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Diverzita vegetace České republiky 
• Proč je vegetace našeho území tak pestrá? 

 - prostorové měřítko (lokální, regionální, kontinentální….) 

 - časový rámec (minulost, současnost) 

 

Prostorové měřítko             stanoviště                reliéf, horniny, klima, 

půda, ale i biotické faktory včetně člověka 

Stanovištní vazba – nejstarší způsob jak vysvětlit diverzitu 

Rozdíly v prostředí – klasifikace vegetace, lesnická typologie aj. 

Rovnováha mezi prostředím a vegetací – bioindikace, kvalita prostředí 

Odhady  vegetace podle prostředí – potenciální mapa vegetace 

 



Stanoviště 

- Horniny a půdy: hercynská část x Karpaty,  

    Česká křídová tabule 

: hlubinné vyvřeliny, metamorfované horniny, sedimenty – 

pomalé uvolňování živin – kyselé nebo slabě zásadité, 

hluboké půdy 

         lokální chemismus, klima – vlhké x suché 

: karbonátové horniny - vápence, spraše,   

       nekarbonátové – čediče, znělce, ultrabazické – 

        hadce, extrémně neúživné a váté písky 

         často pestrý členitý reliéf- pestrá  

        společenstva, časté relikty a endemity 

: voda – humolity, rašeliny, slatiny, fluvizemě 



Geodiverzita krajinných celků  

 
  

 

 

– jednotvárné krajiny značného rozsahu 

 – hercynské pahorkatiny s chudšími  

půdami na hlubokých vyvřelinách,  

perské sedimenty – Podkrkonoší,  

uniformní pohraniční pohoří, karpatský  

flyš na východní Moravě 

 

-Protiklad – oblasti s pestrou vegetací díky mozaice 

- ekologicky odlišných stanovišť – oblasti s členitým  

-terénem – ledovcová údolí, krasové oblasti, hluboká  

-údolí, pískovcová města, pánve a nivy velkých řek 

 





- Makroklimatické vlivy  

– výšková stupňovitost –  

od teplomilných doubrav  

po alpínskou tundru  

(vegetační stupně) 

 

 

 

 

  - srážkový stín Krušných hor – slaniska na Žatecku 

  - návětrné polohy – oceánické druhy, pánve – inverze, 
výsušné větry – podunají 

  - termofytikum x mezofytikum x oreofytikum 

 

 

 

 



Čas 

 

- Disturbance a sukcese 

Odstranění porostu, 
dominant –  

následná sukcese – 

 lesy, louky, pole, lavinové 
dráhy  

Roste alfa i beta diverzita. 

 

Velká diverzita – 
disurbance menší na 
malých ploškách 
(současná krajina 
prakticky nezná!) 

 



Vegetace ČR v rámci Evropy 

• Střed Evropy – golfský proud – otepluje a zvlhčuje klima 

• ČR leží na styku velkých  územních celků 

 - sever – pleistocenní zalednění – sedimenty – Ostravsko 

 - západ – oceánické klima – stírá rozdíly mezi jižními a severními svahy, k 
nám již nezasahuje 

 - jih a východ – alpidská pohoří – Alpy a Karpaty – svébytné území 

 - jihovýchod – suché a teplé nížiny – kontinentální lesostepi – JM 

 

• ČR – biogeografická křižovatka – přesah druhů a spol. ze  sousedních 
oblastí 

 

• Migrační cesty – dunajsko-rýnská – migrace teplomilných druhů z  
 Černomoří, např. buk a jedle, neolitická migrace 

- Alpy, Karpaty, Pyreneje – omezení severojižní migrace v 
dobách ledových a meziledových 

- Migrace alpsko-karpatská 

 

 



Historický vývoj historické vegetace 
• Posledních 15 tis. Let, doba ledová vše předtím přemazala 

• Holocén – klima a člověk 

• Právě člověk odlišil současnou dobu meziledovou od těch minulých – bez 
něj klimaxové lesy, nízká biodiverzita, převaha buku 

 

• Zánik glaciálních ekosystémů – chladná step a tundra s mamuty – před 11 
600 lety, rychlé oteplení o 7°C a více srážek 

• Ústup staroholocénního bezlesí -  rozmach klimaxových lesů, bariéra pro 
migraci nelesních druhů, primární bezlesí zůstává – relikty 



• Vznik kulturního bezlesí – postupný vývoj od -7000 let, vypalování, 
pastevectví, ale lokální, změny přírodního charakteru i kultura – 
stejné dlouhodobé hospodaření, žádná intenzifikace, čas vegetace 
se přizpůsobit – ekotypy, pastevní druhy 

 

• Vrcholný středověk – 11.-14. století – intenzifikace zem., řemesla, 
města, růst počtu obyvatel, stavební činnost, kolonizace podhůří – 
rozsáhlé odlesnění, rozvoj nelesní vegetace, rozvoj erozně-
akumulačních dějů  



• Moderní změna krajiny – od pol. 18. stol., 
velkostatky, lesnictví, průmysl – mlýny, hamry, 
skelné hutě, 19.stol – industrializace, těžba uhlí, 
brambory, 20. stol. – vylidnění pohraničí, zcelení 
pozemků, hnojiva, pesticidy, odvodnění, 
ubanistické změny. Rozsáhlé změny v krajině v 
důsledku sociologicko-ekonomických změn 

 

• Zánik vegetace vázané na tradiční způsob 
hospodaření, rozvoj ruderální vegetace 

 

 



Bezlesí 
• Střední Evropa – klimax – les? – sukcese 

• Proč tu nejsou všude lesy? Jak vzniklo (vzniká) bezlesí? 

• Primární bezlesí – během holocénu se sem les ještě nedostal, 

 sukcese je blokována přírodními faktory – sucho, mokro, klima, 

 - pozůstatek poslední doby ledové – glaciální relikty, např. 

 bříza zakrslá, ostružiník moruška, myšivka horská, šídlo 

 rašelinné 

• Sekundární bezlesí přirozené – tam, kde byl nedávno les, ale 

následkem nějaké disturbance není (polom, spáleniště, susuvy), ale 

zase bude 

• Sekundární bezlesí antropogenní, tzn. umělé – les byl vykácen a 

nahrazen jinými společenstvy, sukcese je blokována uměle – 

člověkem  

 - kosení, pastva, orba 

 - od neolitu po novověk (již pravěký pastevec…..) 



Primární bezlesí 

Způsob vzniku - 

přírodní faktory 

blokují sukcesy 



Sekundární 

bezlesí přirozené 

     Způsob vzniku - 

přírodní disturbance 



Sekundární bezlesí 

antropogenní 

Způsob vzniku - 

 člověk 



Sekundární bezlesí antropogenní 

• 1. vznik krajiny s tradičním způsobem obhospodařování - vzniká od neolitu 

(- 7 000 let), postupný vývoj, nejen pole a louky, ale i lesy  

  – pastva v lese od neolitu do 19. století, dobytek nekácí – zabraňuje 

zmlazení, postupné prořeďování – nízký řídký lesík s kombinací hájového a 

pastevního podrostu, starší doba železná – chov HZ jen na pastvě 

             - hrabání opadu  

             - letniny 

 - zem. krajina v čase, doba bronzová x středověk x 18.-19. stol. 

  většina obcí založena ve středověku, nejúrodnější oblasti z doby 

předslovanské (Vltava, Jizera, Ohře – keltská jména) 

  středověk – campus neboli chrastina 

 

• 2. moderní průmyslová krajina – především velkoměsta, těžebně-

průmyslové oblasti, zemědělská velkovýroba – nížiny, automobilismus 

 

• Tradiční krajina mizí – přechody do krajiny moderní 

 

 





Socioekonomické a politické změny             změna land use 

 

1. polovina 20. století                       2. polovina 20. století 



      Trvalé travní porosty 

• Louky a pastviny  

 

 

 

 

 

 

- Vázány především na mezofilní, částečně až xerofilní prostředí 

- Bez neustálého obhospodařování zarůstají – antropogenní spol. 

- Pralouky – primární bezlesí 

- Původ lučních druhů 
- Horská hole – smilka 

- Otevřené mokřady – blatouch 

- Suché biotopy - -svízel bílý 

- Cizí prostředí – ovsík – konec středověku  

 

 



Trvalé travní porosty 
1. Přirozené – vznikly na místech, kde přírodní podmínky 

znemožňují vývoj k lesu 

 zdroj pro dnešní biodiverzitu luk a pastvin 

 

2. Polopřirozené – vznikly činností člověka, postupným vývojem už 
od neolitických dob, zpočátku pouze pastva, později i seč (doba 
bronzová a železná) a na základě klimatických, geologických, 
půdních, vlhkostních podmínek se vyvinula celá řada rostlinných 
společenstev. 

 

3. Umělé – zásah do půdy a druhové skladby porostu – tzn. orba a 
výsev produkční jetelotravní směsky,  přesev, dosev atd. – 
dočasné nebo trvalé. Půdní mikro a makro organismy. 
(Pícninářství) 

 Trvalá pastva či kosení bez hnojení umělými hnojivy a dalších 
intenzifikačních zásahů - možný návrat k polopřirozenému 
druhovému složení – zpravidla za 40 a více let 

 

 





       Pastva x kosení 
Stres kosou x stres pastvou 

 

• Kosa – rovnoměrně celý porost, 
malé poškození, větší dopad na 
diverzitu   bezobratlých 
 

 

 

 

 

• Pastva – dlouhodobější, větší 
poškození okusem a sešlapem, 
selekce, druh zvířete 

 

      - přizpůsobení – trnité, jedovaté, 
aromatické x velká schopnost 
regenerace po disturbanci 

 
  



    Kráva – větší tlak (váha), méně selektivní, vyhýbá se 
pokáleným místům, část nechává – neskloní hlavu až k 
 zemi 

 

 Ovce – selektivní spásač, vyhýbá se kvetoucím travám, 
spásá i pokálená  místa, těsně u země stříhá trávník 
nakrátko, dokáže vyselektovat druhy které jí chutnají, 
není-li co, sežere i  pichlavé a aromatické. Dobře se 
doplňuje se skotem.  

 

 Koza – mlsný jako koza, pase výše nad zemí než ovce, 
vyhýbá se pokáleným místům, dřeviny 

 

 Koně – spásá nízko jako ovce, výrazně selektivní, 
intenz. pohyb 

 





Vegetační jednotky 

• Fytocenologie – nauka o rostlinných společenstvech 

 

• Klasifikace – taxonomická kategorie se ve fytocenologii 
nazývá rank 

 

• Hlavní ranky – třída – Molinio-Arrhenatheretea 

                          - řád – Molinietalia 

                          - svaz – Calthion (podsvaz Calthenion) 

                          - asociace – Scirpo sylvatici-Caricetum 
     brizoidis 

 

• Základní výzkumná metoda     -        fytocenologický 
         snímek 



Fytocenologický snímek 

• Zápis vegetace – soupis druhů 

• Homogenní stanoviště 

• Stanovení plochy    -      minimiareál 

                  lesy                     200 – 400 m2 

                        louky a pastviny     16 – 25 m2 

                  prameniště                       1 m2 

• Popis lokality snímku – lokalizace, souřadnice, datum, sklon a 

 expozici svahu 

• Soupis všech druhů v jednotlivých patrech: E3 – stromové patro, E2 

 – keřové patro, E1 – bylinné patro, E0 – mechové patro 

• V rámci každého patra určení pokryvnosti – různé metody – 

 stupnice, např. Braun-Blanquetova, v souč. spíše přímo % 



lokalita - Jenín - 

kosený   horní                       

Datum    

bonita 

druhů 

17.5.

2011 

27.7.

2011 

29.9.

2011 
23.5.

2012 

19.7.

2012 

25.9.

2012 

16.5.

2013 

23.7.

2013 

24.9.

2013 

13.5.

2014 

17.7.

2014 

18.9.

2014 

číslo snímku   J1K J1K J1K J1K J1K J1K J1K J1K J1K J1K J1K J1K 

plocha (m2)   16 16   16 16 16 16 16 16 16 16 16 

celková pokryvnost 

(%)   89,0 87,5   96,5 77,5 97,5 95,0 75,6 100,0 88,0 57,0 96,5 

pokryvnost E0   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 3,0 2,0 

pokryvnost E1   89,0 87,5   96,5 77,5 97,5 95,0 75,6 95,0 88,0 57,0 96,5 

počet druhů E1   22 24   28 19 22 27 26 24 25 23 15 

S-W index   2,31 2,64   2,37 2,22 1,91 2,39 2,54 2,10 2,46 2,47 1,82 

celková píc. 

hodnota   69,9 76,0   82,0 72,1 89,4 81,4 67,5 86,0 75,1 46,8 83,9 

Ellenberg - dusík    5,00 4,29   5,47 5,55 3,75 4,84 4,42 4,37 4,60 4,68 3,73 

Druh                           

Lolium perenne 1 0,00 1,00   0,50 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,00 1,00 0,00 

Festuca pratensis 1 2,0 10,0   0,5 2,0 0,5 1,0 5,0 2,0 0,5 5,0 0,0 

Festuca rubra 1 5,0 15,0   3,0 5,0 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 5,0 20,0 

Dactylis glomerata 1 5,0 5,0   7,0 5,0 35,0 12,0 15,0 40,0 18,0 15,0 40,0 

Poa pratensis 1 10,0 10,0   25,0 25,0 2,0 25,0 7,0 10,0 15,0 10,0 10,0 

Phleum pratense 1 15,0 5,0   10,0 1,0 10,0 0,5 2,0 5,0 3,0 2,0 5,0 

Trisetum flavescens 1 0,5 0,5   2,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 

Alopecurus pratense 1 1,0 4,0   2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Elytrigia repens 3 0,5 0,5   1,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 7,0 2,0 0,0 

Agrostis stolonifera 2 0,0 0,0   3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bromus sp. 3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arrhenatherum 

elatius 1 0,0 0,0   2,0 3,0 1,0 2,0 8,0 3,0 3,0 1,0 1,0 

Cynosurus cristatus 2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Luzula campestris 4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Holcus mollis 3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Anthoxanthum 

odoratum 3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                            

Trifolium repens 1 5,0 5,0   1,0 7,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 

Trifolium pratense 1 0,0 1,0   0,5 0,5 1,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Taraxacum sect. 

Ruderalia 2 25,0 12,0   25,0 5,0 2,0 12,0 5,0 1,0 1,0 0,5 0,0 

Plantago major 3 0,5 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Plantago lanceolata 2 0,5 2,0   0,5 1,0 0,5 1,0 2,0 5,0 1,0 2,0 3,0 

Veronica 

chamaedrys 4 1,0 0,5   2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 3,0 4,0 1,0 10,0 

Veronica 

serpyllifolia 4 0,0 0,0   0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veronica arvensis 4 0,5 0,0   0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 

Cerastium arvense 4 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 

Ranunculus repens 4 10,0 5,0   1,0 0,0 2,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 

Ranunculus acris 6 0,5 0,0   0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 

Hypericum 

maculatum 5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Stellaria graminea 4 0,0 0,5   0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vicia cracca 1 0,5 3,0   3,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 

Alchemilla 

monticola 2 3,0 2,0   0,5 3,0 0,5 1,0 1,0 0,5 3,0 1,0 1,0 

Achillea millefolium 2 2,0 3,0   3,0 0,0 5,0 5,0 5,0 2,0 4,0 2,0 0,0 

Lotus corniculatus 1 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

Rumex acetosa 3 0,0 0,0   0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Rumex obtusifolius 4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rumex crispus 4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cirsium arvense 5 0,5 0,5   0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 

Cirsium palustre 5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

Galium album 3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pimpinella major 2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 

Chaerophyllum 

aureum 5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 

Carduus 

acanthoides 5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tripleurospermum 

inodorum 5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Galeopsis bifida 6 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Leontodon 

autumnalis 4 0,0 0,5   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Myosoton aquaticum 4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Urtica dioica 3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Capsella bursa-

pastoris 4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Anthriscus sylvestris 3 0,0 0,0   0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 

Mentha arvensis 5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Geum urbanum 4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 



• Fytocenologické snímky   -        možnost určení společenstva 

 

• Dnes se používají počítačové programy, např. Turboveg, Juice aj. 

 

• Rozlišování společenstev 

 

• Diagnostické druhy – druhy jejichž výskyt je koncentrován v dané 

vegetační jednotce, společenstvu 

 

• Konstantní druhy – vyskytují se v porostech s vysokou frekvencí, ale 

mohou být zastoupeny i v jiných vegetačních jednotkách 

 

• Dominantní druhy – v porostech dosahují vysokou pokryvnost, ale 

mohou být zastoupeny i v jiných vegetačních jednotkách 

 

 

 



 Primární vegetace 

1. Alpínská vřesoviště 

2. Acidofilní alpínské trávníky 

3. Bazifilní alpínské trávníky 

4. Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace 

 

 Primární i sekundární vegetace 

1. Smilkové trávníky a vřesoviště  

2. Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd 

3. Vegetace jednoletých halofylních travin 

4. Vegetace jednoletých sukulentních halofytů 

 

 Sekundární vegetace 

1. Slaniskové trávníky 

2. Louky a mezofilní pastviny 

3. Písečné stepi 

4. Suché trávníky 



Alpínská vřesoviště 

• Vegetace nízkých keříčků v alpínském stupni hor 

• Návětrné svahy, nízká sněh. pokrývka, 1-3°C, 1500-1700 mm 
srážek 

• Dominantní vřes obecný a šicha černá, keříčkové lišejníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Evropa Alpy, záp. Karpaty, hercynský pohoří, podobná vegetace 
Skandinávie, sibiřská pohoří a Japonsko 

• ČR – hřebeny Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Kralického Sněžníku 

• Ohrožení – větší sněhová pokrývka – rozvoj borůvky (lyžaři) 

   - imise – rozvoj trav, velký sešlap – likvidace lišejníků 

Vřes obecný 

Šicha černá 





Acidofilní alpínské trávníky 

• Druhově chudá vegetace na exponovaných vrcholech, hřebenech a 

svazích, mělké a chudé půdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Drsné klimatické podmínky – vítr, mrazy, rozmrzání a zamrzání p. 

• Sítina trojklanná, kostřava nízká, metlička křivolaká, smilka tuhá 

• Silikátová pohoří Evropy a Sibiře nad horní hranicí lesa 

• Krkonoše, Hrubý Jeseník, Tatry 

 

 

 

 

 



Kostřava nízká 

Sítina trojklanná 

Metlička křivolaká 



Smilka tuhá 



Bazifilní alpínské trávníky 

• Vegetace květnatých skalních trávníků v alpínském a subalpínském 

stupni 

• Především Alpy a další pohoří střední a jihovýchodní Evropy 

• U nás vzácně Krkonoše a Hrubý Jeseník 

• Strmé skalnaté svahy SV a JV orientace v karech na minerálně 

bohatých horninách (vápence, čediče….), nutné laviny – eroze 

• Druhově bohaté porosty  s dom.  psinečkem alpským, ostřicí 

alpskou, kostřavou nízkou, bezkolencem modrým, černohlávkem 

velkokvětým a  

 

•       mateřídouškou ozdobnou 



Psineček alpský 

Bezkolenec modrý 

Černohlávek velkokvětý 



Subalpínská vysokobylinná a křovinná 

vegetace 
• Přirozená nelesní spol. vysokých bylin v subalpínském stupni a spol. 

subalp.křovin s bylinným patrem vysokobylinných niv 

• Chlad, laviny, hodně sněhu, stop klimaxu, ale zároveň chráněné 
před větrem – kary, závětrné svahy, terénní sníženiny, skalní úpatí 

• Pyreneje, Alpy, Karpaty, hercynská pohoří stř. a sev. Evropy, 
Balkán, jižní Sibiř 

• U nás hlavně Krkonoše a Hrubý Jeseník, méně Šumava 

 

• Patří sem 1. subalpínské vysokostébelné trávníky (bezkolencové, 
  metlicové, s třtinou chloupkatou 

   2. subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou 

  3. subalpínské listnaté křoviny (s břízou karpatskou, 
jeřábovo-střemchové křoviny) 

  4. subalpínské vysokobylinné nivy (havezové, s vrbou 
laponskou, upolínové, srhové a mléčivcové 

  5. subalpínská kapradinová vegetace (s kapradí samcem 
nebo s papratkou horskou) 



Porosty papratky horské v Krkonoších 

Vysokobylinná vegetace s upolínem  

      nejvyšším v Hrubém Jeseníku 



Smilkové trávníky a vřesoviště 

• Primární i sekundární travní porosty 

 

• Primární – v blízkosti alpínské hranice lesa, na skalních výchozech, 

lesních světlinách a pobřežních dunách 

• Sekundární – po antropogenních odlesnění krajiny 

   - tisíciletá pastva, ochuzení o živiny, rozšíření  

  oligotrofních druhů, plagování – další ochuzování 

- současnost – atmosférické spady – N, akumulace 

živin a šíření konkurenčně silných trav   

 

- Silně kyselé a chudé půdy, suché i vlhké, nedostatek živin – výhoda 

pro keříčky, neobnovují každoročně celou biomasu, ale jsou méně 

odolné proti mrazu – nejvíce druhů v přímořské zóně, směrem do 

kontinentu druhy ustupují, nakonec zbývá jen vřes obecný 
     



Ulex – hlodáš evropský 



Smilkové trávníky a vřesoviště 
• Třída: Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944 

 

• 1. svaz Nardion strictae Br.-Bl. 1926 

 

• 2. svaz Nardo strictae-Agrostion tenuis Sillinger 1933 

 

• 3. svaz Violion caninae Schwickerath 1944 

 

• 4. svaz Nardo strictae-Juncion squarrosi Passarge 1964 

 

• 5. svaz Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris Schubert et 

Passarge in Scamoni 1963 

 

• 6. svaz Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926 



Nardion strictae 

• Subalpínské smilkové trávníky 

• Ve vysokých pohořích nad horní hranicí lesa i pod ní v odlesněných 

enklávách lesních stupňů 

• Dom. smilka tuhá, dále trávy psineček tenký, tomka vonná, metlička 

křivolaká a kostřava červená a z bylin např. silenka dvoudomá, 

pryskyřník platanolistý 

 

• Horské oblasti střední a Záp. Evropy – 

    Pyreneje, Alpy, Sudety, Záp. a Vých.  

    Karpaty, Severní Apeniny 

• Šumava, Krkonoše, Hrubý Jeseník 

• Nutno jednou za čas posíct, nebo  

 přepást, udržení diverzity 

 



Nardus stricta – Nardion strictae 

Metlička křivolaká  



Psineček tenký – porost, květ 

Silenka dvoudomá 



Nardo strictae-Agrostion tenuis 

• Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy 

• Oligotrofní svahové louky se smilkou tuhou ve vysokých pohořích 

• Historicky jednosečné louky s podzimním přepásáním, v 

současnosti třeba na sjezdovkách,  

 pokud jsou jen koseny, nutno  

 přihnojit, jinak se ochuzuje  

 druhová skladba 

• Především západní Karpaty  

   a Krkonoše 



Violion caninae 

• Podhorské a horské smilkové trávníky 

• Opět společ. s dom. smilky tuhé na oligotrofních substrátech od 

nížin do horského stupně 

• Málo živin a sucho, malá produktivita 

• Západní, severozápadní a střední Evropa až do Pobaltí 

• Trojzubec poléhavý, psineček tenký, tomka vonná, kostřava 

červená, z bylin vítod obecný, violka psí, řebříček obecný a řada 

dalších druhů jako je mateřídouška, hvozdík, jetele, kopretina, 

jestřábníky, jsou to druhově pestré květnaté porosty 





Tomka vonná Vítod obecný 

Pastva, popř. seč. Jen seč bez přihnojení – ochuzování druhů 

ČR – od pahorkatin po horský stupeň 

Ohrožení – minulost – odvodnění, orba, přehnojení 

   - současnost – neobhospodařování, nebo zalesňování 



Nardo strictae-Juncion squarrosi 
• Vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou 

• Rašelinné louky se smilkou tuhou a sítinou kostrbatou, dále i vřes 

obecný 

• Především severozápadní Evropa a v podhůří Alp 

• ČR okraj areálu- netypické a ochuzené porosty – severozápad ČR, 

západní Čechy, Třeboňsko, Českomoravská vrchovina, 

Moravskoslezské Beskydy 

• Ohrožení – především zásahy  

 do vodního režimu 



Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris 
• Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin 

• Suchá vřesoviště v nížinných oblastech východní části střední 

Evropy 

• Náhradní vegetace acidofilních nebo teplomilných doubrav – lesní 

pastva, hrabání steliva – ochuzování o živiny (obnažení minerální 

půdy – klíčení vřesu), nutná pastva popř. požáry 

• Dom. vřes obecný, dále hojné kostřava ovčí, šťovíček nejmenší, 

jestřábník chlupáček 

• Stř. a sev. Čechy, jihozápadní Morava 



Genisto pilosae-Vaccinion 

• Podhorská až subalpínská brusnicová vřesoviště 

• Vřesoviště, kde dominuje vřes, konstantně je však zastoupena i borůvka a 

často brusinka,  

• z dalších druhů např. metlička křivolaká, prha arnika, konvalinka, sasanka 

hajní, třtina chloupkatá 

• Hercynská pohoří střední a západní Evropy, Český masív a Karpaty 

• Druhově chudá společenstva,  

• přirozená i sekundární 

• Sekundární část. ohrožená zarůstáním dřevinami 





Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd 
• Pionýrská bylinná vegetace mělkých půd na písku a v okolí skalních 

výchozů, vegetace na mechanicky narušených ploškách uprostřed trávníků 

• Sucho, rychlé střídání teplotních extrémů, mechanické narušování vodní 

nebo větrnou erozí, málo živin (písky), jednostranné živiny (vápenec) 

• Úzce specializované druhy na tyto extrémní stanoviště: 

• 1. krátkověké terofyty (jarní efemery), drobné rostlinky, investují do semen, 

ne do stavby těla, klíčí během celé zimy, kvetou březen-květen, vyhnou se 

suchu a konkurenci – např. osívka jarní, kolenec aj. 



• 2. Vytrvalé efemeroidy – krom semen přečkávají nepříznivé období 

v cibulích – např. křivatec 

• 3. Vytrvalé sukulenty – např. 

   rozchodník ostrý, fotosyntéza 

   jen v noci, neztrácejí tak vodu,  

   vosková kutikula, rychle  

   obnovitelné kořeny 

 

 

 

 

     4. mechy a lišejníky 

     5. hemikryptofyty – druhy s rozsáhlým 

       kořenovým systémem – paličkovec 

       šedavý, nebo kobercovité porosty –  

       mateřídouška úzkolistá 



Mateřídouška úzkolistá 

Paličkovec šedavý 

Cladonia – dutohlávka, lišejník 



• Rozšíření – temperátní zóna Evropy 

• Vegetace na píscích je nejhojnější v severozáp. Evropě a nížinách 

severního Německa a Polska 

• Vegetace na kyselých horninách – hercynská pohoří stř. Evropy, 

Alpy, Karpaty 

• Část porostů je primární část sekundární – pastevní využití a 

ochuzování stanoviště o živiny, těžba lesa, pojezdy vozidel, 

železniční náspy, pískovny, vojenská cvičiště 

• Sekundární vegetace je i  

     v současnosti závislá na disturbancích  



Semínský přesyp - rezervace 





Vegetace jednoletých halofilních travin 
• Slaniska 

• chudá spol. s převahou jednol. travin na obnažených substrátech se 
středním až velkým obsahem solí rozpustných ve vodě 

• hlavně kontinentální jihovýchodní a východní Evropa 

• obnažené břehy a dna slaných jezer, rybníků a mrtvých ramen, 
sukcesní stádia na zasolených půdách 

• 20. století – ústup slanisk – odvodnění, rozorání 

• zbytky vegetace se udržují extenzivní pastvou, na letněných 
rybnících a přechodně zaplavených polích  

• skrytěnka bodlinatá a bahenka šášinovitá, zblochanec oddálený 



Skrytěnka bodlinatá 

Zblochanec oddálený 



Vegetace jednoletých sukulentních halofytů 

• Druhově chudá společenstva vnitrozemských slanisk 

• Dom. slanorožec rozprostřený a solnička rozprostřená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Osidlují zónu slanisk s největší koncentrací rozpuštěných solí 

• Např. Neziderské jezero v Rakousku, u nás vyhynulé, původně na 

jižní Moravě 



Slaniskové trávníky 
• Vnitrozemská slaniska s převahou vytrvalých trav a bylin 

• ČR – teplé, kontinentální části republiky – jižní Morava, Žatecko 

(většina již neexistuje – Mostecko, Čejčsko, povodí Svratky, okolí 

Brna – intenzivní rekultivace, odvodnění, orba) 

• Znaky – nadměrný obsah rozpustných solí v půdě, silné kolísaní 

vlhkosti během roku, anoxie v zimě, pastva, mechanické narušení 

povrchu půdy. 

• U nás se vyvinuly z kontinentální stepi 

• Dříve využívány jako pastviny pro drůbež a dobytek, zbylé lokality 

dnes degradují expanzí rákosu a třtiny, či keřů 

• 1. typ slaniskových trávníků – dom. zblochanec oddálený, dále např. 

kuřinka, jitrocel přímořský, štírovník tenký 

• 2. typ slaniskových trávníků – sítina Gerardova, ostřice oddálená, 

polej obecná, jetel jahodnatý 

• Management – buď pastva, nebo hodně sešlapávaná místa – 

fotbalová hřiště, popř. strhávání drnu  

 



Zblochanec oddálený 

Jitrocel přímořský 

Štírovník tenkolistý 

Kuřinka obroubená 



Polej obecná 

Jetel jahodnatý 

Sítina Gerardova 



Louky a mezofilní pastviny 

• Meadows and mesic pastures 

 

• Třída: Molinio-Arrhenatherion Tüxen 1937 

 

• 1. svaz Arrhenatherion elatioris Luquet 1926  

• 2. svaz Polygono bistortae-Trisetion flavescentis Br.-Bl. et Tüxen 

   1947 ex Marschall 1947 

• 3. svaz Cynosurion cristati Tüxen 1947 

• 4. svaz Molinion caeruleae Koch 1926 

• 5. svaz Deschampsion cespitosae Horvatić 1930 

• 6. svaz Calthion palustris Tüxen 1937 



Třída: Molinio-Arrhenatherion Tüxen 1937 

• Vegetace evropských a západosibiřských luk a pastvin, od Atlantiku 
po Jižní Ural (oblast opadavých listnatých lesů), až po jižní Sibiř a 
severní Turecko a Írán 

• Závislé na pravidelné redukci nadzemní biomasy – polopřirozené 
travní porosty. Louky ochuzovány odstraňováním biomasy – změna 
složení bez přihnojování – pastva, záplavy, statková hnojiva. 

• Mezofilní až vlhká stanoviště 

• Živinami bohaté kambizemě, hnědozemě, pseudogleje a gleje 

• Vytrvalé trávy a dvouděložné byliny, hustě zapojené až 1,5 m 
vysoké porosty, často druhově bohaté 

• Schopnost rychlé vegetativní obnovy nadzemní biomasy – 
především trávy – odnožování v přízemní vrstvě, stejně jako druhy s 
podzemními výběžky či oddenky. Byliny s přízemní růžicí. 

• Až do 19. stol. louky převážně v nivách – záplavy – hnojení, od 19. 
stol. Umělá hnojiva – zvýšení produkce luk, stájový chov dobytka, 
roste výměra luk na úkor pastvin – začíná výrazné dělení na louky a 
pastviny a vyvíjí se luční a pastevní společenstva jak jsou známy 
dnes. 



•   20 stol. – intenz. hospodaření – intenz. hnojení, odvodnění, výsevy   kultur. 

 druhů pícnin, přísevy např. psárky – velmi raná – časnější seč 

 - důsledky – snižováni diverzity, málo druhů s velkou produkcí – srha 

říznačka, bojínek luční, šťovík tupolistý 

  

• Opak – opouštění hůře dostupných a 
méně produkčních luk a pastvin – 
opět snižování diverzity, rozvoj 
kompetičně silných nitrofilních druhů, 
např. bršlice kozí noha, kerblík, 
kopřiva, třtina chloupkatá, na vlhkých 
půdách tužebník jilmový nebo 
chrastice rákosovitá 

 - nejvíce postiženy pohraniční oblasti 
po vysídlení německého obyv., 
druhově pestré porosty z extenzivním 
až mírně intenzivním systémem 
hospodaření mizí, z hlediska 
produkčního nejsou v dnešní 
ekonomické situaci výhodné, stoupá 
význam mimoprodukční – závislé na 
dalším obhospodařování 



1. svaz Arrhenatherion elatioris Luquet 1926  

 
• Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky 

• Porosty jsou ovlivňované pravidelnou sečí a výjimečně i extenzivní 
pastvou, popř. i doplňkové hnojení 

• Vícevrstvé porosty s dominujícími výběžkatými trávami 

 - vyšší vrstva – ovsík, srha, trojštět 

 - nižší vrstva – kostřavy, psineček, lipnice 

 - téměř chybí horské druhy, vlhkomilní druhy a druhy odolné ke 
spásání a sešlapu 

• Živinami bohatá stanoviště,  vyšší produkce i bez hnojení 3-4 t.ha-1, 
hnojené až dvojnásobek 

• Nadm. výška do 600 m, mírné klima, srážky 500-700 mm, prům. 
roční teplota 6-9°C, středně až dobře zás. živinami, půdy hluboké, 
+-neutrální 

• Střední Evropa, Pyrenejský poloostrov, britské ostrovy, Jižní 
Skandinávie, Ukrajina, Pobaltí, na jihu Apeniny, Jugoslávie, 
Rumunsko 

• ČR – termofytikum a mezofitikum 





Arrhenatherion elatioris 

• Diagnostické druhy 

Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)  

Dactylis glomerata (srha říznačka) 

Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 

Campanula patula (zvonek rozkladitý) 

Galium mollugo (svízel povázka)  

Knautia arvensis (chrastavec rolní)  

Leontodon hispidus (máchelka srstnatá)  

Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)  

Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)  

 



• Konstantní druhy 

 

Achillea millefolium (řebříček obecný) 

Dactylis glomerata (srha říznačka) 

Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 

 

Alopecurus pratensis (psárka luční) 

Festuca pratensis (kostřava luční) 

Festuca rubra (kostřava červená) 

Poa pratensis (lipnice luční) 

Trisetum flavescens (trojštět žlutavý) 

Lathyrus pratensis (hrachor luční 

Lotus corniculatus (šťírovník růžkatý) 

Trifolium pratense (jetel luční) 

Trifolium repens (jetel plazivý)  

Alchemilla vulgaris (kontryhel)  

Campanula patula (zvonek rozkladitý) 

Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek) 

Knautia arvensis (chrastavec rolní) 

Rumex acetosa (šťovík kyselý) 

 
 

   Arrhenatherion elatioris 



2. svaz  Polygono bistortae-Trisetion  
• Horské trojštětové louky 

• Druhově bohatá spol. středního až vyššího vzrůstu, většinou bez 

ovsíku 

• Především kostřava červená, psineček obecný a trojštět žlutavý 

• Horské louky, stanoviště živinami bohaté, vlhké až sušší, kratší 

veget. doba, delší zima se sněhem, 900-1500 mm srážek, 3-6°C 

prům. teplota 

• Extenzivnější hosp., seč 1-2 ročně, popř. se otavy přepásají 

• Především Alpy, středohoří západní části stř. Evropy, západní 

Karpaty až po ukrajinské Karpaty 

• ČR – Krušné a Jizerské hory, Krkonoše,  

• Šumava, méně Hrubý Jeseník a  

• Orlické hory 

 



Polygono bistortae-Trisetion 
• Diagnostické druhy 

Agrostis capillaris (psineček obecný) 

Festuca rubra (kostřava červená) 

Poa chaixii (lipnice Chaixova) 

Phleum rhaeticum (bojínek švýcarský) 

 

Alchemilla vulgaris (kontryhel) 

Bistorta major (rdesno hadí kořen) 

Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý) 

Cardaminopsis halleri (řeřišničník Hallerův) 

Cirsium heterophyllum (pcháč různolistý) 

Crepis mollis (škarda měkká) 

Geranium sylvaticum (kakost lesní) 

Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá) 

Meum athamanticum (koprník štětinolistý) 

Silene dioica (knotovka červená) 

 



Polygono bistortae-Trisetion 

• Konstantní druhy 

Agrostis capillaris (psineček obecný) 

Alopecurus pratensis (psárka luční) 

Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) 

Avenella flexuosa (metlička křivolaká) 

Dactylis glomerata (srha říznačka) 

Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) 

Festuca rubra (kostřava červená) 

Nardus stricta (smilka tuhá) 

Poa pratensis (lipnice luční) 

Trisetum flavescens  

(trojštět žlutavý) 

 

Trifolium repens  

(jetel plazivý) 

Vicia cracca (vikev ptačí) 



Polygono bistortae-Trisetion 

• Konstantní druhy 

Achillea millefolium (řebříček obecný) 

Alchemilla vulgaris (kontryhel) 

Bistorta major (rdesno hadí kořen) 

Campanula rotundifolia (zvonek okrouhlolistý) 

Cardaminopsis halleri (řeřišničník Hallerův) 

Crepis mollis (škarda měkká) 

Geranium sylvaticum (kakost lesní) 

Hypericum maculatum (třezalka skvrnitá) 

Leontodon hispidus (máchelka srstnatá) 

Leucanthemum vulgare (kopretina bílá) 

Meum athamanticum (koprník štětinolistý) 

Potentilla erecta (mochna nátržník) 

Ranunculus acris (pryskyřník prudký) 

Rumex acetosa (šťovík kyselý) 

Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek) 

 

 

 



3. Svaz Cynosurion cristati Tüxen 1947 

• Poháňkové pastviny a sešlapávané trávníky 

• Nízké až středně vysoké mezofilní porosty na pastvinách a 

sešlapávaných místech (hřiště, parky, podél cest aj.) 

• Nutné částé narušování nadzemní biomasy – pastva, častá seč, 

sešlap 

• Jílek, růžicovité hemokryptofyty jako jitrocel, sedmikráska, 

pampeliška, druhy s plazivou lodyhou jako jetel plazivý 

• Druhy přizpůsobené mechanickému narušení a také pastevní 

plevele – odolné okusu – pcháče, pupava, metlice, nebo druhy 

jedovaté a aromatické – pryskyřník, pelyněk, mateřídouška 

• Živinami bohaté, středně vlhké půdy (na chudých půdách nebo v 

suchých oblastech se vyvíjejí jiná pastevní spol.) 

• Temperátní zóna západní a střední Evropy, základ těchto 

společenstev už v počátku holocénu, po celém území ČR 



Cynosurion cristati 

• Diagnostické druhy 

 

Lolium perenne (jílek vytrvalý) 

 

Plantago major (jitrocel větší) 



Cynosurion cristati 

• Konstantní druhy 

Lolium perenne (jílek vytrvalý) 

Poa annua (lipnice roční) 

 

Trifolium repens (jetel plazivý) 

 

Achillea millefolium (řebříček obecný) 

Plantago major (jitrocel větší) 

Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška lékařská) 



4. svaz Molinion caeruleae Koch 1926 

• Střídavě vlhké bezkolencové louky 

• Středně vysoké, druhově bohaté s hustě zapojenou vegetací na 

střídavě vlhkých půdách, tzn. na jaře zamokřené, v létě vysychají, 

vegetace přizpůsobena 

• Vegetace byla v pozdním létě 1krát posečena či přepasena, bez 

hnojení 

• Dnes často náhradní společenstva na rašeliništích a slatiništích s 

narušeným vodním režimem 

• Půdy kyselé až neutrální, často oglejené, prům. teplota 6-8°C, 

srážky 550-750 mm 

• ČR – od nížin do hor,  hlavně Český masív, jižní a střední Čechy, 

roztr. i jinde, zachovány spíše jen ve fragmentech, neobhospod. 

degradují 



Molinion caeruleae 

• Diagnostické druhy 

 

Avenula pubescens (ovsíř pýřitý) 

Briza media (třeslice prostřední) 

Festuca rubra (kostřava červená) 

Holcus lanatus (medyněk vlnatý) 

Molinia caerulea (bezkolenec modrý) 

Nardus stricta (smilka tuhá) 

 

Carex pallescens (ostřice bledavá) 

Luzula campestris (bika ladní) 



 Molinion caeruleae 

• Diagnostické druhy 

 

Betonica officinalis (bukvice lékařská) 

Centaurea jacea (chrpa luční) 

Galium boreale (svízel severní) 

Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční) 

Potentilla erecta (mochna nátržník) 

Ranunculus acris (pryskyřník prudký) 

Rumex acetosa (sťovík kyselý) 

Sanguisorba officinalis (krvavec toten) 

Scorzonera humilis (hadí mord nízký) 

Selinum carvifolia (olešník kmínolistý) 

Serratula tinctoria (srpice barvířská) 

Succisa pratensis (čertkus luční) 

Viola canina (violka psí) 



   Molinion caeruleae 
• Konstantní druhy 

 

Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) 

Festuca rubra (kostřava červená) 

Holcus lanatus (medyněk vlnatý)  

Molinia caerulea (bezkolenec modrý) 

Luzula campestris (bika ladní) 

 

Achillea millefolium (řebříček obecný) 

Potentilla erecta (mochna nátržník) 

Ranunculus acris (pryskyřník prudký) 

Rumex acetosa (sťovík kyselý) 

Sanguisorba officinalis (krvavec toten) 

Succisa pratensis (čertkus luční) 

 



5. svaz Deschampsion cespitosae Horvatić 1930 

• Nížinné aluviální louky 

• Porosty říčních niv ovlivňované vodou a nánosy bahna při jarních 

záplavách a v létě vysychající 

• Druhy s širokou vlhkostní amplitudou a dobrou regenerací po 

narušení – psárka, krvavec toten 

• Vysoká druhová pestrost – nutné střídaní záplav a sucha a 

hospodaření 

• Původ v holocénu 

• Zpravidla více sečí, koncem léta i přepasení, bez přihnojování 

• Velká část porostů přeorána, dnes bez hospodaření – ruderalizace, 

neofyty, dřeviny. 

• Zejména střední Evropa, dále Pobaltí, Ukrajina, jih Maďarska, 

Srbsko, Podunají, výjimečně Anglie a Holandsko 



Deschampsion cespitosae 

• Diagnostické druhy 

 

Alopecurus pratensis (psárka luční) 

Festuca pratensis (kostřava luční) 

 

Cnidium dubium (jarva žilnatá) 



Deschampsion cespitosae 
• Konstantní druhy 

Alopecurus pratensis (psárka luční) 

Anthoxanthum odoratum (tomka vonná) 

Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) 

Festuca pratensis (kostřava luční) 

Holcus lanatus (medyněk měkký) 

Poa pratensis, P. trivialis (lipnice luční, obecná) 

Achillea millefolium (řebříček obecný) 

Cardamine pratensis (řeřišnice luční) 

Cerastium holosteoides 

Lathyrus pratensis (hrachor luční) 

Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční) 

Lysimachia nummularia (vrbina penízková) 

Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý) 

Ranunculus acris, auricomus, repens (pryskyřník prudký, 
zlatožlutý, plazivý) 

Rumex acetosa (šťovík kyselý) 

Sanguisorba officinalis (krvavec toten) 

Taraxacum sect. Ruderalia (pampeliška lékařská) 

Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek) 

 

 



6. svaz Calthion palustris Tüxen 1937 

• Vlhké pcháčové louky 

• Spol. vlhkých luk s dominantními širokolistými bylinami – pcháče, 

děhel, rdesno hadí kořen, blatouch a travami – kostřava červená i 

luční, lipnice luční, obecná a bahenní, medyněk měkký a skřípina 

lesní, specifické porosty s tužebníkem. Časté jsou sítiny a ostřice. 

• Od nížin do hor, prům. tepl. 5,5-8°C, srážky 550-950 mm, trvalý 

kontakt s podzemní vodou, nikdy nevysychají ale nejsou trvale 

přeplavené! Půda – glej, akumulace organického sedimentu 

• Prameniště, potoční nivy, okraje rašelinišť, zazemněné vodní nádrže 

• Vegetace vývojově mladá – vrchol středověké kolonizace – 

eutrofizace niv 

• Pravidelná seč, jinak klesá diverzita a vyvíjí se monodominantní 

porosty se skřípinou nebo tužebníkem 

• Západní a střední Evropa – Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, 

Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko 

• ČR – celé území s výjimkou nejsušších oblastí 



Calthion palustris 
 

• Druhově bohaté x chudé: Calthenion x Filipendulenion 

• chemismus a nadmořská výška: Cirsium oleraceum – C. palustre – 
C. heterophyllum  

• Pravidelné obhospodařování – seno, přihnojování zlepšuje kvalitu, 
porosty se skřípinou – stelivo 

• Závislost na ručním kosení snížilo význam luk, kosí se jen zlomek v 
chráněných územích 

• Neobhospodařování – monodom. porosty – ruderalizace, vrbiny, 
olšiny 

• Vegetace ceněna pro výskyt řady léčivých,  

• aromatických a magických bylin 



 Calthion palustris 

• Diagnostické druhy 

 

Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) 

 

Angelica sylvestris (děhel lesní) 

Caltha palustris (blatouch bahenní) 

Galium uliginosum (svízel bahenní) 

Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý) 



Calthion palustris 

• Konstantní druhy 

 

Alopecurus pratensis (psárka luční) 

Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá) 

Festuca rubra (kostřava červená) 

Holcus lanatus (medyněk měkký) 

Poa trivialis (lipnice obecná) 

 

Carex nigra (ostřice obecná) 

Juncus effusus (sítina rozkladitá) 

Scirpus sylvaticus (skřípina lesní) 

 

Lathyrus pratensis (hrachor luční) 



Calthion palustris 

• Konstantní druhy 

 

Angelica sylvestris (děhel lesní) 

Caltha palustris (blatouch bahenní) 

Cirsium palustre (pcháč bahenní) 

Filipendula ulmaria (tužebník jilmový) 

Galium uliginosum (svízel bahenní) 

Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční) 

Myosotis palustris (pomněnka bahenní) 

Ranunculus acris (pryskyřník prudký) 

Ranunculus auricomus (pryskyřník zlatožlutý) 

Rumex acetosa (šťovík kyselý) 

Sanguisorba officinalis (krvavec toten) 



Písečné stepi 

• Původní vegetace stepní a lesostepní zóny Ukrajiny a Jižního 

Ruska, a Velká Uherská nížina 

• ČR – panonská oblast jižní Moravy – sekundární vegetace na 

člověkem odlesněných místech, moc srážek, tzv. Panonské písečné 

stepi s dominancí kostřavy pochvaté, paličkovce šedavého, místy i 

kavylu písečného 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Udržuje se na periodicky narušovaných místech, vojenská cvičiště, 

podél tratí 



Kostřava pochvatá Kavyl písečný 



Suché trávníky 
Festuco-Brometea 

• Patří sem 9 svazů 

• Jedná se o vegetaci na suchých a živinami chudých, často 

vápnitých půdách v teplých oblastech 

• Často označovány jako xerotermní trávníky nebo stepi, neboť se 

jedná o zbytky kontinentálních stepí 

• Naše zbytky stepí dodnes podobné stepích Ukrajiny a jižního Ruska 

• Klima kontinentální,  

  - suché – srážky neumožní růst keřům a stromům 

  - výrazný rozdíly v teplotách mezi zimou a létem 

  - málo sněhu a silné mrazy 

  - nedochází k plné mineralizaci stařiny (sucho, mráz) 

  - černozem bohatá na vápník (nevymývá se) 

  - u nás nad 7°C a pod 600 mm srážek, často jižní svahy 



• Drsné klimatické podmínky omezují růst konkurenčně silných druhů 

• Adaptované druhy 

 

• Např. hemikryptofyty s malými či úzkými listy 

  s nízkým poměrem nadzemní a podzemní 

biomasy 

  voskovité povlaky listů 

  husté ochlupení 

  vytrvalé podzemní orgány – oddenky, cibule 

  časté jarní efemery 

•Původ českých stepí – doba ledová, s oteplováním v pozdním glaciálu 

vzniká krajina lesostepní, stepy pravděpodobně přežívají jen na malých 

plochách, 6. let př. n. l. – neolitičtí zemědělci – druhotné rozšíření stepí 

•Strmé svahy, skalní výchozy aj. – primární stepi 

•Většina ostatních ploch – sekundární stepi 

 



• Jižní Ukrajina až po severní podhůří Altaje, Západní Sajan a jižní 

Sibiř 

• Na jižní Ukrajinu navazují stepi v Rumunsku a Bulharsku 

• Střední Evropa – panonská oblast – tzn. Maďarsko a přilehlá území 

včetně jižní Moravy 

• Izolované stepi i jinde – Svitavy, Německo, Polsko 

 

• V ČR 5 typů suchých trávníků 

• 1. skalnaté svahy -  skalní stepi s kostřavou sivou, pěchavou 

vápnomilnou 



• 2. úzkolisté suché trávníky s kostřavou walliskou, kavyly a ostřicí 

nízkou 

• Pavlovské vrchy, České Středohoří, Poohří 

• sekundární 

 

 

 

 

 

• 3. širokolisté suché trávníky s válečnou prapořitou (pastva) nebo 

sveřepem vzpřímeným (seč) 

• Roztroušeně i v mírně chladnějších  

• a srážkově bohatších oblastech ČR 



• 4. Acidofilní suché trávníky  - suché trávníky na chudé půdě, je to 

přechod mezi předchozími 2. společenstvy, z druhů např. ovšíř 

luční, rozrazil klasnatý 

• Český Kras, Jeseníky 

 

 

 

 

 

 

• 5. společenstva lesních lemů s kakostem krvavým a jetelem  

    prostředním 


