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PP Čertovy skály

Tato přírodní památka zahrnuje výrazný skalní výchoz odolných pískovců
a jeho balvanitá úpatí, a JV část přilehlého balvanitého svahu.

PP nebyla vyhlášena z botanických důvodů, ale jako významný 
geomorfologický jev a krajinný prvek.

Celková výměra je 0,15ha; nachází se v nadmořské výšce 450-490 m n. m.

Vegetace ve skalních trhlinách, na skalních teráskách a při úpatí je sporá, 
na balvanitém svahu je počet druhů značně vyšší.                   

Druhové složení na skalách: skromné a odolné druhy.
Na úpatí zvláště běžné druhy z okolních luk a lesů, včetně dřevin.
Vegetace je narušována turisty podél obou stran skal (je tu turistická stezka) 
a horolezci přímo na skalách.



Snímek z turistické mapy na www.mapy.cz: 

Umístění PP Čertovy skály v širším okolí na severním okraji obce Lidečko.



Detailnější pohled na PP Čertovy skály: PP je ohraničeno zelenou čarou



Snímek z letecké mapy na www.mapy.cz: Čertovy skály a nejbližší okolí



Přírodní památka Čertovy skály v k. ú. Lidečko: pohled na Čertovy skály od východu. 
V popředí svah na němž byl vykácen stromový porost, za ním část segmentu B 
s roztroušenými dřevinami.



Snímek z letecké mapy na www.mapy.cz: 
Žlutou čarou jsou ohraničeny jednotlivé segmenty A, B a C, které současně vyznačují rozsah 
zkoumaného území.
V rámci segmentu B je žlutými číslicemi vyznačeno 7 částí tohoto segmentu, jejichž popis viz 
níže v textu.  Segment A zahrnuje území PP Čertovy skály.



Přírodní památka Čertovy skály v k. ú. Lidečko:  SV část masivu Čertových skal, 
v popředí turistická stezka s částí segmentu B. 
Místo výskytu  Poa humilis .



Přírodní památka Čertovy skály v k. ú. Lidečko: 
úpatí SV části skal, plocha fytocenologického snímku č. 1. 



Přírodní památka Čertovy skály v k. ú. Lidečko: 
část JV stěny Čertových skal, je prakticky bez vegetace. 



Přírodní památka Čertovy skály v k. ú. Lidečko: horní partie skal s borovicí sosnou, 
břízami, smrkem a jedlí.



Přírodní památka Čertovy skály v k. ú. Lidečko: skalní teráska nad turistickou 
stezkou pod střední částí JV strany skal. 
Zahrnuje značnou část fytocenologického snímku č. 2.



Přírodní památka Čertovy skály v k. ú. Lidečko:  
JZ okraj masivu Čertových skal od SZ.



Celkový počet taxonů nalezených v PP Čertovy skály
na skalách a na jejich úpatích:

Dřeviny 20
Byliny + traviny 61
Mechorosty 6

CELKEM 87

Kromě toho se ve zbývajícím území PP Čertovy skály nacházejí 
četné další druhy.



V PP se nacházejí tyto zajímavější druhy:

Abies alba                                                  C4a
Cardaminopsis arenosa – ojediněle
Cystopteris fragilis
Epilobium collinum – lokálně
Juniperus communis C3
Lychnis viscaria
Pyrus pyraster C4a
Spergularia rubra – místy dosti hojně
Tilia platyphyllos

Byly zde zjištěny tyto mechorosty ( jejich průzkum byl neúplný ):
Atrichum undulatum
Ceratodon purpureus
Hypnum cupressiforme
Isothecium alopecuroides
Polytrichum formosum
Polytrichum piliferum

Determinaci mechorostů provedla Mgr. Jana Tkáčiková



Na skalách a na jejich úpatí se nevyskytují žádné typické skalní druhy s 
vyjímkou ojedinělého Asplenium trichomanes.
Dříve odsud uváděné Asplenium septentrionale a Pteridium aquilinum
zde nyní již nebyly nalezeny.

V nejbližším okolí (včetně segmentů B a C) se vyskytují mj. tyto 
zajímavé druhy:
Achillea pratensis
Alchemilla cf. suavis (C2r)
Centaurea x  fleischeri
Centaurea erdneri x  C. oxylepis
Centaurea oxylepis
Dryopteris cf. borreri (C3)
Festuca nigrescens
Hylotelephium jullianum
Hylotelephium maximum
Phleum bertolonii
Poa humilis – lokální populace
Prenanthes purpurea
Ribes uva-crispa
Vicia angustifolia
Vicia cracca – bělokvětá forma



PP Čertovy skály :  SYNTAXONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 
FYTOCENOLOGICKÝCH SNÍMKŮ

Snimek č 1 ( 26 druhů včetně mechorostů na ploše 50 m2 ). Zařazení :

Třída : POLYGONO ARENASTRI- POËTEA ANNUAE
Rivas-Martínez 1975 corr. Rivas Martínez et al. 1991

Svaz : Coronopodo – Polygonion arenastri Sissingh 1969
Asociace : 
POLYGONETUM  ARENASTRI  Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009
Sešlapávaná vegetace s truskavcem obecným.

Tento snímek neodpovídá přesně zjištěné asociaci, ale našemu porostu je 
tato asociace z těch asociací, které jsou popsány pro Českou republiku 
nejpříbuznější.



Snímek č. 2 :  ( 13 druhů včetně mechorostů na ploše 7,7 m2). Zařazení:

Třída : KOELERIO – CORYNEPHORETEA Klika in Klika et Novák 1941
Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd.
Svaz : Thero – Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957
Asociace : AIRETUM PRAECOCIS  Krausch 1967

Tento snímek se značně liší od popisu této asociace, ale našemu porostu 
je tato asociace z těch asociací, které jsou popsány pro Českou republiku 
nejpříbuznější.

Snímek č. 3 ( 26 druhů včetně mechorostů na ploše 8 m2). Zařazení :

Třída : EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII Tüxen et Preising ex von Rochow 1951
Paseková vegetace. Ačkoliv je náš porost na skalním podkladě, vyskytují se tu 
některé druhy této třídy a tohoto svazu, které tu rostou z důvodů přítomnosti 
sousedního lesa a lesních proluk.   
Svaz :  Fragarion vescae Tüxen ex von Rochow 1951
Asociace : JUNCO EFFUSI – CALAMAGROSTIETUM VILLOSAE  Sýkora 1983

Náš porost se značně liší od popisu uvedené asociace, ale našemu porostu je 
tato asociace z těch asociací, které jsou popsány pro Českou republiku 
nejpříbuznější.



Při úpatí skal se nachází v SV části rostlinné společenstvo na plytké písčité 
půdě, které lze přibližně zařadit takto:

Třída : POLYGONO ARENASTRI – PÖETEA ANNUAE
(dříve nazývaná Plantaginetea majoris)

Svaz : Saginion procumbentis
Asociace : RUMICI ACETOSELLAE – SPERGULARIETUM RUBRAE Hülbusch 1973

Stručný popis segmentu B (zahrnuje i část PP Čertovy skály)
a segmentu C:

Segment B: jeho část zahrnuje balvanitý svah s mladým stromovým 
porostem, mezi nímž je hustý porost křovin, bylin a trav.
Zbývající část obsahuje luční porost s roztroušenými stromy a keři.

Segment C: okraj lesa (smrčina, na jiných místech převažují listnáče).
Jsou zde světliny s hustým porostem borůvčí, ostružiníků a bylin.
Plocha je silně svažitá, balvanitá.



V této prezentaci je uveden stručný výtah z botanického
inventarizačního  průzkumu PP Čertovy skály, který zde byl
uskutečněn v letech 2011 a 2013, a také vyhodnocení
vegetačních poměrů na této lokalitě,  zpracované v roce 
2014.Obě práce byly provedeny pro Odbor zemědělství
a životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje. Jejich
cílem bylo získat podrobné údaje pro účely ochrany přírody. 



VEGETAČNÍ POMĚRY

Ivan Jindra, 2014



Přírodní památka Hrádek

Nachází se u JV okraje obce Študlov, v proluce mezi CHKO Beskydy a CHKO 
Bílé Karpaty, na JZ úpatí kóty Hrádek (678 m n. m.).

Oblast :  východní okraj Zlínského kraje
Katastrální území :  Študlov (distr. Vsetín)
Fytogeografický okres :  82. Javorníky, jižní část
Mapovací čtverec :  6874b
Klimatická oblast :  MT 2 – mírně teplá
Geologické poměry :  flyšové sedimenty : jílovce, méně pískovce
Pedologické poměry :  převládá kambizem
Výměra vlastní přírodní památky :  3,2 ha
Výměra ochranného pásma :  1,4 ha
Nadmořská výška PP :  535 – 590 m n. m.
Expozice :  jižní

Přírodní památka Hrádek zahrnuje z velké části výslunný extenzivní
sad se širokým sponem, s jižní expozicí a s podrostem orchidejové louky 
(segment A), která je v poslední době občas přepásána.
Na okrajích je mladý lesní porost, převážně vzniklý náletem a zmlazováním na 
někdejší pastvině, který rostl doposud většinou bez lidských zásahů; přesahuje 
do segmentů B, C a části D.
Zbývající část segmentu D tvoří vzrostlý les s převahou jehličnanů.



Letecký snímek z www.mapy.cz se zákresem:
Plnou červenou čarou je ohraničena plocha vlastního PP Hrádek.
Přerušovanou červenou čarou je ohraničeno ochranné pásmo PP Hrádek.
Žlutou čarou je ohraničeno detailně prozkoumané území, rozdělené na 4 segmenty podle 
jednotlivých biotopů. 
Bílými kroužky jsou označeny místa fytocenologických snímků (jejich vyhodnocení viz níže).



Letecký snímek z www.mapy.cz : kroužkem jsou označeny místa nejhojnějšího výskytu některých 
druhů:
Červeně – Teucrium chamaedrys
Oranžově – Traunsteinera globosa
Žlutě – Crepis praemorsa
Modře – Gymnadenia conopsea
Bíle – Antennaria dioica



Druhy kriticky ohrožené, kategorie C1:

Euphrasia slovaca – Světlík slovenský

Druhy silně ohrožené, kategorie C 2:

Antennaria dioica – Kociánek dvoudomý:  několik menších populací
Traunsteinera globosa – Hlavinka horská:  nalezeno 51 rostlin
Orchis mascula – Vstavač mužský: nejméně 250 exemplářů
Orchis militaris – Vstavač vojenský:  3 rostliny
Gymnadenia conopsea – Pětiprstka žežulník:  9 rostlin
Crepis praemorsa – Škarda ukousnutá:  56 fertilních ks,

cca 470 sterilních
Alchemilla cf. suavis – Kontryhel příjemný
Aremonia agrimonoides – Řepíček řepíkovitý:  vzácně



Druhy ohrožené, kategorie C 3:

Platanthera bifolia – Vemeník dvoulistý:  cca 55 rostlin
Gentianopsis ciliata – Hořec brvitý
Dorycnium germanicum – Bílojetel německý:  vzácně
Trifolium ochroleucon – Jetel bledožlutý: odhad: cca 2000 ks
Prunella laciniata – Černohlávek dřípený:  roztroušeně
Aquilegia vulgaris – Orlíček obecný: místy jsou malé populace
Juniperus communis – Jalovec obecný:  hojně
Polygala multicaulis – Vítod ostrokřídlý:  zřídka
Dactylorhiza majalis – Prstnatec májový:  5 rostlin
Cirsium pannonicum – Pcháč panonský: lokálně
Pyrola minor – Hruštička menší:  vzácně
Carlina biebersteinii – Pupava Biebersteinova:  lokálně
Centaurea erdneri – Chrpa Erdnerova



Vzácnější taxony vyžadující další pozornost,
méně ohrožené – kategorie C 4a + C4b:

Cirsium acaule – Pcháč bezlodyžný :  1125 rostlin
Anthericum ramosum – Bělozářka větevnatá :  ojediněle
Erigeron macrophyllus – Turan velkolistý: vzácně
Primula veris – Prvosenka jarní :  místy dosti hojně
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla – Úročník bolhoj mnoholistý
Carex flava agg. – Ostřice rusá 
Euphorbia amygdaloides – Pryšec mandloňovitý :  lokálně
Abies alba – Jedle bělokorá 
Pyrus pyraster – Hrušeň polnička 
Listera ovata – Bradáček vejčitý :  42 rostlin
Ranunculus fallax skup. :  vzácně
Neottia nidus-avis – Hlístník hnízdák :  vzácně
Centaurea oxylepis – Chrpa ostroperá



Některé další význačné druhy:

Teucrium chamaedrys – Ožanka kalamandra : hojně,  cca 3100 prýtů
Cirsium x suspiciosum (Cirsium palustre x Cirsium pannonicum) :  několik ks
Ranunculus bulbosus :  lokálně 15-20 ks
Prunella x intermedia :  roztroušeně
Anthyllis vulneraria s. lat. :  místy dosti hojně
Carex x alsatica :  lokálně
Carex chabertii
Daphne mezereum :  vzácně
Achillea pratensis
Centaurea erdneri x C. oxylepis x C. jacea
Centaurea x fleischeri
Cirsium x rigens :  vzácně
Epipactis helleborine :  místy hojně, včetně var. purpurea
Epilobium parviflorum :  lokálně
Juncus x diffusus :  vzácně
Trifolium alpestre : lokálně
Festuca filiformis :  místy hojně
Eriophorum angustifolium :  lokálně



Nejhojnější druhy v sadu s podrostem louky  ( segment A ) :

Traviny : Agrostis capillaris,  Anthoxanthum odoratum,  Arrhenatherum
elatius, Brachypodium pinnatum . O něco méně Briza media,
Bromus erectus, Danthonia decumbens, Cynosurus cristatus,
Dactylis glomerata , Carex montana a Carex flacca.

Byliny :   Leontodon hispidus subsp. glabratus,  Trifolium medium,
Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Potentilla erecta,
Trifolium ochroleucon.
O trochu méně  Centaurea jacea agg., Crepis biennis, Cirsium
acaule, Ranunculus polyanthemus,  Potentilla heptaphylla,
Orchis mascula a Vicia cracca.
Jen místy jsou velmi hojné :  Teucrium chamaedrys, Ononis
spinosa, Senecio jacobaea a Colchicum autumnale.

Nejhojnější dřeviny v „lesní“ části  ( segmenty B, C a D ) :
Betula pendula, Crataegus sp. div., Juniperus communis, Pinus sylvestris,
Picea abies,  z polokeřů ostružiníky.   



PP Hrádek a jeho ochranné pásmo:                            
počet zjištěných taxonů

• Byliny + traviny 275

• Dřeviny 37

• Počet taxonů celkem 312

Stupeň ohrožení příslušných druhů je uveden podle: 
Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic:
3rd edition. – Preslia 84: 631-645.
Názvy taxonů jsou uvedeny zpravidla podle publikace:
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J.
(eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky.



V lučním porostu ovocného sadu byly zapsány 3 fytocenologické snímky, přičemž 
snímky č. 1 a č. 3 charakterizují místně odlišný typ porostu.

Fytocenologické snímky byly vyhodnoceny exaktní metodou na PC za pomoci 
programu TURBOVEG (provedl Ing. Ivan Jindra )a expertního systému JUICE v plné 
verzi ( provedla Mgr. Dana Michalcová ).

SYNTAXONOMICKÉ  VYHODNOCENÍ  
FYTOCENOLOGICKÝCH  SNÍMKŮ V PP  HRÁDEK

Snímek č. 1 :   60 druhů na ploše 24 m2.    

Zařazení :
Třída :  MOLINIO – ARRHENATHERETEA  Tüxen 1937
Louky a mezofilní pastviny.
Svaz :   Cynosurion cristati Tüxen 1947
Asociace :  
ANTHOXANTHO  ODORATI – AGROSTIETUM  TENUIS  Sillinger 1933.
V našem případě jde o zastíněné stanoviště s nízkým až středně vysokým porostem.
Nachází se zde populace hlavinky horské.
Tento snímek neodpovídá přesně zjištěné asociaci, ale našemu porostu je tato asociace 
z těch asociací, které jsou popsány pro Českou republiku nejpříbuznější.



Fytocenologický snímek č. 2 :   56 druhů na ploše 24 m2. 

Zařazení :
Třída : MOLINIO – ARRHENATHERETEA  Tüxen 1937
Louky a mezofilní pastviny.
Svaz :  Arrhenatherion elatioris Luquet 1926
Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky.
Asociace : RANUNCULO BULBOSI – ARRHENATHERETUM  ELATIORIS   
Ellmauer in Mucina et al. 1993.
Tento snímek odpovídá plně zjištěné asociaci. 
Jde zde o výslunný květnatý porost s větším podílem vysokých trav.
Tato asociace zahrnuje téměř celou východní třetinu segmentu A.

Fytocenologický snímek č. 3:   60 druhů na ploše 24 m2.  

Zařazení: 
Třída : CALLUNO – ULICETEA Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadač 1944
Svaz :  Violion caninae Schwickerath 1944
Asociace : CAMPANULO  ROTUNDIFOLIAE – DIANTHETUM  DELTOIDIS

Balátová-Tuláčková 1980.
Porost v tomto snímku se částečně liší od typu zjištěné asociace, ze všech syntaxonů
uváděných pro ČR je však této asociaci nejpříbuznější.
Tato asociace se zde vyskytuje maloplošně.



Přírodní památka Hrádek: pohled na JZ část segmentu A
(jabloňový sad s lučním podrostem po vypasení ovcemi).
V popředí je příkop s vodní stružkou).



Přírodní památka Hrádek: pohled do J části segmentu B od západu
(patří do ochranného pásma PP). 
V podzimním období po vypasení.



Přírodní památka Hrádek: pohled do severní (horní) části segmentu B od lesní cesty. 
V popředí písčitá plocha s vřesem, s kociánkem dvoudomým, jestřábníkem chlupáčkem a s 
kostřavou vláskovitou.
Jedná se zde o fragmentární společenstva.



Přírodní památka Hrádek: pohled do segmentu A (jabloňový sad) 
od SV k JZ po vypasení. V popředí keře jalovců.



Přírodní památka Hrádek: pohled do horní části segmentu B od západu.



Přírodní památka Hrádek: pohled do severní části segmentu D od JZ 
(od lesní cesty) v podzimním období.



Přírodní památka Hrádek: pohled do březového porostu (od východu), který se nachází 
na rozhraní segmentu A a jižní části segmentu D.



ZÁVĚR

V PP Hrádek byl v letech 2011 a 2013 uskutečněn podrobný botanický
inventarizační průzkum, a následně v roce 2014 byly vyhodnoceny
vegetační poměry v této lokalitě. 

Obě práce byly provedeny pro odbor zemědělství a životního prostředí  
Krajského úřadu Zlínského kraje.

Jejich cílem bylo získat  podrobné botanické údaje pro účely ochrany
přírody v této velmi cenné lokalitě. Tato prezentace pak uvádí stručný
souhrn některých výsledků obou těchto prací.



Přírodní  památka   K O P C E
v  katastr.  území  Lidečko

V E G E T A Č N Í    P O M Ě R Y

Ivan Jindra, 2014



Základní charakteristiky PP Kopce v k. ú. Lidečko

Oblast : východní část Zlínského kraje
Katastrální území :  Lidečko       okres: Vsetín
Fytografický okrsek : 79 - Zlínské vrchy, jeho východní okraj
Fytogeografická oblast :  mezofytikum
Geomorfologická oblast :  vnější Západní Karpaty, 

východní okraj Klášťovského hřbetu
Klimatická oblast :  na rozhraní oblasti mírně teplé a chladné oblasti
Geologické poměry :  flyš, glaukonitické pískovce

Přírodní památka Kopce se nachází 1 km severně od obce Lidečko,
0,2 km S od vrcholu Kopce. 
Plocha PP má výměru 0,75 ha, je značně svažitá se SSZ expozicí. 
Nachází se v nadmořské výšce 645 – 680 m n. m., v místě mohutného 
skalního sesuvu pískovců se skalními rozsedlinami a jeskyněmi.
Povrch je velmi nerovný s četnými balvany, téměř celý je pokryt lesem, 
který má z největší části charakter suťového lesa.
V SZ části přes něj vede lesní cesta. 
Místy jsou skalní výchozy. Na SV a JV okraji PP je svah jen mírný. 
Okolí PP je zalesněno, včetně ochranného pásma.



Snímek z turistické mapy na www.mapy.cz: 
Poloha PP Kopce s širším okolím.



Detailnější pohled: Zeleně je ohraničena přírodní památka Kopce



PP Kopce – počet zjištěných taxonů

Byliny a traviny 91
Dřeviny 14
Mechorosty 11

CELKEM 116

Druhy uvedené v Červeném seznamu ČR:

Polystichum braunii C2
Dryopteris cf.affinis C3
Polystichum aculatum C4a
Abies alba C4a



Další zajímavé druhy zjištěné v PP Kopce

Carex ovalis, Circaea alpina, Circaea lutetiana, Circaea x intermedia,
Cystopteris fragilis, Festuca altissima, Gymnocarpium dryopteris,
Polypodium vulgare, Prenanthes purpurea, Actaea spicata, 
Cardamine flexuosa, Carex pendula, Carex pilulifera, 
Galeobdolon luteum, Galeobdolon montanum, 
Chrysosplenium alternifolium, Mercurialis perennis, Paris quadrifolia,
Vaccinium myrtillus, Viola riviniana, Dryopteris carthusiana, 
Dryopteris dilatata (velmi hojně), Epilobium collinum.

Nejhojnější dřeviny v PP Kopce
Picea abies, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Fagus sylvatica, 
Sambucus racemosa.  Z polokeřů Rubus sp. div. ( místy velmi hojně ).

Zjištěné mechorosty (det. Mgr. Jana Tkáčiková)
Hypnum cupressiforme, Brachythecium salebrosum, Brachythecium
rutabulum, Rhizomnium punctatum, Isothecium alopecuroides,
Plagiochilla porelloides, Dicranum scoparium, Dicranum montanum,
Paraleucobryum longifolium, Polytrichum formosum, Plagiothecium
nemorale.



Syntaxonomické vyhodnocení  fytocenologických  snímků:
(počet druhů je uváděn včetně mechorostů )
Snímek č. 1: balvanitý les s převahou smrku : 52 druhů na ploše 140 m2.
Třída: CARPINO – FAGETEA  Jakucs ex Passarge 1968
Svaz:  FAGION  SILVATICAE  Luquet 1926
Asociace: GALIO  ODORATI–FAGETUM  SILVATICAE  Sougnez et Thill 1959  
(porost neodpovídá přesně této asociaci, ale z  popsaných syntaxonů
uváděných pro ČR je této asociaci nejpříbuznější)
Snímek č. 2: bukový balvanitý les : 27 druhů  na ploše 140 m2.
Třída: CARPINO – FAGETEA  Jakucs ex Passarge 1968
Svaz:  FAGION  SILVATICAE  Luquet 1926
Asociace: MERCURIALI  PERENNIS– FAGETUM  SILVATICAE  Scamoni 1935
(porost odpovídá přesně této asociaci)
Snímek č. 3: vegetace skalních rozsedlin a výchozů, a jejich  stěn
27 druhů na ploše 60 m2.

Třída: ASPLENIETEA  TRICHOMANIS  (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) 
Oberdorfer 1977
Svaz:  ASPLENION  SEPTENTRIONALIS  Gams ex Oberdorfer 1938
Asociace: ASPLENIO  TRICHOMANIS–POLYPODIETUM  VULGARIS
Firbas 1924. ( Vegetace v tomto snímku neodpovídá přesně uvedené   
asociaci, ale z  popsaných syntaxonů je této asociaci nejpříbuznější ).

Pozn.:  stanovení  asociací provedla Mgr. Dana Michalcová



Lesní cesta v severní části PP Kopce v podzimním období.
Na travnaté lesní cestě se vyskytuje společenstvo Poetum annuae Gams 1927, 
méně také asociace Prunello vulgaris – Ranunculetum repentis Winterhof 1963.
Zbývající část hlinité lesní cesty je holá, bez  vegetace.



Třída : CARPINO – FAGETEA Jakucs ex Passarge 1968
Svaz :  Fagion sylvaticae Luquet 1926                           Tento porost je blízký  
asociaci  GALIO  ODORATI – FAGETUM SYLVATICAE Sougnez et Thill 1959
- mezotrofní bučiny: zde s převahou smrku.



Třída :  ASPLENIETEA  TRICHOMANIS 
/Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934/ Oberdorfer 1977                                                                
Svaz :  Asplenion septentrionalis Gams ex Oberdorfer 1938
Asociace : ASPLENIO TRICHOMANIS – POLYPODIETUM VULGARIS Firbas 1924
Obdobná vegetace se v PP Kopce vyskytuje na stěnách  skalních rozsedlin.



Pohled do středozápadní části PP Kopce.  V popředí pískovcové balvany
porostlé mechy, v pozadí vzrostlý les s převahou smrku, který lze přibližně
zařadit takto :
Asociace : MERCURIALI  PERENNIS  – FAGETUM  SYLVATICAE  Scamoni 1935



Přírodní památka Kopce v k. ú. Lidečko:  
Pohled do bukového lesa v západní části PP v podzimním období.  Syntaxon :
Třída :  CARPINO – FAGETEA  Jakucs ex Passarge 1968
Svaz :   Fagion sylvaticae Luquet 1926.               
asociace : MERCURIALI  PERENNIS  – FAGETUM  SYLVATICAE  Scamoni 1935



V této prezentaci  je uveden stručný výtah z  botanického 
inventarizačního průzkumu, který zde byl uskutečněn v letech
2011 a 2013, a z následného zhodnocení vegetačních poměrů
V PP Kopce, zpracovaného v r. 2014. Do průzkumu této Přírodní
památky nebylo zahrnuto její ochranné pásmo.
Obě práce byly provedeny pro odbor zemědělství a životního
prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje.  Jejich cílem bylo
poskytnout podrobné  botanické podklady pro ochranu
přírody v této lokalitě.  



P Ř Í R O D N Í    R E Z E R V A C E
D U B C O V Á
V K. Ú. KATEŘINICE, OKRES VSETÍN

IVAN JINDRA, 2014

Botanický inventarizační průzkum

v roce 2013



Tato prezentace představuje stručný souhrn výsledků botanického
Inventarizačního průzkumu, který byl v PR Dubcová proveden v letním
a podzimním období roku 2013.  Jeho součástí bylo :
- provést inventarizaci druhů rostlin
- vyhodnotit velikost populací  orchidejí a mečíku střechovitého
- zhotovit fytocenologické snímky na třech odlišných biotopech
- vyhodnotit vegetační poměry. 
Práce byla uskutečněna pro odbor zemědělství a životního prostředí
Krajského úřadu Zlínského kraje a jejím cílem bylo poskytnout
podrobné botanické údaje pro účely ochrany přírody v této lokalitě.
Tato přírodní rezervace byla zřízena v r. 1956 o výměře 5,82 ha.
Z této plochy byla k průzkumu zadána jen část, která má být nadále
součástí PR po změně jejich hranic. Tato plocha je vyznačena v mapě
( viz níže), její výměra bude známa po zaměření.  

Latinské i české názvy rostlin jsou uvedeny ve znění podle publikace:
Kubát K.,Hrouda L.,Chrtek J.jun., Kaplan Z., Kirchner J. et Štěpánek J.
(eds.) (2002):  Klíč ke květeně České republiky.
Kategorie ohrožení druhů jsou uvedeny podle:  Grulich V. (2012):
Red list of vascular plants of the Czech Republic:  3rd edition. –
Preslia 84:  631 – 645.



Základní charakteristiky Přírodní rezervace Dubcová

Oblast: Zlínský kraj, okres Vsetín.
Katastrální území: Kateřinice.
Fytogeografický okrsek: 81 - Hostýnské vrchy (u hranice s fytogeografickým okrskem 80a –
Vsetínská kotlina).
Geomorfologická charakteristika: Západní Karpaty, Hostýnsko-vsetínská hornatina, 
Hostýnské Vrchy, v jejich rámci pak Valašskobystřická vrchovina.
Geologická charakteristika: flyšové pásmo, soláňské souvrství račanské jednotky 
magurského flyše s jílovci a pískovci starších roztockých vrstev (svrchní křída – paleocén) a 
mladších lukovských vrstev (paleocén).
Pedologické poměry: kambizem typická, na podmáčených místech pseudogleje až gleje.
Klimatická oblast: MT2 – mírně teplá.
Potenciální přirozená vegetace: dubohabřiny až bučiny.

PR Dubcová se nachází v nadmořské výšce 445 až 525 m n. m.
Většinu plochy PR Dubcová tvoří les, který však již nemá ochranářský význam, proto se 
plánuje úprava hranice PR. V současnosti zde totiž mají pro ochranu přírody význam 
především mokřadní louky s výskytem orchidejí a Mečíku střechovitého, které byly doposud  
většínou jen v ochranném pásmu.
Na území PR Dubcová se nachází smíšený les, svahová prameniště, vlhké až mokřadní louky, 
mezofytní květnatá louka a dva bývalé  průseky, které jsou již porostlé vegetací.
Plocha je vesměs svažitá, orientovaná  k východu a jihovýchodu. Na lokalitě se vyskytuje 
řada chráněných a ohrožených druhů rostlin.



Širší okolí obce Kateřinice s vyznačením polohy PP Dubcová, zdroj www.mapy.cz



Na jižním okraji tohoto lesního celku se nachází PR Dubcová, zdroj www.mapy.cz



Zákres dosavadní hranice PR Dubcová (červeně) a ochranného pásma (žlutě).
Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení ochrany přírody



Návrh nové hranice PR Dubcová (plnou čarou) a ochranného pásma (přerušovanou čarou).
Botanický průzkum, z něhož vychází tato prezentace, zahrnoval území zde vyznačené plnou čarou.
Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení ochrany přírody.



Podrobné vyznačení jednotlivých lučních a mokřadních segmentů. Okolní lesní celek
náleží rovněž do PR Dubcová. Vpravo dole intenzivně obhospodařovaná mezofytní louka.
Zdroj: Krajský úřad Zlínské kraje, oddělení ochrany přírody



Přehled celkového počtu druhů zaznamenaných v nově 
navrhovaném rozsahu PR Dubcová v letním a podzimním období 
(jarní aspekt nebyl zaznamenán).

Dřeviny 22 taxonů

Byliny a traviny 188 taxonů

CELKEM 210 taxonů

ZJIŠTENÉ DRUHY MECHOROSTŮ (det. Jana Tkáčiková ) :
Aulacomnium palustre,  Calliergonella cuspidata, Cirriphyllum piliferum, 
Climacium dendroides, Eurhynchium hians, Fissidens taxifolius, Plagiomnium
affine s. str., Plagiomnium undulatum, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus
squarrosus.
Výčet mechů není úplný, vzorky byly odebrány jen na několika místech.



SYNTAXONOMICKÉ ZHODNOCENÍ POROSTŮ V PR DUBCOVÁ 
(v rozsahu nově navrhovaných hranic PR): 

MOKŘADNÍ LOUKY (segmenty A1, A1a a B)
Třída: Molinio – Arrhenatheretea Tüxen 1937
Svaz: Cathion palustris Tüxen 1937
Asociace: CIRSIETUM  RIVULARIS  Nowinski 1927
( identifikoval Ivan Jindra)

MOKŘAD V JV ČÁSTI PR (část segmentu C)
Třída: Scheuchzerio palustris – Caricetea nigrae Tüxen 1937
Svaz: Caricion davallianae Klika 1934 
Asociace: CARICI  FLAVAE – CRATONEURETUM  FILICINI  Kovács et 
Felföldy 1960 ( identifikovala Dana Michalcová) 

MEZOFYTNÍ LOUKA (segment A2)
V roce 2013 nebyla syntaxonomicky vyhodnocena.
Stanislav Hrabovský (1996) v mezofytní louce (segment A2) stanovil 
tato společenstva: 
Svazy: Arrhenatherion, Cynosurion (Polygalo-Cynosurenion) a Violion
caninae.



SMÍŠENÝ LES S PŘEVAHOU JEHLIČNANŮ

V roce 2013 nebyl syntaxonomicky vyhodnocen.
Je téměr bez podrostu, ojedinělý výskyt Dryopteris borreri a Glyceria striata.
Stanislav Hrabovský  (1996) tu stanovil na původní (větší) rozloze PR tato 
společenstva:

1. Květnaté bučiny a jedlobučiny svazu FAGION
2. Květnaté dubohabřiny svazu CARPINION
3. Okraje lesních porostů inklinují k acidofilním doubravám svazu 

GENISTO GERMANICAE - QUERCION



1) Mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus L.)

Mečík střechovitý je v Červeném seznamu veden v kategorii C2t 
– druhy silně ohrožené.

V PP Dubcová se vyskytuje až 10.000 jedinců.

Fotografie – zdroj Internet



PŘEHLED JEDINCŮ Z ČELEDI ORCHIDACEAE NALEZENÝCH
V PR DUBCOVÁ V ROCE 2013 :
POZNÁMKA :  SEGMENTY D + E : LES A LESNÍ CESTA. A1, B,C : MOKŘADNÍ LOUKY. A2 : LOUKA 

Druh

Kategorie 

ohrožení 

druhu

Označení A1 A1a B C A2 D E Součty Celkem

Prstnatec májový C3 F 11 4 - - - - - 15 16

S - - - - 1 - - 1

Kruštík bahenní C2t F - - - 5 - - - 5 5

S - - - - - - - -

Kruštík širolistý - F 3 - - - 34 - 2 39 39

S - - - - - - - -

Bradáček vejčitý C4a F 67 6 - 2 - - - 75 75

S - - - - - - - -

Vemeník dvoulistý C3 F - 3 - - 56 - - - 59

S - - - - - - - -

Pozn.:  F – počet fertilních exemplářů, S – počet sterilních exemplářů

V dřívějších letech byl počet exemplářů druhu Epipactis palustris kolem 200, 
především v segmentu C. Velmi nízký počet rostlin tohoto druhu zaznamenaný v 
roce 2013 byl způsoben vysycháním tohoto segmentu.



Druhy vyskytující se v PR Dubcová uvedené v Červeném seznamu ČR
/dle Grulich V.  (2012) 3rd edition. – Preslia 84: 631 – 645./

Druh Stupeň ohrožení
Blysmus compressus C2t
Epipactis palustris C2t
Eriophorum latifolium C2t
Gladiolus imbricatus C2b
Triglochin palustre C2t
Aquilegia vulgaris C3
Dactylorhiza majalis C3
Dryopteris borreri C3
Epilobium parviflorum C3
Platanthera bifolia C3
Abies alba C4a
Carex flava s. str. C4a
Carex hartmanii C4a
Centaurium erythrea C4a
Galium boreale C4a
Inula salicina s. str. C4a
Listera ovata C4a
Pyrus pyraster C4a
Tilia platyhpyllos C4b
Veronica scutellata C4a
Centaurea oxylepis C4a



DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TAXONY NALEZENÉ V PR DUBCOVÁ :

Carex demissa, Carex caryophyllea, Carex echinata, Centaurea x fleischeri, 
Centaurea erdneri x C. oxylepis, Dianthus deltoides, Epipactis helleborine, 
Equisetum fluviatile, Eriophorum angustifolium, Hypericum x laschii, 
Polygala comosa, Pteridium aquilinum, Salix cinerea, Salix aurita x S. cinerea,
Ranunculus auricomus agg., Ranunculus flammula, Sisyrinchium angustifolium,
Succisa pratensis. Dále Glyceria notata, Glyceria Galeopsis pernhofferi, Trifolium
montanum.
Druhy orchidejí zde dříve nalezené (J. Pavelka), které v r. 2013 nenalezeny (nevykvetly):  
Pětiprstka žežulník, Prstnatec fuchsův.
Pozn. V letech 2005 – 2009 se zde vyskytoval Epipactis palustris v daleko větším množstvi.

Důvody úbytku : suché období před dobou jeho květu, a hlavně nesmyslné
zřízení odvodňovacího příkopu majitelem pozemku v místě jeho populace.

V dřívějších letech se ve zkoumaném území PR Dubcová vyskytovaly mj. i tyto další druhy, 
které v roce 2013 nebyly nalezeny :

Gymnadenia conopsea (C2t)
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii var. fuchsii  (C4a)
Předpokládám, že se na lokalitě udržely, pouze v tomto roce nevykvetly.



Kruštík bahenní Bařička bahenní

Badil úzkolistý Ostřice Hartmanova

Fotografie – zdroj Internet



Mokřadní louka (segment A1) v PR Dubcová, as. Cirsietum rivularis
Fotografie – zdroj http://nature.hyperlink.cz/
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