁesovi‰tû
4070 * Kﬁoviny s borovicí kleãí (Pinus mugo)
a pûni‰níkem Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) – prioritní stanovi‰tû
4080 Subarktické vrbové kﬁoviny
40A0 * Kontinentální opadavé kﬁoviny – prioritní stanovi‰tû
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Biotopy

T7 Slaniska

T5.1 Jednoletá vegetace písãin
T5.2 Otevﬁené trávníky písãin s paliãkovcem ‰edav˘m
(Corynephorus canescens)
T5.3 Kostﬁavové trávníky písãin

M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ
M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ
M2.3 Vegetace obnaÏen˘ch den tepl˘ch oblastí
M3 Vegetace vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin
V6 Vegetace ‰ídlatek (Isoëtes)
V5 Vegetace paroÏnatek
V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních
a mezotrofních stojat˘ch vod
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tÛní
M4.3 ·tûrkové náplavy s tﬁtinou pobﬁeÏní (Calamagrostis
pseudophragmites)
M4.2 ·tûrkové náplavy s Ïidoviníkem nûmeck˘m
(Myricaria germanica)
K2.2 Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch náplavÛ
V4 Makrofytní vegetace vodních tokÛ
M6 Bahnité ﬁíãní náplavy

T8.1 Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin
T8.2 Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
A2.1 Alpínská vﬁesovi‰tû
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
A7 Kosodﬁevina

A8.1 Subalpínské kﬁoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté kﬁoviny
K4A Nízké xerofilní kﬁoviny, porosty se skalníky
(Cotoneaster spp.)
K4B Nízké xerofilní kﬁoviny, porosty s mandloní nízkou
(Prunus tenella)

Natura 2000

Tvrdolisté kﬁoviny
5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis)
na vﬁesovi‰tích nebo vápnit˘ch trávnících

Pﬁirozené a polopﬁirozené travinné formace
6110 * Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
– prioritní stanovi‰tû
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopﬁirozené suché trávníky a facie kﬁovin na vápnit˘ch
podloÏích (Festuco-Brometalia) (* v˘znaãná nalezi‰tû
vstavaãovit˘ch – prioritní stanovi‰tû)

6230 * Druhovû bohaté smilkové louky na silikátov˘ch
podloÏích v horsk˘ch oblastech (a v kontinentální Evropû
v podhorsk˘ch oblastech) – prioritní stanovi‰tû
6240 * Subpanonské stepní trávníky – prioritní stanovi‰tû
6250 * Panonské spra‰ové stepní trávníky – prioritní stanovi‰tû
6260 * Panonské písãité stepi – prioritní stanovi‰tû
6410 Bezkolencové louky na vápnit˘ch, ra‰elinn˘ch nebo hlinitojílovit˘ch pÛdách (Molinion caeruleae)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová spoleãenstva níÏin
a horského aÏ alpínského stupnû

6440 Nivní louky ﬁíãních údolí svazu Cnidion dubii
6510 Extenzivní seãené louky níÏin aÏ podhÛﬁí (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 Horské seãené louky

Vrchovi‰tû, ra‰elini‰tû a slatini‰tû
7110 * Aktivní vrchovi‰tû – prioritní stanovi‰tû
7120 Degradovaná vrchovi‰tû (je‰tû schopná pﬁirozené obnovy)
7140 Pﬁechodová ra‰elini‰tû a tﬁasovi‰tû

7150 Prolákliny na ra‰elinném podloÏí (Rhynchosporion)
7210 * Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí pilovitou (Cladium mariscus)
a druhy svazu Caricion davallianae – prioritní stanovi‰tû
7220 * Petrifikující prameny s tvorbou pûnovcÛ (Cratoneurion)
– prioritní stanovi‰tû
7230 Zásaditá slatini‰tû
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T3.4A ·irokolisté suché trávníky, porosty s v˘znaãn˘m
v˘skytem vstavaãovit˘ch a s jalovcem obecn˘m (Juniperus
communis)
T3.4B ·irokolisté suché trávníky, porosty bez v˘znaãného
v˘skytu vstavaãovit˘ch a s jalovcem obecn˘m (Juniperus
communis)
T8.1A Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin, porosty s jalovcem
obecn˘m (Juniperus communis)
T8.2A Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû, porosty
s jalovcem obecn˘m (Juniperus communis)

T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentÛ
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Snûhová vyleÏiska
T3.1 Skalní vegetace s kostﬁavou sivou (Festuca pallens)
T3.2 Pûchavové trávníky
T3.3C Úzkolisté suché trávníky, porosty s v˘znaãn˘m
v˘skytem vstavaãovit˘ch
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez v˘znaãného
v˘skytu vstavaãovit˘ch
T3.4 ·irokolisté suché trávníky
T3.5 Acidofilní suché trávníky
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínsk˘mi druhy
T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky
T3.3A Subpanonské stepní trávníky
T3.3B Panonské spra‰ové stepní trávníky
T5.4 Panonské stepní trávníky na písku
T1.9 Stﬁídavû vlhké bezkolencové louky
M5 Devûtsilové lemy horsk˘ch potokÛ
M7 Bylinné lemy níÏinn˘ch ﬁek
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
T1.6 Vlhká tuÏebníková lada
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace
T1.7 Kontinentální zaplavované louky
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
T1.2 Horské troj‰tûtové louky

R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû
R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky
R3.4 Degradovaná vrchovi‰tû
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
R2.4 Zra‰elinûlé pÛdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora
alba)
M1.8 Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí pilovitou (Cladium mariscus)
R1.1 Luãní pûnovcová prameni‰tû
R1.3 Lesní pûnovcová prameni‰tû
R2.1 Vápnitá slatini‰tû
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Skalní stanovi‰tû a jeskynû
8110 Silikátové sutû horského aÏ niválního stupnû
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
8150 Stﬁedoevropské silikátové sutû
8160 * Vápnité sutû pahorkatin a horského stupnû
– prioritní stanovi‰tû
8210 Chasmofytická vegetace vápnit˘ch skalnat˘ch svahÛ
8220 Chasmofytická vegetace silikátov˘ch skalnat˘ch svahÛ

8230 Pion˘rská vegetace silikátov˘ch skal (Sedo-Scleranthion,
Sedo albi-Veronicion dillenii)
8310 Jeskynû nepﬁístupné veﬁejnosti

Lesy
9110 Buãiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Buãiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 Stﬁedoevropské subalpínské buãiny (s javorem – Acer
a ‰Èovíkem horsk˘m – Rumex arifolius)
9150 Stﬁedoevropské vápencové buãiny (Cephalanthero-Fagion)
9170 Dubohabﬁiny asociace Galio-Carpinetum
9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
– prioritní stanovi‰tû
9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur)
na písãit˘ch pláních
91D0 * Ra‰elinn˘ les – prioritní stanovi‰tû

91E0 * Smí‰ené jasanovo-ol‰ové luÏní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – prioritní
stanovi‰tû
91F0 Smí‰ené luÏní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolist˘m (Ulmus minor),
jasanem ztepil˘m (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolist˘m
(Fraxinus angustifolia) podél velk˘ch ﬁek atlantské
a stﬁedoevropské provincie (Ulmenion minoris)
91G0 * Panonské dubohabﬁiny – prioritní stanovi‰tû
91H0 * Panonské ‰ipákové doubravy – prioritní stanovi‰tû
91I0 * Eurosibiﬁské stepní doubravy – prioritní stanovi‰tû

9410 Acidofilní smrãiny (Vaccinio-Piceetea)
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A6A Acidofilní vegetace alpínsk˘ch drolin
S2B Pohyblivé sutû silikátov˘ch hornin
S2A Pohyblivé sutû karbonátov˘ch hornin
S1.1 ·tûrbinová vegetace vápnit˘ch skal a drolin
S1.2 ·tûrbinová vegetace silikátov˘ch skal a drolin
A5 Skalní vegetace sudetsk˘ch karÛ
A6B Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal
T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ
S3B Jeskynû nepﬁístupné veﬁejnosti

L5.4 Acidofilní buãiny
L5.1 Kvûtnaté buãiny
L5.2 Horské klenové buãiny
L5.3 Vápnomilné buãiny
L3.1 Hercynské dubohabﬁiny
L3.2 Polonské dubohabﬁiny
L4 SuÈové lesy
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy
R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo)
L9.2A Ra‰elinné smrãiny
L10.1 Ra‰elinné bﬁeziny
L10.2 Ra‰elinné brusnicové bory
L10.3 Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È
L10.4 Blatkové bory
L2.1 Horské ol‰iny s ol‰í ‰edou (Alnus incana)
L2.2 Údolní jasanovo-ol‰ové luhy
L2.4 Mûkké luhy níÏinn˘ch ﬁek
L2.3 Tvrdé luhy níÏinn˘ch ﬁek

L3.3 Karpatské dubohabﬁiny
L3.4 Panonské dubohabﬁiny
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spra‰i
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku
L6.4 Stﬁedoevropské bazifilní teplomilné doubravy
L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy, porosty s kruãinkou
chlupatou (Genista pilosa)
L9.1 Horské tﬁtinové smrãiny
L9.2B Podmáãené smrãiny
L9.3 Horské papratkové smrãiny

Smaragd
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Tabulka 3. Pﬁehled ohroÏen˘ch typÛ pﬁírodních stanovi‰È soustavy Smaragd vyskytujících se v âeské republice a jejich pﬁevod na biotopy.

OhroÏen˘ typ pﬁírodního stanovi‰tû soustavy Smaragd

Biotopy

PobﬁeÏní a halofytní spoleãenstva
15.14 Skrytûnková spoleãenstva centrální Euroázie
15.4 Suboceanické vnitrozemské slané louky

M2.4 Vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch trav
T7 Slaniska

Vody (s v˘jimkou moﬁsk˘ch)
22.31 Eurosibiﬁská vytrvalá obojÏivelná spoleãenstva
22.321 Spoleãenstva nízk˘ch bahniãek
22.3232 Trávníky s nízk˘mi ‰áchory
22.3233 Spoleãenstva nízk˘ch bylin na vlhké pÛdû
22.412 Plovoucí porosty voìanky Ïabí

22.413 Plovoucí porosty ﬁezanu pilolistého
22.414 Kolonie bublinatek

22.415 Porosty nepukalky
22.416 Spoleãenstva aldrovandky

22.4321 Spoleãenstva laku‰níkÛ
22.4323 Porosty Ïebratky bahenní
22.44 Ponoﬁené koberce paroÏnatek
24.2 ·tûrkové bﬁehy ﬁek

Kﬁoviny a trávníky
31.2 Evropská suchá vﬁesovi‰tû

31.8B1 Panonské a subpanonské kﬁoviny
34.112 Spoleãenstva netﬁeskÛ

34.3 Zapojené vytrvalé trávníky a stﬁedoevropské stepi

V6 Vegetace ‰ídlatek (Isoëtes)
M3 Vegetace vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin
M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ
M2.3 Vegetace obnaÏen˘ch den tepl˘ch oblastí
M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ
V1A Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních
a mezotrofních stojat˘ch vod, porosty s voìankou
Ïabí (Hydrocharis morsus-ranae)
V1B Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod, porosty s ﬁezanem pilolist˘m (Stratiotes aloides)
V1C Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod, porosty s bublinatkou jiÏní a obecnou (Utricularia
australis a U. vulgaris)
V1D Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod, porosty s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans)
V1E Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod, porosty s aldrovandkou mûch˘ﬁkatou (Aldrovanda
vesiculosa)
V2A Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod, porosty
s dominantními laku‰níky (Batrachium spp.)
V2B Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod, porosty
s dominantní Ïebratkou bahenní (Hottonia palustris)
V5 Vegetace paroÏnatek
M4.1 ·tûrkové náplavy bez vegetace
M4.2 ·tûrkové náplavy s Ïidoviníkem nûmeck˘m
(Myricaria germanica)
M4.3 ·tûrkové náplavy s tﬁtinou pobﬁeÏní (Calamagrostis
pseudophragmites)
K2.2 Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch náplavÛ

T8.1 Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin
T8.2 Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
K4 Nízké xerofilní kﬁoviny
T6.1A Acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ, porosty
s pﬁevahou netﬁesku v˘bûÏkatého (Jovibarba globifera)
T6.2A Bazifilní vegetace efemér a sukulentÛ, porosty s pﬁevahou
netﬁesku v˘bûÏkatého (Jovibarba globifera)
T3.1 Skalní vegetace s kostﬁavou sivou (Festuca pallens)
T3.2 Pûchavové trávníky
T3.3A Subpanonské stepní trávníky
T3.3C Úzkolisté suché trávníky, porosty s v˘znaãn˘m v˘skytem
vstavaãovit˘ch
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez v˘znaãného
v˘skytu vstavaãovit˘ch
T3.4 ·irokolisté suché trávníky
T3.5 Acidofilní suché trávníky
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34.9 Kontinentální stepi
34.A Písãité stepi
35.11 Smilkové trávníky
37.13 Kontinentální vysokobylinná spoleãenstva
37.2 Eutrofní vlhké trávníky

37.3 Oligotrofní vlhké trávníky
Lesy
41.1 Buãiny

41.2 Dubohabﬁiny

41.4 Smí‰ené lesy v roklích a na svazích
41.5 Acidofilní doubravy

41.7 Teplomilné a supramediteránní doubravy

42.23 Hercynské subalpínské smrãiny

42.5232 Sarmatské stepní bory
44.1 Formace pobﬁeÏních vrbin

44.2 Boreoalpínské luÏní lesy
44.3 Jasanovo-ol‰ové lesy stﬁedoevropsk˘ch vodních tokÛ
44.41 Velké stﬁedoevropské luÏní lesy
44.A Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy

Ra‰elini‰tû a mokﬁady
51.1 Pﬁirozená vrchovi‰tû

53.3 Porosty maﬁice pilovité
54.12 Minerální prameny
54.2 Bohatá slatini‰tû
54.5 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
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T3.3B Panonské spra‰ové stepní trávníky
T5.4 Panonské stepní trávníky na písku
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínsk˘mi druhy
T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace
T1.4 Aluviální psárkové louky
T1.5 Vlhké pcháãové louky
T1.6 Vlhká tuÏebníková lada
T1.7 Kontinentální zaplavované louky
T1.10 Vegetace vlhk˘ch naru‰ovan˘ch pÛd
T1.9 Stﬁídavû vlhké bezkolencové louky

L5.1 Kvûtnaté buãiny
L5.2 Horské klenové buãiny
L5.3 Vápnomilné buãiny
L5.4 Acidofilní buãiny
L3.1 Hercynské dubohabﬁiny
L3.2 Polonské dubohabﬁiny
L3.3 Karpatské dubohabﬁiny
L3.4 Panonské dubohabﬁiny
L4 SuÈové lesy
L7.1 Suché acidofilní doubravy
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy
L7.3 Subkontinentální borové doubravy
L7.4 Acidofilní doubravy na písku
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spra‰i
L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku
L6.4 Stﬁedoevropské bazifilní teplomilné doubravy
L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy
L9.1 Horské tﬁtinové smrãiny
L9.2B Podmáãené smrãiny
L9.3 Horské papratkové smrãiny
L8.2 Lesostepní bory
M4.2 ·tûrkové náplavy s Ïidoviníkem nûmeck˘m (Myricaria
germanica)
K2.1 Vrbové kﬁoviny hlinit˘ch a písãit˘ch náplavÛ
K2.2 Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch náplavÛ
L2.4 Mûkké luhy níÏinn˘ch ﬁek
L2.1 Horské ol‰iny s ol‰í ‰edou (Alnus incana)
L2.2 Údolní jasanovo-ol‰ové luhy
L2.3A Tvrdé luhy podél níÏinn˘ch ﬁek, pralesovité porosty
R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo)
L9.2A Ra‰elinné smrãiny
L10.1 Ra‰elinné bﬁeziny
L10.2 Ra‰elinné brusnicové bory
L10.3 Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È
L10.4 Blatkové bory

R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû
R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky
R3.4 Degradovaná vrchovi‰tû
M1.8 Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí pilovitou (Cladium mariscus)
R1.1 Luãní pûnovcová prameni‰tû
R1.3 Lesní pûnovcová prameni‰tû
R2.1 Vápnitá slatini‰tû
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû

Fytocenologie

54.6 Spoleãenstva hrotnosemenky bílé a bahnit˘ch den

Vnitrozemské skály, sutû a písky
64 Vnitrozemské píseãné duny

65 Jeskynû

➔

Biotopy

R2.4 Zra‰elinûlé pÛdy s hrotnosemenkou bílou
(Rhynchospora alba)

T5.1 Jednoletá vegetace písãin
T5.2 Otevﬁené trávníky písãin s paliãkovcem ‰edav˘m
(Corynephorus canescens)
T5.3 Kostﬁavové trávníky písãin
S3 Jeskynû

Tabulka 4. Pﬁehled fytocenologick˘ch tﬁíd a svazÛ vegetace âeské republiky a jejich pﬁevod na biotopy.

Svaz fytocenologického systému

Biotopy

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
Potentillion caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
S1.1 ·tûrbinová vegetace vápnit˘ch skal a drolin
Cystopteridion Richard 1972
S1.1 ·tûrbinová vegetace vápnit˘ch skal a drolin
Asplenion septentrionalis Oberdorfer 1938
S1.2 ·tûrbinová vegetace silikátov˘ch skal a drolin
Asplenion serpentini Br.-Bl. et Tüxen ex Eggler 1955
S1.2 ·tûrbinová vegetace silikátov˘ch skal a drolin
Agrostion alpinae Jeník et al. 1980
A5 Skalní vegetace sudetsk˘ch karÛ
Cymbalario-Asplenion Segal 1969
X1 Urbanizovaná území
THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 1948
Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926
Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Br.-Bl. et al. 1952
Galeopsion segetum Oberdorfer 1957
Salicion incanae Aichinger 1933

JUNCETEA TRIFIDI Hadaã in Klika et Hadaã 1944
Juncion trifidi Krajina 1933

A6 Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin
S2 Pohyblivé sutû
S2 Pohyblivé sutû
M4.2 ·tûrkové náplavy s Ïidoviníkem nûmeck˘m
(Myricaria germanica)

Nardo-Caricion rigidae Nordhagen 1937

A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A2.1 Alpínská vﬁesovi‰tû
A6 Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin
A1.2 Zapojené alpínské trávníky

SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. 1949
Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

A3 Snûhová vyleÏiska

MULGEDIO-ACONITETEA Hadaã et Klika in Klika et Hadaã 1944
Adenostylion Br.-Bl. 1926
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A8.1 Subalpínské kﬁoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
Dryopterido-Athyrion (Holub ex S˘kora et ·tursa 1973)
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
Jeník et al. 1980
Calamagrostion villosae Paw∏owski et al. 1928
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Jeník 1961
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
Salicion silesiacae Rejmánek et al. 1971
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté kﬁoviny
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LEMNETEA Tüxen 1955
Lemnion minoris Tüxen 1955

Utricularion vulgaris Passarge 1964
Hydrocharition Rübel 1933

CHARETEA FRAGILIS Fukarek ex Krausch 1964
Nitellion flexilis Dàmbska 1966
Charion asperae Krause 1969
Charion vulgaris (Krause et Lang 1977) Krause 1981
Charion fragilis Krausch 1964
Charion canescentis Krausch 1964
POTAMETEA Klika in Klika et Novák 1941
Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
Magnopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog et Segal 1964

Parvopotamion (Vollmar 1947) Den Hartog et Segal 1964

Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959
Ranunculion aquatilis Passarge 1964

V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod
X14 Vodní toky a nádrÏe bez ochranáﬁsky v˘znamné vegetace
V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod
V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod

V5
V5
V5
V5
V5

Vegetace
Vegetace
Vegetace
Vegetace
Vegetace

paroÏnatek
paroÏnatek
paroÏnatek
paroÏnatek
paroÏnatek

V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod
V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod
X14 Vodní toky a nádrÏe bez ochranáﬁsky v˘znamné vegetace
V1 Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních
stojat˘ch vod
X14 Vodní toky a nádrÏe bez ochranáﬁsky v˘znamné vegetace
V4 Makrofytní vegetace vodních tokÛ
V2 Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod

ISOËTO-LITTORELLETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
Isoëtion lacustris Nordhagen 1937
V6 Vegetace ‰ídlatek (Isoëtes)
Littorellion uniflorae Koch 1926
M3 Vegetace vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin
Sphagno-Utricularion Müller et Görs 1960
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tÛní

ISOËTO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Eleocharition soloniensis Philippi 1968
M2.1 Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ
M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ
Radiolion linoidis Pietsch 1973
M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ
Nanocyperion flavescentis Koch ex Malcuit 1929
M2.2 Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ
M2.3 Vegetace obnaÏen˘ch den tepl˘ch oblastí
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novák 1941
Phragmition communis Koch 1926
M1.1 Rákosiny eutrofních stojat˘ch vod
Scirpion maritimi Dahl et Hadaã 1941
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostﬁicové porosty
Oenanthion aquaticae Hejn˘ ex Neuhäusl 1959
M1.3 Eutrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ
Phalaridion arundinaceae Kopeck˘ 1961
M1.4 ¤íãní rákosiny
M4.3 ·tûrkové náplavy s tﬁtinou pobﬁeÏní (Calamagrostis
pseudophragmites)
Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942
M1.5 PobﬁeÏní vegetace potokÛ
Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ
Magnocaricion elatae Koch 1926 (incl. Caricion rostratae
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostﬁicové porosty
Balátová-Tuláãková 1963, Caricion gracilis Neuhäusl 1959)
M1.7 Vegetace vysok˘ch ostﬁic
M1.8 Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí pilovitou (Cladium mariscus)
CRYPSIETEA ACULEATAE Vicherek 1973
Cypero-Spergularion salinae Slavniç 1948
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M2.4 Vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch trav
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PUCCINELLIO-SALICORNIETEA Ţopa 1939
Scorzonero-Juncion gerardii (Wendelberger 1943) Vicherek 1973
(incl. Loto-Trifolienion Westhoff et van Leeuwen ex Vicherek
1973 p.p.)
Puccinellion limosae Soó 1933 corr. Wendelberger 1943

MONTIO-CARDAMINETEA Br.-Bl. et Tüxen ex Klika 1948
Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926
Cardaminion amarae Maas 1959
Swertio-Anisothecion squarrosi Hadaã 1983
Lycopodo-Cratoneurion commutati Hadaã 1983
SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE Tüxen 1937
Caricion fuscae Koch 1926
Caricion davallianae Klika 1934
Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949
Caricion demissae Rybníãek 1964
Drepanocladion exannulati Krajina 1933
Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion Dahl 1957
Eriophorion gracilis Preising in Oberdorfer 1957
Rhynchosporion albae Koch 1926
Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge (1964) 1978
Leuko-Scheuchzerion palustris Nordhagen 1943

➔

Biotopy

T7 Slaniska

T7 Slaniska

R1.2
R1.5
R1.4
R1.5
R1.3

Luãní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ
Subalpínská prameni‰tû
Lesní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ
Subalpínská prameni‰tû
Lesní pûnovcová prameni‰tû

R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R1.1 Luãní pûnovcová prameni‰tû
R2.1 Vápnitá slatini‰tû
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R2.2 Nevápnitá mechová slatini‰tû
R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
R2.4 Zra‰elinûlé pÛdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)
R2.3 Pﬁechodová ra‰elini‰tû
R3.3 Vrchovi‰tní ‰lenky

OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Oxycocco-Empetrion hermaphroditi Nordhagen ex Hadaã
R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû
et VáÀa 1967
R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo)
Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933
R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû
R3.2 Vrchovi‰tû s kleãí (Pinus mugo)
R3.4 Degradovaná vrchovi‰tû
L10.3 Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È
L10.4 Blatkové bory
Oxycocco-Ericion Nordhagen ex Tüxen 1937
R3.1 Otevﬁená vrchovi‰tû
R3.4 Degradovaná vrchovi‰tû
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
Arrhenatherion elatioris Koch 1926
Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tüxen ex Marschall 1947
Cynosurion Tüxen 1947
Alopecurion pratensis Passarge 1964
Calthion palustris Tüxen 1937
Calthenion palustris
Filipendulenion (Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967)
Balátová-Tuláãková 1978
Cnidion venosi Balátová-Tuláãková 1965
Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris (Passarge 1977)
Balátová-Tuláãková 1981
Molinion caeruleae Koch 1926
Potentillion anserinae Tüxen 1947 (incl. Agropyro-Rumicion
crispi Nordhagen 1940 p. p.)

T1.1
T1.2
T1.3
T1.4

Mezofilní ovsíkové louky
Horské troj‰tûtové louky
PoháÀkové pastviny
Aluviální psárkové louky

R1.1 Luãní pûnovcová prameni‰tû
T1.5 Vlhké pcháãové louky
T1.6 Vlhká tuÏebníková lada
T1.7 Kontinentální zaplavované louky
T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace
T1.9 Stﬁídavû vlhké bezkolencové louky
T1.10 Vegetace vlhk˘ch naru‰ovan˘ch pÛd
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
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CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Nardion Br.-Bl. 1926
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
Violion caninae Schwickerath 1944
T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky
Nardo-Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964
T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky
Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínsk˘mi druhy
Genistion Böcher 1943
A2.1 Alpínská vﬁesovi‰tû
T8.1 Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin
T8.2 Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû
Euphorbio-Callunion Schubert 1960
T8.1 Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin
Vaccinion Böcher 1943
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin

KOELERIO-CORYNEPHORETEA Klika in Klika et Novák 1941
Corynephorion canescentis Klika 1931
T5.2 Otevﬁené trávníky písãin s paliãkovcem ‰edav˘m
(Corynephorus canescens)
Thero-Airion Tüxen 1951
T5.1 Jednoletá vegetace písãin
Arabidopsion thalianae Passarge 1964
T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ
Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967
T3.5 Acidofilní suché trávníky
T5.5 Acidofilní trávníky mûlk˘ch pÛd
T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ
Plantagini-Festucion ovinae Passarge 1964
T5.3 Kostﬁavové trávníky písãin
T5.4 Panonské stepní trávníky na písku
Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberdorfer et Müller in Müller 1961
T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentÛ
FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et Tüxen ex Br.-Bl. 1949
Alysso-Festucion pallentis Moravec in Holub et al. 1967
Helianthemo cani-Festucion pallentis Kolbek in Moravec et al. 1983
Seslerio-Festucion pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966
Diantho lumnitzeri-Seslerion albicantis (Soó 1971) Chytr˘ et Mucina
in Mucina et Kolbek 1993 (incl. Seslerio-Festucenion pallentis corr.
Kolbek in Moravec et al. 1995, Cynancho vincetoxici-Seslerienion
calcariae Kolbek in Moravec et al. 1983)
Festucion valesiacae Klika 1931
Bromion erecti Koch 1926
Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974

TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI Müller 1961
Geranion sanguinei Tüxen in Müller 1961
Trifolion medii Müller 1962

T3.1 Skalní vegetace s kostﬁavou sivou (Festuca pallens)
T3.1 Skalní vegetace s kostﬁavou sivou (Festuca pallens)
T3.1 Skalní vegetace s kostﬁavou sivou (Festuca pallens)
T3.2 Pûchavové trávníky

T3.3
T3.3
T3.4
T3.4
T3.5

Úzkolisté suché trávníky
Úzkolisté suché trávníky
·irokolisté suché trávníky
·irokolisté suché trávníky
Acidofilní suché trávníky

T4.1 Suché bylinné lemy
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek
T4.2 Mezofilní bylinné lemy

RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday et Borja Carbonell 1961
Berberidion Br.-Bl. 1950
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní kﬁoviny
Pruno-Rubion radulae Weber 1974
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní kﬁoviny
Prunion spinosae Soó 1951
K4 Nízké xerofilní kﬁoviny
Balloto-Sambucion (Jurko 1963) Passarage 1978
X8 Kﬁoviny s ruderálními a nepÛvodními druhy
Chelidonio-Robinion Hadaã et Sofron 1980
X9 Lesní kultury s nepÛvodními dﬁevinami
X12 Nálety pion˘rsk˘ch dﬁevin
X13 Nelesní stromové v˘sadby mimo sídla
Balloto nigrae-Robinion Hadaã et Sofron 1980
X9 Lesní kultury s nepÛvodními dﬁevinami
X12 Nálety pion˘rsk˘ch dﬁevin
X13 Nelesní stromové v˘sadby mimo sídla
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SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
Salicion triandrae Müller et Görs 1958
Salicion eleagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina
et al. 1993
Salicion albae Soó 1930
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K2.1 Vrbové kﬁoviny hlinit˘ch a písãit˘ch náplavÛ
K2.2 Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch náplavÛ
K2.1 Vrbové kﬁoviny hlinit˘ch a písãit˘ch náplavÛ
L2.4 Mûkké luhy níÏinn˘ch ﬁek

ALNETEA GLUTINOSAE Br.-Bl. et Tüxen ex Westhoff et al. 1946
Alnion glutinosae Malcuit 1929
L1 Mokﬁadní ol‰iny
Salicion cinereae Müller et Görs ex Passarge 1961
K1 Mokﬁadní vrbiny
Lonicero-Rubion sylvatici Tüxen et Neumann ex Wittig 1977
K1 Mokﬁadní vrbiny

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
Alnion incanae Paw∏owski et al. 1928
Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953
Ulmenion Oberdorfer 1953
Carpinion Issler 1931

Tilio-Acerion Klika 1955
Fagion Luquet 1926
Eu-Fagenion Oberdorfer 1957
Acerenion Oberdorfer 1957
Cephalanthero-Fagenion Tüxen in Tüxen et Oberdorfer 1958
Galio-Abietenion Oberdorfer 1962
Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954
Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et NeuhäuslováNovotná 1967

Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932
Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957
Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960

L2.1 Horské ol‰iny s ol‰í ‰edou (Alnus incana)
L2.2 Údolní jasanovo-ol‰ové luhy
L2.3 Tvrdé luhy níÏinn˘ch ﬁek
L3.1 Hercynské dubohabﬁiny
L3.2 Polonské dubohabﬁiny
L3.3 Karpatské dubohabﬁiny
L3.4 Panonské dubohabﬁiny
L4 SuÈové lesy
L5.1
L5.2
L5.3
L5.1
L5.4
L6.5
L7.1
L7.2
L7.3
L7.4
L6.1
L6.2
L6.3
L6.4
L6.5

Kvûtnaté buãiny
Horské klenové buãiny
Vápnomilné buãiny
Kvûtnaté buãiny
Acidofilní buãiny
Acidofilní teplomilné doubravy
Suché acidofilní doubravy
Vlhké acidofilní doubravy
Subkontinentální borové doubravy
Acidofilní doubravy na písku
Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
Panonské teplomilné doubravy na spra‰i
Panonské teplomilné doubravy na písku
Stﬁedoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Acidofilní teplomilné doubravy

ERICO-PINETEA Horvat 1959
Erico-Pinion Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939

L8.3 Perialpidské hadcové bory

PULSATILLO-PINETEA SYLVESTRIS Oberdorfer 1992
Cytiso ruthenici-Pinion sylvestris Krausch 1962

L8.2 Lesostepní bory

VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939
Dicrano-Pinion (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Piceion excelsae Paw∏owski et al. 1928
Pinion mugo Paw∏owski et al. 1928
Athyrio alpestris-Piceion S˘kora 1971
Athyrio alpestris-Pinion mugo Jirásek 1996
Betulion pubescentis Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1955

L8.1 Boreokontinentální bory
L10.2 Ra‰elinné brusnicové bory
L10.4 Blatkové bory
L9.1 Horské tﬁtinové smrãiny
L9.2 Ra‰elinné a podmáãené smrãiny
A7 Kosodﬁevina
L9.3 Horské papratkové smrãiny
A7 Kosodﬁevina
L10.1 Ra‰elinné bﬁeziny
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EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen et Preising ex von Rochow 1951
Carici piluliferae-Epilobion angustifolii Tüxen ex auct.
X11 Paseky s nitrofilní vegetací
Atropion bellae-donnae Aichinger 1933
X11 Paseky s nitrofilní vegetací
Rumici-Avenellion flexuosae Passarge 1984
X10 Paseky s podrostem pÛvodního lesa
X11 Paseky s nitrofilní vegetací
Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957
S1.5 Kﬁoviny skal a drolin s rybízem alpínsk˘m (Ribes alpinum)
X11 Paseky s nitrofilní vegetací
X12 Nálety pion˘rsk˘ch dﬁevin

BIDENTETEA TRIPARTITI Tüxen et al. ex von Rochow 1951
Bidention tripartitae Nordhagen 1940
M6 Bahnité ﬁíãní náplavy
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
Chenopodion rubri Tüxen in Poli et J. Tüxen 1960 corr.
M6 Bahnité ﬁíãní náplavy
Kopeck˘ 1969
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
STELLARIETEA MEDIAE Tüxen et al. ex von Rochow 1951
Malvion neglectae Hejn˘ in Hejn˘ et al. 1979
Sisymbrion officinalis Tüxen et al. ex von Rochow 1951
(incl. Bromo-Hordeion murini Hejn˘ in Hejn˘ et al. 1979)
Veronico-Euphorbion Sissingh ex Passarage 1964

Spergulo-Oxalidion Görs in Oberdorfer et al. 1967

Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al. 1946

Eragrostion Tüxen ex Oberdorfer 1954

Salsolion ruthenicae Philippi 1971

Caucalidion lappulae Tüxen ex von Rochow 1951
Sherardion Kropáã et Hejn˘ in Kropáã 1978
Veronico politae-Taraxacion Kropáã et Hadaã in Kropáã et al. 1971
Aphanion Tüxen et Tüxen in Malato-Beliz et al. 1960

Scleranthion annui (Kruseman et Vlieger 1939) Sissingh
in Westhoff et al. 1946

X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X4 Trvalé zemûdûlské kultury
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X4 Trvalé zemûdûlské kultury
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X4 Trvalé zemûdûlské kultury
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X4 Trvalé zemûdûlské kultury
T5.1 Jednoletá vegetace písãin
X1 Urbanizovaná území
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X5 Intenzivnû obhospodaﬁované louky
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X4 Trvalé zemûdûlské kultury
X2 Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole
X3 Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole

ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951
Onopordion acanthii Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1936
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
Dauco-Melilotion Görs 1966
X1 Urbanizovaná území
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
Convolvulo-Agropyrion Görs 1966
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
Erysimo wittmannii-Hackelion Bernátová 1986
S3 Jeskynû
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GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopeck˘ 1969
Senecionion fluviatilis Tüxen ex auct.
Petasition officinalis Sillinger 1933

Galio-Alliarion Lohmeyer et Oberdorfer in Oberdorfer et al. 1967
Arction lappae Tüxen 1937
Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
Rumicion alpini Klika in Klika et Hadaã 1944
Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina 1993

POLYGONO ARENASTRI-POËTEA ANNUAE Rivas-Martínez
Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri Rivas-Martínez
1975 corr. Rivas-Martínez et al. 1991 (incl. Polygonion
avicularis Aichinger 1933 p. p.)
Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972
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M7 Bylinné lemy níÏinn˘ch ﬁek
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
M5 Devûtsilové lemy horsk˘ch potokÛ
R1.4 Lesní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
T1.10 Vegetace vlhk˘ch naru‰ovan˘ch pÛd
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
1975 corr. Rivas-Martínez et al. 1991
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X1 Urbanizovaná území
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
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Habitat Catalogue of the Czech Republic
Interpretation Manual for the European programmes
Natura 2000 and Emerald
The Catalogue has been prepared as a manual for
habitat mapping in the Czech Republic, which is
a necessary step towards integration of the country
into international networks of nature conservation. The Natura 2000 network, developed by
the European Union according to the Habitats
Directive (92/43/EEC), includes Special Areas
of Conservation, whose purpose is protection
of natural habitats, wild fauna and flora. The same
objectives are shared by the Emerald network,
established by the Council of Europe according to
the Bern Convention, whose geographical coverage
also extends beyond the European Union.
As the systems of habitat classification used
in Natura 2000 and Emerald network considerably
differ and, in many respects, do not fit the classification systems suitable for the national territory
of the Czech Republic, a new system of habitat classification has been proposed in the Catalogue. This
system is a compromise between the Natura 2000
or Emerald systems and adequate description
of the variation patterns found within Czech habitats.
It is appropriate for description and management
of the Czech natural habitats, while at the same
time remaining unequivocally transferable into
the classifications used in Natura 2000 and
Emerald.
Czech habitats include 58 Natural Habitat Types
of Community Interest, of which 18 are Priority
Habitats according to the Habitats Directive
(Natura 2000), and 45 Endangered Natural
Habitats Requiring Specific Conservation Measures
according to Resolution No. 4 of the Standing
Committee of the Bern Convention (Emerald).
The basic division of the Catalogue is into nine
groups of habitats, including:
V Streams and water bodies
M Wetlands and riverine vegetation
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R Springs and mires
S Cliffs and boulder screes
A Alpine treeless habitats
T Secondary grasslands and heathlands
K Scrub
L Forests
X Habitats strongly influenced or created by man
Within each group, habitats are divided into units
(codes such as T8) and subunits (codes such as
T8.2). There are a total of 141 subunits or units undivided into subunits. For the sake of compatibility
with the Natura 2000 or Emerald systems, additional subunits were used in some cases, with codes
such as T8.2A. Habitats of group X are described
only briefly, as they are not the focus of nature conservation. They are, however, necessary for comprehensive site description.
The name of each unit/subunit is followed by
a brown box, in which links to other systems of habitat classification are indicated:
Natura 2000. Corresponding Natural Habitat
Types of Community Interest according to Annex I
of the Habitats Directive. Priority Habitats are indicated with an asterisk.
Smaragd – Emerald. Corresponding Endangered
Natural Habitat Types in the Emerald network.
CORINE. Corresponding units in the CORINE
Biotopes Manual (Commission of European
Communities 1991).
Pal. Hab. Corresponding units in the Palaearctic
Habitats Classification (Devillers & DevillersTerschuren 1996).
EUNIS. Corresponding units in the EUNIS Habitat
Classification (Davies & Moos 1997).
Fytocenologie – Phytosociology. Corresponding
alliances, suballiances, and associations of phytosociological (Braun-Blanquet) classification.
Potenciální vegetace – Potential vegetation.
Corresponding units in the Map of Potential
Natural Vegetation of the Czech Republic
(Neuhäuslová et al. 1997, 1998).
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Fyziotyp – Physiotype. Corresponding units
in the simple applied system of vegetation classification designed for Czech nature conservation
(Petﬁíãek et al. 1999).
Lesnická typologie – Forest typology. Corresponding forest site types used in Czech
forestry.
Geobiocenologie – Geobiocoenology. Corresponding types of potential forest or scrub vegetation
in the classification system designed by Zlatník (1976)
and modified by Buãek & Lacina (1999).

where the habitat is known to have disappeared
are not displayed. Some of the maps are quite complete, whereas others tend to reflect just the current state of knowledge of the distribution of the
particular habitat. Maps with the most evident gaps
in territorial coverage are completed with pink
dots, which indicate potential distribution, estimated
by overlays of different environmental layers
in the geographical information system.

The habitat description consists of the following paragraphs:
Struktura a druhové sloÏení – Structure
and species composition. Indication of dominant, diagnostic and other plant species occurring
in the habitat, description of vegetation structure.
Ekologie – Ecology. Description of environmental factors, particularly bedrock, soil, climate, human
influence and vegetation dynamics.
Roz‰íﬁení – Distribution. Overview of main
areas within the Czech Republic where the habitat
occurs.
Variabilita – Variation. Description of variation
within the habitat in terms of environmental factors
and species composition.
Poznámka k mapování – Mapping note.
Suggestions of how to cope with problematic situations encountered during field mapping.
OhroÏení – Endangerment. List of potential
threats to the habitat.
Management. List of measures, which should be
adapted by nature conservancy to preserve the habitat.
Druhová kombinace – Species combination.
List of diagnostic (Dg), dominant (Dm), and other
species frequently occurring in the habitat. The species are usually grouped by vegetation layers
or phylogenetic groups.
Literatura – References. Main references from
the Czech Republic, principally synthetic papers
describing the habitat in phytosociological terms.

Distribution maps make use of a 10 x 6’ grid,
i.e. approximately 12 x 11 km. Red dots are based
on vegetation relevés or reliable records not documented by relevés. Most records originate from
the period between 1960 and 2000, although sites
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Abies alba – Agrostio-Caricetum secalinae

Rejstﬁík
Rejstﬁík obsahuje vûdecká a ãeská jména rostlinn˘ch druhÛ,
poddruhÛ a kﬁíÏencÛ a názvy jednotek v‰ech klasifikaãních systémÛ,
které jsou v katalogu pouÏity. V nûkter˘ch pﬁípadech byly dlouhé
názvy jednotek zkráceny. Za názvy jednotek následují zkratky
urãující jejich pﬁíslu‰nost ke klasifikaãním systémÛm:
biot.
cor.
eu.
fyt.
fyziot.
geobioc.
lest.
nat.
pal.
potv.
sm.

biotopy
CORINE
EUNIS
fytocenologie
fyziotypy
geobiocenologie
lesnická typologie
Natura 2000
Palaearctic Habitats
potenciální vegetace
Smaragd

PÛltuãnû jsou v rejstﬁíku vyznaãeny odkazy na kapitoly s popisem
pﬁíslu‰n˘ch biotopÛ.

Abies alba 190–192, 195, 196, 198, 206, 209, 220
Abieti-fageta, geobioc. 196
Abieti-fageta aceris, geobioc. 191
Abieti-fageta humilia, geobioc. 196
Abieti-fageta piceae, geobioc. 196
Abieti-fageta piceae humilia, geobioc. 196
Abieti-fageta piceae typica, geobioc. 191
Abieti-fageta typica, geobioc. 191
Abieti-fageta ulmi, geobioc. 194
Abietinella abietina 136
Abieti-piceeta equiseti, geobioc. 220
Abieti-querceta roboris fagi, geobioc. 191, 196
Abieti-querceta roboris-piceae, geobioc. 208
Abieti-Quercetum, fyt. 208
Acer
campestre 168, 175, 177, 178, 180, 182, 185–187, 200, 201
negundo 53
platanoides 175, 176, 180, 188–192, 195
pseudoplatanus 100, 173, 175, 176, 180, 188–196, 198, 218,
219, 222
Acerenion, fyt. 193, 251
Acereta fagi, geobioc. 188
Aceri campestris-querceta, geobioc. 167, 186, 200, 201
Aceri campestris-querceta humilia, geobioc. 167
Aceri tatarici-Quercion, fyt. 200, 201, 251
Aceri-Carpinetum, fyt. 188
Aceri-fageta fraxini, geobioc. 191
Aceri-Fagetum, fyt. 193
Aceri-piceeta, geobioc. 222
Acid flushes and marshes, eu. 66
Acid pool fringe shallow-water swards, cor. 45
Acidic fens, cor. pal. 66

Acidic moss-rich fens, biot. 66–67
Acidocline pale fescue grasslands, pal. 130
Acidofilní buãiny, biot. 190, 196–198, 240, 244, 246, 251
Acidofilní doubravy, biot. fyziot. 206–212, 241
Acidofilní doubravy na písku, biot. 211–212, 241, 246, 251
Acidofilní smrãiny, nat. 241, 244
Acidofilní suché trávníky, biot. 138–140, 243, 245, 250
Acidofilní teplomilné doubravy, biot. 205–206, 240, 244, 246, 251
Acidofilní travinná a keﬁíãková spoleãenstva, fyziot. 92, 93, 126, 128,
157, 159, 160
Acidofilní trávníky mûlk˘ch pÛd, biot. 149–150, 239, 250
Acidofilní vegetace alpínsk˘ch drolin, biot. 237, 244
Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal, biot. 237, 244
Acidofilní vegetace alpínsk˘ch skal a drolin, biot. 80, 95, 102–103,
237, 247
Acidofilní vegetace efemér a sukulentÛ, biot. 151–153, 239, 244,
245, 250
Acidophilous beech forests, biot. 196–198
Acidophilous dry grasslands, biot. 138–140
Acidophilous grasslands on shallow soils, biot. 149–150
Acidophilous oak forests, biot. sm. 206–212
Acidophilous oak forests on sand, biot. 211–212
Acidophilous spruce forests, nat. 219, 220, 222
Acidophilous thermophilous oak forests, biot. 205–206
Acidophilous vegetation of alpine cliffs and boulder screes, biot.
102–103
Acidophilous vegetation of spring therophytes and succulents, biot.
151–153
Acinos arvensis 131, 151, 153, 154
Aconitum
callibotryon 51, 98–100, 106, 107, 173, 174, 193, 194
firmum subsp. moravicum 51
lycoctonum 99, 190
variegatum 51, 77, 83, 84, 99
Acoretum calami, fyt. 26
Acorus calamus 27
Actaea spicata 84, 190–195
Active raised bogs, nat. 71, 74
Adenostyles alliariae 51, 63, 96, 98–100, 104–108, 193, 194, 222, 223
Adenostyli-Athyrietum alpestris, fyt. 99
Adenostylion, fyt. 98, 105, 247
Adonido vernalis-Agropyretum repentis, fyt. 133
Adonido-Brachypodietum pinnati, fyt. 136
Aegopodion podagrariae, fyt. 253
Aegopodium podagraria 50, 51, 55, 118, 164, 165, 168, 173, 174,
176–179, 183
Agrimonia eupatoria 142
Agrimonio eupatoriae-Festucetum valesiacae, fyt. 133
Agropyro-Alopecuretum, fyt. 114
Agropyro-Rumicion crispi, fyt. 249
Agrostio caninae-Caricetum diandrae, fyt. 68
Agrostio pusillae-Festucetum valesiacae, fyt. 133
Agrostio vinealis-Genistetum pilosae, fyt. 157
Agrostio-Caricetum distantis, fyt. 155
Agrostio-Caricetum secalinae, fyt. 155
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Agrostion alpinae, fyt. 101, 247
Agrostio-Salicetum purpureae, fyt. 165
Agrostis
alpina 101, 103
canina 59, 67, 68, 70, 115, 116, 124, 162
capillaris 110–113, 122, 123, 125–128, 138, 139, 143–147, 149,
150, 166
gigantea 50, 155, 156
rupestris 92, 94, 95, 102, 103
stolonifera 58, 59, 113–115, 124, 155, 156
vinealis 138, 139, 143, 147–150, 157, 158, 211, 212
Agrostis rupestris-Juncus trifidus spol., fyt. 102
Achillea
collina 135, 147, 151, 158, 212
millefolium 110, 113
pannonica 135
pratensis 110
ptarmica 123
tanacetifolia 84
Ailanthus altissima 135, 137, 139
Aira
caryophyllea 145
praecox 145
Airetum praecocis, fyt. 144
Ajuga reptans 202
Aktivní vrchovi‰tû, nat. 236, 243
Alchemilla 99, 112, 113
ser. Subglabrae 63
Alder carrs, biot. 171–172
Alder swamp woods, cor. eu. pal. 171
Aldrovanda communities, sm. 15
Aldrovanda vesiculosa 16, 17, 234, 245
aldrovandka mûch˘ﬁkatá 16, 17, 234, 245
Alectoria ochroleuca 90
Alisma
lanceolatum 19, 30, 31
plantago-aquatica 19, 27, 30, 31, 36, 45, 52, 54, 179
Alkaline fens, nat. 64
Alliaria petiolata 173
Allietum sibirici, fyt. 62
Allio montani-Sedetum albi, fyt. 130
Allio montani-Sedetum boloniensis, fyt. 130
Allio sibirici-Cratoneuretum filicini, fyt. 62
Allium
angulosum 119, 120, 123
flavum 131, 135
oleraceum 152, 154
schoenoprasum
subsp. alpinum 62, 63, 80, 101
subsp. schoenoprasum 52, 54
senescens subsp. montanum 79, 130, 131, 152, 154
ursinum 177, 178
Alluvial Alopecurus meadows, biot. 114–115
Alluvial forests, biot. 173–179
Alluvial meadows of river valleys, nat. 119
Almond willow-osier scrub, cor. pal. 163
Alnenion glutinoso-incanae, fyt. 173, 174, 196, 251
Alneta, geobioc. 162, 171
Alneta incanae, geobioc. 165, 173
Alnetea glutinosae, fyt. 250
Alnetum incanae, fyt. 173
Alni glutinosae-saliceta, geobioc. 162, 178
Alnion glutinosae, fyt. 171, 250
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Alnion incanae, fyt. 173, 174, 176, 178, 196, 239, 240, 244, 251
Alno-Padion, fyt. 173, 174, 178, 239, 240, 244
Alnus
glutinosa 164, 171–173, 175–177, 197, 224, 225
incana 165, 166, 173, 174
viridis 107, 232
Alopecuretum pratensis, fyt. 114
Alopecurion pratensis, fyt. 114, 249
Alopecuro-Poò̈tum chaixii, fyt. 111
Alopecurus
aequalis 38, 40, 54
pratensis 109, 111–121, 123, 231
Alpic mat-grass swards and related communities, eu. 125
Alpic tall herb communities, eu. 50, 98, 99
Alpigene tall grass communities, eu. pal. 96
Alpigenous acidophilous grasslands, eu. pal. 89, 90
Alpine acid snow-patch communities, cor. 94
Alpine and boreal heaths, cor. nat. pal. 92, 93
Alpine and boreal heaths and dwarf-shrub mats, eu. 92, 93
Alpine and subalpine dwarf-shrub vegetation, biot. 91–94
Alpine and sub-Mediterranean calcareous cliffs, cor. eu. pal. 78
Alpine grasslands, biot. 89–91
Alpine gravel bed community, cor. 49
Alpine heathlands, biot. 92–93
Alpine moss and lichen habitats, eu. 94
Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks, nat. 49
Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica,
nat. 48
Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos,
nat. 165
Alpine treeless habitats, biot. 89–108, 254
Alpínská a boreální vﬁesovi‰tû, nat. 236, 242
Alpínská a subalpínská keﬁíãková vegetace, biot. 89, 91–94, 236
Alpínská vﬁesovi‰tû, biot. 92–93, 236, 242, 247, 249
Alpínské bezlesí, biot. 9, 89–108, 236
Alpínské ﬁeky a bylinná vegetace podél jejich bﬁehÛ, nat. 235, 242
Alpínské ﬁeky a jejich dﬁevinná vegetace s vrbou ‰edou, nat. 239, 242
Alpínské ﬁeky a jejich dﬁevinná vegetace s Ïidoviníkem nûmeck˘m,
nat. 235, 242
Alpínské trávníky, biot. 89–91, 236
Alsino setaceae-Seslerietum calcariae, fyt. 132
Althaea officinalis 54, 55
Aluviální psárkové louky, biot. 114–115, 237, 246, 249
Alysso alyssoidis-Sedetum albi, fyt. 153
Alysso alyssoidis-Sedion albi, fyt. 153, 250
Alysso montani-Potentilletum arenariae, fyt. 130
Alysso saxatilis-Festucetum pallentis, fyt. 130
Alysso saxatilis-Seslerietum variae, fyt. 132
Alysso-Festucion pallentis, fyt. 130, 250
Alysso-Sedion albi, fyt. 153, 239, 243
Alyssum
alyssoides 153, 154
montanum
subsp. gmelinii 147
subsp. montanum 131
Amaranthus retroflexus 52
Amblystegio scorpioidis-Caricetum limosae, fyt. 66
Amblystegio stellati-Caricetum dioicae, fyt. 66
Amblystegio stellati-Caricetum paniceae, fyt. 66
Anastrepto-Piceetum, fyt. 219
Andromeda polifolia 72, 223, 226–228
Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici, fyt. 71

Agrostion alpinae – Atropion bellae-donnae

Androsace
elongata 152, 154
septentrionalis 152, 154
Androsacetalia alpinae, fyt. 102, 237, 244
Androsacion alpinae, fyt. 102, 247
Anemone
narcissiflora 96, 97
nemorosa 175, 178, 180–183, 185, 203, 204
ranunculoides 178, 180, 181
sylvestris 216
Anemono sylvestris-Pinetum, fyt. 215
Aneura pinguis 56
Angelica sylvestris 52, 115, 117, 118, 163, 165
Angelico-Cirsietum oleracei, fyt. 115
Angelico-Cirsietum palustris, fyt. 115
Annual vegetation of sand dunes, biot. 144–145
Annual vegetation on wet sand, biot. 40–41
Anomodon viticulosus 79
Antennaria dioica 216
Anthemis ruthenica 144, 145
Antherico-Callunetum, fyt. 157
Antherico-Coryletum, fyt. 167
Anthericum ramosum 133, 141, 200, 206, 212, 216
Anthoceros punctatus 41
Anthoxantho-Agrostietum, fyt. 112
Anthoxanthum
alpinum 91, 126
odoratum 109–113, 115, 117, 123, 127, 152, 158
Anthriscus sylvestris 118, 173, 177–179, 232
Anthropogenic areas with sporadic vegetation outside human
settlements, biot. 232
Anthyllis vulneraria 138
Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, biot. 86,
232, 241, 252
Aphanion, fyt. 252
Arabidopsietum thalianae, fyt. 151
Arabidopsion thalianae, fyt. 151, 250
Arabidopsis thaliana 152
Arabis auriculata 153, 154
Arction lappae, fyt. 253
Arctium tomentosum 51
Arctostaphylos uva-ursi 160, 161, 215
Arenaria serpyllifolia 131, 152, 154
Aristolochia clematitis 54, 55
Aristolochio-Cucubaletum bacciferi, fyt. 54
Armeria vulgaris
subsp. serpentini 217, 218
subsp. vulgaris 143, 147, 211, 212
Armerio serpentini-Festucetum pseudovinae, fyt. 133
Armerio-Festucetum, fyt. 146
Arnica montana 126, 127, 159, 160
Arnico montanae-Callunetum, fyt. 159
Arrhenatheretum elatioris, fyt. 109
Arrhenatherion elatioris, fyt. 109, 237, 243, 249
Arrhenatherum elatius 109, 110, 135, 138, 139, 147, 158, 168, 202
Artemisia
campestris 131, 135, 143, 145–147, 150
pontica 135
vulgaris 55, 166
Artemisietea vulgaris, fyt. 252
Artemisio campestris-Corynephoretum canescentis, fyt. 149
Artemisio ponticae-Dianthetum carthusianorum, fyt. 133
Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, fyt. 174

Arunco-Aceretum, fyt. 188
Aruncus vulgaris 82, 84, 107, 189, 190
Asarum europaeum 107, 174, 182, 183
Ash-alder alluvial forests, biot. 174–176
Asperugo procumbens 88
Asperula
cynanchica 130, 131, 135, 139, 157, 158, 170
tinctoria 141, 200, 202
Asperulo glaucae-Festucetum pallentis, fyt. 130
Asperulo-Fagetum, fyt. 191
Asperulo-Fagetum beech forests, nat. 191
Asplenietea trichomanis, fyt. 247
Asplenietum septentrionali-adianti-nigri, fyt. 79
Asplenietum septentrionalis, fyt. 79
Asplenietum serpentini, fyt. 79
Asplenietum trichomano-rutae-murariae, fyt. 78
Asplenio cuneifolii-Pinetum, fyt. 213
Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae, fyt. 205
Asplenio cuneifolii-Seslerietum calcariae, fyt. 132
Asplenio rutae-murariae-Gymnocarpietum robertiani, fyt. 78
Asplenio septentrionalis-Seslerietum variae, fyt. 132
Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris, fyt. 79
Asplenio-Cystopteridetum fragilis, fyt. 78
Asplenion septentrionalis, fyt. 79, 247
Asplenion serpentini, fyt. 79, 247
Asplenium
adiantum-nigrum 80
adulterinum 80, 214
cuneifolium 80, 214, 217, 218
ruta-muraria 78, 79, 88, 132, 133
septentrionale 80, 131
trichomanes 78–80, 132, 133
viride 78, 79, 101
Aster
alpinus 79, 80, 101
amellus 141, 200, 216
linosyris 135, 216
tripolium subsp. pannonicus 28, 29, 155, 156
Astragalo austriaci-Brachypodietum pinnati, fyt. 133, 135
Astragalo austriaci-Stipetum capillatae, fyt. 133, 135
Astragalo ciceris-Vicietum tenuifoliae, fyt. 136
Astragalo exscapi-Crambetum tatariae, fyt. 133, 135
Astragalo-Stipetum, fyt. 133
Astragalus
arenarius 147
austriacus 135
exscapus 135
glycyphyllos 142
onobrychis 135
Astrantia major 112
Athyrio alpestris-Piceetum, fyt. 222
Athyrio alpestris-Piceion, fyt. 222, 251
Athyrio alpestris-Pinion mugo, fyt. 104, 251
Athyrio distentifolii-Pinetum mugo, fyt. 104
Athyrium
distentifolium 51, 93, 96, 99, 100, 104, 105, 107, 108, 173, 193,
194, 222, 223
filix-femina 51, 80, 84, 99, 100, 107, 171, 174, 183, 190, 193, 194,
198, 222
Atlantic and sub-Atlantic humid meadows, cor. eu. pal. 115
Atrichum undulatum 175, 180, 210
Atriplex prostrata subsp. latifolia 38, 43, 44, 156
Atropion bellae-donnae, fyt. 251
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Aulacomnium palustre 66, 67, 69, 72, 117, 227, 230
Aurinia saxatilis 80, 88, 130, 131
Avenastro besseri-Stipetum joannis, fyt. 133, 135
Avenella flexuosa 79–82, 89–95, 97, 102–105, 125–127, 143,
145–147, 158–161, 196, 198, 206–208, 210, 211, 213, 214,
219, 220, 222, 223, 225
Avenula
planiculmis 97
pratensis 138, 139, 157, 158
pubescens 110
Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae, fyt. 133, 135
bahenka ‰á‰inovitá 44
bahniãka
bahenní 30
chudokvûtá 57, 65
jednoplevá 29, 120
jehlovitá 31, 40, 45, 46
mokﬁadní 31, 36
vejãitá 39, 40
Bahnité bﬁehy ﬁek, nat. 235, 242
Bahnité ﬁíãní náplavy, biot. 39, 42, 47, 52–54, 235, 242, 252
Balloto nigrae-Robinion, fyt. 250
Banat sedge beds, cor. pal. 31
baÀatka
bûlavá 148
Mildeova 62
obecná 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 172, 190
potoãní 33, 59, 60, 62, 125
‰tûrková 79
Barbarea
stricta 32
vulgaris 31, 32, 166
Barbilophozia barbata 102, 103
barborka
obecná 32, 166
pﬁitisklá 32
Bartramia pomiformis 79
Bartsia alpina 63, 101
baﬁiãka bahenní 57
baﬁinatka
naÏloutlá 59, 69, 225
obrovská 59, 67
srdãitá 59
Basiphilous vegetation of spring therophytes and succulents, biot.
153–154
Batrachietum aquatili-peltatae, fyt. 18
Batrachietum circinati, fyt. 18
Batrachietum fluitantis, fyt. 21
Batrachietum rionii, fyt. 18
Batrachio trichophylli-Callitrichetum cophocarpae, fyt. 18
Batrachio-Callitrichetum hamulatae, fyt. 21
Batrachion fluitantis, fyt. 21, 248
Batrachium
aquatile 17–19, 31
baudotii 19, 24, 31
circinatum 17, 19, 22
fluitans 22
peltatum 19
penicillatum 22
rionii 18, 19, 24, 31
trichophyllum 19, 24, 31
Batrachospermum moniliforme 21, 22
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Bazifilní vegetace efemér a sukulentÛ, biot. 153–154, 239, 243,
245, 250
Bazzania trilobata 221, 222
baÏanka vytrvalá 82, 84, 100, 190, 192, 194, 195
bedrník
obecn˘ 129, 139, 158, 218
vût‰í 86, 97
Beds of rivers and streams, eu. 47
Beech forests, sm. 190–198
Bellis perennis 113
bûlolist
men‰í 145, 146
rolní 145
bûlomech siv˘ 211
bûlozáﬁka vûtvitá 133, 141, 200, 206, 212, 216
bér zelen˘ 146
Berberidion, fyt. 167, 250
Berberis vulgaris 168, 217, 218
Berula erecta 32, 33
Beruletum angustifoliae, fyt. 32
Betonica officinalis 122, 123, 201–204
Betula
carpatica 105, 107, 108
nana 73, 74
pendula 82, 165, 206–216, 220, 221, 224, 225, 233
pubescens 171, 172, 206, 208, 210, 220, 221, 223–227, 229,
230, 233
Betuletum pubescentis, fyt. 224
Betuli-alneta, geobioc. 162, 171, 224
Betulion pubescentis, fyt. 224, 251
Betuli-querceta roboris, geobioc. 208
Betulo carpaticae-Pinetum, fyt. 213
bez
ãern˘ 168, 176, 179, 183, 190, 232
hroznat˘ 176, 190
Bezkolencová doubrava, potv. 208
Bezkolencové louky, nat. 237, 243
bezkolenec
modr˘ 27, 63, 65, 76, 91, 94, 95, 97, 102, 103, 122, 202, 213,
214, 225, 227, 228
rákosovit˘ 57, 122, 123, 202, 204, 208, 209
bezkﬁídlatka kostrbatá 59, 62, 63
bezosetka ‰tûtinovitá 41
bezvláska vlnkatá 210
Bidens
cernua 54
frondosa 33, 39, 42, 53, 54
radiata 38, 40
tripartita 32, 38, 39, 42, 54
Bidentetea tripartiti, fyt. 252
Bidentetum cernuae, fyt. 52
Bidentetum tripartitae, fyt. 52
Bidention tripartitae, fyt. 52, 235, 242, 252
bika
hajní pravá 161, 197, 198, 204, 206, 208, 214
ladní 117, 139, 212
lesní 220, 223
mnohokvûtá 123, 127
sudetská 91
Biková a/nebo jedlová doubrava, potv. 207
Biková buãina, potv. 196
bílojetel nûmeck˘ 136, 218

Aulacomnium palustre – bukovník vápencov˘

Biotopy silnû ovlivnûné nebo vytvoﬁené ãlovûkem, biot. 9, 231–233,
241
Birch and conifer mire woods, sm. 73, 220, 224, 225, 227, 229
Birch mire forests, biot. 224–225
Biscutella laevigata subsp. varia 80, 132, 133, 215–218
Biscutello-Asplenietum septentrionalis, fyt. 79
Bistorta major 89, 91, 94, 97, 99, 104, 106, 111, 112, 115, 117, 126,
127
Bistorto-Deschampsietum alpicolae, fyt. 96
Bittercress springs, cor. pal. 61
Bladderwort colonies, sm. 15
blatûnka vodní 40, 43, 54
Blatkové bory, biot. 72, 229–230, 241, 244, 246, 249, 251
blatnice bahenní 75
blatouch bahenní 35, 59, 62, 63, 117, 118, 163, 176, 179
bledule
jarní 175, 176
letní 36, 179
Blechnum spicant 197, 219, 220, 223–225
ble‰ník
obecn˘ 43, 156
úplaviãn˘ 156
Blindia acuta 63
bl˘skavka Ïlutá 136, 154
Blysmo-Juncetum compressi, fyt. 155
Blysmus compressus 57, 65, 124, 156
bodlák
kadeﬁav˘ 55
lopuchovit˘ 52, 99
obecn˘ 49
Bog arum mires, cor. eu. pal. 34
Bog forests, biot. 223–230
Bog hollows biot. cor. pal. 74–75
Bog hummocks, ridges and lawns, cor. pal. 71
Bog spruce forests, biot. 220–222
Bog woodland, nat. 73, 220, 224, 225, 227, 229
Bohatá slatini‰tû, sm. 236, 246
Bohemian Forest summital mat-grass swards, pal. 125
Bohemian melampyrum oak-hornbeam forests, pal. 180
bojínek
luãní 114
‰v˘carsk˘ 112, 127
tuh˘ 136
bokoplodka kostrbatá 154
Bolboschoenetum maritimi, fyt. 28
Bolboschoenus
koshewnikowii 28, 29
maritimus 28, 29, 156
bol‰evník obecn˘ 52, 110
Boreo-alpine riparian galleries, sm. 173
Boreoalpínské luÏní lesy, sm. 239, 246
Boreo-continental pine forests, biot. 213–215
Boreokontinentální bory, biot. 213–215, 217, 241, 251
borovice
blatka 226, 227, 229, 230
kleã 71, 73, 74, 104, 105, 232
lesní 146, 207, 210–218, 224–230
ra‰elinná 73, 74
borÛvka 69, 72, 74, 82, 91–95, 98, 100, 103, 105, 108, 157,
159–161, 183, 196, 198, 208, 210, 211, 214, 217, 219, 220,
222, 223, 225, 227, 230
Bory, fyziot. 213, 215, 217, 225, 229
Bothriochloa ischaemum 135

bradáãek vejãit˘ 216
Brachypodio pinnati-Seslerietum, fyt. 136
Brachypodio-Centaureion nemoralis, fyt. 109, 237, 243
Brachypodio-Molinietum, fyt. 136
Brachypodium
pinnatum 129, 136–138, 141, 168, 199–201, 203, 204,
215, 216
sylvaticum 60–62, 142, 177, 178, 182, 183, 201
Brachypodium pinnatum-Quercus robur spol., fyt. 203
Brachythecium
albicans 148
glareosum 78, 79
mildeanum 62
rivulare 33, 59–62, 125, 171, 172
rutabulum 111, 112, 114, 115, 118, 120, 121, 190
Briza media 113, 115, 117, 123, 138, 215, 216
Broad-leaved dry grasslands, biot. 136–138
Bromion erecti, fyt. 133, 136, 250
Bromo-Hordeion murini, fyt. 252
Bromus
benekenii 191, 192
erectus 129, 136–138
hordeaceus 110
brslen
bradaviãnat˘ 168, 187
evropsk˘ 168
br‰lice kozí noha 51, 55, 118, 165, 168, 174, 176, 178, 179, 183
brusinka 69, 72, 74, 90, 92–94, 105, 157, 159–161, 211, 214, 220,
222, 225, 227, 228, 230
Brusinková borová doubrava, potv. 210
Brusnicová vegetace skal a drolin, biot. 160–161, 239, 242, 245, 249
brvitec chlupat˘ 160
Bryum
argenteum 38, 42, 43
pseudotriquetrum 56, 58–60, 66, 117
schleicheri 63
weigelii 59, 63
bﬁeãÈan popínav˘ 79, 195
Bﬁeková doubrava, potv. 205
Bﬁezová ol‰ina, lest. 171
Bﬁezové a jehliãnaté ra‰elinné lesy, sm. 236, 241, 246
bﬁíza
bûlokorá 82, 206–208, 210–216, 221, 225
karpatská 105, 107, 108
p˘ﬁitá 171, 172, 210, 221, 223–225, 227, 229, 230
zakrslá 74
bublinatka
bledoÏlutá 21
Bremova 20, 21
jiÏní 15–17, 234, 245
men‰í 21, 70
obecná 17
prostﬁední 21
Buãina s kyãelnicí devítilistou, potv. 191
Buãina s kyãelnicí Ïláznatou, potv. 191
Buãiny, biot. sm. 190–198, 240, 246
Buãiny asociace Asperulo-Fagetum, nat. 240, 244
Buãiny asociace Luzulo-Fagetum, nat. 240, 244
buk lesní 184, 185, 187–196, 198
bukovinec osladiãovit˘ 80, 194
bukovník
kapraìovit˘ 80, 192, 194, 198
vápencov˘ 79, 84, 86
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bukvice lékaﬁská 122, 123, 201, 202, 204
Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae, fyt. 96
Bupleurum
falcatum 86, 133, 141, 200
longifolium subsp. vapincense 97
tenuissimum 156
Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum, nat. 104
Butomo-Alismatetum lanceolati, fyt. 29
Butomus umbellatus 19, 22, 27, 30, 31, 52
Butterbur riverine communities, cor. pal. 50, 117
Bylinné lemy níÏinn˘ch ﬁek, biot. 54–55, 235, 243, 253
Calamagrostietum lanceolatae, fyt. 35
Calamagrostietum pseudophragmitis, fyt. 49
Calamagrostio arundinaceae-Fagetum, fyt. 196
Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum, fyt. 81, 160
Calamagrostio canescentis-Alnetum, fyt. 171
Calamagrostio villosae-Fagetum, fyt. 196
Calamagrostio villosae-Piceetum, fyt. 219
Calamagrostion arundinaceae, fyt. 96, 247
Calamagrostion villosae, fyt. 96, 247
Calamagrostis
arundinacea 80–82, 96, 97, 102, 107, 108, 142, 143, 160, 161,
196–198, 208, 209
canescens 27, 35, 36, 171, 172, 224
epigejos 135, 139, 212
pseudophragmites 46, 47, 49, 50, 166
varia 77, 81, 82
villosa 81, 82, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 103–108, 160, 161, 175,
197, 198, 219, 220, 222–225
Calcareous fens, biot. 64–66
Calcareous fens with Cladium mariscus, biot. nat. 37
Calcareous purple moorgrass meadows, cor. pal. 122
Calcareous scree of hill and montane levels, nat. 85
Calcicline pale fescue grasslands, pal. 130
Calla palustris 34, 35, 172
Calletum palustris, fyt. 34
Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii, fyt. 66
Calliergon
cordifolium 59
giganteum 59, 67
sarmentosum 63
stramineum 59, 68, 69, 225
Calliergonella cuspidata 66, 115, 117, 122, 123, 125
Callitriche
cophocarpa 19
hamulata 19, 21, 22
hermaphroditica 18, 19
palustris 19, 31, 38, 40, 45, 46
stagnalis 19, 31
Callitrichetum hermaphroditicae, fyt. 18
Callitricho-Batrachion, fyt. 21, 234, 242
Calluna vulgaris 72, 80, 82, 89–92, 94, 143, 145, 146, 157–161, 207,
208, 210–214, 223, 226, 227, 230
Calluno-Deschampsietum, fyt. 92, 157
Calluno-Festucetum rupicolae, fyt. 138
Calluno-Quercetum, fyt. 207
Calluno-Ulicetea, fyt. 249
Calluno-Vaccinietum, fyt. 159
Caltha palustris 35, 59, 62, 63, 115, 117, 118, 163, 173, 176, 179
Calthenion palustris, fyt. 56, 115, 249
Calthion palustris, fyt. 56, 115, 117, 249
Caltho minoris-Philonotidetum seriatae, fyt. 58
Calypogeia neesiana 75
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Calystegia sepium 26, 27, 54, 55, 165, 179
Campanula
barbata 125, 126
bohemica 112, 125–127
gelida 103
glomerata 216
patula 110
persicifolia 168, 180, 182, 185–187, 195, 204, 218
rapunculoides 168, 182, 185, 187, 195
rotundifolia 80, 126–128, 150, 214
subsp. sudetica 103
sibirica 135
trachelium 168, 182, 183, 185, 187, 190
Campylium
chrysophyllum 79, 138
polygamum 66
stellatum 58, 66, 67, 102, 123
Capsella bursa-pastoris 145, 151, 152, 154
Cardamine
amara 56, 58–62, 176
matthioli 119, 120
resedifolia 103
Cardaminetum amarae, fyt. 61
Cardaminion amarae, fyt. 61, 249
Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii, fyt. 61
Cardamino-Montion, fyt. 58, 62, 249
Cardaminopsio halleri-Agrostietum, fyt. 111
Cardaminopsio petraeae-Pinetum, fyt. 213
Cardaminopsis
arenosa 79, 80, 85, 86, 214
halleri 111, 112, 115, 127
Carduus
acanthoides 49
crispus 54, 55, 165
personata 52, 99
Carex
acuta 28, 29, 35, 36, 115, 117, 119–121, 162, 163, 179
acutiformis 35, 36, 115, 117, 162, 171, 172, 179
appropinquata 35, 36, 66, 67
bigelowii 90–92, 95
bohemica 30, 38–40
brizoides 116, 117, 163, 174, 176, 178, 183, 197, 198, 208,
210, 225
buekii 31, 32, 52
canescens 56, 58, 59, 63, 67, 69, 75, 115, 117, 222, 227, 228
cespitosa 36, 115, 117
chordorrhiza 68, 69
davalliana 37, 57, 64–67
demissa 66, 67, 70
diandra 36, 69
digitata 78, 79, 184, 192, 195, 197
dioica 67
distans 57, 124, 155, 156
disticha 28, 29, 35, 36, 119, 120
echinata 64, 66–70, 115, 117, 124
elata 35–37, 171
elongata 171, 172
ericetorum 215
flacca 56, 57, 60, 123, 124, 155, 156, 215, 216
flava 56, 57, 64, 66, 67, 69, 123
fritschii 202
hartmanii 115, 117, 123
hirta 123, 124, 147, 155, 156

bukvice lékaﬁská – Cerasi-querceta pini

hostiana 65
humilis 129, 132–135, 139, 157, 158, 199, 200, 206, 215–218
lasiocarpa 20, 36, 66–69, 227, 228
lepidocarpa 37, 57, 65, 66
limosa 69, 72, 74, 75
melanostachya 28, 29, 120
michelii 186, 200, 201
montana 101, 137, 138, 182, 185, 187, 201, 204, 212
nigra 56, 58, 59, 62–64, 66–70, 115, 117, 123, 124, 222, 227
otrubae 28, 29, 156
pallescens 97, 125
panicea 56, 57, 64, 66, 67, 69, 70, 123, 124
paniculata 35, 36, 57
pauciflora 71, 72
paupercula 75
pendula 61, 62, 123, 124, 175
pilosa 184, 185, 191, 192, 195
pilulifera 125–127, 129, 197
praecox 119, 120, 147
pseudocyperus 34, 35
pulicaris 66, 67
remota 61, 62, 175, 197
riparia 35, 36, 52, 162, 172, 179
rostrata 20, 21, 35, 36, 64, 66–69, 74, 75, 227, 228
secalina 155, 156
stenophylla 148, 149
supina 135, 148, 149
sylvatica 61, 62, 175, 183, 197
tomentosa 123, 155, 156
vesicaria 35, 36, 162, 163, 171, 172, 227
viridula 70
vulpina 35, 36, 119, 120
Caricetum acutiformis, fyt. 35
Caricetum appropinquatae, fyt. 35
Caricetum buekii, fyt. 31
Caricetum cespitosae, fyt. 115
Caricetum diandrae, fyt. 35
Caricetum distichae, fyt. 35
Caricetum elatae, fyt. 35
Caricetum goodenowii, fyt. 66
Caricetum gracilis, fyt. 35
Caricetum melanostachyae, fyt. 28
Caricetum paniculatae, fyt. 35
Caricetum remotae, fyt. 61
Caricetum ripariae, fyt. 35
Caricetum rostratae, fyt. 35
Caricetum vesicariae, fyt. 35
Caricetum vulpinae, fyt. 35
Carici acutiformis-Alnetum, fyt. 171
Carici chordorrhizae-Sphagnetum apiculati, fyt. 68
Carici chordorrhizae-Sphagnetum obtusi, fyt. 68
Carici echinatae-Sphagnetum, fyt. 68
Carici elongatae-Alnetum, fyt. 171
Carici filiformis-Sphagnetum apiculati, fyt. 68
Carici flavae-Cratoneuretum filicini, fyt. 56
Carici fritschii-Quercetum roboris, fyt. 201
Carici fyllae-Nardetum, fyt. 90
Carici humilis-Callunetum, fyt. 157
Carici humilis-Festucetum sulcatae, fyt. 133
Carici leporinae-Agrostietum tenuis, fyt. 128
Carici limosae-Sphagnetum contorti, fyt. 68
Carici pendulae-Eupatorietum cannabini, fyt. 123
Carici pilosae-Carpinetum, fyt. 183

Carici pilosae-Fagetum, fyt. 191
Carici piluliferae-Epilobion angustifolii, fyt. 251
Carici remotae-Abietetum, fyt. 191
Carici remotae-Calthetum laetae, fyt. 61
Carici remotae-Fraxinetum, fyt. 174
Carici rigidae-Juncetum trifidi, fyt. 89
Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis, fyt. 74
Carici rostratae-Sphagnetum apiculati, fyt. 68
Caricion davallianae, fyt. 37, 56, 64, 235, 243, 249
Caricion demissae, fyt. 66, 249
Caricion fuscae, fyt. 66, 249
Caricion gracilis, fyt. 248
Caricion lasiocarpae, fyt. 66, 249
Caricion rostratae, fyt. 248
Carici-Quercetum, fyt. 196
Carici-Rumicion hydrolapathi, fyt. 34, 248
Carlina
acaulis 129, 138
vulgaris 138
Caro-Poò̈tum pratensis, fyt. 112
Carpathian glabrous butterbur communities, pal. 50
Carpathian hairy sedge oak-hornbeam forests, pal. 183
Carpathian oak-hornbeam forests, biot. 183–185
Carpatho-Alpine small-reed river gravel communities, pal. 49
Carpini-acereta, geobioc. 188
Carpini-acereta humilia, geobioc. 167, 188
Carpinion, fyt. 180, 182, 183, 186, 251
Carpini-querceta, geobioc. 181
Carpini-querceta aceris, geobioc. 167, 181
Carpini-querceta tiliae, geobioc. 167, 181, 203
Carpini-querceta typica, geobioc. 167, 181
Carpinus betulus 175, 177, 180–189, 191, 192, 195, 205, 206
Carum carvi 113
Catabrosa aquatica 33
Catabrosetum aquaticae, fyt. 32
Caucalidion lappulae, fyt. 252
Caves, biot. cor. pal. sm. 87–88
Centaurea
jacea 155, 156
phrygia 112
scabiosa 138, 215, 216
stoebe 131, 136, 139, 151, 152, 154
Centaureo stoebes-Allietum montani, fyt. 130
Centaurium pulchellum 42, 43, 156
Central Eurasian crypsoid communities, pal. sm. 43
Central Eurasian solonchak grasslands dominated by Crypsis, eu. 43
Central European acidophilous beech forests with woodrush, cor. 196
Central European basiphilous thermophilous oak forests, biot.
203–204
Central European calcaro-siliceous grasslands, cor. eu. pal. 138
Central European steppes, pal. 133
Central European subcontinental thickets, pal. 169
Centunculo-Anthoceretum punctati, fyt. 40
Centunculus minimus 41
Cephalanthera
damasonium 195
longifolia 195
rubra 195
Cephalanthero-Fagenion, fyt. 194, 251
Cephalanthero-Fagetum, fyt. 194
Cephalanthero-Fagion, fyt. 194, 240, 244
Cephaloziella divaricata 153
Cerasi-querceta pini, geobioc. 169, 217
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Cerasi-querceta pini humilia, geobioc. 205, 217
Cerastietum pumili, fyt. 153
Cerastio arvensis-Agrostietum pusillae, fyt. 149
Cerastio arvensis-Festucetum trachyphyllae, fyt. 146
Cerastium
arvense 147, 149, 150
brachypetalum 152, 154
dubium 42, 43
glutinosum 152
holosteoides subsp. triviale 110, 123
pumilum 154
semidecandrum 145, 152, 154
Ceratodon purpureus 130, 131, 140, 145, 146, 148, 149, 152, 153,
157, 158, 206, 208
Ceratophylletum demersi, fyt. 15
Ceratophylletum submersi, fyt. 15
Ceratophyllum
demersum 15–17, 233
submersum 15, 17
Ceterach officinarum 80
Cetraria
aculeata 145, 146, 149, 153, 158
cucullata 90, 93
ericetorum 158
islandica 73, 74, 90, 91, 94, 104, 105, 160, 214
nivalis 90
Cetrario-Festucetum supinae, fyt. 89, 92
callunetosum, fyt. 89
Chaerophylletum cicutariae, fyt. 61
Chaerophyllo hirsuti-Calthetum, fyt. 115
Chaerophyllo hirsuti-Crepidetum paludosae, fyt. 115
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum, fyt. 117
Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis, fyt. 163
Chaerophyllo-Cicerbitetum alpini, fyt. 98
Chaerophyllo-Phalaridetum arundinaceae, fyt. 31
Chaerophyllum
aromaticum 52, 114
bulbosum 54, 55, 165
hirsutum 31, 32, 50, 52, 98, 99, 112, 115–118, 164–166, 171,
173, 174, 176, 193, 194
Chamaecytisus
austriacus 135
supinus 143
Chamaemoro-Empetretum hermaphroditi, fyt. 71
Chamaemoro-Pinetum mugo, fyt. 73
Chandalier algae submerged carpets, eu. pal. sm. 23
Chara
aspera 23, 24
braunii 23, 24
canescens 23, 24
contraria 24
delicatula 23, 24
globularis 23, 24
hispida 23, 24
vulgaris 23, 24
Charetea fragilis, fyt. 248
Charetum asperae, fyt. 23
Charetum braunii, fyt. 23
Charetum canescentis, fyt. 23
Charetum globularis, fyt. 23
Charetum hispidae, fyt. 23
Charetum vulgaris, fyt. 23
Charion asperae, fyt. 23, 248
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Charion canescentis, fyt. 23, 248
Charion fragilis, fyt. 23, 248
Charion vulgaris, fyt. 23, 248
Charophycae vegetation, biot. 23–24
Chasmophytic vegetation of calcareous cliffs and boulder screes,
biot. 78–79
Chasmophytic vegetation of calcareous rocky slopes, nat. 78
Chasmophytic vegetation of siliceous cliffs and boulder screes,
biot. 79–81
Chasmophytic vegetation on siliceous rocky slopes, nat. 79, 101, 102
Chelidonio-Robinion, fyt. 250
Chelidonium majus 51, 79
Chenopodion rubri, fyt. 52, 252
Chenopodium
ficifolium 39, 42, 54
glaucum 43, 44, 54, 156
hybridum 88
polyspermum 54
rubrum 39, 42, 44, 54
Chiloscyphus polyanthos 58, 59, 63
Chrysohypno-Trichophoretum alpini, fyt. 66
Chrysosplenietum oppositifolii, fyt. 61
Chrysosplenium
alternifolium 56, 60–62, 79, 83, 84, 175, 176
oppositifolium 61, 62, 175, 176
Cicerbita alpina 51, 96, 98–100, 104, 107, 173, 174, 193, 194, 222, 223
Cicuta virosa 34, 35
Cicuto-Caricetum pseudocyperi, fyt. 34
Cimicifuga europaea 84
Circaea
alpina 62, 83, 84, 176, 194
intermedia 176
lutetiana 176–178
Cirriphyllum
piliferum 117, 127
tommasinii 79
Cirsietum rivularis, fyt. 56, 115
equisetetosum telmateiae, fyt. 56
eriophoretosum latifoliae, fyt. 56
Cirsio heterophylli-Alchemilletum acutilobae, fyt. 111
Cirsio heterophylli-Filipenduletum, fyt. 117
Cirsio pannonici-Seslerietum calcariae, fyt. 136
Cirsium
acaule 138, 215, 216
brachycephalum 28, 29
canum 115–117, 123, 155, 156
heterophyllum 99, 111, 112, 115–118
oleraceum 115–118
palustre 115–117, 122, 123
pannonicum 138
rivulare 115–117
Cladietum marisci, fyt. 37
Cladium mariscus 37
Cladonia
arbuscula 72, 74, 90, 93, 94, 158, 160, 214, 230
bellidiflora 90, 93, 102–105
coccifera 214
convoluta 131, 136, 154
deformis 74
digitata 102, 230
foliacea 136, 140, 149, 153, 154
furcata 146, 148, 152, 153, 158
gracilis 215
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incrassata 230
portentosa 215
pyxidata 90, 102, 153
rangiferina 72, 74, 90, 93, 94, 158, 160, 211, 215
rangiformis 131, 136, 140, 149, 206
squamosa 215
stellaris 215
strepsilis 158
sulphurina 74, 230
symphycarpa 136, 154
uncialis 146, 158
Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris, fyt. 213
Cladonio-Callunetum, fyt. 157
Clearings with an undergrowth of the original forest, biot. 233
Clearings with nitrophilous vegetation, biot. 233
Clematis recta 137, 141, 200
Cliff vegetation in the Sudeten cirques, biot. 101–102
Cliffs and boulder screes, biot. 77–85, 254
Cliffs, screes and caves, biot. 77–88
Climacium dendroides 115, 117, 122, 123, 125
Clinopodium vulgare 141, 143, 168, 180, 186, 187, 200, 202
Closed alpine grasslands, biot. 90–91
Cnidion venosi, fyt. 119, 249
Cnidio-Violetum pumilae, fyt. 119
Cnidium dubium 119–121
Colchicum autumnale 123
Coleantho-Spergularietum echinospermae, fyt. 38
Coleanthus subtilis 38–40
Comaro-Caricetum cespitosae, fyt. 35
Conium maculatum 55
Conocephalum conicum 56, 57, 60, 62, 88
Continental deciduous thickets, nat. 169
Continental inundated meadows, biot. 119–120
Continental salt meadows, cor. 155
Continental steppes, sm. 133
Continental tall herb communities, eu. pal. sm. 120
Continental tall-forb vegetation, biot. 120–121
Convallaria majalis 81, 82, 143, 160, 161, 180, 182, 185–187, 195,
201, 202
Convallario-Vaccinietum myrtilli, fyt. 160
Convolvulo-Agropyrion, fyt. 252
Convolvulo-Epilobietum hirsuti, fyt. 54
Conyza canadensis 144, 145
Corallorhiza trifida 195
Corni-acereta, geobioc. 188
Corni-acereta fagi, geobioc. 188
Corni-fageta, geobioc. 194
Corni-querceta petraeae-pubescentis, geobioc. 167, 199
Corni-querceta petraeae-pubescentis humilia, geobioc. 169, 199
Corni-querceta petraeae-pubescentis-cerris arenosa, geobioc. 201
Corno-Quercetum, fyt. 199
Cornus
mas 167, 168, 186, 187, 199, 200
sanguinea 84, 168, 175, 177, 181, 182, 185, 187, 195, 200, 201,
215, 216
Corothamno-Brachypodietum pinnati, fyt. 136
Corrigiola litoralis 52–54
Cortusa matthioli 79
Corydalis
cava 177, 178
pumila 186, 187
Corylus avellana 84, 85, 167, 168, 180–183, 185, 187–189, 191,
192, 204

Corynephorion canescentis, fyt. 144, 145, 250
Corynephorus canescens 143, 145–150, 212
Corynephorus grasslands, cor. eu. pal. 145
Cotoneaster
integerrimus 78, 82, 84, 85, 168–170, 215
melanocarpus 169, 170
Cowberry pine-oak forests, pal. 210
Crambe tataria 135, 136
Crataegus
✕calycina 169
✕fallacina 169
laevigata 169, 180, 182, 187
lindmanii 169
✕macrocarpa 169
✕media 169
monogyna 169, 180, 182, 187, 199, 200
praemonticola 169
Cratoneurion, fyt. 56, 59, 235, 243
Cratoneuron
commutatum 57–60, 62
filicinum 58, 60–62
Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae, fyt. 62
Crepido-Calamagrostietum villosae, fyt. 96
Crepido-Juncetum acutiflori, fyt. 115
Crepis
biennis 110
conyzifolia 97, 126, 127
mollis
subsp. hieracioides 112, 116, 126, 127
subsp. mollis 97
paludosa 62, 106, 117, 118, 173, 174, 176, 194
praemorsa 141
Crooked-sedge swards and related communities, cor. 89, 90
Crypsietea aculeatae, fyt. 248
Crypsietum aculeatae, fyt. 43
Crypsietum schoenoidis, fyt. 43
Crypsis aculeata 43, 44
Cryptogramma crispa 80, 102, 103
Cryptogrammetum crispae, fyt. 102
Cucubalus baccifer 54, 55
Cuscuta
europaea 54, 55, 165
lupuliformis 54, 55
Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepium, fyt. 54
Cynancho vincetoxici-Seslerienion calcariae, fyt. 250
Cynancho-Calamagrostietum arundinaceae, fyt. 81
Cynodon dactylon 148, 149
Cynosurion, fyt. 112, 249
Cynosurus cristatus 113
Cynosurus pastures, biot. 112–114
Cyperetum flavescentis, fyt. 40
Cypero fusci-Juncetum bufonii, fyt. 38
Cypero-Spergularion salinae, fyt. 43, 248
Cyperus
flavescens 41
fuscus 38, 40, 42–44, 52, 54
michelianus 39, 40
Cyperus sedge tussocks, cor. pal. 34
Cystopteridion, fyt. 78, 247
Cystopteris fragilis 78–80, 83–85
Cytiso ruthenici-Pinion sylvestris, fyt. 215, 251
Cytisus
nigricans 82, 141, 170
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procumbens 135
scoparius 150
ãarovník
alpsk˘ 62, 84, 176, 194
paﬁíÏsk˘ 176, 178
prostﬁední 176
ãernohlávek
obecn˘ 114
velkokvût˘ 102, 138, 216
ãern˘‰
hajní 142, 143, 182
hﬁebenit˘ 141, 200
lesní 97
luãní 82, 160, 198, 202, 204, 208, 210, 212, 222, 225, 230
âern˘‰ová dubohabﬁina, potv. 180
ãertkus luãní 117, 123, 202
ãeﬁitka statná 136
ãesnek
hranat˘ 120, 123
chlumní horsk˘ 130, 131, 152, 154
medvûdí 178
plan˘ 152, 154
ãiãorka pestrá 86, 138, 143, 169, 170, 200
ãilimník
ãernající 82, 141, 170
nízk˘ 143
ãípek objímav˘ 220, 223
ãistec
bahenní 28, 36, 121
lesní 62, 174, 176
pﬁím˘ 131, 141, 170, 200
ãtyﬁzoubek prÛzraãn˘ 81
Dactylis
glomerata 50, 52, 109, 110, 112, 113, 123, 138, 168, 231
subsp. slovenica 99
polygama 178, 180, 182, 185–187, 201, 202
Dactylorhiza
incarnata 57, 65
majalis 57
traunsteineri 65
Damaged, inactive bogs, dominated by dense Molinia, eu. 76
Danthonia decumbens 128, 129, 147
Daphne mezereum 82, 100, 107, 191, 192, 195
Daphno mezerei-Aceretum pseudoplatani, fyt. 193
Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, fyt. 99
Dauco-Melilotion, fyt. 252
Daucus carota 110
Dealpine calciphile pale fescue grasslands, pal. 132
Degraded raised bogs, biot. nat. 76
Degradovaná vrchovi‰tû, biot. nat. 76, 236, 243, 246, 249
dûhel lesní 52, 117, 118, 163, 165
Delphinium elatum 99
Dense perennial grasslands and middle European steppes, sm. 130,
132, 133, 136, 138
Dentaria
bulbifera 185, 191, 192
enneaphyllos 191, 192
Dentario enneaphylli-Fagetum, fyt. 191
Dentario glandulosae-Fagetum, fyt. 191
Depressions on peat substrates, nat. 69
dûrkavka
Hartmanova 81
chluponosná 81
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istrijská 79
kulatá 79
podu‰kovitá 79, 131
Deschampsia cespitosa 90, 91, 95–97, 99, 106, 112, 114, 115, 117,
122, 123, 155, 156, 159, 160, 163, 176, 194
Deschampsio flexuosae-Abietetum, fyt. 196
Deschampsio-Cirsietum heterophylli, fyt. 115
Deschampsio-Senecionetum aquatici, fyt. 114
devaterník
‰ed˘ 133
velkokvût˘
prav˘ 101
tmav˘ 138
devûtsil
bíl˘ 52, 60, 62, 99, 166, 174, 190, 193, 194
Kablíkové 32, 50–52, 166
lékaﬁsk˘ 32, 50–52
Devûtsilové lemy horsk˘ch potokÛ, biot. 50–52, 235, 243, 253
Diantho deltoidis-Armerietum, fyt. 146
Diantho deltoidis-Festucetum rupicolae, fyt. 133
Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis, fyt. 79
Diantho lumnitzeri-Seslerion albicantis, fyt. 132, 250
Diantho moravici-Seslerietum albicantis, fyt. 132
Diantho serotini-Festucetum vaginatae, fyt. 148
Dianthus
arenarius subsp. bohemicus 146, 147
armeria 143
carthusianorum 139, 157, 158, 206, 217, 218
subsp. carthusianorum 130, 131, 136, 143, 147, 153, 154
deltoides 129, 147, 149, 150
gratianopolitanus 79, 80
moravicus 131
pontederae 131, 135, 136, 139
superbus 123, 202, 204
Dibaeis baeomyces 158
Dichostyli-Gnaphalietum uliginosi, fyt. 38
Dicranella palustris 56, 59, 62, 63
Dicranodontium denudatum 81
Dicrano-Pinetum, fyt. 213
Dicrano-Pinion, fyt. 213, 225, 229, 251
Dicranum
bergeri 72
bonjeanii 67
polysetum 210, 211, 214, 215, 227, 229, 230
scoparium 79, 82, 94, 104, 105, 160, 161, 197, 207, 208, 210,
211, 214, 215, 220, 222, 223, 227
Dictamnus albus 141, 200, 201
Didymodon tophaceus 60
Digitalis grandiflora 82, 96, 97, 143
Diphasiastrum alpinum 90, 92
Dipsacus
fullonum 55
laciniatus 55
Ditrichum flexicaule 132, 133
divizna
brunátná 136, 148
jiÏní rakouská 142
knotovitá 131, 136
dobromysl obecná 86, 141, 143, 200
Doronicum austriacum 51, 99, 173, 174
Dorycnio sericei-Caricetum humilis, fyt. 133, 135
Dorycnium germanicum 131, 135, 136, 217, 218
Doubravy s kruãinkou chlupatou, biot. 205

Cytisus procumbens – Epilobium alsinifolium

Draba nemorosa 153
drabík stromkovit˘ 115, 117, 123, 125
Drepanocladion exannulati, fyt. 66, 249
Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae, fyt. 74
Drepanoclado revolventis-Caricetum diandrae, fyt. 66
Drepanoclado revolventis-Caricetum lasiocarpae, fyt. 66
Drepanocladus
aduncus 20, 21
exannulatus 20, 21, 63, 68, 70
fluitans 20, 21, 72, 74, 75
revolvens 66, 67
vernicosus 70
drobniãka
bezkoﬁenná 17
Starkeova 153
drobnokvût pobﬁeÏní 53, 54
drob˘‰ek nejmen‰í 41
Drosera
anglica 70, 74, 75
intermedia 70
✕obovata 72, 75
rotundifolia 66, 68–72, 74–76
Druhovû bohaté smilkové louky, nat. 237, 243
Dry acidophilous oak forests, biot. 207–208
Dry grasslands, biot. 129–140
Dry heaths, cor. eu. 157
Dry herbaceous fringes, biot. 140–142
Dry lowland and colline heaths, biot. 157–158
Dry pine forests, biot. 213–218
Dryopteridetum robertianae, fyt. 85
Dryopterido dilatatae-Fagetum, fyt. 196
Dryopterido dilatatae-Piceetum, fyt. 219
Dryopterido-Athyrion, fyt. 99, 247
Dryopteris
carthusiana 171, 210, 225
cristata 27, 162, 172
dilatata 80, 82, 104, 105, 108, 197, 198, 219–223
filix-mas 79, 80, 82, 84, 85, 96, 99, 100, 107, 108, 191–194, 198
dﬁípatka horská 220, 222, 223
dﬁi‰Èál obecn˘ 168, 217, 218
dub
cer 198, 200, 202
letní 119, 173, 175, 176, 178, 180–183, 187, 197, 198, 200–204,
208, 210–212, 225, 240, 244
‰ipák 198–201, 205
zimní 180–187, 192, 198–201, 204–208, 210–214, 217, 218
Dubohabﬁiny, biot. sm. 180–187, 240, 246
Dubohabﬁiny asociace Galio-Carpinetum, nat. 240, 244
dutohlávka
bodlavá 131, 136, 140, 149, 206
bradavkovitá 158
ãervcová 214
endiviolistá 131, 136, 154
horská 215
hvûzdovitá 146, 158
chudobkokvûtá 90, 93, 103, 105
jeÏovitá 215
lesní 72, 74, 90, 94, 158, 160, 214, 230
listovitá 136, 140, 149, 154
modrozelená 158
pohárovitá 90, 153
prstitá 230
ra‰elinná 230

rozsochatá 146, 148, 153, 158
sírová 74, 230
sobí 72, 74, 90, 94, 158, 160, 211, 215
‰tíhlá 215
‰upinatá 215
znetvoﬁená 74
dvoj‰títek hladkoplod˘ promûnliv˘ 80, 133, 216, 218
dvouhrotec
bahenní 67
BergerÛv 72
ãeﬁit˘ 211, 215, 227, 230
chvostnat˘ 82, 94, 105, 161, 208, 211, 215, 220, 223
dvouzubec
ãernoplod˘ 53, 54
nicí 54
paprsãit˘ 40
trojdíln˘ 32, 54
Dwarf annual siliceous grasslands, cor. eu. pal. 144
Dwarf mountain pine scrub, cor. 104
Dwarf spike-rush communities, cor. pal. sm. 38
dymnivka
dutá 178
nízká 187
Dystrophic water bodies, eu. pal. 20
Dystrophic waters, cor. 20
ìáblík bahenní 34, 35, 172
Eastern oak-hornbeam forests, cor. 183, 185
Eastern white oak woods, eu. 199
Echinochloa crus-galli 52, 54
Echinocystis lobata 55
Echium vulgare 131
Elatine
alsinastrum 39, 40
hexandra 40, 46
hydropiper 31, 38, 40, 46
triandra 31, 38, 40, 46
Eleocharis
acicularis 31, 40, 45, 46
mamillata 20
ovata 27, 38–40, 45
palustris 30, 31, 36
quinqueflora 57, 65
uniglumis 28, 29, 120
Eleocharis acicularis spol., fyt. 45
Eleocharitetum palustris, fyt. 29
Eleocharitetum pauciflorae, fyt. 64
Eleocharition soloniensis, fyt. 38, 40, 248
Elodea canadensis 15–17, 22–24, 233
Elodeetum canadensis, fyt. 15
Elymus caninus 50, 52, 165
Elytrigia
intermedia 136
repens 51, 114, 115, 155, 156, 168
Empetro hermaphroditi-Juncetum trifidi, fyt. 92
Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci, fyt. 71
Empetrum
hermaphroditum 72–74, 90–92
nigrum 72
Encalypta streptocarpa 78, 79, 133
Epilobietea angustifolii, fyt. 251
Epilobio alsinifolii-Philonotidetum seriatae, fyt. 62
Epilobium
alsinifolium 62, 63

273

Rejstﬁík

angustifolium 49, 82, 166
ciliatum 39
collinum 86
dodonaei 86
hirsutum 33, 55, 117, 118, 166
montanum 79, 190
palustre 59, 67, 69, 123, 124
parviflorum 33
roseum 50
Epipactis
atrorubens 203, 215, 216
helleborine 195
palustris 57, 66, 67
Equisetetum fluviatilis, fyt. 26
Equiseto-Piceetum, fyt. 220
Equisetum
arvense 61, 62, 166
fluviatile 26, 27, 56–59, 68, 69, 162, 163
✕moorei 146, 147
palustre 56
sylvaticum 61, 62, 107, 175, 176, 221, 222, 225
telmateia 56, 57, 60–62
Eragrostion, fyt. 252
Erica herbacea 159
Erico-Pinetea, fyt. 251
Erico-Pinion, fyt. 217, 251
Eriophorion gracilis, fyt. 68, 249
Eriophoro vaginati-Pinetum sylvestris, fyt. 227
Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, fyt. 71
Eriophorum
angustifolium 20, 56, 57, 64, 67–69, 74, 75, 162, 227, 228
gracile 68, 69
latifolium 56, 57, 64–67
vaginatum 69, 71, 72, 74, 76, 220–222, 224, 226–230
Erodium cicutarium 154
Erophila
spathulata 153, 154
verna 151, 153, 154
Eryngium campestre 136, 147
Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae, fyt. 133
Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris, fyt. 146
Erysimo diffusi-Festucetum ovinae, fyt. 146
Erysimo wittmannii-Hackelion, fyt. 87, 252
Erysimum
crepidifolium 136
diffusum 148, 149
Eucladium verticillatum 57, 60
Eu-Fagenion, fyt. 191, 251
Euhydrophytic river vegetation, pal. 21
Euonymus
europaea 168, 175
verrucosa 84, 168, 186, 187
Eupatorium cannabinum 61, 62, 123, 124
Euphorbia
amygdaloides 184, 185
cyparissias 130, 131, 133, 136, 139, 141, 143, 147–150, 153, 154,
168, 170, 200, 206, 211, 212
epithymoides 141
lucida 120, 121
Euphorbio cyparissiae-Callunetum, fyt. 157
Euphorbio-Callunion, fyt. 157, 249
Euphorbio-Festucetum pallentis, fyt. 130
Euphrasia
rostkoviana 113
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stricta 139
Eurhynchium hians 111, 112, 115, 118, 125, 138
European dry heaths, pal. nat. sm. 157, 159, 160
Euro-Siberian annual river mud communities, cor. eu. pal. 52
Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards, eu. 25, 38, 40, 42
Euro-Siberian perennial amphibious communities, eu. sm. 25, 45
Euro-Siberian quillwort swards, cor. pal. 25
Euro-Siberian rock debris swards, eu. 151, 153
Euro-Siberian steppe oak woods, eu. nat. 200, 201, 203, 205
Eurosibiﬁská vytrvalá obojÏivelná spoleãenstva, sm. 234, 235, 245
Eurosibiﬁské stepní doubravy, nat. 240, 244
Eutrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ, biot. 29–31, 234, 248
Eutrofní vlhké trávníky, sm. 237, 246
Eutrophic humid grasslands, cor. pal. sm. 114, 115, 117, 119, 123
Eutrophic vegetation of muddy substrata, biot. 29–31
Eutrophic water bodies, eu. 15
Eutrophic waterbodies, pal. 15
Eutrophic waters, cor. 15
Evropská suchá vﬁesovi‰tû, nat. sm. 239, 242, 245
Extensive hay meadows of the plain to submontane levels, nat. 109
Extensively managed fields, biot. 231
Extenzivnû obhospodaﬁovaná pole, biot. 231, 241, 252
Extenzivní seãené louky níÏin aÏ podhÛﬁí, nat. 237, 243
Fageta abietino-piceosa, geobioc. 196
Fageta abietino-quercina, geobioc. 167, 196
Fageta aceris, geobioc. 167, 191
Fageta dealpina, geobioc. 188, 194
Fageta humilia, geobioc. 191, 196
Fageta paupera, geobioc. 191, 196
Fageta piceoso-abietina, geobioc. 196
Fageta quercina, geobioc. 196
Fageta quercino-abietina, geobioc. 196
Fageta tiliae, geobioc. 167, 194
Fageta tiliae-aceris, geobioc. 167, 194
Fageta tiliae humilia, geobioc. 194
Fageta typica, geobioc. 167, 191
Fagetum nudum 190
Fagi-abieta, geobioc. 191, 196
Fagi-abieta piceae, geobioc. 191, 196
Fagi-acereta, geobioc. 188, 193
Fagi-acereta humilia, geobioc. 188, 193
Fagion, fyt. 191, 193, 194, 251
Fagi-querceta, geobioc. 207
Fagi-querceta aceris, geobioc. 167, 181, 184
Fagi-querceta dealpina, geobioc. 188
Fagi-querceta humilia, geobioc. 167, 207
Fagi-querceta tiliae, geobioc. 167, 181, 184
Fagi-querceta tiliae humilia, geobioc. 199
Fagi-querceta typica, geobioc. 167, 181, 184
Fagus sylvatica 184, 185, 187–196, 198, 219, 222
Fallopia dumetorum 54, 55, 86
Fallopio-Cucubaletum bacciferi, fyt. 54
Fens and transitional mires, biot. 64–70
Fen-sedge beds, cor. eu. pal. sm. 37
Festuca
altissima 190–194
amethystina 202
arundinacea 155, 156
brevipila 143, 147, 212
capillata 128
filiformis 129, 143, 147
gigantea 61, 62, 173, 174, 176–178
heterophylla 180, 182, 185–187

Epilobium angustifolium – Gentiana pannonica

ovina 80, 125, 128, 129, 138, 139, 143, 147, 149, 150, 152, 157,
158, 202–208, 211–214, 218
pallens 80, 130–133, 137, 153, 154, 206, 214
pratensis 109, 110, 113, 115, 117, 122–124, 155, 156
psammophila 146, 147
rubra 60, 109–113, 115, 117, 122, 123, 125–128, 143, 144,
147, 168
rupicola 120, 134, 136, 138, 139, 141, 143, 147, 170, 200
supina 89–92, 94, 101–103
tenuifolia 125
vaginata subsp. dominii 143, 148, 149
valesiaca 134, 136, 153, 154
versicolor 101
Festuca sand grasslands, biot. 146–148
Festucetum ovinae, fyt. 149
Festucion valesiacae, fyt. 133, 250
Festuco altissimae-Fagetum, fyt. 191
Festuco glaucae-Sedetum acris, fyt. 149
Festuco ovinae-Quercetum roboris, fyt. 211
Festuco supinae-Nardetum, fyt. 90
Festuco supinae-Polytrichetum piliferi, fyt. 102
Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli, fyt. 93
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, fyt. 133
Festuco-Brachypodietum pinnati, fyt. 136
Festuco-Brometalia, fyt. 133, 136, 138
Festuco-Brometea, fyt. 250
Festuco-Cynosuretum, fyt. 112
Ficaria bulbifera 164, 165, 175, 177, 178
Filagini-Vulpietum, fyt. 144
Filago
arvensis 145
minima 145, 146
Filipendula
ulmaria
subsp. picbaueri 120, 121
subsp. ulmaria 50, 52, 117, 118, 163, 165, 176
vulgaris 138
Filipendulenion, fyt. 117, 249
Filipendulo-Caricetum buekii, fyt. 115
Filipendulo-Epilobietum hirsuti, fyt. 117
Filipendulo-Geranietum palustris, fyt. 117
Filipendulo-Menthetum longifoliae, fyt. 117
Fissidens
adianthoides 58, 66
dubius 79, 138
gracillifolius 60
taxifolius 62
Flood swards and related communities, cor. eu. pal. 123
Fontinalis
antipyretica 21–24
kindbergii 24
squamosa 21, 22
Forest fringe vegetation, biot. 140–143
Forest plantations of allochtonous trees, biot. 232
Forest springs with tufa formation, biot. 59–60
Forest springs without tufa formation, biot. 61–62
Forests, biot. 9, 171–230, 254
Forest-steppe pine forests, biot. 215–217
Formace jalovce obecného, nat. 238, 239, 243
Formace pobﬁeÏních vrbin, sm. 235, 239, 240, 246
Fragaria
moschata 143, 168
vesca 86, 143, 168, 182–184, 204

viridis 120, 136, 138, 141, 170, 200, 215
Fragario-Festucetum rupicolae, fyt. 133
Frangula alnus 64, 162, 163, 171, 172, 178, 182, 202, 204, 206, 208,
210, 211, 213–218, 221, 223–227
Fraxini-acereta, geobioc. 188
Fraxini-alneta, geobioc. 174
Fraxini-alneta aceris, geobioc. 174
Fraxini-querceta roboris-aceris, geobioc. 176
Fraxino pannonicae-Carpinetum, fyt. 186
Fraxino pannonicae-Ulmetum, fyt. 176
Fraxino-Populetum, fyt. 176
Fraxinus
angustifolia subsp. danubialis 173, 177, 178
excelsior 168, 173, 175–178, 188, 190–192, 232, 240, 244
Free-floating vegetation, cor. pal. 15
Frogbit rafts, sm. 15
Fulgensia fulgens 136, 153, 154
Fumana procumbens 131
Gagea
bohemica 151, 153
lutea 177, 178
Gageo bohemicae-Veronicetum dillenii, fyt. 151
Galanthus nivalis 177, 178
Galega officinalis 55
Galeobdolon
luteum 83, 84, 182, 183, 185, 187, 190–192
montanum 51
Galeopsietalia ladani, fyt. 102, 237, 244
Galeopsietum angustifoliae, fyt. 85
Galeopsion segetum, fyt. 85, 247
Galeopsis
angustifolia 85, 86
ladanum 85, 86
Galio-Abietenion, fyt. 191, 251
Galio-Alliarion, fyt. 253
Galio-Carpinetum oak hornbeam forests, nat. 180, 182
Galio-Urticetea, fyt. 253
Galium
album 86, 110, 168
aparine 55, 165, 168, 176–179
boreale subsp. boreale 97, 101, 122, 123, 202, 204
glaucum 131, 141, 170, 200
odoratum 182, 184–187, 190–195, 201
palustre 26, 27, 31, 33, 35–37, 59, 163, 171, 172, 179
pumilum 125, 128, 129
rivale 55
rotundifolium 192, 197, 209
saxatile 126, 128, 129
schultesii 183–185
sylvaticum 182, 187, 195
verum 120, 138, 139, 147, 149, 150, 218
Genista
germanica 160, 208
pilosa 157, 158, 206, 214, 240, 244
tinctoria 143, 206, 208, 216
Genistion, fyt. 92, 157, 159, 249
Genisto germanicae-Callunetum, fyt. 159
Genisto germanicae-Quercion, fyt. 205, 207, 208, 210, 211, 251
Genisto pilosae-Quercetum petraeae, fyt. 205
Genisto tinctoriae-Stipetum joannis, fyt. 133
Gentiana
asclepiadea 92–94, 96, 97, 104, 108, 111, 112, 125, 126
pannonica 100, 125, 126
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pneumonanthe 123
punctata 125, 126
Gentiano germanicae-Koelerietum pyramidatae, fyt. 136
Gentiano pneumonanthis-Molinietum litoralis, fyt. 122
Geranio-Anemonetum sylvestris, fyt. 140
Geranio-Dictamnetum, fyt. 140
Geranion sanguinei, fyt. 140, 250
Geranio-Trifolietum alpestris, fyt. 140
Geranio-Trisetetum, fyt. 111
Geranium
palustre 117, 118
pratense 110
pusillum 154
robertianum 60, 78–80, 83, 84, 86, 168, 188
sanguineum 141, 170, 200, 202
sylvaticum 52, 99, 104, 108, 111, 112
Geum
rivale 117, 176
urbanum 168, 173, 174, 176–178, 183, 187
Glaux maritima 155, 156
Glechoma hederacea 114, 115, 165, 173, 176–179
Globularia bisnagarica 215, 216
Glyceria
declinata 32, 33
fluitans 30–33, 58, 59
maxima 26–28, 172, 179
nemoralis 32, 33, 62, 166
notata 32, 33, 59
Glycerietum fluitantis, fyt. 32
Glycerietum maximae, fyt. 26
Glycerietum nemoralis-plicatae, fyt. 32
Glycerietum plicatae, fyt. 32
Glycerio fluitantis-Oenanthetum aquaticae, fyt. 29
Glycerio-Sparganietum neglecti, fyt. 32
Gnaphalium
supinum 94, 95
sylvaticum 126
uliginosum 38, 40–43, 45, 47, 54
Gratiola officinalis 119, 120
Gratiolo-Caricetum suzae, fyt. 119
Gravel bank thickets and woods, cor. pal. 165
Great medio-European fluvial forests, sm. 176
Grimmia
hartmannii 81
orbicularis 79
pulvinata 79, 131
tergestina 79
trichophylla 81
Groenlandia densa 17
Groenlandietum densae, fyt. 15
Gymnadenia
conopsea 126, 215, 216
densiflora 57, 65
Gymnadenio-Nardetum, fyt. 127
Gymnocarpium
dryopteris 80, 191–194, 197, 198, 222
robertianum 78, 79, 84–86
Gymnocolea inflata 72, 74, 75
Gypsophila
fastigiata 143, 145–147, 212, 215, 216
muralis 38, 40, 41
Gypsophilo muralis-Juncetum bufonii, fyt. 40
Gypsophilo muralis-Potentilletum supinae, fyt. 40
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Habitats strongly influenced or created by man, biot. 231–233, 254
habr obecn˘ 175, 180–189, 192, 205, 206
Habrové a lipové doubravy, fyziot. 180, 182, 183, 186
Hackelia deflexa 88
Hacquetia epipactis 184, 185
Hadcová sleziníková doubrava, potv. 205
Hadcov˘ penízkov˘ bor, potv. 217
hadí mord
maloúborn˘ 156
nízk˘ 123, 129
hadinec obecn˘ 131
hájovka
chluponosná 117, 127
Vaucherova 79
Halophile clubrush beds, cor. eu. pal. 28
Halophilous reed and sedge beds, biot. 28–29
halucha vodní 19, 30, 31
Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation, nat. 23
Hard water springs, sm. 56, 59
Hardwood forests of lowland rivers, biot. 176–178
havez ãesnáãková 63, 98–100, 105, 106, 108, 194, 223
Hedera helix 79, 195
hedvábitec
hladk˘ 79
prav˘ 79, 102
Hedwigia ciliata 79, 81
Hedysaro hedysaroidis-Molinietum, fyt. 101
Hedysarum hedysaroides 101
Heleochloa schoenoides 38, 43, 44
Helianthemo cani-Caricetum humilis, fyt. 130
Helianthemo cani-Festucion pallentis, fyt. 130, 250
Helianthemo cani-Seslerietum calcariae, fyt. 132
Helianthemum
canum 132, 133
grandiflorum
subsp. grandiflorum 101
subsp. obscurum 138
Helianthus
annuus 52
tuberosus 55
Helichryso-Festucetum pallentis, fyt. 130
Helichrysum arenarium 147–149
Helosciadietum, fyt. 32
Hepatica nobilis 181, 182, 184, 195, 203, 204
Heracleum sphondylium 50, 52, 110
Herbaceous fringes of lowland rivers, biot. 54–55
Herbaceous ruderal vegetation outside human settlements, biot. 232
Herb-rich beech forests, biot. 191–193
Hercynian acid snow patch communities, pal. 94
Hercynian dwarf mountain pine scrub, eu. pal. 104
Hercynian high montane fern communities, pal. 99
Hercynian oak-hornbeam forests, biot. 180–182
Hercynian Scots pine forests, cor. pal. 213
Hercynian slope forests, cor. eu. pal. 188
Hercynian subalpine spruce forests, eu. pal. sm. 219, 220, 222
Hercynian summital mat-grass swards, cor. 125
Hercynian tall herb communities, pal. 98
Hercynian Vaccinium heaths, cor. pal. 159, 160
Hercynio-alpine tall herb communities, cor. 98, 99
Hercynio-Carpathian grey alder galleries, pal. 173
Hercynio-Carpathian Silesian willow brush, pal. 107
Hercynské dubohabﬁiny, biot. 180–182, 185, 187, 240, 244, 246, 251
Hercynské subalpínské smrãiny, sm. 241, 246

Gentiana pneumonanthe – Hyperico-Polygaletum

Herniaria glabra 153
heﬁmánek terãovit˘ 41
Hieracio pallidi-Pinetum, fyt. 213
Hieracium
alpinum 89–92, 125, 126
echioides 131
iseranum 126, 127
lachenalii 206–208
laevigatum 210
murorum 181, 182, 184, 185, 187, 195, 198, 204, 206–208,
214, 216
pilosella 125, 129, 139, 143, 145–147, 149, 150, 153, 154, 157,
158, 206, 212, 214
rothianum 131
sabaudum 184, 185, 206–208
schmidtii 80, 131, 214
Hildebrandia rivularis 21, 22
Hippuridetum vulgaris, fyt. 29
Hippuris vulgaris 30, 31
hlad˘‰
andûlikov˘ 99
prusk˘ 202
‰irolist˘ 82, 84, 141
hlaváã
fialov˘ 82
leskl˘ prav˘ 102
‰edav˘ 217
Ïlutav˘ 136
hledíãek men‰í 49, 86
hlevík teãkovan˘ 41
hlístník hnízdák 195
hlízovec LoeselÛv 65
hloh
jednosemenn˘ 182, 187, 200
obecn˘ 182, 187
hluchavka skvrnitá 179, 190
Holcetum lanati, fyt. 114
Holcus
lanatus 58, 59, 109, 110, 114, 115, 117, 122, 123, 232
mollis 58, 59, 112
Holosteum umbellatum 151, 153, 154
Homalothecium
lutescens 138
nitens 58, 66, 67
philippeanum 79
sericeum 79, 102
Homogyne alpina 90–94, 97, 104, 105, 125, 126, 193, 197, 219–223
Hordelymus europaeus 191, 192
Horské klenové buãiny, biot. 193–194, 240, 244, 246, 251
Horské ol‰iny s ol‰í ‰edou, biot. 173–174, 239, 244, 246, 251
Horské papratkové smrãiny, biot. 222–223, 241, 244, 246, 251
Horské seãené louky, nat. 237, 243
Horské smilkové trávníky s alpínsk˘mi druhy, biot. 126–127, 237,
243, 246, 249
Horské troj‰tûtové louky, biot. 111–112, 237, 243, 249
Horské tﬁtinové smrãiny, biot. 219–220, 241, 244, 246, 251
hoﬁec
hoﬁepník 123
‰umavsk˘ 100, 126
teãkovan˘ 126
tolitovit˘ 92, 94, 97, 108, 112, 126
Hottonia palustris 18, 19, 30, 31, 35, 172, 234, 245
Hottonietum palustris, fyt. 18

Houseleek communities, sm. 151, 153
hrachor
bahenní 120
ãern˘ 182, 185, 187, 204
horsk˘ 112
lecha 181, 182, 185, 187, 190, 195
luãní 120, 123
panonsk˘ chlumní 200
Hrachorová a/nebo kamejková doubrava, potv. 199
hrhovka
hru‰kovitá 40
kulovitá 40
hrotnosemenka
bílá 70, 228
hnûdá 70
hruboÏebrec
kapradinov˘ 58, 60, 62
promûnliv˘ 58, 60
hru‰eÀ polniãka 168
hru‰tice jednostranná 195
Humulus lupulus 54, 55, 165, 172, 175, 179
Huperzia selago 80, 90, 92, 161, 197, 219, 220, 223
huseníãek rolní 152
huseník ou‰kat˘ 154
hvûzdnatec zubat˘ 185
hvûzdnice
alpská 80, 101
chlumní 141, 200, 216
slanistá panonská 29, 156
zlatovlásek 135, 216
hvûzdo‰
háãkat˘ 19, 21, 22
jarní 19, 31, 40, 46
kaluÏní 19, 31
mnohotvar˘ 19
podzimní 18, 19
hvozdíãek prorostl˘ 153
hvozdík
kartouzek 139, 158, 206, 218
prav˘ 131, 136, 147, 153, 154
kropenat˘ 129, 147, 150
píseãn˘ ãesk˘ 146, 147
PontederÛv 131, 136, 139
py‰n˘ 123, 202, 204
siv˘ 80
svazãit˘ 143
hyãovka lámavá 81
Hydrocharis morsus-ranae 15–17, 234, 245
Hydrocharitetum morsus-ranae, fyt. 15
Hydrocharition, fyt. 15, 234, 242, 247
Hydrocotyle vulgaris 70
Hydrophilous tall herb fringe communities, nat. 50, 54, 96, 98, 99,
117, 120
Hygrofilní (mokﬁadní a pobﬁeÏní) kﬁoviny a lesy, fyziot. 162, 163, 165,
171, 173, 174, 176, 178, 224
Hygrofilní aÏ mezofilní louky a pastviny, slaniska, fyziot. 43, 109, 111,
112, 114, 115, 117, 119, 120, 122, 155
Hylocomium splendens 74, 105, 217, 218, 227, 229, 230
Hylotelephium maximum 80, 85, 86, 131, 170, 206
Hyperico humifusi-Spergularietum rubrae, fyt. 40
Hyperico perforati-Festucetum valesiacae, fyt. 133
Hyperico perforati-Scleranthion perennis, fyt. 138, 149, 151, 250
Hyperico-Polygaletum, fyt. 127
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Hypericum
humifusum 41
maculatum 112, 125, 127, 128
montanum 143
perforatum 136, 138, 139, 141, 149, 150, 157, 158, 206, 211, 212
tetrapterum 33, 124
Hypno tamariscini-Festucetum duriusculae, fyt. 149
Hypnum
cupressiforme 81, 82, 129, 138, 140, 157, 158, 180, 190, 202,
203, 206, 209, 215, 220, 222
pratense 66, 67
Hypochoeris
glabra 145
radicata 113, 144, 145, 147, 149, 150
uniflora 97, 125, 126
Chasmofytická vegetace silikátov˘ch skalnat˘ch svahÛ, nat. 236,
237, 244
Chasmofytická vegetace vápnit˘ch skalnat˘ch svahÛ, nat. 236, 244
chmel otáãiv˘ 55, 172, 179
chmerek
mnohoplod˘ 146, 150, 153
roãní 153, 154
vytrval˘ 150, 152, 153, 158
chrastavec
KitaibelÛv 111, 138
kﬁovi‰tní 143
lesní 174
rolní 110, 138, 143
chrastice rákosovitá 31–33, 35, 36, 49, 50, 52–55, 99, 121, 165, 179
chrpa
ãekánek 138, 216
latnatá 131, 136, 139, 152, 154
luãní 156
parukáﬁka 112
chudina hajní 153
chudozubík BrownÛv 88
Icmadophila ericetorum 73, 74, 230
Illecebrum verticillatum 38, 41
Impatiens
glandulifera 32, 33, 42, 51, 53, 55
noli-tangere 61, 62, 83, 84, 171, 174, 176–178, 190, 192, 197
Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae, fyt. 123, 253
Important orchid sites, nat. 133, 136, 138
Inland dune pioneer grasslands, cor. pal. 145
Inland dune siliceous grasslands, cor. pal. 144, 146
Inland salt marshes, biot. 155–156
Inland salt meadows, nat. 155
Inland sand dunes, sm. 144–146
Intensively managed fields, biot. 231
Intensively managed meadows, biot. 231–232
Intenzivnû obhospodaﬁovaná pole, biot. 231, 241, 252
Intenzivnû obhospodaﬁované louky, biot. 110, 113, 115, 231–232,
241, 252
Intermittently wet Molinia meadows, biot. 122–123
Inula
britannica 119, 120, 156
ensifolia 135, 200
hirta 141
oculus-christi 135
salicina 120, 143, 215, 216
Inulo oculi-christi-Stipetum pulcherrimae, fyt. 133, 135
Iridetum sibiricae, fyt. 117
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Iris
aphylla 80
pseudacorus 27, 35, 36, 162, 171, 172, 179
pumila 131, 135, 136
sibirica 117–120, 123
variegata 201, 202
Isoëtes
echinospora 25
lacustris 25
Isoëtes lacustris spol., fyt. 25
Isoëtes vegetation, biot. 25
Isoëtetum echinosporae, fyt. 25
Isoëtion lacustris, fyt. 25, 248
Isoëto-Littorelletea, fyt. 248
Isoëto-Nanojuncetea, fyt. 25, 38, 40, 42, 45, 234, 235, 242, 248
Isolepis setacea 41
Isopyrum thalictroides 185
jahodník
obecn˘ 86, 143, 168, 182, 183, 204
trávnice 136, 138, 141, 170, 200
truskavec 143, 168
jalovec obecn˘ 112, 128, 137, 158, 159, 216, 238
janovec metlat˘ 150
jarmanka vût‰í 112
jarva Ïilnatá 120
jasan
úzkolist˘ podunajsk˘ 177, 178
ztepil˘ 168, 175, 176, 178, 190, 192, 240, 244
Jasanová ol‰ina, lest. 174
Jasanovo-ol‰ové lesy stﬁedoevropsk˘ch vodních tokÛ, sm. 240, 246
Jasione montana 138, 139, 143, 145, 148–150, 152, 153, 157,
158, 206
Jasiono montanae-Festucetum ovinae, fyt. 138, 149
jaterník trojlaloãn˘ 182, 184, 195, 204
javor
babyka 168, 178, 180, 182, 185–187, 200, 201
klen 100, 173, 176, 188, 189, 192–194, 198, 218
mléã 176, 189, 192
Javorová jasenina br‰licová na hlinitém deluviu, lest. 174
jeãmenka evropská 192
jedle bûlokorá 192, 198, 209, 220
Jedliny a buãiny, fyziot. 191, 193, 194, 196
Jednoletá vegetace písãin, biot. 144–145, 152, 238, 242, 247,
250, 252
Jednoletá vegetace vlhk˘ch pískÛ, biot. 40–41, 231, 235, 242, 245,
248
jehlice trnitá 138, 156
jelení jazyk celolist˘ 79, 84, 189, 190
jeﬁáb
bﬁek 186, 187, 200
muk 85, 170
ptaãí 223
olysal˘ 104, 105, 108
prav˘ 80, 82, 161, 168, 194, 208, 210, 211, 220, 221, 225
Jeskynû, biot. sm. 87–88, 236, 247, 252
Jeskynû nepﬁístupné veﬁejnosti, biot. nat. 236, 244
Jeskynû pﬁístupné veﬁejnosti, biot. 236
jestﬁabina lékaﬁská 55
jestﬁábník
alpsk˘ 90–92, 126
bled˘ 80, 131, 214
hadincovit˘ 131
hladk˘ 210

Hypericum humifusum – klikva maloplodá

chlupáãek 129, 139, 146, 147, 149, 150, 153, 154, 158, 206,
212, 214
jizersk˘ 127
LachenalÛv 206, 208
savojsk˘ 185, 206, 208
‰tûtinat˘ 131
zední 182, 185, 187, 195, 198, 204, 206, 208, 214, 216
jetel
alpínsk˘ 141, 200, 202, 204, 206, 212
horsk˘ 138
jahodnat˘ 156
ladní 139, 148
luãní 111, 114
plaziv˘ 114
pochybn˘ 111, 145
prostﬁední 142, 143, 169
rolní 145, 148, 150, 153
zvrhl˘ 115
jeÏatka kuﬁí noha 54
jílek
mnohokvût˘ 231
vytrval˘ 113
jilm
drsn˘ 180, 190, 192
habrolist˘ 176, 178, 187
vaz 178
Jilmová doubrava, potv. 176
Jilmová jasenina, potv. 176
Jilmov˘ luh, lest. 176
jílovka luãní 67
jinoﬁadec kadeﬁav˘ 102, 103
jirnice modrá 118
jitrocel
chudokvût˘ 40, 41, 43, 44, 54
kopinat˘ 139, 147, 150
píseãn˘ 145
prostﬁední 138
pﬁímoﬁsk˘ brvit˘ 156
vût‰í 114
Jovibarba globifera 130, 131, 151, 153, 154, 239, 245
Juncetea trifidi, fyt. 247
Juncetum atrati, fyt. 119
Juncetum effusi, fyt. 123
Juncetum subnodulosi, fyt. 64
Juncion trifidi, fyt. 89, 92, 102, 247
Junco filiformis-Polygonetum bistortae, fyt. 115
Junco filiformis-Sphagnetum recurvi, fyt. 68
Junco gerardii-Scorzoneretum parviflorae, fyt. 155
Junco inflexi-Menthetum longifoliae, fyt. 123
Junco tenageiae-Radioletum linoidis, fyt. 40
Junco-Molinietum caeruleae, fyt. 122
Juncus
articulatus 33, 59, 124
atratus 119, 120
bufonius 32, 38–43, 52, 54
bulbosus 25, 45, 46, 59, 70
capitatus 38, 41
compressus 156
conglomeratus 122–124
effusus 33, 59, 115, 117, 122–124, 198
filiformis 69, 115–117
gerardii 28, 29, 155, 156
inflexus 57, 123, 124

sphaerocarpus 42, 43
squarrosus 129
subnodulosus 37, 57, 65
tenageia 41
trifidus 90, 92, 103
Juncus bulbosus communities, pal. 45
Junipero communis-Cotoneastretum integerrimae, fyt. 169
Juniperus communis 112, 128, 136, 137, 157, 159, 215, 216, 238,
239, 243
Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands,
nat. 136, 157, 159
Jurinea
cyanoides 143, 146, 147
mollis 135, 136
Jurineo cyanoidis-Koelerietum glaucae, fyt. 145
kakost
bahenní 118
krvav˘ 141, 170, 200, 202
lesní 52, 99, 108, 111, 112
luãní 110
maliãk˘ 154
smrdut˘ 60, 79, 80, 84, 86, 168
kalina
obecná 216
tu‰alaj 168, 200
kaluÏník ‰ruchov˘ 40, 43, 46
kamejka modronachová 141, 187, 200, 201
kam˘‰ek obecn˘ 146, 148
kamy‰ník
polní 29
pﬁímoﬁsk˘ 29, 156
kamziãník rakousk˘ 99, 174
kapraì
hﬁebenitá 27, 172
laloãnatá 84
osténkatá 210, 225
rozloÏená 80, 82, 105, 108, 198, 219, 220, 223
samec 79, 80, 82, 84, 85, 99, 100, 108, 192, 194, 198
kapradina hrálovitá 79, 102
kapradiník baÏinn˘ 34, 35, 172
kapradinka skalní 81
kapraìovka podhoﬁankovitá 79
karbinec evropsk˘ 27, 172
károvka hrotitá 115, 117, 123, 125
Karpatské dubohabﬁiny, biot. 10, 183–185, 240, 244, 246, 251
katrán tatarsk˘ 135, 136
kavyl
IvanÛv 136
jiÏní 136
olysal˘ 136
píseãn˘ 148, 149
sliãn˘ 134–136
SmirnovÛv 136
tenkolist˘ 136
vláskovit˘ 134–136
kerblík lesní 118, 178, 179, 232
klaminka keﬁíãkovitá 79
klamonoÏka bahenní 67, 69, 72, 117, 227, 230
klanoãepka obecná 79
klikva
bahenní 67, 69, 70, 72, 74, 227, 228, 230
maloplodá 72, 74
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klinopád obecn˘ 141, 143, 168, 187, 200, 202
kmín koﬁenn˘ 113
Knautia
arvensis 110, 120, 138, 143, 215
dipsacifolia 173, 174
drymeia 143
kitaibelii 111, 138
kociánek dvoudom˘ 216
Koeleria
glauca 146, 147
macrantha 136, 139, 147, 151, 153, 154
pyramidata 138
Koelerio macranthae-Stipetum joannis, fyt. 133
Koelerio-Corynephoretea, fyt. 250
Koelerion glaucae, fyt. 143–145
Koelerio-Phleion phleoidis, fyt. 136, 138, 250
kohoutek luãní 115, 120, 123, 166
kokoﬁík
mnohokvût˘ 183, 187
pﬁeslenat˘ 94, 108
vonn˘ 82, 141, 170, 200, 206
koko‰ka pastu‰í tobolka 145, 152, 154
kokotice
evropská 55
chmelová 55
kokrhel sliãn˘ 126
kolenec MorisonÛv 146
Kolonie bublinatek, sm. 234, 245
komonice zubatá 29, 156
Komplex horsk˘ch vrchovi‰È, potv. 71, 73
Komplex ostﬁicovora‰eliníkov˘ch spoleãenstev minerotrofních
ra‰elini‰È, potv. 68
Komplex ostﬁicov˘ch a ostﬁicovomechov˘ch spoleãenstev
minerotrofních ra‰elini‰È, potv. 64, 66
Komplex spoleãenstev kosodﬁeviny a alpínské vegetace, potv. 89,
90, 94, 96, 98, 99, 102, 104, 105, 107
Komplex submontánních borov˘ch ra‰elini‰È, potv. 225, 227, 229
koniklec
bíl˘ 98, 126
luãní ãesk˘ 131, 217
otevﬁen˘ 216
konitrud lékaﬁsk˘ 120
konopice
‰irolistá 86
úzkolistá 86
Kontinentální opadavé kﬁoviny, nat. 239, 242
Kontinentální stepi, sm. 238, 245
Kontinentální vysokobylinná spoleãenstva, sm. 237, 246
Kontinentální vysokobylinná vegetace, biot. 120–121, 237, 243,
246, 249
Kontinentální zaplavované louky, biot. 119–120, 121, 237, 243,
246, 249
kontryhel 63, 99, 112, 113
konvalinka vonná 82, 143, 161, 182, 185, 187, 195, 201, 202
kopretina bílá 111
koprník ‰tûtinolist˘ 112
kopﬁiva dvoudomá 32, 84, 114, 165, 166, 168, 169, 176, 178,
179, 190
kopy‰ník tmav˘ 101
kopytník evropsk˘ 183
korálice trojklaná 195
koromáã ole‰níkov˘ 123, 156
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kosatec
bezlist˘ 80
nízk˘ 136
rÛznobarv˘ 201, 202
sibiﬁsk˘ 117, 118, 120, 123
Ïlut˘ 27, 36, 172, 179
Kosodﬁevina, biot. 74, 104–105, 237, 242, 251
kostival
ãesk˘ 120
hlíznat˘ 185, 187
lékaﬁsk˘ 52, 115, 120, 121, 165, 179
kostrbatec zelen˘ 112, 114, 117, 126, 127, 129
kostﬁava
ametystová 202
ãervená 60, 110, 112, 113, 117, 123, 126, 127, 147, 168
drsnolistá 147, 212
lesní 190, 192, 194
luãní 110, 113, 115, 117, 123, 156
nízká 89–92, 94, 101, 103
obrovská 62, 174, 176, 178
ovãí 80, 129, 139, 147, 149, 150, 158, 202, 204–208, 211, 212,
214, 218
peﬁestá 101
píseãná 146, 147
pochvatá Dominova 148, 149
rákosovitá 156
rÛznolistá 182, 185, 187
sivá 80, 130, 131, 133, 153, 154, 206, 214
valiská 134, 136, 153, 154
vláskovitá 129, 147
Ïlábkatá 120, 134, 136, 138, 139, 141, 147, 170, 200
Kostﬁavová borová doubrava, potv. 211
Kostﬁavová buãina, potv. 191
Kostﬁavové trávníky písãin, biot. 146–148, 238, 242, 247, 250
kotvice plovoucí 17
koulenka prodlouÏená 216
kozí brada v˘chodní 111
kozinec
bezlodyÏn˘ 135
píseãn˘ 147
rakousk˘ 135
sladkolist˘ 142
viãencovit˘ 135
kozlíãek polníãek 153, 154
kozlík
celolist˘ 65
dvoudom˘ 65, 117
lékaﬁsk˘ 118
ukrajinsk˘ chlumní 202
v˘bûÏkat˘ 52
bezolist˘ 99
chlupat˘ 32
krabilice
hlíznatá 55
chlupatá 32, 50, 52, 99, 112, 116–118, 165, 166, 174, 194
zápa‰ná 52
krasatka pﬁeslenitá 60
krondlovka
klamná 79, 138
nejmen‰í 60
netíková 58, 66
tisolistá 62
kropenáã vytrval˘ 59, 63

klinopád obecn˘ – Leptogium lichenoides

krtiãník
hlíznat˘ 183, 193, 202
kﬁídlat˘ 33
kruãinka
barvíﬁská 143, 206, 208, 216
chlupatá 157, 158, 205, 206, 214, 240, 244
nûmecká 160, 208
kruhatka Matthiolova 79
kru‰ina ol‰ová 162, 163, 172, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 214,
216–218, 221, 225–227
kru‰tík
bahenní 57, 67
‰irolist˘ 195
tmavoãerven˘ 216
krvavec
men‰í 133, 138
toten 115, 123
kryjnice Neesova 75
kﬁehk˘‰ vodní 54, 55
kﬁehutka obecná 59, 63
kﬁivatec
ãesk˘ 153
Ïlut˘ 178
kﬁivoãepka Ïlutá 138
Kﬁoviny, biot. 9, 162–170, 239
Kﬁoviny s borovicí kleãí a pûni‰níkem, nat. 237, 242
Kﬁoviny s ruderálními a nepÛvodními druhy, biot. 105, 107, 168,
232, 241, 250
Kﬁoviny skal a drolin s rybízem alpínsk˘m, biot. 84–85, 236, 251
kuklík
mûstsk˘ 168, 176, 178, 183, 187
potoãní 117, 176
kuﬁiãka
krkono‰ská 102
lepkavá 149
svazãitá 154
‰tûtinkatá 131
kuﬁinka
ãervená 40, 41, 43, 145
obroubená 44, 156
ostnosemenná 40
solná 44, 156
kustovnice cizí 232
Kvûtnaté buãiny, biot. 191–193, 240, 244, 246, 251
kyãelnice
cibulkonosná 185, 191, 192
devítilistá 192
kyhanka sivolistá 72, 227, 228
k˘chavice bílá
Lobelova 63, 91, 98, 99, 105, 106, 108, 174
pravá 98, 174
k˘lnatka
mokﬁadní 63
zvlnûná 22
kyprej
prutnat˘ 120
vrbice 27, 36, 118, 121, 163
yzopolist˘ 43
kyvor lékaﬁsk˘ 80
Lactuca viminea 86
laku‰ník
BaudotÛv 19, 24, 31
niÈolist˘ 19, 24, 31

okrouhl˘ 17, 19, 22
RionÛv 18, 19, 24, 31
‰tûtiãkov˘ 22
‰títnat˘ 19
vodní 17–19, 31
vzpl˘vav˘ 21, 22
Lamium
album 51
maculatum 164, 173, 179, 188, 190
Lappula squarrosa 88
Large Carex beds, cor. eu. pal. 31, 34, 35
Large pondweed beds, cor. pal. 15
Larix decidua 232
Lasallia pustulata 81
Laserpitio-Dactylidetum glomeratae, fyt. 98
Laserpitium
archangelica 99
latifolium 82, 84, 141
prutenicum 202
Lastrea limbosperma 194
Lathyro palustris-Gratioletum, fyt. 119
Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis, fyt. 199
Lathyrus
linifolius 112
niger 182, 185–187, 204
palustris 119, 120
pannonicus subsp. collinus 200
pratensis 120, 123, 124
vernus 181, 182, 184–187, 190, 195
lazovec ãist˘ 114
lebeda hrálovitá ‰irokolistá 44, 156
ledenec pﬁímoﬁsk˘ 156
Ledo-Vaccinietum vitis-idaeae, fyt. 160
Ledum palustre 160, 161, 213, 223, 226–230
Leersia oryzoides 33, 54
Leersietum oryzoidis, fyt. 32
leknín
bûlostn˘ 16, 17
bíl˘ 17, 22
Lemanea fluviatilis 21, 22
Lemna
gibba 17, 19, 27, 31, 233
minor 17–19, 27, 31–33, 171, 179, 233
trisulca 17, 19, 233
Lemnetea, fyt. 247
Lemnetum gibbae, fyt. 15
Lemnetum minoris, fyt. 15
Lemnetum trisulcae, fyt. 15
Lemnion minoris, fyt. 15, 247
Lemno-Spirodeletum, fyt. 15
Lemno-Utricularietum vulgaris, fyt. 15
len
poãistiv˘ 138
Ïlut˘ 216
Leontodon
autumnalis 113
hispidus 113, 138
Lepidium densiflorum 145
lepnice alpská 63, 101
Leptobryum pyriforme 38, 40, 88
Leptodictyum riparium 28, 31, 120
Leptogium lichenoides 79
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lesklec
pﬁíjemn˘ 81
vlnkovan˘ 223
zubat˘ 172
Lesní kultury s nepÛvodními dﬁevinami, biot. 220, 232, 241, 250
Lesní lemy, biot. 140–143, 238
Lesní pûnovcová prameni‰tû, biot. 59–60, 235, 243, 246, 249
Lesní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ, biot. 61–62, 236, 249, 253
Lesostepní bory, biot. 215–217, 241, 246, 251
Lesy, biot. 9, 171–230, 239
Lesy svazu Tilio-Acerion, nat. 240, 244
Leucanthemum vulgare 111
Leucobryum
glaucum 210, 211, 224
juniperoideum 210, 211, 214, 215
Leucojum
aestivum 36, 177, 179
vernum 175, 176
Leuko-Scheuchzerion palustris, fyt. 74, 249
Libanotis pyrenaica 141
Ligularia sibirica 65
Ligustri-querceta, geobioc. 167, 169, 186, 200, 203
Ligustri-querceta arenosa, geobioc. 169, 201
Ligustri-querceta humilia, geobioc. 167, 169, 203
Ligustrum vulgare 167, 168, 186, 187, 199–201, 204, 206, 215, 216
lilek potmûchuÈ 34, 35, 55, 172, 179
lilie zlatohlávek 82, 97, 143, 194
Lilium martagon 82, 96, 97, 143, 193, 194
Limestone beech forests, cor. 194–195
Limosella aquatica 38, 40, 42, 43, 52, 54
Linaria genistifolia 131, 135, 148, 149, 206
Lindernia procumbens 39, 40, 52
Lindernio-Eleocharitetum ovatae, fyt. 38
Lino tenuifolii-Ononidetum spinosae, fyt. 136
Linum
catharticum 138
flavum 216
tenuifolium 215
lípa
srdãitá 178, 180–183, 185, 187, 190, 192
velkolistá 180, 190, 192
Liparis loeselii 65
lipnice
bádenská 131, 154
bahenní 32, 33, 36, 50, 55, 117, 118, 120, 121, 179
cibulkatá 153, 154
hajní 79, 84, 86, 88, 143, 168, 182, 183, 185, 187, 190, 192,
195, 198, 201, 204–206, 208
jesenická 103
luãní 111, 114, 115, 117, 120, 121, 123, 136, 141, 147, 169,
170, 211, 212
obecná 50, 52, 55, 59, 114, 115, 165, 166
plihá 103
roãní 41, 145
smáãknutá 150
‰irolistá 98, 112
Lipová buãina s lípou srdãitou, potv. 191
Lipová buãina s lípou velkolistou, potv. 191
Lipová doubrava, potv. 180, 181, 186, 203
Lipová dubohabﬁina, potv. 182
líska obecná 85, 168, 182, 183, 185, 187, 189, 192, 204
Listera ovata 215, 216
Lithospermum purpurocaeruleum 141, 186, 187, 199–201
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Littorella uniflora 45, 46
Littorelletea uniflorae, fyt. 25, 38, 40, 42, 45, 234, 235, 242
Littorellion uniflorae, fyt. 45, 248
Littorello-Eleocharitetum acicularis, fyt. 45
lnûnka alpská 98, 126, 218
lnice kruãinkolistá 149, 206
locika prutnatá 86
Lolio-Cynosuretum, fyt. 112
Lolium
multiflorum 231
perenne 113
lomikámen
trojprst˘ 154
trsnat˘ 79, 81
vstﬁícnolist˘ 102
vÏdyÏiv˘ 79, 102, 133
zrnat˘ 111
Lonicera
nigra 84, 85, 107, 108, 191, 192
xylosteum 84, 85, 175, 180–182, 185, 187, 191, 192
Lonicero-Rubion sylvatici, fyt. 162, 250
lopu‰ík sklonûn˘ 88
Loto-Potentilletum anserinae, fyt. 155
Loto-Trifolienion, fyt. 248
Lotus
corniculatus 139
glaber 42, 120, 155, 156
Louky a pastviny, biot. 109–125, 237
Low xeric scrub, biot. 169–170
Lowland and collinar riverine willow scrub, eu. 163
Lowland steppe Scots pine forests, cor. 215
Lowland to montane heaths, biot. 157–161
Luãní pûnovcová prameni‰tû, biot. 24, 56–58, 65, 235, 243, 246, 249
Luãní prameni‰tû bez tvorby pûnovcÛ, biot. 58–59, 235, 249
Luh ol‰e ‰edé, lest. 173
Lunaria rediviva 77, 83, 84, 189, 190
Lunario-Aceretum, fyt. 188
Luronium natans 45, 46
Luzula
campestris 115, 117, 125, 139, 212
luzuloides 126
subsp. luzuloides 160, 161, 196–198, 203, 204, 206–208,
213, 214
subsp. rubella 94, 97
multiflora 123, 125–127
pilosa 192, 198, 209, 221
sudetica 91, 125
sylvatica 107, 193, 197, 219, 220, 222, 223
Luzulo albidae-Quercetum petraeae, fyt. 207
Luzulo pilosae-Abietetum, fyt. 196
Luzulo-Fagetum, fyt. 196
Luzulo-Fagetum beech forest, nat. 196
Luzulo-Fagion, fyt. 196, 251
LuÏní lesy, biot. 173–179, 239
Lychnis
flos-cuculi 114, 115, 119, 120, 122, 123, 166
viscaria 138, 139, 149, 150, 206, 207
Lycium barbarum 135, 137, 232
Lycopodiella inundata 70
Lycopodio alpini-Nardetum, fyt. 125
Lycopodium annotinum 197, 219–223
Lycopodo-Cratoneurion commutati, fyt. 59, 249
Lycopus europaeus 27, 38, 171, 172

lesklec pﬁíjemn˘ – mûﬁík ãeﬁit˘

l˘kovec jedovat˘ 82, 100, 192, 195
Lysimachia
nemorum 176, 194
nummularia 36, 38, 113, 115, 119–121
thyrsiflora 35, 36, 69
vulgaris 36, 117, 118, 120, 121, 162, 163, 166, 171, 172, 179,
202, 208, 210, 225
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, fyt. 117
Lysimachio-Filipenduletum picbaueri, fyt. 120
Lythrum
hyssopifolia 42, 43
salicaria 26, 27, 35, 36, 118, 121, 163
virgatum 120
Macrophyte vegetation of naturally eutrophic and mesotrophic
still waters, biot. 15–17
Macrophyte vegetation of oligotrophic lakes and pools, biot. 20–21
Macrophyte vegetation of shallow still waters, biot. 18–19
Macrophyte vegetation of water streams, biot. 21–22
máãka ladní 136, 147
Magnocaricion elatae, fyt. 28, 35, 37, 248
Magnopotamion, fyt. 15, 248
mahalebka obecná 168
Mahalebková a/nebo dﬁínová doubrava, potv. 199
máchelka
podzimní 113
srstnatá 113, 138
Maianthemum bifolium 182, 183, 185, 187, 198, 221, 222, 225
Makrofytní vegetace mûlk˘ch stojat˘ch vod, biot. 16, 18–19, 45,
234, 245, 248
Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tÛní, biot. 16, 20–21,
76, 234, 242, 248
Makrofytní vegetace pﬁirozenû eutrofních a mezotrofních stojat˘ch
vod, biot. 15–17, 19, 22, 234, 242, 245, 247, 248
Makrofytní vegetace vodních tokÛ, biot. 16, 21–22, 234, 242, 248
malohubka rÛÏová 158
Malvion neglectae, fyt. 252
mandloÀ nízká 170
Mannia fragrans 153, 154
mapovník zemûpisn˘ 103
Marchantia polymorpha 58, 59
maﬁice pilovitá 37, 235, 246
maﬁinka
barvíﬁská 141, 200, 202
psí 131, 135, 139, 158, 170
vonná 182, 185, 187, 190, 192, 194, 195, 201
masnice vodní 40
Mastigobryo-Piceetum, fyt. 220
máta
dlouholistá 32, 33, 50, 118, 124, 166
vodní 32, 33, 36, 37, 50
mateﬁídou‰ka
ãasná 131, 133, 158, 206, 218
olysalá 136
ozdobná karpatská 98, 102
panonská 136
podhorská 102
úzkolistá 146, 148, 149, 212
vejãitá 129, 140, 150
Mat-grass swards, cor. eu. pal. sm. 126, 127
Matricaria discoidea 41
Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri, fyt. 253
mázdﬁinec rakousk˘ 79, 82, 84
Meadow springs with tufa formation, biot. 56–58

Meadow springs without tufa formation, biot. 58–59
Meadows and pastures, biot. 109–125
Meadowsweet stands and related communities, cor. 117, 120
Medicagini prostratae-Festucetum pallentis, fyt. 130
Medicago
falcata 136
minima 154
prostrata 131
Medio-European acidophilous beech forests, eu. pal. 196
Medio-European acidophilous oak forests, cor. eu. pal. 207, 208,
210, 211
Medio-European limestone beech forests, eu. nat. pal. 194
Medio-European lowland hay meadows, cor. 109
Medio-European neutrophile beech forests, eu. pal. 191
Medio-European rich-soil thickets, cor. eu. pal. 167
Medio-European siliceous scree, nat. 85
Medio-European stream ash-alder woods, cor. 174
Medio-European subalpine beech woods, eu. nat. pal. 193
Medio-European submontane hay meadows, cor. eu. pal. 109
Medium-tall waterside communities, cor. eu. pal. 29
medovník velkokvût˘ 187
medvûdice lékaﬁská 160, 161
medynûk
mûkk˘ 59, 112
vlnat˘ 59, 115, 117, 123, 232
Mûkké luhy níÏinn˘ch ﬁek, biot. 178–179, 240, 244, 246, 250
Melampyro nemorosi-Carpinetum, fyt. 180
Melampyrum
cristatum 141, 200
nemorosum 142, 143, 180, 182
pratense 82, 93, 94, 104, 159, 160, 198, 202–204, 207, 208,
210, 212, 222, 225, 230
sylvaticum 97
Melandrio-Phleetum alpini, fyt. 111
Melandrio-Trisetetum, fyt. 111
Melica
ciliata 86, 131
nutans 82, 143, 180–182, 185, 187, 190, 192, 198, 204
picta 201
transsilvanica 131, 170
uniflora 184, 186, 187, 191, 192, 201
Melicetum ciliatae, fyt. 85
Melico transsilvanicae-Sempervivetum soboliferi, fyt. 130
Melico-Fagetum, fyt. 191
Meliloto-Caricetum otrubae, fyt. 155
Melilotus macrorrhiza 28, 29, 155, 156
Melittis melissophyllum 186, 187
Mentha
aquatica 32, 33, 36, 37, 50
longifolia 31–33, 50, 118, 123, 124, 166
Menyanthes trifoliata 34–36, 69, 162, 227, 228
Meo athamantici-Cirsietum heterophylli, fyt. 111
Mercuriali-Fraxinetum, fyt. 188
Mercurialis perennis 82, 84, 96, 100, 167, 190–195
merlík
ãerven˘ 44, 54
fíkolist˘ 54
mnohosemenn˘ 54
siv˘ 44, 54, 156
zvrhl˘ 88
mûﬁík
bodlav˘ 190
ãeﬁit˘ 118, 125, 172
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pilovit˘ 79
pﬁíbuzn˘ 111, 112, 114, 115, 117, 125, 127, 129, 172, 190
SeligerÛv 59
teãkovan˘ 59, 60, 62, 63, 106
Mesic Arrhenatherum meadows, biot. 109–111
Mesic herbaceous fringes, biot. 142–143
mûsíãnice vytrvalá 83, 84, 189, 190
Mesophile fringes, cor. eu. pal. 142
Mesophile pastures, cor. pal. 112
Mesotrophic vegetation of muddy substrata, biot. 34–35
metlice trsnatá 91, 95, 97, 99, 106, 112, 114, 115, 117, 123, 156,
160, 163, 176, 194, 196
Metlicová jedlina, potv. 196
metliãka kﬁivolaká 80, 82, 90–95, 97, 103, 105, 125–127, 146,
147, 158, 160, 161, 196, 198, 206, 208, 210, 211, 214, 220,
222, 223, 225
Meum athamanticum 111, 112
Mezofilní a xerofilní kﬁoviny, fyziot. 167, 169
Mezofilní bylinné lemy, biot. 142–143, 238, 250
Mezofilní ovsíkové louky, biot. 109–111, 237, 243, 249
Mezotrofní vegetace bahnit˘ch substrátÛ, biot. 34–35, 235, 243,
246, 248
Microrrhinum minus 49, 85, 86
míãovka kulkonosná 45, 46
Middle European montane siliceous cliffs, cor. pal. 79, 101, 102
Middle European rock debris swards, cor. pal. 151, 153
Middle European Scots pine forests, eu. 213, 215
Middle European soft water bryophyte springs, pal. 58, 62
Middle European stream ash-alder woods, pal. sm. 174
Middle European white willow forests, eu. pal. 178
Milium effusum 100, 107, 108, 178, 191–194
Minerální prameny, sm. 235, 246
Minuartia
corcontica 102
fastigiata 154
setacea 131
viscosa 148, 149
Minuartio setaceae-Stipetum capillatae, fyt. 133
Minuartio setaceae-Thymetum angustifolii, fyt. 130
Mire spruce woods, cor. eu. pal. 220
Mire willow scrub, cor. 162
Mixed ash-alder alluvial forests, nat. 173, 174, 178
Mixed lime-oak-hornbeam forests, cor. pal. 182
Mixed oak-elm-ash forests of great rivers, cor. pal. 176
Mixed oak-elm-ash woodland of great rivers, eu. 176
Mixed ravine and slope forests, sm. 188
mléãivec alpsk˘ 99, 100, 174, 194, 223
mléãka zední 62, 183, 192
Mniobryetum albicantis, fyt. 62
Mnium marginatum 79
Mobile screes, biot. 85–86
Moehringia trinervia 192, 198
mochna
bílá 110, 111, 202, 204
husí 114, 124, 156
jarní 150
nátrÏník 91, 117, 123, 126, 160, 210, 225
píseãná 131, 133, 136, 140, 153, 154, 170
plazivá 115, 120, 121, 124
poléhavá 40, 54
sedmilistá 138
stﬁíbrná 136, 147, 150, 153
zlatá 98, 112, 126, 127
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Mochnová doubrava, potv. 203
Moist or wet lowland eutrophic and mesotrophic grassland, eu. 114
mokr˘‰
stﬁídavolist˘ 60, 62, 79, 84
vstﬁícnolist˘ 62
Mokﬁadní ol‰iny, biot. 171–172, 239, 250
Mokﬁadní vrbiny, biot. 76, 162–163, 239, 250
Mokﬁady a pobﬁeÏní vegetace, biot. 9, 26–55, 234
Molinia
arundinacea 57, 122, 123, 202, 204, 208–210
caerulea 27, 63, 65, 76, 90, 91, 94–97, 101–103, 202, 213,
214, 224–228
Molinia meadows, nat. 122
Molinietum caeruleae, fyt. 122
Molinio arundinaceae-Quercetum, fyt. 208
Molinio coeruleae-Agrostietum, fyt. 102
Molinio-Arrhenatheretea, fyt. 249
Molinion caeruleae, fyt. 122, 249
Montane Athyrium spruce forests, biot. 222–223
Montane Calamagrostis spruce forests, biot. 219–223
Montane grey alder galleries, biot. cor. eu. 173–174
Montane Nardus grasslands with alpine species, biot. 126–127
Montane river gravel low brush, pal. 48
Montane sycamore-beech forests, biot. 193–194
Montane Trisetum meadows, biot. 111–112
Montánní (jasanová) ol‰ina, lest. 174
Montia
fontana 58, 59
hallii 58, 59
Montio-Cardaminetea, fyt. 249
Mountain hay meadows, cor. eu. nat. pal. 111
Mountain pine bog woods, cor. eu. pal. 73, 229
Mountain willow brush, eu. 105, 107
mozolka vonná 154
mrkev obecná 110
mrvka
my‰í ocásek 145
sveﬁepovitá 145
mﬁíÏkovec kuÏelovit˘ 60, 62, 88
Muddy river banks, biot. nat. 52–54
Mugo-Rhododendretum hirsuti, fyt. 104, 237, 242
Mulgedio-Aconitetea, fyt. 247
Mycelis muralis 62, 183, 184, 192, 209
Mylia anomala 72
Myosotis
discolor 145
nemorosa 59, 62, 165
palustris 30, 32, 33, 36, 117, 123, 124
ramosissima 152, 153
stenophylla 217, 218
stricta 153
Myosoton aquaticum 54, 55, 165
Myosurus minimus 42, 43
Myricaria germanica 46, 48, 49, 235, 242
Myricarietum germanicae, fyt. 48
Myriophylletum alterniflori, fyt. 21
Myriophylletum spicati, fyt. 15
Myriophylletum verticillati, fyt. 15
Myriophyllo-Nupharetum, fyt. 15
Myriophyllum
alterniflorum 21, 22
spicatum 15–17, 22, 233
verticillatum 15, 17

mûﬁík pilovit˘ – Ostatní acidofilní bory

Myrtillo-Pinetum mugo, fyt. 104
my‰í ocásek nejmen‰í 43
nadmutice bobulnatá 55
nahoprutka píseãná 145, 146
Najadetum marinae, fyt. 15
Najadetum minoris, fyt. 15
Najas
marina 15, 17
minor 15–17
Nálety pion˘rsk˘ch dﬁevin, biot. 76, 233, 241, 250, 251
nalÏovka plovoucí 17, 28, 31
Nanocyperion flavescentis, fyt. 40, 42, 248
náprstník velkokvût˘ 82, 97, 143
Nardion, fyt. 90, 125, 249
Nardo-Agrostion tenuis, fyt. 126, 249
Nardo-Caricion rigidae, fyt. 90, 247
Nardo-Festucetum capillatae, fyt. 127
Nardo-Juncetum squarrosi, fyt. 128
Nardo-Juncion squarrosi, fyt. 128, 249
Nardus grasslands, biot. 125–129
Nardus stricta 68, 69, 89–91, 94, 95, 104, 122, 123, 125–129,
159, 160
Narrow-leaved dry grasslands, biot. 133–136
Nasturtietum officinalis, fyt. 32
Nasturtium
officinale 32, 33
sterile 33
Natural dystrophic lakes and ponds, nat. 20
Natural eutrophic lakes, nat. 15
Near-natural raised bogs, sm. 71, 74, 76
nehtovec pﬁeslenit˘ 41
Nelesní stromové v˘sadby mimo sídla, biot. 231, 233, 241, 250
Nemoral bare peat communities, eu. pal. 69
Neottia nidus-avis 195
nepukalka plovoucí 16, 17, 234, 245
Nerozli‰ené bazifilní teplomilné doubravy, potv. 203, 215
netﬁesk v˘bûÏkat˘ 130, 131, 151, 153, 154, 239, 245
net˘kavka nedÛtklivá 62, 83, 84, 174, 178, 190, 192
Neutrophilous beech forests, cor. 191
Nevápnitá mechová slatini‰tû, biot. 36, 63, 65, 66–67, 68, 70,
109, 236, 243, 246, 249
Nitella
batrachosperma 23, 24
flexilis 23, 24
mucronata 23, 24
Nitelletum flexilis, fyt. 23
Nitellion flexilis, fyt. 23, 248
Nivní louky ﬁíãních údolí, nat. 237, 243
Nízké xerofilní kﬁoviny, biot. 169–170, 239, 242, 245, 250
NíÏinná aÏ horská vﬁesovi‰tû, biot. 76, 157–161, 239
NíÏinné aÏ horské vodní toky, nat. 234, 242
Northern upland siliceous screes, cor. eu. pal. 85, 102
Notholaena marantae 80
Nuphar
lutea 15–17, 22, 30
pumila 15–17
Nupharetum pumilae, fyt. 15
Nupharo lutei-Nymphaeetum albae, fyt. 15
Nymphaea
alba 15, 17, 22
candida 15–17
Nymphaeion albae, fyt. 15, 248
Nymphoides peltata 15, 17

Nymphoidetum peltatae, fyt. 15
Oak-hornbeam forests, sm. 180–187
ocún jesenní 123
odemka vodní 33
Odontites vernus subsp. serotinus 156
Odontoschisma sphagni 72
Oenanthe aquatica 18, 19, 30–32, 38, 52
Oenanthion aquaticae, fyt. 29, 248
Oenothera biennis 144, 145
okrotice
bílá 195
ãervená 195
dlouholistá 195
Okroticová buãina, potv. 194
okﬁehek
hrbat˘ 17, 19, 27, 31
men‰í 17, 19, 27, 31, 33
trojbrázd˘ 17, 19
Old acidophilous oak woods, nat. 208
ole‰ník kmínolist˘ 122, 123
Oligotrichum hercynicum 94, 95
Oligotrofní aÏ mezotrofní stojaté vody, nat. 234, 235, 242
Oligotrofní vlhké trávníky, sm. 237, 246
Oligotrophic humid grasslands, sm. 122
ol‰e
lepkavá 164, 171, 172, 175, 176, 197, 224, 225
‰edá 165, 166, 173, 174
zelená 107, 232
oman
britsk˘ 120, 156
meãolist˘ 200
srstnat˘ 141, 200
vrbolist˘ 120, 143, 216
omûj
pestr˘ 51, 84, 99
‰alamounek 99, 100, 106, 174, 194
vlãí mor 99, 190
Ononido spinosae-Cirsietum acaulis, fyt. 136
Ononis spinosa 138, 155, 156
Onopordion acanthii, fyt. 252
Open grassland with Corynephorus and Agrostis, nat. 144–146
Open raised bogs, biot. 71–72
Open sand grasslands with Corynephorus canescens, biot. 145–146
Ophrys insectifera 215, 216
opletka
kﬁovi‰tní 55, 86
obecná 86
opletník plotní 26, 27, 55, 165, 179
Orchis palustris 65
Origanum vulgare 86, 141, 143, 200
Orobanche flava 51, 52
orobinec
‰irolist˘ 28
úzkolist˘ 28
Orogenous riverine brush, eu. 165
orsej jarní 165, 178
Orthilia secunda 195
Orthodicranum montanum 81
osívka
jarní 153, 154
kulatoplodá 154
osladiã obecn˘ 79, 81, 82, 85
Ostatní acidofilní bory, potv. 213

285

Rejstﬁík

ostrolist rozprostﬁen˘ 88
ostruÏiník
barrandiensk˘ 163
brázdit˘ 163
jeÏiník 55, 178, 179
kﬁovit˘ 168
maliník 80, 82, 84, 100, 160, 161, 163, 168, 174
moru‰ka 74
pichlav˘ 163
skalní 172
‰edav˘ 143
vzpﬁímen˘ 163
zﬁasen˘ 161, 163
Ïláznat˘ 163
ostﬁice
baÏinná 69, 75
Bigelowova 90–92, 95
bledavá 97
ble‰ní 67
Buekova 31, 32
ãasná 120, 147
ãernoklasá 29, 120
Davallova 37, 57, 65, 67
drobná 135, 149
dvoudomá 67
dvouﬁadá 29, 35, 36, 120
Fritschova 202
Hartmanova 117, 123
horská 101, 138, 182, 185, 187, 201, 204, 212
Hostova 65
chabá 57, 60, 123, 124, 156, 216
chlupatá 182–185, 192, 195
chudokvûtá 72
jeÏatá 67, 69, 70, 117
kulkonosná 127, 129
latnatá 36
lesní 62, 183
li‰ãí 36, 120
mûch˘ﬁkatá 36, 163, 172
Micheliova 200, 201
nedo‰áchor 34, 35
nízká 133–135, 139, 158, 200, 206, 216, 218
obecná 59, 63, 67, 69, 70, 117, 124, 222
oddálená 57, 124, 156
odchylná 36, 67
ostrá 36, 117, 172, 179
Otrubova 29, 156
plstnatá 123, 156
plstnatoplodá 36, 67, 69, 228
pobﬁeÏní 35, 36, 172, 179
pozdní 70
prodlouÏená 172
prosová 57, 67, 69, 70, 123, 124
prstnatá 79
pﬁevislá 62, 124
pﬁioblá 36, 69
rusá 57, 67, 69
ﬁídkoklasá 62
sklonûná 67, 70
srstnatá 124, 147, 156
‰áchorovitá 39, 40
‰edavá 59, 63, 67, 69, 75, 117, 222, 228
‰lahounovitá 69
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‰tíhlá 29, 36, 117, 120, 121, 163, 179
‰upinoplodá 37, 57, 65
trsnatá 36, 116, 117
tﬁeslicovitá 116, 117, 163, 174, 176, 178, 183, 197, 198, 208,
210, 225
úzkolistá 149
vrchovi‰tní 75
vyv˘‰ená 36, 37
zobánkatá 21, 35, 36, 67, 69, 75, 228
Ïitná 156
Ostﬁicová buãina, potv. 191
Ostﬁicová dubohabﬁina, potv. 183
Otevﬁená vrchovi‰tû, biot. 71–72, 73, 75, 236, 243, 246, 249
Otevﬁené trávníky kontinentálních dun, nat. 238, 242
Otevﬁené trávníky písãin s paliãkovcem ‰edav˘m, biot. 145–146,
152, 238, 242, 247, 250
ovsíãek
ãasn˘ 145
obecn˘ 145
ovsík vyv˘‰en˘ 109, 110, 138, 158, 168
ovsíﬁ
dvouﬁízn˘ 97
luãní 139, 158
p˘ﬁit˘ 110
ovsiﬁík ‰tíhl˘ 153
Oxalis acetosella 100, 174, 183, 190, 193, 194, 197, 198, 209, 220,
222, 223, 225
Oxycocco-Empetrion hermaphroditi, fyt. 71, 73, 249
Oxycocco-Ericion, fyt. 71, 76, 249
Oxycocco-Sphagnetea, fyt. 249
Oxycoccus
microcarpus 72, 74
palustris 67–74, 220, 223, 224, 226–230
oÏanka
ãpavá 36, 120
horská 131
hroznatá 86
kalamandra 136, 141, 170, 200, 217
Pado-Sorbetum, fyt. 107
Pale fescue grasslands, cor. eu. 130, 132
paliãkovec ‰edav˘ 145–150
pámelník bíl˘ 232
pamûtník rolní 131, 154
pampeli‰ka
„bahenní“ 57, 65
besarabská 156
„ãervenoplodá“ 153, 154
„lékaﬁská“ 114–116
Panico-Setarion, fyt. 252
Pannonian oak-hornbeam forests, biot. 185–187
Pannonian sand steppe grasslands, biot. 148–149
Pannonian thermophilous oak forests on loess, biot. 200–201
Pannonian thermophilous oak forests on sand, biot. 201–203
Pannonian white oak woods, nat. pal. 199
Pannonic and sub-Pannonic thickets, sm. 169
Pannonic hairy greenweed sessile oak woods, cor. pal. 205
Pannonic inland dunes, nat. 143
Pannonic loess steppe oak woods, pal. 200
Pannonic loess steppic grasslands, eu. nat. pal. 133
Pannonic oak-hornbeam forests, nat. 10, 183, 185
Pannonic sand steppe oak woods, pal. 201
Pannonic sand steppes, eu. nat. pal. 148
Panonské a subpanonské kﬁoviny, sm. 239, 245

ostrolist rozprostﬁen˘ – pcháã bahenní

Panonské dubohabﬁiny, biot. nat. 185–187, 240, 244, 246, 251
Panonské písãité stepi, nat. 238, 243
Panonské skalní trávníky, nat. 237, 238, 243
Panonské spra‰ové stepní trávníky, biot. nat. 135, 238, 243, 245
Panonské stepní trávníky na písku, biot. 148–149, 238, 243, 246, 250
Panonské ‰ipákové doubravy, nat. 240, 244
Panonské teplomilné doubravy na písku, biot. 201–203, 240, 244,
246, 251
Panonské teplomilné doubravy na spra‰i, biot. 200–201, 240, 244,
246, 251
papratka
horská 93, 99, 100, 105, 108, 194, 222, 223
samiãí 80, 84, 99, 100, 174, 183, 190, 194, 198, 222
Papratková smrãina, potv. 222
paprutka nicí 95, 160, 215
paprutkovník bûlav˘ 63
Paraleucobryum longifolium 81
Paris quadrifolia 100, 107, 191–194
Parmelia
conspersa 81
saxatilis 81
Parnassia palustris 57, 62, 101, 102
Parvopotamion, fyt. 15, 248
Parvopotamo-Zannichellietum palustris, fyt. 15
Parvopotamo-Zannichellietum pedicellatae, fyt. 15
Paseky s nitrofilní vegetací, biot. 168, 233, 241, 251
Paseky s podrostem pÛvodního lesa, biot. 161, 220, 233, 241
Pastinaca sativa 110, 111
pastinák set˘ 111
pateﬁín ãtyﬁdíln˘ 79
pateﬁínka jehlicovitá 22
pavinec horsk˘ 139, 145, 149, 150, 153, 158, 206
paÏitka pobﬁeÏní
pravá 54
horská 63, 80, 101
Peatsoils with Rhynchospora alba, biot. 69–70
Pedicularis sylvatica 128, 129
pûchava
slatinná 65
vápnomilná 78, 79, 82, 132, 133, 137, 189, 190, 195, 217, 218
Pûchavové trávníky, biot. 132–133, 137, 238, 243, 245, 250
Pellia
endiviifolia 57, 60
epiphylla 58, 59, 61–63
neesiana 58, 59, 63
Pellio endiviifoliae-Cratoneuretum commutati, fyt. 59
pelynûk
ãernob˘l 166
ladní 131, 135, 146, 150
pontick˘ 135
penízek
horsk˘ 133, 218
prorostl˘ 154
Peplido-Eleocharitetum ovatae, fyt. 38
Peplis portula 27, 40, 43, 45, 46
Perennial open siliceous grasslands, cor. eu. pal. 146, 149
Peri-Alpidic basiphilous thermophilous oak forests, biot. 199–200
Peri-Alpidic serpentine pine forests, biot. 217–218
Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy, biot. 199–200, 240, 244,
246, 251
Perialpidské hadcové bory, biot. 217–218, 241, 251
Peri-Alpine thermophilous screes, eu. 85
Peri-Bohemian giant moorgrass sessile oak forest, pal. 208

Permanent agricultural crops, biot. 231
Permanent mesotrophic lowland pasture, eu. 112
pérnatec horsk˘ 194
Persicaria
amphibia 17, 28
hydropiper 28, 30–33, 54
lapathifolia 39, 42, 47
subsp. brittingeri 54
subsp. lapathifolia 54
minor 28
Petasites
albus 51, 52, 60–62, 98, 99, 166, 173–175, 190, 193, 194
hybridus 31, 32, 49–52
kablikianus 32, 49–52, 166
Petasites fringes of montane brooks, biot. 50–52
Petasitetum hybridi, fyt. 50
Petasitetum officinali-glabrati, fyt. 50
Petasition officinalis, fyt. 50, 61, 253
Petasito-Phalaridetum arundinaceae, fyt. 31
pûtiprstka
hustokvûtá 57, 65
ÏeÏulník 216
Petrifikující prameny s tvorbou pûnovcÛ, nat. 235, 243
Petrifying springs with tufa formation, nat. 56, 59
Petrorhagia prolifera 153
Peucedanetum cervariae, fyt. 140
Peucedano oreoselini-Festucetum rupicolae, fyt. 138
Peucedano-Caricetum lasiocarpae, fyt. 35
Peucedanum
cervaria 137, 141, 143, 204, 215, 216
oreoselinum 143, 215, 216
palustre 27, 28, 35, 36, 69, 171, 172
Phalaridetum arundinaceae, fyt. 35
Phalaridion arundinaceae, fyt. 31, 49, 248
Phalaris arundinacea 31–33, 35, 36, 38, 46, 47, 49, 50, 52–55, 99,
121, 164, 165, 179
Phegopteris connectilis 80, 194, 222
Philonotis
calcarea 58, 60, 66
fontana 58, 59, 63, 67
seriata 63
Phleum
phleoides 136, 138
pratense 114
rhaeticum 111, 112, 125–127
Phragmites australis 26–29, 37, 38, 52, 162, 163, 172, 179
Phragmitetum communis, fyt. 26
Phragmition communis, fyt. 26, 248
Phragmito-Caricetum lasiocarpae, fyt. 68
Phragmito-Magnocaricetea, fyt. 248
Phyllitis scolopendrium 79, 83, 84, 189, 190
Physcomitrium
pyriforme 38, 40
sphaericum 38, 40
Phyteuma
nigrum 111, 112
orbiculare
subsp. montanum 102
subsp. orbiculare 110, 111
spicatum 112, 174
Phyteumato-Festucetum, fyt. 109
pcháã
bahenní 116, 117, 123
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bezlodyÏn˘ 138, 216
panonsk˘ 138
potoãní 116, 117
rÛznolist˘ 99, 112, 116–118
‰ed˘ 116, 117, 123, 156
zelinn˘ 116–118
Ïlutoostenn˘ 29
Picea abies 74, 80, 89, 93, 104, 105, 107, 171, 173, 175, 190–194,
196, 198, 208, 218, 220, 221, 223, 225–230, 232, 233
Piceeta abietina sphagnosa, geobioc. 220
Piceeta sphagnosa, geobioc. 220
Piceeta turfosa, geobioc. 220
Picei-alneta, geobioc. 162, 171
Piceion excelsae, fyt. 219, 220, 251
Piceo-Alnetum, fyt. 174
Piceo-Salicetum silesiacae, fyt. 107
Pilularia globulifera 45, 46
Pimpinella
major 86, 96, 97
saxifraga 96, 128, 129, 139, 147, 157, 158, 217, 218
Pine forests of continental mires with Eriophorum, biot. 227–228
Pine mire forests with Vaccinium, biot. 225–227
Pineta dealpina, geobioc. 217
Pineta lichenosa, geobioc. 213
Pineta mugo, geobioc. 104
Pineta mugo lichenosa, geobioc. 104
Pineta piceosa, geobioc. 213
Pineta quercina, geobioc. 213
Pineta rotundatae, geobioc. 229
Pineta serpentini, geobioc. 213
Pineta turfosa, geobioc. 225, 227
Pinguicula
bohemica 65
vulgaris 65
Pinion mugo, fyt. 104, 251
Pini-piceeta sphagnosa, geobioc. 220
Pini-piceeta turfosa, geobioc. 220
Pini-querceta, geobioc. 210, 211
Pini-querceta arenosa, geobioc. 201, 211
Pino mugo-Sphagnetum, fyt. 73
Pino rotundatae-Sphagnetum, fyt. 73, 229
Pinus
✕digenea 229
mugo 71, 73, 74, 89, 93, 104, 105, 107, 232, 236, 237, 242, 244,
246, 255
nigra 135, 137, 139, 214
✕pseudopumilio 73, 74, 223
rotundata 223, 226, 227, 229, 230
strobus 214
sylvestris 135, 137, 139, 146, 206–208, 210–218, 223–230,
232, 233
Pinus mugo scrub, biot. 104–105
Pinus rotundata bog forests, biot. 229–230
Pioneer vegetation on siliceous rock surfaces, nat. 151
Pion˘rská vegetace silikátov˘ch skal, nat. 239, 244
Písãité stepi, sm. 238, 246
píseãnice dou‰kolistá 131, 152, 154
pitulník Ïlut˘ 84, 182, 183, 185, 187, 190, 192
Plagiochila porelloides 79
Plagiomnium
affine 56, 111, 112, 114, 115, 117, 125, 127, 129, 171, 172,
175, 190
cuspidatum 190
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elatum 59
undulatum 118, 125, 171, 172, 175
Plagiothecium
denticulatum 171, 172
laetum 81
undulatum 223
plamének pﬁím˘ 141, 200
Plantaginetum indicae, fyt. 144
Plantagini-Festucion ovinae, fyt. 146, 148, 250
Plantago
arenaria 144, 145
lanceolata 139, 143, 147, 150
major 51, 113, 114
maritima subsp. ciliata 155, 156
media 138
uliginosa 38, 40–44, 54
Platanthera bifolia 216
plavín ‰títnat˘ 17
plavuÀ puãivá 220, 222, 223
plavuník alpínsk˘ 90, 92
plavuÀka zaplavovaná 70
Pleurochaete squarrosa 154
Pleurospermum austriacum 79, 82, 84, 96, 97
Pleurozium schreberi 73, 74, 91, 94, 105, 129, 147, 159–161,
207–212, 214, 215, 217, 218, 227–230
plevel okoliãnat˘ 153, 154
plicník
lékaﬁsk˘ 178, 182, 183, 187, 190, 193
mûkk˘ 187
ploník
chluponosn˘ 103, 131, 140, 146, 148–150, 153, 158,
206, 215
jalovcov˘ 140, 146, 148, 150
obecn˘ 69, 74, 94, 160, 172, 210, 222, 225, 227
‰estihrann˘ 95
‰tíhl˘ 95
tuh˘ 69, 72, 74, 227, 230
ztenãen˘ 81, 82, 91, 105, 161, 208, 210, 220, 223, 228
plonitka horská 95
plo‰tiãník evropsk˘ 84
Plovoucí porosty ﬁezanu pilolistého, sm. 234, 245
Plovoucí porosty voìanky Ïabí, sm. 234, 245
Poa
annua 41, 51, 144, 145
badensis 131, 154
bulbosa 151, 153, 154
chaixii 96, 98, 111, 112
compressa 150
laxa 102, 103
nemoralis 79, 84, 86, 88, 143, 168, 180–187, 190, 192, 195,
198, 201, 204–208
palustris 32, 33, 36, 50, 55, 115, 117–121, 179
pratensis 109–111, 114, 115, 117, 119–123, 136, 141, 147,
169, 170, 211, 212
riphaea 102, 103
trivialis 50, 52, 55, 58, 59, 113–115, 122, 124, 165, 166, 173
PobﬁeÏní vegetace potokÛ, biot. 32–33, 59, 234, 248
pobﬁeÏnice
Fabbroniova 60
jednokvûtá 45, 46
Neesova 59, 63
obecná 59, 62, 63
podbûl lékaﬁsk˘ 49, 57, 166

pcháã bezlodyÏn˘ – Potamogeton nodosus

podbûlice alpská 90–92, 94, 97, 105, 126, 220, 222, 223
Podhorské a horské smilkové trávníky, biot. 127–129, 159, 237,
243, 246, 249
podhoﬁanka plocholistá 79
Podmáãená dubová buãina s ostﬁicí tﬁeslicovitou, potv. 196
Podmáãená chudá jedlová doubrava, lest. 208
Podmáãená chudá jedlová smrãina, lest. 220
Podmáãená chudá smrãina, lest. 220
Podmáãená chudá smrková jedlina, lest. 220
Podmáãená jedlina, lest. 196
Podmáãená jedlová doubrava, lest. 208
Podmáãená jedlová smrãina, lest. 220
Podmáãená klenová smrãina, lest. 193, 222
Podmáãená rohozcová smrãina, potv. 220
Podmáãená smrãina, lest. 220
Podmáãená smrková jedlina, lest. 220
Podmáãená zakrslá smrãina, lest. 220
Podmáãené smrãiny, biot. 221, 241, 244, 246
Podmáãen˘ smrkov˘ bor, lest. 225
podmrvka hadcová 80
podnoÏitka bavorská 79
Podospermo laciniati-Agropyretum repentis, fyt. 133
podraÏec kﬁovi‰tní 55
poháÀka hﬁebenitá 113
PoháÀkové pastviny, biot. 112–114, 231, 237, 249
Pohlia
nutans 94, 95, 103, 159, 160, 208, 215
wahlenbergii 63
Pohyblivé sutû, biot. 85–86, 236, 247
Pohyblivé sutû karbonátov˘ch hornin, biot. 86, 236, 244
Pohyblivé sutû silikátov˘ch hornin, biot. 86, 236, 244
pochybek
prodlouÏen˘ 152, 154
severní 152, 154
polej obecná 43, 120, 156
Polemonium coeruleum 118
Polonian oak-hornbeam forests, biot. 182–183
Polonské dubohabﬁiny, biot. 182–183, 240, 244, 246, 251
Polopﬁirozené suché trávníky a facie kﬁovin, nat. 238, 243
Polygala
amarella 57
chamaebuxus 161, 203
comosa 138
major 135
multicaulis 129
vulgaris 123, 128, 129
Polygonatum
multiflorum 182–184, 186, 187
odoratum 82, 141, 170, 200, 206
verticillatum 94, 96, 98, 108, 191, 193, 194, 197, 198, 222
Polygonetum amphibii, fyt. 15
Polygonion avicularis, fyt. 253
Polygono arenastri-Poëtea annuae, fyt. 253
Polygono bistortae-Deschampsietum flexuosae, fyt. 126
Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri, fyt. 52
Polygono-Cirsietum heterophylli, fyt. 115
Polygono-Cirsietum palustris, fyt. 115
Polygono-Trisetion, fyt. 111, 249
Polygono-Trollietum altissimi, fyt. 115
Polygonum
amphibium 16
aviculare 38, 41
mitis 28, 31, 54

Polypodium vulgare 77, 79–82, 85
Polystichum
aculeatum 79, 83, 84, 190
lonchitis 79, 102
Polytrichastrum sexangulare 94, 95
Polytrichetum sexangularis, fyt. 94
Polytricho communis-Molinietum coeruleae, fyt. 68
Polytricho gracilis-Nardetum, fyt. 94
Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis, fyt. 151
Polytrichum
commune 68, 69, 74, 94, 104, 159, 160, 171, 172, 210, 221,
222, 224, 225, 227
formosum 81, 82, 91, 104, 105, 160, 161, 180, 207–210, 220,
222, 223, 227, 228
juniperinum 140, 146, 148, 150, 157
longisetum 94, 95
piliferum 103, 131, 140, 145, 146, 148–150, 153, 157, 158, 206,
208, 214, 215
strictum 68, 69, 72–74, 227, 229, 230
pomnûnka
bahenní 33, 36, 117
drobnokvûtá 153
hajní 59, 62, 165
chlumní 153
rÛznobarvá 145
úzkolistá 218
Ponoﬁené koberce paroÏnatek, sm. 234, 245
Poo badensis-Allietum montani, fyt. 153
Poo badensis-Festucetum pallentis, fyt. 130
Poo-Trisetetum, fyt. 109
popelivka sibiﬁská 65
popenec obecn˘ 115, 165, 176, 178, 179
Populus
alba 173, 177–179
✕canadensis 179, 232
✕canescens 177
nigra 173, 177–179
tremula 84, 165, 166, 183, 206, 208, 210, 223, 224, 233
Porella platyphylla 79
porostnice mnohotvárná 59
Porosty s v˘znaãn˘m v˘skytem vstavaãovit˘ch, biot. 135, 137, 139,
238, 243, 245
Potametea, fyt. 248
Potametum alpini, fyt. 15
Potametum crispi, fyt. 15
Potametum lucentis, fyt. 15
Potametum nodosi, fyt. 15
Potametum obtusifolii, fyt. 15
Potametum panormitano-graminei, fyt. 15
Potametum perfoliati, fyt. 15
Potametum trichoidis, fyt. 15
Potamo natantis-Nyphaeetum candidae, fyt. 15
Potamogeton
acutifolius 17, 24
alpinus 16, 17, 22
coloratus 24
compressus 17
crispus 15–17, 233
friesii 17
gramineus 17
lucens 15, 17
natans 15, 17, 21
nodosus 22
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obtusifolius 17
pectinatus 16, 17, 233
perfoliatus 17, 22
polygonifolius 20–22
praelongus 22
pusillus 15–17, 19, 233
trichoides 15, 17, 19
Potentilla
alba 110, 111, 137, 202–204
anserina 113, 114, 123, 124, 155, 156
arenaria 130–133, 136, 140, 151, 153, 154, 170
argentea 136, 143, 147, 150, 151, 153
aurea 98, 111, 112, 125–127
erecta 91, 115, 117, 123, 125, 126, 159, 160, 208, 210, 225
heptaphylla 138
palustris 21, 34–36, 69, 162, 172
reptans 114, 115, 119–121, 123, 124
supina 40, 54
tabernaemontani 149, 150
Potentillion anserinae, fyt. 123, 249
Potentillion caulescentis, fyt. 78, 247
Potentillo albae-Brachypodietum pinnati, fyt. 136
Potentillo albae-Festucetum rubrae, fyt. 109
Potentillo albae-Quercetum, fyt. 203, 204
Potentillo arenariae-Agrostietum vinealis, fyt. 138
Potentillo arenariae-Festucetum pallentis, fyt. 130
Potentillo argenteae-Achilleetum setaceae, fyt. 133
Potentillo opacae-Festucetum sulcatae, fyt. 138
Potentillo reptantis-Caricetum flaccae, fyt. 136
Potoãní luh, lest. 174
potoãnice
lékaﬁská 33
zkﬁíÏená 33
potoãník vzpﬁímen˘ 33
Pottia lanceolata 154
pozemniãka kopinatá 154
prameniãka
Kindbergova 24
obecná 22, 24
‰upinatá 22
Prameni‰tû, biot. 56–63, 235
Prameni‰tû a ra‰elini‰tû, biot. 9, 56–76, 235
prasetník
jednoúborn˘ 97, 126
koﬁenat˘ 113, 145, 147, 150
lys˘ 145
Pre-Alpine willow and sea-buckthorn brush, pal. 165
Pre-Alpine willow-tamarisk brush, pal. 48
Preissia quadrata 56, 57, 78, 79
Prenanthes purpurea 51, 99, 107, 108, 191, 193–195, 197,
198, 222
prha arnika 127, 159, 160
Primula
elatior 52
minima 103
veris 132, 133, 137, 186, 187, 200, 216
Primulo veris-Carpinetum, fyt. 186
Primulo veris-Seslerietum calcariae, fyt. 132
Prolákliny na ra‰elinném podloÏí, nat. 236, 243
prorostlík
dlouholist˘ fialov˘ 97
nejtenãí 156
srpovit˘ 86, 133, 141, 200
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proskurník lékaﬁsk˘ 55
protûÏ
baÏinná 40, 41
nízká 94, 95
Ïlutobílá 40
prstnatec
pleÈov˘ 65
TraunsteinerÛv 65
Prunella
grandiflora 96, 101, 102, 138, 215, 216
vulgaris 114, 123
Prunetum fruticosae, fyt. 169
Prunetum mahaleb, fyt. 167
Prunetum tenellae, fyt. 169
Prunion spinosae, fyt. 169, 250
Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis, fyt. 199
Pruno-Fraxinetum, fyt. 174
Pruno-Ligustretum, fyt. 167
Pruno-Rubion radulae, fyt. 167, 250
Prunus
avium 107, 168
✕eminens 169, 170
fruticosa 169, 170
mahaleb 167, 168
padus
subsp. borealis 107, 108
subsp. padus 162, 171, 172, 175–178
spinosa 167, 168, 170
tenella 169, 170, 239, 242
Prunus spinosa-Rubus fruticosus spol., fyt. 167
prustka obecná 30, 31
prutníãek hru‰kovit˘ 40, 88
prutník
hvûzdovit˘ 58–60, 66, 117
SchleicherÛv 63
stﬁíbﬁit˘ 43
WeigelÛv 59, 63
prÛtrÏník lys˘ 153
prvosenka
jarní 133, 187, 200, 216
nejmen‰í 103
vy‰‰í 52
Prvosenková dubohabﬁina, potv. 186
pryskyﬁník
lít˘ 54
mnohokvût˘ 138
omûjolist˘ 194
plamének 46, 67, 125
platanolist˘ 98, 100, 112, 174, 194
plaziv˘ 33, 41, 49, 50, 114, 115, 120, 121, 125, 156, 165, 166,
176, 178
prudk˘ prav˘ 98, 112, 123
sardinsk˘ 43
velk˘ 28, 35, 36
zlatoÏlut˘ 123
pry‰ec
chvojka 131, 133, 136, 139, 141, 147, 149, 150, 153, 154, 168,
170, 200, 206, 212
leskl˘ 121
mandloÀov˘ 184
mnohobarv˘ 141
Pﬁechodová ra‰elini‰tû, biot. sm. 68–69, 70, 72, 235, 236, 243,
246, 249

Potamogeton obtusifolius – Raised bog hummocks

Pﬁechodová ra‰elini‰tû a tﬁasovi‰tû, nat. 235, 236, 243
pﬁesliãka
lesní 62, 176, 221, 222, 225
Mooreova 146, 147
nejvût‰í 57, 60, 62
poﬁíãní 27, 59, 69, 163
rolní 62, 166
Pﬁirozená dystrofní jezera a tÛnû, nat. 234, 242
Pﬁirozená vrchovi‰tû, sm. 236, 246
Pﬁirozené eutrofní vodní nádrÏe, nat. 234, 242
psárka
luãní 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 231
plavá 40, 54
Pseudognaphalium luteoalbum 39, 40
Pseudolysimachio-Alopecuretum, fyt. 119
Pseudolysimachion
maritimum 32, 118–121, 123
spicatum 136, 140, 212
Pseudoscleropodium purum 114
psineãek
alpsk˘ 101, 103
obecn˘ 110, 112, 113, 123, 126–128, 139, 145–147, 150, 166
psí 59, 67, 70, 116, 124
skalní 92, 94, 95, 103
tuh˘ 139, 147, 149, 150, 158, 212
velik˘ 50, 156
v˘bûÏkat˘ 59, 113, 115, 124, 156
Psora decipiens 154
pstroãek dvoulist˘ 182, 183, 185, 187, 198, 225
p‰eníãko rozkladité 100, 108, 178, 192, 194
ptaãí zob obecn˘ 168, 187, 200, 201, 204, 206, 216
Ptaãincová lipová doubrava, potv. 180
ptaãinec
bahenní 36
hajní 52, 84, 99, 100, 165, 174, 176, 178, 194, 223
mokﬁadní 33, 41, 58, 59, 62
trávovit˘ 114
velkokvût˘ 182, 187
Pteridium aquilinum 210
Ptilidium ciliare 159, 160
Puccinellietum limosae, fyt. 155
Puccinellion limosae, fyt. 155, 248
Puccinellio-Salicornietea, fyt. 248
puch˘ﬁka útlá 39, 40
puch˘ﬁník kﬁehk˘ 79, 80, 84, 85
pukléﬁka
islandská 74, 90, 91, 93, 94, 105, 160, 214
rourkovitá 90, 93
snûÏná 90, 93
vﬁesovi‰tní 158
Pulegium vulgare 42, 43, 120, 156
Pulicaria
dysenterica 156
vulgaris 42, 43, 156
Pulmonaria
mollis 186, 187
officinalis 174, 178, 181–183, 185, 187, 190, 193
Pulsatilla
grandis 135
patens 215, 216
pratensis subsp. bohemica 131, 215, 217
scherfelii 96, 98, 125, 126
Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis, fyt. 138

Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae, fyt. 133
Pulsatillo pratensis-Globularietum elongatae, fyt. 136
Pulsatillo-Pinetea sylvestris, fyt. 251
pumpava obecná 154
pupalka dvouletá 145
pupava
bezlodyÏná 129, 138
obecná 138
pupeãník obecn˘ 70
pupkovka
puch˘ﬁnatá 81
srstnatá 81
Purple moorgrass bogs, cor. pal. 76
Purple moorgrass meadows and related communities, eu. 122
pu‰kvorec obecn˘ 27
pu‰tiãka rozprostﬁená 40
Pycnothelia papillaria 158
p˘r
plaziv˘ 115, 156, 168
prostﬁední 136
Pyreneo-Alpine willow brush, cor. 105, 107
Pyrolo-Pinetum sylvestris, fyt. 215
p˘rovník psí 52, 165
Pyrus pyraster 168
Querceta, geobioc. 205
Querceta fagina, geobioc. 207
Querceta humilia, geobioc. 167, 169, 181, 205, 207
Querceta pinea humilia, geobioc. 169, 205
Querceta typica, geobioc. 167, 181, 186, 200, 203
Quercetum pubescenti-roboris, fyt. 200
Querci roboris-fraxineta, geobioc. 176
Querci-abieta piceosa, geobioc. 208
Querci-fageta, geobioc. 196
Querci-fageta aceris, geobioc. 167, 181, 191
Querci-fageta dealpina, geobioc. 188
Querci-fageta humilia, geobioc. 191, 196
Querci-fageta tiliae, geobioc. 167, 181, 194
Querci-fageta tiliae-aceris, geobioc. 167, 184, 194
Querci-fageta typica, geobioc. 167, 181, 184, 191
Quercion petraeae, fyt. 203, 205, 251
Quercion pubescenti-petraeae, fyt. 199, 251
Querci-pineta, geobioc. 210
Querci-pineta abietina, geobioc. 210
Querco-Fagetea, fyt. 251
Querco-Populetum, fyt. 176
Querco-Ulmetum, fyt. 176
Quercus
cerris 198, 200
petraea 180–187, 191, 192, 196, 198–215, 217, 218
pubescens 198–201, 205
robur 119, 173, 175, 176, 178, 180–183, 186, 187, 196–198,
200–204, 206–212, 215, 224, 225, 240, 244
rubra 232
Racomitrium
canescens 103, 150, 152, 158
heterostichum 81, 103
lanuginosum 81
sudeticum 102, 103
radûnka dlouholistá 81
Radiola linoides 41
Radiolion linoidis, fyt. 40, 248
Raised bog hollows (Schlenken), eu. 74
Raised bog hummocks, ridges and lawns, eu. 71
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Raised bogs, biot. 71–76
Raised bogs with Pinus mugo, biot. 73–74
rákos obecn˘ 26, 28, 29, 37, 163, 172, 179
Rákosiny a vegetace vysok˘ch ostﬁic, biot. 26–37, 234
Rákosiny eutrofních stojat˘ch vod, biot. 26–28, 234, 248
Ranunculion aquatilis, fyt. 18, 248
Ranunculo flammulae-Juncetum articulati, fyt. 45
Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi, fyt. 45
Ranunculo illyrici-Festucetum valesiacae, fyt. 133, 135
Ranunculo nemorosi-Nardetum, fyt. 126
Ranunculo-Adenostyletum alliariae, fyt. 98
Ranunculus
aconitifolius 193, 194
acris subsp. acris 98, 112, 114, 123, 124
auricomus 123
flammula 46, 67, 125
lingua 28, 35, 36
platanifolius 51, 96, 98, 100–112, 173, 174, 193, 194
polyanthemos 138
repens 33, 38, 41, 49, 50, 114, 115, 120, 121, 123, 125, 155,
156, 165, 166, 176, 178
sardous 43
sceleratus 38, 54
ra‰eliník
bodlav˘ 21, 72, 75
bradavãit˘ 69, 72
ãerven˘ 72
ãlunkolist˘ 69, 172, 227, 228
DusénÛv 75
GirgensohnÛv 220, 222
hnûd˘ 72–74
jednostrann˘ 67, 69, 70
kostrbat˘ 172
kﬁivolist˘ 21, 69, 72, 74, 225, 227, 228, 230
modﬁínov˘ 67, 69, 70, 228
nejmûkãí 75
obl˘ 67, 69
odchyln˘ 67, 69
ostrolist˘ 69, 72, 74, 220, 225, 227, 228, 230
pobﬁeÏní 59, 222
prostﬁední 72, 74, 230
spl˘vav˘ 70
statn˘ 72, 74, 222, 227, 230
stﬁecholist˘ 72
‰irolist˘ 70
tuh˘ 72
tupolist˘ 69
WarnstorfÛv 67
Ra‰elinná borová smrãina, lest. 220
Ra‰elinné a podmáãené smrãiny, biot. 220–222, 241, 251
Ra‰elinné brusnicové bory, biot. 72, 225–227, 241, 244, 246, 251
Ra‰elinné bﬁeziny, biot. 224–225, 241, 244, 246, 251
Ra‰elinné lesy, biot. 71, 76, 223–230, 241
Ra‰elinné smrãiny, biot. 221, 230, 241, 244, 246
Ra‰elinn˘ bor, lest. 225, 227
Ra‰elinn˘ les, nat. 236, 241, 244
Ravine forests, biot. 188–190
rdesno
ble‰ník
pravé 54
skvrnité 54
hadí koﬁen 91, 94, 97, 99, 106, 111, 112, 117, 126, 127
men‰í 28
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obojÏivelné 17, 28
peprník 28, 31–33, 54
ptaãí 41
ﬁídkokvûté 28, 31, 54
rdest
alpsk˘ 16, 17, 22
dlouholist˘ 22
hrotit˘ 17
hﬁebenit˘ 17
hustolist˘ 17
kadeﬁav˘ 17
maliãk˘ 17, 19
ostrolist˘ 17, 24
prorostl˘ 17, 22
rdesnolist˘ 20–22
smáãknut˘ 17
svûtl˘ 17
trávolist˘ 17
tupolist˘ 17
uzlinat˘ 22
vláskovit˘ 17, 19
vzpl˘vav˘ 17, 21
zbarven˘ 24
Reed and tall-sedge beds, biot. 26–37
Reed beds, cor. pal. 26
Reed beds of eutrophic still waters, biot. 26–28
Reed canary-grass beds, cor. eu. pal. 31, 35
Reed vegetation of brooks, biot. 32–34
Reliktní bor, lest. 213
Reynoutria
✕bohemica 55
japonica 53, 55
sachalinensis 53, 55
Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae, fyt. 167
Rhamno-Prunetea, fyt. 250
Rhamnus cathartica 168, 186, 187
Rhinanthus pulcher 125, 126
Rhizocarpon geographicum 102, 103
Rhizomnium punctatum 56, 58–60, 62, 63, 106
Rhodiola rosea 102
Rhodococco-Vaccinietum myrtilli, fyt. 160
Rhynchospora
alba 70
fusca 70
Rhynchosporion albae, fyt. 69, 236, 243, 249
Rhynchostegium riparioides 21, 22
Rhytidiadelphus squarrosus 112, 114, 117, 126, 127, 129
Rhytidium rugosum 136
Ribes
alpinum 77, 79, 83–85
petraeum 107, 108
uva-crispa 175, 188, 190
Ribes alpinum scrub on cliffs and boulder screes, biot. 84–85
Ribeso alpini-Rosetum pendulinae, fyt. 84
Ribi-pineta mugo, geobioc. 104
Riccia
cavernosa 40, 43
crystallina 40
fluitans 17, 26, 28, 31
huebeneriana 40
rhenana 17
sorocarpa 40
Riccietum fluitantis, fyt. 15

Raised bogs – Rumex sanguineus

Riccietum rhenanae, fyt. 15
Ricciocarpetum natantis, fyt. 15
Ricciocarpos natans 17, 26, 28, 31
Rich fens, eu. cor. pal. sm. 64
Riparian mixed forests, nat. 176
Riparian willow formations, sm. 48, 163, 165, 178
River gravel banks, biot. sm. 46–50, 165
River gravel banks with Calamagrostis pseudophragmites, biot. 49–50
River gravel banks with Myricaria germanica, biot. 48–49
Riverine ash-alder woodland, eu. 174
Riverine islets, eu. 47
Riverine reed vegetation, biot. 31–32
Riverine willow scrub, biot. 163–166
rmen ukrajinsk˘ 145
Robinia pseudacacia 135, 137, 139, 168, 199, 201, 202, 204, 205,
214, 232, 233
Rock-outcrop vegetation with Festuca pallens, biot. 130–131
rohozec trojlaloãn˘ 222
rohozub nachov˘ 131, 140, 146, 148, 149, 153, 158, 206
rojovník bahenní 160, 161, 226–228, 230
Roklinov˘ bor, lest. 213
rokyt cypﬁi‰ov˘ 81, 82, 129, 140, 158, 190, 203, 206, 215, 220
rokytník skvûl˘ 74, 105, 218, 227, 230
Rooted floating vegetation, eu. 18
Rooted submerged vegetation, eu. 15
Rorippa
amphibia 18, 19, 30–32, 52
palustris 40
sylvestris 32
Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae, fyt. 29
Rorippo-Phalaridetum arundinaceae, fyt. 31
Rosa
agrestis 169
canina 169, 170
dumalis 169
elliptica 169
gallica 170
jundzillii 169, 170
majalis 84, 85
micrantha 169
pendulina 77, 84, 85, 98, 107, 108, 190
pimpinellifolia 169, 170
rubiginosa 169
sherardii 169
tomentosa 169
rosnatka
anglická 70, 75
obvejãitá 72, 75
okrouhlolistá 66, 68–70, 72, 75
prostﬁední 70
Roso gallicae-Prunetum, fyt. 167
rourkatec obecn˘ 79, 131, 154
rozchodnice rÛÏová 102
rozchodník
bíl˘ 79, 86, 131, 153, 154
dlouholist˘ 206
horsk˘ 103
ostr˘ 86, 131, 150, 153, 154
skalní 86, 131, 153, 206
velk˘ 80, 85, 86, 131, 170, 206
rozpuk jízliv˘ 35
rozrazil
baÏinn˘ 43, 54

bﬁeãÈanolist˘ 153, 154
ãasn˘ 154
DilleniÛv 146, 153
dlouholist˘ 32, 118, 120, 121, 123
dou‰kolist˘ 114
drchniãkovit˘ 33, 54
horsk˘ 62
jarní 153
klasnat˘ 136, 140
lékaﬁsk˘ 198, 204, 206, 208, 212
oÏankovit˘ 142, 200
pobﬁeÏní 43, 54
potoãní 32, 33, 54, 62
rezekvítek 112, 169, 182, 185, 187
rolní 153, 154
rozprostﬁen˘ 136
‰títkovit˘ 36
trojklan˘ 153, 154
vídeÀsk˘ 203, 204, 206
roÏec
krátkopláteãn˘ 152, 154
lepkav˘ 152
nízk˘ 154
obecn˘ luãní 110
pûtimuÏn˘ 145, 152, 154
pochybn˘ 43
rolní 147, 150
roÏínka ostrá 63
Rubus
barrandienicus 163
caesius 55, 173, 178, 179
canescens 143, 169
chamaemorus 73, 74
constrictus 169
idaeus 80, 82, 84, 100, 160, 161, 163, 168, 171, 174
koehleri 163
nessensis 162, 163
pedemontanus 163
plicatus 161–163
radula 169
saxatilis 172
ser. Canescentes 169
ser. Discolores 169
ser. Radulae 169
subsect. Rubus 169
sulcatus 163
Rubus plicatus-Frangula alnus spol., fyt. 162
Rudbeckia laciniata 32, 53
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, biot. 39, 42, 51, 53, 86, 99,
110, 113, 232, 241, 249, 252, 253
rukev
baÏinná 40
obecná 32
obojÏivelná 19, 31, 32
Rumex
acetosella 138, 140, 146, 148–150, 152, 153, 157, 158, 206, 214
alpestris 99, 100, 105, 106, 108, 111, 112, 174, 194, 222, 223
aquaticus 31, 32
crispus 115
hydrolapathum 28, 34, 35
maritimus 39, 42
obtusifolius 32, 114, 115, 165, 166, 232
sanguineus 62
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Rumicetum maritimi, fyt. 52
Rumici-Avenellion flexuosae, fyt. 251
Rumicion alpini, fyt. 253
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands, nat. 153
Rupicolous pannonic grasslands, nat. 130, 132
rÛÏe
bedrníkolistá 170
galská 170
Jundzillova 170
májová 85
pﬁevislá 77, 84, 85, 98, 108, 190
‰ípková 170
rÛÏkatec
bradavãit˘ 17
ostnit˘ 17
rybíz
alpínsk˘ 77, 79, 84, 85
skalní 108
ﬁebﬁíãek
bertrám 123
chlumní 135, 147, 158, 212
luãní 110
obecn˘ 110, 113
panonsk˘ 135
ﬁeãanka
men‰í 17
pﬁímoﬁská 17
ﬁepeÀ durkoman 54
ﬁepík lékaﬁsk˘ 142
ﬁeﬁicha hustokvûtá 145
ﬁeﬁi‰nice
hoﬁká 59–62, 176
Matthioliho 120
r˘tolistá 103
ﬁeﬁi‰niãník
HallerÛv 112, 127
píseãn˘ 79, 80, 85, 86, 214
ﬁe‰etlák poãistiv˘ 168, 187
ﬁezan pilolist˘ 15–17, 234, 245
¤íãní rákosiny, biot. 27, 31–32, 234, 248
ﬁimbaba chocholiãnatá 133, 141, 182, 187, 195, 200, 201, 204, 206
sadec konopáã 62, 124
Sagina procumbens 41, 145
Saginion procumbentis, fyt. 253
Sagittaria sagittifolia 19, 22, 30, 31, 45
Sagittario-Sparganietum emersi, fyt. 29
Saliceta albae, geobioc. 163, 178
Saliceta fragilis, geobioc. 163, 165
Saliceta lapponae, geobioc. 105
Salicetea herbaceae, fyt. 247
Salicetea purpureae, fyt. 250
Salicetum albae, fyt. 178
Salicetum lapponum, fyt. 105
Salicetum pentandro-auritae, fyt. 162
Salicetum pentandro-cinereae, fyt. 162
Salicetum triandrae, fyt. 163
Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, fyt. 107
Salici-betuleta carpaticae, geobioc. 107
Salici-Franguletum, fyt. 162
Salicion albae, fyt. 163, 173, 174, 178, 239, 240, 244, 250
Salicion cinereae, fyt. 162, 250
Salicion eleagno-daphnoidis, fyt. 165, 250
Salicion herbaceae, fyt. 94, 247
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Salicion incanae, fyt. 48, 247
Salicion silesiacae, fyt. 107, 247
Salicion triandrae, fyt. 163, 250
Salici-Populetum, fyt. 178
Salicornia prostrata 44
Salix
alba 173, 178, 179
aurita 162, 163, 210, 223–225
caprea 168, 173, 175, 178, 233
cinerea 162, 163
daphnoides 48, 49, 165, 166
elaeagnos 48, 49, 165, 166
fragilis 48, 164–166, 173, 176, 178, 179
herbacea 95, 103
lapponum 105, 106
pentandra 162, 163
purpurea 48–50, 165, 166, 178
silesiaca 102, 104, 106–108
triandra 54, 163, 165, 166
viminalis 54, 163, 165, 178
Salix lapponum subalpine scrub, biot. 105–106
Salsolion ruthenicae, fyt. 144, 252
Salvia
glutinosa 52, 143
pratensis 109, 138, 141, 200, 215
verticillata 143
Salvinia covers, sm. 15
Salvinia natans 15–17, 234, 245
Salvinio-Spirodeletum polyrhizae, fyt. 15
Salvio nemorosae-Melicetum transsilvanicae, fyt. 133
Salvio verticillatae-Sanguisorbetum minoris, fyt. 136
Sambuco-Salicion capreae, fyt. 84, 251
Sambucus
nigra 168, 173, 175–179, 183, 188, 190, 232
racemosa 84, 175, 176, 188, 190, 191
Samolo-Cyperetum fusci, fyt. 42
Samolus valerandi 42, 43
samorostlík klasnat˘ 84, 190, 192, 194, 195
Sand and shallow soil grasslands, biot. 143–150
Sand steppes, sm. 148
Sanguisorba
minor 132, 133, 138
officinalis 114, 115, 122, 123
Sanguisorbo-Deschampsietum cespitosae, fyt. 114
Sanguisorbo-Festucetum commutatae, fyt. 122
Sanguisorbo-Festucetum pratensis, fyt. 122
Sanguisorbo-Polygonetum bistortae, fyt. 114
Sanicula europaea 183, 192
Saniculo europaeae-Abietetum, fyt. 191
Sarmatic steppe pine forests, pal. sm. 215
Sarmatské stepní bory, sm. 241, 246
sasanka
hajní 178, 181–183, 185, 204
lesní 216
narcisokvûtá 97
pryskyﬁníkovitá 178, 181
Saxifraga
granulata 111
oppositifolia 101, 102
paniculata 78, 79, 102, 132, 133
rosacea 77, 79–81
tridactylites 153, 154
Saxifrago aizoi-Seslerietum calcariae, fyt. 132

Rumicetum maritimi – Silene otites

Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris, fyt. 101
Saxifrago paniculatae-Agrostietum alpinae, fyt. 101
Saxifrago tridactylitae-Poëtum compressae, fyt. 153
Scabiosa
canescens 215, 217
columbaria 82
lucida subsp. lucida 102
ochroleuca 136
Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, fyt. 136
Scabioso suaveolentis-Caricetum humilis, fyt. 133, 135
Scabioso-Phleetum, fyt. 136
Scapania
uliginosa 63
undulata 21, 22
Scheuchzeria palustris 72, 74, 75
Scheuchzerio-Caricetea fuscae, fyt. 249
Scheuchzerio-Sphagnetum cuspidati, fyt. 74
Schistidium apocarpum 78, 79
Schoenetum nigricantis, fyt. 64
Schoenoplectetum tabernaemontani, fyt. 28, 29
Schoenoplectus
lacustris 28
tabernaemontani 28, 29
Schoenus
ferrugineus 37, 64, 65
nigricans 65
Scirpetum lacustris, fyt. 26
Scirpetum radicantis, fyt. 29
Scirpetum sylvatici, fyt. 115
Scirpion maritimi, fyt. 28, 248
Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi, fyt. 71
Scirpo caespitosi-Sphagnetum compacti, fyt. 71
Scirpo-Caricetum brizoidis, fyt. 115
Scirpo-Cirsietum cani, fyt. 115
Scirpoides holoschoenus 146, 148
Scirpo-Juncetum filiformis, fyt. 115
Scirpus
radicans 30, 31
sylvaticus 115–118, 125, 163
Scleranthion annui, fyt. 252
Scleranthus
annuus 153, 154
perennis 149, 150, 152, 153, 157, 158
polycarpos 146, 150, 153
Scolopendrio-Fraxinetum, fyt. 188
Scorpidio-Utricularietum, fyt. 20, 66
Scorzonera
austriaca 131
humilis 123, 128, 129
parviflora 155, 156
purpurea 215
Scorzonero-Juncion gerardii, fyt. 155, 248
Scots pine bog woods, cor. 225, 227
Scots pine mire woods, eu. pal. 225, 227
Scrophularia
nodosa 183, 191, 193, 202
umbrosa 33
Scrub, biot. 162–170, 254
Scrub with ruderal or alien species, biot. 232
Scutellaria
galericulata 26, 28, 36
hastifolia 119, 120, 156
Secondary grasslands and heathlands, biot. 109–161, 254

Secondary submontane and montane heaths, biot. 159–160
Securigera varia 86, 138, 143, 169, 170, 200
seãovka vousatá 103
sedmikráska chudobka 113
sedmikvítek evropsk˘ 94, 98, 100, 105, 183, 219, 220, 222, 223, 225
Sedo albi-Cheilanthetum marantae, fyt. 79
Sedo albi-Veronicion dillenii, fyt. 151, 239, 244
Sedo-Scleranthion, fyt. 151, 239, 244
Sedum
acre 86, 131, 150, 153, 154
album 79, 86, 131, 153, 154
alpestre 103
reflexum 86, 131, 153, 206
sexangulare 86, 153, 154, 206
Sekundární podhorská a horská vﬁesovi‰tû, biot. 159–160, 239,
242, 243, 245, 249
Sekundární trávníky a vﬁesovi‰tû, biot. 9, 109–161, 237
Selaginella selaginoides 102
Selinum carvifolia 122, 123
Semi-natural dry grasslands and scrubland facies, nat. 133, 136, 138
Sempervivetum soboliferi, fyt. 153
Senecio
germanicus 84
hercynicus 98–100, 106, 194, 220, 223
ovatus 99, 174, 191, 193, 198, 209
paludosus 35, 36
rivularis 115
sarracenicus 54, 55
viscosus 86
Senecioni-Galeopsietum ladani, fyt. 85
Senecionion fluviatilis, fyt. 54, 253
Serratula tinctoria 119, 120, 122, 123, 137, 202–204
Serratulo-Festucetum commutatae, fyt. 122
sesel
fenyklov˘ 136
roãní 140
siv˘ 131, 133
Seseli
annuum 140
hippomarathrum 136
osseum 131–133
Seselio glauci-Festucetum pallentis, fyt. 130
Sesleria
albicans 78, 79, 81, 82, 129, 132, 133, 137, 189, 190, 195, 215,
217, 218
caerulea 65
Sesleria grasslands, biot. 132–133
Seslerietum uliginosae, fyt. 64
Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, fyt. 188
Seslerio-Festucenion pallentis, fyt. 250
Seslerio-Festucion pallentis, fyt. 130, 250
Setaria viridis 146
sevlák potoãní 28, 31, 33, 36
Shallow-water floating communities, cor. pal. 18
Sherardion, fyt. 252
Shoreweed lawns, cor. pal. 45
Silaëtum pratensis, fyt. 122
Silaum silaus 122, 123, 155, 156
Silene
dioica 82, 111, 112, 173, 174
nemoralis 141, 200
nutans 206, 208
otites 136, 147–149
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viscosa 143, 148, 149
vulgaris 82, 94, 96, 98, 103, 111, 112, 125–127, 218
silenka
dvoudomá 82, 112, 174
hajní 141, 200
lepkavá 149
nadmutá 82, 94, 98, 103, 112, 125–127, 218
nicí 206, 208
u‰nice 136, 148, 149
Sileno vulgaris-Calamagrostietum villosae, fyt. 96
Sileno vulgaris-Nardetum, fyt. 126
Siliceous alpine and boreal grasslands, nat. 89, 90, 94
Siliceous scree of the montane to snow levels, nat. 102
Silikátové alpínské a boreální trávníky, nat. 236, 243
Silikátové sutû horského aÏ niválního stupnû, nat. 237, 244
sinokvût
chrpovit˘ 146, 147
mûkk˘ 136
Sisymbrion officinalis, fyt. 252
sítina
cibulkatá 25, 45, 46, 59, 70
ãernavá 120
ãlánkovaná 33, 59, 124
Gerardova 29, 156
klubkatá 124
kostrbatá 129
kulatoplodá 43
niÈovitá 69, 116, 117
rozkladitá 33, 59, 117, 123, 124
rybniãní 41
sivá 57, 124
smáãknutá 156
strboulkatá 41
tmavá 119
trojklanná 90, 92, 103
uzlíkatá 37, 57, 65
Ïabí 39–41, 43, 54
Sium latifolium 28, 31–33, 36
sivûnka pﬁímoﬁská 156
Skalní vegetace s kostﬁavou sivou, biot. 130–131, 237, 243, 245, 250
Skalní vegetace sudetsk˘ch karÛ, biot. 101–102, 237, 244, 247
skalník
celokrajn˘ 82, 85, 168–170
ãernoplod˘ 170
Skály a droliny, biot. 77, 236
Skály, sutû a jeskynû, biot. 9, 77–88, 236
Skeletová buãina, lest. 196
Skeletová buková smrãina, lest. 219
Skeletová dubová buãina, lest. 196
Skeletová jedlová buãina, lest. 196
Skeletová smrãina, lest. 219
Skeletová smrková buãina, lest. 196
skrytûnka bodlinatá 44
Skrytûnková spoleãenstva centrální Euroázie, sm. 235, 245
skﬁípina
koﬁenující 30, 31
lesní 116–118, 125, 163
skﬁípinec
dvoublizn˘ 29
jezerní 28
skﬁípinka smáãknutá 57, 65, 156
Slaniska, biot. 109, 155–156, 239, 242, 245, 248
Slanomilné rákosiny a ostﬁicové porosty, biot. 28–29, 37, 234, 248
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slatinatka ra‰eliníková 72
Slatinná a pﬁechodová ra‰elini‰tû, biot. 64–70, 76, 236
sleziník
ãerven˘ 79, 80, 133
hadcov˘ 80, 218
neprav˘ 80
netíkovit˘ 80
routiãka 78, 79, 88, 133
severní 80, 131
zelen˘ 79, 101
slivoÀ trnka 168, 170
Small galingale swards, cor. pal. sm. 42
Small reed beds of fast-flowing waters, cor. pal. 32
smûlek
jehlancovit˘ 138
siv˘ 146, 147
‰tíhl˘ 136, 139, 147, 153, 154
smil píseãn˘ 147, 149
smilka tuhá 69, 90, 91, 94, 95, 123, 125–129, 160
Smilkové trávníky, biot. sm. 76, 109, 125–129, 237, 246
Smí‰ené jasanovo-ol‰ové luÏní lesy, nat. 239, 240, 244
Smí‰ené lesy v roklích a na svazích, sm. 240, 246
smldník
bahenní 28, 35, 36, 69, 172
jelení 141, 143, 204, 216
ole‰níkov˘ 143, 216
smolniãka obecná 139, 150, 206
Smrãiny, fyziot. 219, 220, 222
Smrãiny, biot. 218–223, 241
smrk ztepil˘ 74, 80, 104, 105, 173, 175, 191–194, 198, 218, 220,
221, 223, 225–230
Smrková buãina, potv. 196
Smrková ol‰ina, lest. potv. 174
Smrkov˘ bor a borová smrãina, lest. 196
Snûhová vyleÏiska, biot. 94–95, 236, 243, 247
snûÏenka podsnûÏník 178
Snow beds, biot. 94–95
Snow-patch grassland habitats, eu. 94
sobík chlumní 81
Soft water bryophyte springs, cor. 58, 62
Soft water springs, eu. 58, 61, 62
Solanum
dulcamara 34, 35, 55, 172, 179
lycopersicum 52
Soldanella montana 220–223
solenka Valerandova 43
Solidagini-Nardetum, fyt. 125
Solidago
canadensis 53
gigantea 53
virgaurea 111, 112
subsp. minuta 89, 91, 94, 98, 104, 105, 125, 126
subsp. virgaurea 82, 159, 160
Sorbi-piceeta, geobioc. 219
Sorbi-piceeta humilia, geobioc. 219
Sorbo torminalis-Quercetum, fyt. 205
Sorbus
aria 84, 85, 170, 213, 215
aucuparia 222, 223
subsp. aucuparia 80, 82, 84, 160, 161, 168, 171, 191, 194,
208–211, 213, 218–221, 224, 225
subsp. glabrata 93, 104, 105, 107, 108
torminalis 186, 187, 200

Silene viscosa – Stipa borysthenica

Sparganietum erecti, fyt. 26
Sparganietum minimi, fyt. 20
Sparganio-Glycerion fluitantis, fyt. 32, 248
Sparganio-Potametum pectinati, fyt. 21
Sparganium
emersum 19, 22, 31, 33
erectum 26, 28
minimum 16, 20, 21
Sparsely vegetated river gravel banks, eu. 48, 49, 165
Sparsely vegetated river sand banks, eu. 163
Species-rich helophyte beds, eu. 32
Species-rich Nardus grasslands, nat. 125–127
Spergula morisonii 143, 145, 146
Spergularia
echinosperma 40
maritima 43, 44
rubra 38, 40, 41, 43, 145
salina 43, 44, 156
Spergulo-Oxalidion, fyt. 252
Sphagnion medii, fyt. 71, 73, 76, 227, 229, 249
Sphagno compacti-Molinietum coeruleae, fyt. 96
Sphagno recurvi-Caricetum limosae, fyt. 68
Sphagno recurvi-Caricion canescentis, fyt. 68, 249
Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi, fyt. 71
Sphagno subsecundi-Rhynchosporetum albae, fyt. 69
Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae, fyt. 66
Sphagno warnstorfiani-Eriophoretum latifolii, fyt. 66
Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, fyt. 66, 249
Sphagno-Caricetum appropinquatae, fyt. 66
Sphagno-Caricetum lasiocarpae, fyt. 66
Sphagno-Piceetum, fyt. 220
Sphagno-Utricularietum intermediae, fyt. 20
Sphagno-Utricularion, fyt. 20, 248
Sphagnum
capillifolium 68, 69, 72–74, 220, 225, 227–230
compactum 72
contortum 66, 67, 69, 70, 228
cuspidatum 21, 72, 74, 75
fallax 21, 68, 69, 71, 72, 74, 225, 227–230
flexuosum 67, 69
fuscum 71–74
girgensohnii 160, 220, 222
imbricatum 72
inundatum 70
magellanicum 69, 71–74, 227, 229, 230
majus 75
obtusum 69
palustre 68, 69, 171, 172, 227, 228
papillosum 69, 71, 72
platyphyllum 70
riparium 59, 222
rubellum 71–73, 227
russowii 72, 74, 222, 227, 230
sect. Cuspidata 68, 71, 72, 76
sect. Sphagnum 68
sect. Subsecunda 66, 68, 70
squarrosum 171, 172
subnitens 66
subsecundum 66, 67, 69, 70
tenellum 75
teres 66, 67, 69
warnstorfii 66, 67
Sphagnum birch woods, cor. eu. pal. 224

Sphagnum spruce woods, cor. 220
Spike-rush shallow-water swards, cor. pal. 45
Spiraea salicifolia 122, 162, 163, 224
Spirodela polyrhiza 15–19, 26, 28, 31, 179, 233
Spoleãenstva aldrovandky, sm. 234, 245
Spoleãenstva hrotnosemenky bílé a bahnit˘ch den, sm. 236, 247
Spoleãenstva laku‰níkÛ, sm. 234, 245
Spoleãenstva netﬁeskÛ, sm. 239, 245
Spoleãenstva nízk˘ch bylin na vlhké pÛdû, sm. 235, 245
Spoleãenstva prameni‰È a ra‰elini‰È, fyziot. 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66,
68, 69, 71, 73, 74, 76, 227, 229
Spoleãenstva skal, sutí, písãin a primitivních pÛd, fyziot. 78, 79, 81,
83, 85, 130, 132, 144–146, 148, 149, 151, 153
Spoleãentva nízk˘ch bahniãek, sm. 235
Spra‰ová doubrava, potv. 200
Spra‰ová habrová doubrava, lest. 180, 200, 203
Spring heath Scots pine forests, cor. eu. pal. 217
Springs, biot. 56–63, 254
Springs and mires, biot. 56–76, 254
Spruce forests, biot. 218–223
srha
hajní 178, 182, 185, 187, 201, 202
laloãnatá 52, 110, 112, 113, 123, 138, 168
slovenská 99
srpice barvíﬁská 120, 123, 202, 204
srpnatka
bezkruhá 21, 70
fermeÏová 70
spl˘vavá 21, 75
zahnutá 21
závitkolistá 66, 67
srstka angre‰t 190
Stachyo palustris-Thalictretum flavae, fyt. 120
Stachys
palustris 28, 35, 36, 121
recta 131, 141, 170, 200
sylvatica 61, 62, 173, 174, 176
Stands of early successional woody species, biot. 233
starãek
baÏinn˘ 36
hercynsk˘ 98–100, 194, 220, 223
lepkav˘ 86
nûmeck˘ 84
poﬁíãní 55
potoãní 63, 117
vejãit˘ 99, 174, 193, 198
celolist˘ 133
Staré acidofilní doubravy s dubem letním, nat. 241, 244
Stellaria
alsine 56
graminea 114
holostea 167, 175, 182, 187
nemorum 52, 84, 99, 100, 164, 165, 173, 174, 176–178, 188,
194, 222, 223
palustris 35, 36
uliginosa 33, 41, 58, 59, 62
Stellarietea mediae, fyt. 252
Stellario-Alnetum glutinosae, fyt. 174
Stellario-Deschampsietum cespitosae, fyt. 114
Stellario-Scirpetum setacei, fyt. 40
Stellario-Tilietum, fyt. 180
Stipa
borysthenica 148, 149
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capillata 134–136, 216
eriocaulis 134, 136
joannis 134, 136, 216
pulcherrima 134–136
smirnovii 134, 136
tirsa 134, 136
zalesskii 134, 136
Stipetum capillatae, fyt. 133
Stipion calamagrostis, fyt. 85, 247
Stipo-Festucetalia pallentis, fyt. 130, 132, 237, 238, 243
stolístek
klasnat˘ 17, 22
pﬁeslenat˘ 17
stﬁídavolist˘ 21, 22
stozrník lnov˘ 41
straãka vyv˘‰ená 99
Stratiotes aloides 15–17, 234, 245
Stratiotetum aloidis, fyt. 15
strdivka
brvitá 86, 131
jednokvûtá 187, 192, 201
nicí 82, 143, 182, 185, 187, 190, 192, 204
sedmihradská 131, 170
zbarvená 201
Strdivková buãina, potv. 191
Streams and water bodies, biot. 15–25, 254
Streams and water-bodies without vegetation of conservational
importance, biot. 233
Streptopus amplexifolius 219, 220, 222, 223
stro‰ek pomnûnkov˘ 88
stroupka plamivá 154
Stﬁedoevropské bazifilní teplomilné doubravy, biot. 203–204, 216,
240, 244, 246, 251
Stﬁedoevropské silikátové sutû, nat. 236, 244
Stﬁedoevropské subalpínské buãiny, nat. 240, 244
Stﬁedoevropské vápencové buãiny, nat. 240, 244
stﬁemcha obecná
pravá 162, 172, 176, 178
skalní 108
Stﬁemchová doubrava a ol‰ina, potv. 174, 176
Stﬁemchová jasenina, potv. 174
Stﬁídavû vlhké bezkolencové louky, biot. 122–123, 237, 243,
246, 249
stulík
mal˘ 16, 17
Ïlut˘ 16, 17, 22, 30
Suaeda prostrata 44
Subalpine beech woods, cor. 193
Subalpine deciduous scrub, biot. 105–108
Subalpine deciduous tall scrub, biot. 107–108
Subalpine Hercynian forests, cor. 219, 220, 222
Subalpine Nardus grasslands, biot. 125–126
Subalpine small reed meadows, cor. 96
Subalpine springs, biot. 62–63
Subalpine tall grasslands, biot. 96–98
Subalpine tall-fern vegetation, biot. 99–100
Subalpine tall-forb vegetation, biot. 98–99
Subalpine tall-herb vegetation, biot. 96–100
Subalpine Vaccinium vegetation, biot. 93–94
Subalpínská brusnicová vegetace, biot. 93–94, 236, 242, 249
Subalpínská keﬁová a keﬁíãková spoleãenstva, fyziot. 104, 107
Subalpínská prameni‰tû, biot. 62–63, 236, 249
Subalpínská vysokobylinná vegetace, biot. 96–100, 236
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Subalpínské a alpínské nivy a hole, fyziot. 89, 90, 92, 94, 96, 98, 99,
101, 102, 105, 125
Subalpínské kapradinové nivy, biot. 99–100, 107, 236, 243, 247
Subalpínské kﬁoviny s vrbou laponskou, biot. 105–106, 237,
242, 247
Subalpínské listnaté kﬁoviny, biot. 105–108, 237
Subalpínské smilkové trávníky, biot. 125–126, 237, 243, 249
Subalpínské vysokobylinné nivy, biot. 51, 98–99, 107, 236, 243, 247
Subalpínské vysokostébelné trávníky, biot. 96–98, 107, 236, 243, 247
Sub-Arctic willow scrub, nat. 105, 107
Subarktické vrbové kﬁoviny, nat. 237, 242
Sub-Atlantic lowland hay meadows, eu. pal. 109
Sub-Atlantic semi-dry calcareous grasslands, cor. eu. pal. 136
Subcontinental and continental deciduous thickets, eu. 169
Subcontinental Cnidium meadows, cor. 119
Sub-continental oak-hornbeam forests, eu. 180, 182, 183, 185
Subcontinental pine-oak forests, biot. cor. 210–211
Subcontinental riverine meadows, cor. eu. pal. 119
Subcontinental Scots pine forests, cor. 213
Sub-continental steppic grasslands, eu. 133
Subkontinentální borové doubravy, biot. 210–211, 241, 246, 251
Subkontinentální ostﬁicová doubrava, potv. 201
Sub-Mediterranean Quercus petraea-Q. robur woods, cor. pal. 205
Submerged river vegetation, cor. 21
Submerged, floating and floating-leaved macrophyte beds of running
waters, eu. 21
Sub-montane calcareous screes, cor. pal. 85
Submontane and montane Nardus grasslands, biot. 127–129
Sub-montane Vaccinium-Calluna heaths, eu. 159, 160
Sub-oceanic inland salt marshes, eu. 155
Suboceanic inland salt meadows, pal. sm. 155
Suboceanické vnitrozemské slané louky, sm. 239, 245
Sub-Pannonic primrose oak-hornbeam forests, pal. 185
Sub-Pannonic steppic grasslands, nat. pal. 133
Subpanonské stepní trávníky, biot. nat. 135, 238, 243, 245
Succisa pratensis 115, 117, 122, 123, 202
Sudeten Lapland willow brush, pal. 105
Sudeten summital mat-grass swards, pal. 125
Suchá doubrava biková teplomilná, lest. 205
Suchá habrová doubrava, lest. 180, 186, 199, 200, 203
Suchá vﬁesovi‰tû níÏin a pahorkatin, biot. 157–158, 239, 242, 243,
245, 249
Suché acidofilní doubravy, biot. 207–208, 241, 246, 251
Suché bory, biot. 213–218, 241
Suché bylinné lemy, biot. 140–142, 238, 250
Suché trávníky, biot. 129–140, 237
suchop˘r
pochvat˘ 69, 71, 72, 74, 76, 221, 222, 224, 227, 228, 230
‰irolist˘ 57, 65, 67
‰tíhl˘ 69
úzkolist˘ 57, 67–69, 74, 75, 227, 228
suchop˘rek
alpsk˘ 63, 67
trsnat˘ 72
Suchop˘rové bory kontinentálních ra‰elini‰È, biot. 69, 72, 227–228,
241, 244, 246, 249
su‰inec pobﬁeÏní 28, 31, 120
SuÈová (jilmojasanová) javoﬁina, lest. 188
SuÈová jilmovosmrková javoﬁina, lest. 188
SuÈové a roklinové lesy, fyziot. potv. 188
SuÈové lesy, biot. 180, 188–190, 240, 244, 246, 251
Svahová buãina, lest. 191
Svahová buková smrãina, lest. 222

Stipa capillata – Taraxacum sect. Erythrosperma

Svahová dubová buãina, lest. 182, 191
Svahová jedlová buãina, lest. 191
Svahová smrãina, lest. 222
Svahová smrková buãina, lest. 191
sveﬁep
BenekenÛv 192
mûkk˘ 110
vzpﬁímen˘ 136–138
svûtlík
lékaﬁsk˘ 113
tuh˘ 139
SvûÏí (buková) jedlina, lest. 191, 196
SvûÏí bﬁezová doubrava, lest. 181, 186, 208
SvûÏí buãina, lest. 191, 196
SvûÏí buková doubrava, lest. 181, 183, 203, 207
SvûÏí buková smrãina, lest. 219, 222
SvûÏí dubová buãina, lest. 182, 191, 196
SvûÏí dubová jedlina, lest. 191, 196
SvûÏí jedlodubov˘ bor, lest. 208
SvûÏí jedlová buãina, lest. 191, 196
SvûÏí jedlová smrãina, lest. 220
SvûÏí oglejená (jedlová) smrãina, lest. 220
SvûÏí ra‰elinná smrãina, lest. 220
SvûÏí reliktní smrãina, lest. 220
SvûÏí smrãina, lest. 222
SvûÏí smrková buãina, lest. 191, 196
SvûÏí smrková jedlina, lest. 196
svída
dﬁín 168, 187, 200
krvavá 168, 182, 185, 187, 195, 201, 216
svízel
bahenní 27, 31, 33, 36, 37, 59, 163, 172, 179
bíl˘ 86, 110, 168
hercynsk˘ 129
lesní 182, 187, 195
nízk˘ 129
potoãní 55
pﬁítula 55, 165, 168, 176, 178, 179
severní prav˘ 97, 101, 123, 202, 204
SchultesÛv 183, 185
siv˘ 131, 141, 170, 200
syﬁi‰Èov˘ 138, 139, 147, 150, 218
svojnice nadmutá 72, 75
Swertia perennis 59, 62, 63, 106
Swertietum perennis, fyt. 62
Swertio-Anisothecion squarrosi, fyt. 62, 249
Symphoricarpos albus 232
Symphytum
bohemicum 120
officinale 52, 115, 120, 121, 165, 179
tuberosum 185, 187
Syringa vulgaris 232
‰áchor
hnûd˘ 40, 43, 44, 54
MicheliÛv 40
Ïlutav˘ 41
‰alvûj
lepkavá 52, 143
luãní 109, 138, 141, 200
pﬁeslenitá 143
‰á‰ina
naãernalá 65
rezavá 37, 64, 65

‰ater
svazãit˘ 146, 147, 212, 216
zední 40, 41
‰ejdraãka bahenní 17
‰eﬁík obecn˘ 232
‰ídlatka
jezerní 25
ostnov˘trusná 25
‰ídlovec kÛstkovit˘ 90
‰icha
ãerná 72
oboupohlavná 72, 74, 91
‰ipák 198–201, 205
‰ípatka vodní 19, 22, 31
·irokolisté suché trávníky, biot. 109, 132, 136–138, 238, 243,
245, 250
‰i‰ák
hrálovit˘ 120, 156
vroubkovan˘ 28, 36
‰karda
bahenní 62, 106, 117, 118, 174, 176, 194
dvouletá 110
hnidákolistá 97, 127
mûkká
ãertkusolistá 112, 127
pravá 97
ukousnutá 141
‰mel okoliãnat˘ 19, 22, 27, 30, 31
·tûrbinová vegetace silikátov˘ch skal a drolin, biot. 79–81, 103,
236, 244, 247
·tûrbinová vegetace vápnit˘ch skal a drolin, biot. 78–79, 236,
244, 247
·tûrkové bﬁehy ﬁek, sm. 235, 239, 245
·tûrkové náplavy bez vegetace, biot. 47–48, 235, 245
·tûrkové náplavy s tﬁtinou pobﬁeÏní, biot. 49–50, 235, 242, 245, 248
·tûrkové náplavy s Ïidoviníkem nûmeck˘m, biot. 48–49, 235, 242,
245–247
·tûrkové ﬁíãní náplavy, biot. 46–50, 235
‰tûtka
laloãnatá 55
planá 55
‰tírovník
rÛÏkat˘ 139
tenkolist˘ 120, 156
‰Èavel kysel˘ 100, 174, 183, 190, 194, 198, 220, 222, 223, 225
‰Èovík
áronolist˘ 99, 100, 105, 106, 108, 112, 174, 194, 223
kadeﬁav˘ 115
koÀsk˘ 28, 35
krvav˘ 62
men‰í 140, 146, 148–150, 153, 158, 206, 214
tupolist˘ 32, 114, 115, 165, 166, 232
vodní 32
tajniãka r˘Ïovitá 33, 54
Tall grasslands on rock ledges, biot. 81–82
Tall mesic and xeric scrub, biot. 167–169
Tall-forb vegetation of fine-soil-rich boulder screes, biot. 83–84
Tall-sedge beds, biot. 35–36
Tanacetum corymbosum 132, 133, 141, 181, 182, 185, 187, 195,
200, 201, 203, 204, 206
Taraxacum
bessarabicum 156
sect. Erythrosperma 151, 153, 154
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sect. Palustria 57, 65
sect. Ruderalia 51, 110, 113–115, 166
serotinum 135
taﬁice
horská
Gmelinova 147
pravá 131
kali‰ní 154
skalní 80, 88, 130, 131
tavolník vrbolist˘ 162, 163, 224
Taxus baccata 78, 188, 190
Teesdalia nudicaulis 145, 146
tûhovec bezÏebr˘ 81
tenkomázdﬁík lalÛãkovit˘ 79
Tephroseris
crispa 63, 117
integrifolia 133
Teplomilné a supramediteránní doubravy, sm. 240, 246
Teplomilné doubravy, biot. 198–206, 240
terãovka
posypaná 81
skalní 81
termovka zelená 136
Terrestrial underground caves, eu. 87
Tetragonolobus maritimus 155, 156
Tetraphis pellucida 81
Tetrodontium
brownianum 88
repandum 88
Teucrio chamaedrys-Festucetum rupicolae, fyt. 133
Teucrium
botrys 86
chamaedrys 136, 141, 170, 200, 215, 217
montanum 131
scordium 36, 120
Thalictrum
aquilegiifolium 84, 118, 173, 174, 194
flavum 120, 121
lucidum 120
Thamnolia vermicularis 90
Thelypteris palustris 34, 35, 162, 172
Thermophilous Alpine and peri-Alpine mixed lime forests, cor. eu.
pal. 188
Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods, sm. 199–201,
203, 205
Thermophilous oak forests, biot. 198–206
Thero-Airion, fyt. 144, 250
Thesio alpini-Nardetum, fyt. 125
Thesium alpinum 98, 125, 126, 217, 218
Thickets, cor. 84
Thlaspi
montanum 133, 217, 218
perfoliatum 154
Thlaspietea rotundifolii, fyt. 247
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris, fyt. 217
Thorn-thickets, hedgerows and lowland scrub, eu. 84
Thuidium philibertii 123
Thymo angustifolii-Corynephoretum canescentis, fyt. 145
Thymo angustifolii-Festucetum ovinae, fyt. 146
Thymo pannonici-Poëtum angustifoliae, fyt. 133
Thymo-Festucetum ovinae, fyt. 128
Thymus
alpestris 102
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glabrescens 136
pannonicus 136
praecox 131, 133, 157, 158, 206, 217, 218
pulcherrimus subsp. sudeticus 96, 98, 101, 102
pulegioides 122, 128, 129, 140, 149, 150
serpyllum 143, 145, 146, 148, 149, 212
Tilia
cordata 175, 177, 178, 180–183, 185, 187–192, 195, 196
platyphyllos 188–192
Tili-acereta, geobioc. 188
Tili-acereta fagi, geobioc. 188
Tili-acereta fagi humilia, geobioc. 188
Tili-acereta humilia, geobioc. 188
Tilio cordatae-Fagetum, fyt. 191
Tilio platyphylli-Fagetum, fyt. 191
Tilio-Acerion, fyt. 188, 251
Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines, nat. 188
Tilio-Betuletum, fyt. 180
Tilio-Carpinetum, fyt. 182
Tili-querceta roboris, geobioc. 176, 181, 186
Tili-querceta roboris fagi, geobioc. 182
Tili-querceta roboris-aceris, geobioc. 181
Tillaea aquatica 39, 40
Timmia bavarica 79
tis ãerven˘ 188, 190
toãivka toãivá 79, 133
Tofieldia calyculata 65
tolice
nejmen‰í 154
srpovitá 136
tolije bahenní 57, 62, 102
tolita lékaﬁská 82, 86, 142, 143, 170, 200, 205, 206
Tolypella
glomerata 23, 24
intricata 24
prolifera 24
tomka
alpská 91, 126
vonná 112, 113, 117, 123, 127, 158
Toninia sedifolia 154
toninie bublinatá 154
topol
bíl˘ 178, 179
ãern˘ 178, 179
osika 166, 183, 210, 223
Topolová doubrava, potv. 176
Topolov˘ luh kopﬁivov˘, lest. 176
Torilis japonica 169
Tortella
inclinata 153, 154
tortuosa 78, 79, 102, 131–133
Tortula ruralis 79, 131, 153, 154
toﬁice japonská 169
toﬁiã hmyzonosn˘ 216
Tragopogon orientalis 111
Transition mires, cor. eu. pal. sm. 34, 66, 68
Transition mires and quaking bogs, nat. 34, 66, 68
Transitional mires, biot. 68–69
Transitional tall herb humid meadows, cor. eu. pal. 117
Trapa natans 15, 17
Trapetum natantis, fyt. 15
trávniãka obecná
hadcová 218

Taraxacum sect. Palustria – Utricularion vulgaris

pravá 147, 212
travník SchreberÛv 74, 91, 94, 105, 129, 160, 161, 208, 211, 212,
215, 218, 227, 228, 230
Trávníky písãin a mûlk˘ch pÛd, biot. 143–150, 238
Trávníky s nízk˘mi ‰áchory, sm. 235, 245
trhutka
Hübenerova 40
kﬁi‰Èálová 40
obecná 40
plovoucí 17, 28, 31
r˘nská 17
Trichophorum
alpinum 62, 63, 67
cespitosum 71, 72
Trientalis europaea 93, 94, 98, 100, 104, 105, 183, 215, 219–225
Trifolio arvensis-Sedetum albi, fyt. 153
Trifolio medii-Agrimonietum, fyt. 142
Trifolio medii-Melampyretum nemorosi, fyt. 142
Trifolio repentis-Veronicetum filiformis, fyt. 112
Trifolio-Festucetum rubrae, fyt. 109
Trifolio-Geranietea sanguinei, fyt. 250
Trifolion medii, fyt. 81, 142, 250
Trifolium
alpestre 141, 200, 202, 204, 206, 211, 212
arvense 145, 148–150, 153
campestre 139, 148
dubium 111, 145
fragiferum 155, 156
hybridum 115
medium 142, 143, 169
montanum 138
pratense 110, 111, 113, 114
repens 113, 114
Triglochin palustre 57
Tripleurospermum inodorum 144
Trisetum flavescens 110–113, 232
trnûnka odstálá 111, 112, 115, 118, 125, 138
trnovník akát 139, 199, 201, 202, 204, 205
troj‰tût Ïlutav˘ 111, 112, 232
trojzubec poléhav˘ 129
Trollio altissimi-Filipenduletum, fyt. 117
Trollio altissimi-Geranietum sylvatici, fyt. 98
Trollio-Cirsietum salisburgensis, fyt. 115
Trollius altissimus 63, 99, 115, 117, 118
troskut prstnat˘ 149
Trvalé zemûdûlské kultury, biot. 231, 241, 252
tr˘zel
rozvûtven˘ 149
‰kardolist˘ 136
tﬁemdava bílá 141, 200, 201
tﬁeslice prostﬁední 113, 117, 123, 138, 216
tﬁe‰eÀ
kﬁovitá 170
ptaãí 168
tﬁezalka
horská 143
rozprostﬁená 41
skvrnitá 112, 127, 128
teãkovaná 136, 138, 139, 141, 150, 158, 206
tﬁtina
chloupkatá 82, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 103, 105, 106, 108,
161, 197, 198, 219, 220, 222, 223, 225
kﬁovi‰tní 212
pestrá 82

pobﬁeÏní 49, 50, 166
rákosovitá 80, 82, 97, 102, 108, 142, 143, 161, 197, 198, 208
‰edavá 27, 35, 36, 172
Tﬁtinová smrãina, potv. 219
tuãnice
ãeská 65
obecná 65
Tufa cones, cor. pal. 56, 59
turan kanadsk˘ 145
Tussilago farfara 49, 57, 166
tuÏebník
jilmov˘
PicbauerÛv 120, 121
prav˘ 52, 117, 118, 163, 165, 176
obecn˘ 138
Tvrdé luhy níÏinn˘ch ﬁek, biot. 172, 176–178, 240, 244, 251
Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací paroÏnatek,
nat. 234, 242
Typha
angustifolia 26, 28
latifolia 26, 28
Typhetum angustifoliae, fyt. 26
Typhetum latifoliae, fyt. 26
Typhetum laxmannii, fyt. 26
udatna lesní 82, 84, 189, 190
Údolní jasanovo-ol‰ové luhy, biot. 61, 172, 174–176, 240,
244, 246, 251
Uléhavá habrová doubrava, lest. 180, 203
Uléhavá kyselá buãina, lest. 196
Uléhavá kyselá doubrava, lest. 183, 207
Uléhavá kyselá dubová buãina, lest. 196
Uléhavá kyselá jedlová buãina, lest. 196
Uléhavá kyselá smrková buãina, lest. 196
Ulmenion (minoris), fyt. 176, 240, 244, 251
Ulmi-fraxineta carpini, geobioc. 176, 186
Ulmi-fraxineta populi, geobioc. 176
Ulmus
glabra 175, 180, 188, 190–192
laevis 173, 177, 178, 240, 244
minor 173, 176, 178, 187, 240, 244
Umbilicaria hirsuta 79, 81
Unvegetated river gravel banks, biot. cor. pal. 47–48
upolín evropsk˘ 63, 99, 117, 118
úpor
kuﬁiãkovit˘ 40
peprn˘ 31, 40, 46
‰estimuÏn˘ 40, 46
trojmuÏn˘ 31, 40, 46
úrazník poloÏen˘ 41, 145
Urbanized areas, biot. 231
Urbanizovaná území, biot. 113, 231, 241, 247, 252, 253
úroãník bolhoj 138
Urtica dioica 32, 33, 50, 54, 55, 84, 114, 164–166, 168, 169, 173,
176–179, 188, 190
útlovláska zproh˘baná 133
Utricularia
australis 15–17, 234, 245
bremii 16, 20, 21
intermedia 16, 20, 21
minor 16, 20, 21, 70
ochroleuca 16, 20, 21
vulgaris 16, 17, 234, 245
Utricularietum australis, fyt. 15
Utricularion vulgaris, fyt. 15, 247
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Úzkolisté suché trávníky, biot. 133–136, 238, 243, 245, 250
Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae, fyt. 229
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, fyt. 225
Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum, fyt. 210
Vaccinion, fyt. 81, 93, 160, 249
Vaccinio-Piceetea, fyt. 219, 220, 222, 241, 244, 251
Vaccinium
myrtillus 64, 68, 69, 72–74, 81, 82, 89, 91–95, 98, 100, 103–105,
108, 157, 159–161, 183, 193, 196, 197, 207, 208, 210, 211,
213–215, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 227, 229, 230
uliginosum 72–74, 221, 222, 224, 227–230
vitis-idaea 64, 68, 69, 72–74, 89–94, 101, 105, 157, 159–161,
210, 211, 213, 214, 220, 222, 225, 227–230
Vaccinium vegetation of cliffs and boulder screes, biot. 160–161
vachta trojlistá 35, 36, 69, 228
váleãka
lesní 60, 62, 142, 178, 183, 201
prapoﬁitá 136–138, 141, 168, 200, 201, 204, 215, 216
Valeriana
dioica 65, 115, 117, 124, 162
excelsa 52
subsp. procurrens 32, 117, 118
subsp. sambucifolia 98, 99
officinalis 118
simplicifolia 65
stolonifera subsp. angustifolia 202
Valerianella locusta 153, 154
Valeriano dioicae-Caricetum davallianae, fyt. 64
Valeriano procurrentis-Filipenduletum, fyt. 117
Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, fyt. 64
Vápencová buãina, lest. 194
Vápencová buková doubrava, lest. 203
Vápencová dubová buãina, lest. 194
Vápencová jedlová buãina, lest. 194
Vápnitá slatini‰tû, biot. 24, 36, 37, 64–66, 236, 243, 246, 249
Vápnitá slatini‰tû s maﬁicí pilovitou, biot. nat. 37, 235, 243, 246, 248
Vápnité nebo bazické skalní trávníky, nat. 239, 243
Vápnité sutû pahorkatin a horského stupnû, nat. 236, 244
Vápnomilné buãiny, biot. 194–195, 240, 244, 246, 251
Vegetace efemér a sukulentÛ, biot. 129, 151–154, 239
Vegetace jednolet˘ch slanomiln˘ch trav, biot. 43–44, 235, 245, 248
Vegetace jednolet˘ch vlhkomiln˘ch bylin, biot. 38–44, 235
Vegetace letnûn˘ch rybníkÛ, biot. 38–40, 45, 53, 235, 242, 245, 248
Vegetace obnaÏen˘ch den tepl˘ch oblastí, biot. 42–43, 44, 235,
242, 245, 248
Vegetace paroÏnatek, biot. 23–24, 57, 65, 234, 242, 245, 248
Vegetace ‰ídlatek, biot. 25, 234, 242, 245, 248
Vegetace vlhk˘ch naru‰ovan˘ch pÛd, biot. 123–125, 237, 246,
249, 253
Vegetace vysok˘ch ostﬁic, biot. 32, 35–36, 76, 235, 248
Vegetace vytrval˘ch obojÏiveln˘ch bylin, biot. 45–46, 235, 242,
245, 248
Vegetated river sand banks, cor. pal. 163
Vegetation of annual halophilous grasses, biot. 43–44
Vegetation of annual hygrophilous herbs, biot. 38–44
Vegetation of exposed bottoms in warm areas, biot. 42–43
Vegetation of exposed fishpond bottoms, biot. 38–40
Vegetation of perennial amphibious herbs, biot. 45–46
Vegetation of spring therophytes and succulents, biot. 151–154
Vegetation of wet disturbed soils, biot. 123–125
Velké stﬁedoevropské luÏní lesy, sm. 240, 246
vemeník dvoulist˘ 216
Ventenata dubia 153
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Veratrum album
subsp. album 98, 173, 174
subsp. lobelianum 63, 89, 91, 96, 98–100, 105, 106, 108, 173,
174, 222
Verbasco austriaci-Inuletum ensifoliae, fyt. 133, 135
Verbascum
chaixii subsp. austriacum 142
lychnitis 131, 136
phoeniceum 136, 147, 148
Veronica
anagallis-aquatica 32, 33, 54
anagalloides 43, 54
arvensis 153, 154
beccabunga 32, 33, 54, 62
catenata 43, 54
chamaedrys 112, 169, 182, 185, 187
dillenii 146, 152, 153
hederifolia 153, 154
montana 62
officinalis 126, 198, 204, 206–208, 212
praecox 153, 154
prostrata 136
scutellata 36
serpyllifolia 114
teucrium 142, 200
triphyllos 153, 154
verna 153
vindobonensis 203, 204, 206
Veronico dillenii-Galietum pedemontani, fyt. 151
Veronico longifoliae-Euphorbietum lucidae, fyt. 120
Veronico longifoliae-Filipenduletum, fyt. 117
Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris, fyt. 120, 249
Veronico montanae-Caricetum remotae, fyt. 61
Veronico politae-Taraxacion, fyt. 252
Veronico vernae-Poëtum bulbosae, fyt. 151
vûsenka nachová 99, 108, 193–195, 198
Viburnum
lantana 168, 200
opulus 216
Vicia
lathyroides 153
sylvatica 142, 143
tenuifolia 141, 142
Vicietum sylvaticae, fyt. 142
vijozub
nach˘len˘ 154
zkroucen˘ 79, 102, 131, 133
vikev
hrachorovitá 153
lesní 142, 143
tenkolistá 141, 142
Vincetoxico hirundinariae-Origanetum vulgaris, fyt. 140
Vincetoxicum hirundinaria 82, 85, 86, 142, 143, 170, 199, 200,
205, 206
Viola
ambigua 135, 136
arvensis 153
biflora 63, 99, 106
canina 122, 128, 129, 169
collina 203, 204
hirta 142, 200, 201
lutea subsp. sudetica 98, 112, 125–127
mirabilis 186, 187, 201
palustris 59, 67, 69, 115, 117, 162, 171, 172

Úzkolisté suché trávníky – Vys˘chavá jedlová buãina

pumila 119, 120
reichenbachiana 180, 182, 183, 185–187, 191, 193, 203
riviniana 169, 209
stagnina 119, 120
tricolor subsp. saxatilis 81
Violion caninae, fyt. 127, 249
violka
bahenní 59, 67, 69, 117, 172
divotvárná 187, 201
dvoukvûtá 63, 99, 106
chlumní 204
lesní 182, 183, 185, 187, 193, 203
nízká 120
obojetná 136
psí 129, 169
Rivinova 169
rolní 153
slatinná 120
srstnatá 142, 200, 201
trojbarevná skalní 81
Ïlutá sudetská 98, 112, 125, 127
Violková buãina, potv. 191
Violo hirtae-Cornetum maris, fyt. 167
Violo reichenbachianae-Fagetum, fyt. 191
Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae, fyt. 96
Viscario-Quercetum, fyt. 205
vítod
chocholat˘ 138
nahoﬁkl˘ 57
obecn˘ 123, 129
ostrokﬁídl˘ 129
vláhomilka mûdûnková 74, 230
vlahovka
prameni‰tní 59, 63, 67
ﬁazená 63
vápnomilná 58, 60, 66
vlasolistec vlhkomiln˘ 58, 67
vla‰toviãník vût‰í 79
Vlhká buãina, lest. 191
Vlhká buková doubrava, lest. 181
Vlhká buková smrãina, lest. 193, 222
Vlhká dubová buãina, lest. 191
Vlhká habrová doubrava, lest. 186
Vlhká jasanová javoﬁina, lest. 188
Vlhká jedlová buãina, lest. 191
Vlhká smrková buãina, lest. 191, 193
Vlhká tuÏebníková lada, biot. 51, 59, 117–118, 237, 243, 246, 249
Vlhké acidofilní doubravy, biot. 208–210, 241, 244, 246, 251
Vlhké pcháãové louky, biot. 59, 115–117, 237, 246, 249
Vlhkomilná vysokobylinná lemová spoleãenstva, nat. 235–237, 243
vlochynû 72, 74, 222, 227, 228, 230
Vnitrozemské píseãné duny, sm. 238, 247
Vnitrozemské slané louky, nat. 239, 242
Vodní a baÏinná spoleãenstva, fyziot. 15, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28,
29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 45, 48–50, 52, 54, 123
vodní mor kanadsk˘ 17, 22, 24
Vodní toky a nádrÏe, biot. 9, 15–25, 234
Vodní toky a nádrÏe bez ochranáﬁsky v˘znamné vegetace, biot. 16,
233, 241, 247, 248
voìanka Ïabí 16, 17, 234, 245
vousatec Ïlutozelen˘ 90
vousatûnka vápenná 60
vousatka prstnatá 135
vranec jedlov˘ 80, 90, 92, 161, 220, 223

vraneãek brvit˘ 102
vraní oko ãtyﬁlisté 100, 192, 194
vrba
bílá 178, 179
bylinná 95, 103
jíva 173
ko‰íkáﬁská 163, 165
kﬁehká 163–166, 176, 178, 179
laponská 105, 106
l˘kovcová 49, 166
nachová 49, 50, 165, 166
pûtimuÏná 163
popelavá 162, 163
slezská 102, 104, 106, 108
‰edá 49, 166
trojmuÏná 163, 165, 166
u‰atá 163, 225
vrbina
hajní 176, 194
kytkokvûtá 35, 36, 69
obecná 36, 118, 121, 163, 166, 172, 179, 202, 210, 225
penízková 36, 113, 115, 120, 121
vrbka
rozmar˘nolistá 86
úzkolistá 49, 82, 166
Vrbová ol‰ina, lest. 171, 174
Vrbové kﬁoviny hlinit˘ch a písãit˘ch náplavÛ, biot. 163–165, 239,
246, 250
Vrbové kﬁoviny podél vodních tokÛ, biot. 163–166, 239
Vrbové kﬁoviny ‰tûrkov˘ch náplavÛ, biot. 165–166, 239, 242, 245,
246, 250
vrbovka
bahenní 59, 67, 69, 124
horská 79, 190
chlumní 86
chlupatá 33, 55, 118, 166
malokvûtá 33
rÛÏová 50
Ïabincolistá 63
Vrbov˘ (vrbotopolov˘) luh, lest. 178
Vrchovi‰tû, biot. 71–76, 236
Vrchovi‰tû s kleãí, biot. 72, 73–74, 105, 236, 244, 246, 249
Vrchovi‰tní kleã, lest. 73
Vrchovi‰tní smrãina, lest. 220
Vrchovi‰tní ‰lenky, biot. 20, 21, 72, 73, 74–75, 236, 243, 246, 249
vr‰atka odchylná 72
vﬁes obecn˘ 72, 80, 82, 90–92, 94, 146, 157–161, 208, 211, 212,
214, 227, 230
vﬁesovec pleÈov˘ 159
vstavaã bahenní 65
v‰ivec lesní 129
Vulpia
bromoides 145
myuros 145
Vyfoukávané alpínské trávníky, biot. 89–90, 92, 236, 243, 247
Vysoké mezofilní a xerofilní kﬁoviny, biot. 167–168, 232, 239, 250
Vysoké subalpínské listnaté kﬁoviny, biot. 107–108, 237, 242, 247
Vysokobylinná vegetace zazemnûn˘ch drolin, biot. 83–84, 236
Vysokostébelné trávníky skalních terásek, biot. 81–82, 161, 236,
249, 250
Vys˘chavá buãina, lest. 191, 194
Vys˘chavá buková doubrava, lest. 203, 207, 215
Vys˘chavá dubová buãina, lest. 182, 191, 194
Vys˘chavá jedlová buãina, lest. 191
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V˘znaãná nalezi‰tû vstavaãovit˘ch, nat. 238, 243
Water courses of plain to montane levels, nat. 21
Water crowfoot communities, sm. 18
Water violet beds, sm. 18
Watercourse veils, eu. cor. pal. 50, 54, 117
Water-fringing reed beds, eu. 26
Water-soldier rafts, sm. 15
Weissia controversa 136
Western Eurasian thickets, pal. 84
Western nemoral tall herb communities, eu. pal. 117
Western white cinquefoil sessile oak woods, pal. 203
Western white oak woods and related communities, eu. 205
Wet acidophilous oak forests, biot. 208–210
Wet Cirsium meadows, biot. 115–117
Wet Filipendula grasslands, biot. 117–118
Wet ground dwarf herb communities, cor. pal. sm. 40
Wetlands and riverine vegetation, biot. 26–55, 254
White beak-sedge and mud bottom communities, sm. 69
White beak-sedge communities, cor. 69
White willow gallery forests, cor. 178
Willemetio-Caricetum paniceae, fyt. 66
Willow and sea-buckthorn brush, cor. 165
Willow carrs, biot. 162–163
Willow carrs and fen scrubs, eu. 162
Willow scrub of loamy and sandy river banks, biot. 163–165
Willow scrub of river gravel banks, biot. 165–166
Willow-poplar forests of lowland rivers, biot. 178–179
Willow-tamarisk brush, cor. 48
Wind-swept alpine grasslands, biot. 89–90
Wolffia arrhiza 16, 17
Wolffietum arrhizae, fyt. 15
Wood bedstraw oak-hornbeam forests, cor. pal. 180
Woodsia ilvensis 81
Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis, fyt. 79
Woody vegetation outside forest and human settlements, biot. 233
Xanthium strumarium 42, 44, 54
Xeric sand calcareous grassland, nat. 143
Xerophile Central European steppic grasslands, cor. 133
Xerotermní aÏ semixerotermní trávníky a lemy, fyziot. 133, 136,
138, 140, 142
Xerotermní doubravy, fyziot. 199–201, 203, 205
Xero-thermophile fringes, cor. eu. pal. 140
zábûlník bahenní 21, 35, 36, 69, 172
Zakrslá buãina, lest. 191, 196
Zakrslá buková doubrava, lest. 203, 207, 215
Zakrslá buková smrãina, lest. 219
Zakrslá dubová buãina, lest. 191, 196
Zakrslá (habrová) doubrava, lest. 203
Zakrslá jedlová buãina, lest. 191, 196
Zakrslá smrãina, lest. 219
Zakrslá smrková buãina, lest. 191, 196
Zannichellia palustris 16, 17, 233
zapalice ÏluÈuchovitá 185
Zapojené alpínské trávníky, biot. 90–91, 126, 236, 243, 247, 249
Zapojené vytrvalé trávníky a stﬁedoevropské stepi, sm. 237, 238, 245
záraza devûtsilová 52
Zásaditá slatini‰tû, nat. 236, 243
závitka mnohokoﬁenná 17, 19, 28, 31
zbûhovec plaziv˘ 202
zblochan
hajní 33, 62, 166
ﬁasnat˘ 33, 59
vodní 26–28, 172, 179
vzpl˘vav˘ 31, 33, 59
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zoubkat˘ 33
zblochanec oddálen˘ 43, 44, 156
zdravínek jarní pozdní 156
zdrojovka
hladkosemenná 59
potoãní 58, 59
zelenka
hvûzdovitá 58, 66, 67, 102, 123
mnohosnubná 66
zlatolistá 79, 138
zemûÏluã spanilá 43, 156
zevar
jednoduch˘ 19, 22, 31, 33
nejmen‰í 20, 21
vzpﬁímen˘ 28
zimolez
ãern˘ 85, 108, 192
p˘ﬁit˘ 84, 85, 182, 185, 187, 192
zimostrázek alpsk˘ 161
zlatob˘l obecn˘ 112
alpínsk˘ 91, 94, 98, 105, 126
prav˘ 82, 160
zoubkoãepka
mechovitá 81
rÛznoﬁadá 81, 103
sudetská 103
‰edá 103, 150, 158
zpeﬁenka
jedlová 136
Philibertova 123
Zra‰elinûlé pÛdy s hrotnosemenkou bílou, biot. 69–70, 236, 243,
247, 249
zvoneãník
ãern˘ 112
hlavat˘ 110
horsk˘ 102
prav˘ 111
klasnat˘ 112, 174
zvonek
broskvolist˘ 168, 182, 187, 195, 204, 218
ãesk˘ 112, 125, 127
jesenick˘ 103
klubkat˘ 216
kopﬁivolist˘ 168, 182, 183, 185, 187, 190
okrouhlolist˘ 80, 103, 127, 150, 214
sudetsk˘ 103
rozkladit˘ 110
ﬁepkovit˘ 168, 182, 185, 187, 195
sibiﬁsk˘ 135
vousat˘ 126
Ïabníãek vzpl˘vav˘ 45, 46
Ïabník
jitrocelov˘ 19, 27, 30, 31, 36, 54, 179
kopinat˘ 19, 30, 31
Ïebratka bahenní 16, 18, 19, 31, 35, 172, 234, 245
Ïebrovice rÛznolistá 220, 223, 225
Ïebﬁice pyrenejská 141
Ïidoviník nûmeck˘ 48, 49
Ïindava evropská 183
Îindavová jedlina, potv. 191
ÏluÈucha
lesklá 120
orlíãkolistá 84, 118, 174, 194
Ïlutá 120, 121
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