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1. ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je Botanická studie Přírodní památky Studánky u 

Cerhovic (dále jen „PP Studánky u Cerhovic“). Zkoumané území je zvláštní především 

svou druhovou rozmanitostí, výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a slouží 

také jako studijní plocha.  

Na první pohled se jedná o nenápadný, podmáčený, zčásti zalesněný terén. Jeho 

výjimečnost je však jasně označena veřejnou vývěskou, informující o vstupu do PP 

Studánky u Cerhovic, kterou byla vyhlášena 17. dubna 1986 Okresním národním 

výborem Beroun (dále jen „ONV Beroun“). Na kraji lesa je informační cedule 

s podrobnějším popisem lokality i upozorněním na výskyt vzácných druhů rostlin. 

Nevedou zde žádné značené turistické trasy, pouze podél lesní části vede menší cesta 

z Cerhovic, která je hojně využívána chodci, cyklisty nebo jezdci na koních. V jižní 

části chráněného území stojí chata, poblíž je malá vodní nádrž. Před několika lety zde 

byl vybudován rozsáhlý logistický sklad, který leží asi 450 m jihovýchodně od hranic 

s chráněným územím. Podél okrajů luční části byly v minulosti vyhloubeny meliorační 

příkopy z důvodu vysušení horní části luk, dříve využívaných jako pole.  

 Na území bylo provedeno první mapování cévnatých rostlin J. Hoškem (HOŠEK, 

1983) a inventarizaci mechorostů zde uskutečnil A. Tenčík (TENČÍK, 1999). 

 Zdejší fauna není předmětem ochrany této lokality. Z živočichů zde byl 

pozorován např. Lanius collurio (ťuhýk obecný). Podrobněji byl výzkum zaměřen 

pouze na měkkýše, např. Vertigo angustior (vrkoč útlý) (LOŽEK et al., 2005). 

 Tato práce zahrnuje zkoumání dané lokality po dvě vegetační období, a to v roce 

2013 a 2014. 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapování cévnatých rostlin a mechorostů na 

lokalitě PP Studánky u Cerhovic. Praktická část je zaměřena zvláště na vzácné a invazní 

druhy rostlin. Nejrozsáhlejším a nejdůležitějším úkolem byl samotný sběr dat v terénu. 

Území bylo rozděleno na několik studovaných ploch pro lepší přehlednost. Dále bylo 

zapotřebí sepsat druhový soupis rostlin, následně je seřadit podle strategie, životní 

formy, původu a určení jejich nároků na světlo, teplo, vlhkost, v neposlední řadě pak 

vyhotovit fytocenologické snímky studovaných ploch. 

 Vůbec první seznam vyšších rostlin na lokalitě byl sepsán J. Hoškem (HOŠEK, 

1983). Mapované území bylo vyhlášeno chráněným územím v roce 1986 a ve stejném 

roce vznikla také diplomová práce J. Hoška s názvem Ekologie přírodních refugií 
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v zemědělské krajině (HOŠEK, 1986). J. Brabec sestavil plán péče o PP Studánky u 

Cerhovic na období 1998 – 2007 (BRABEC, 1997). V roce 1998 byl proveden další 

botanický průzkum Studánek u Cerhovic J. Brabcem (BRABEC, 1998). Z roku 1998 

pochází inventarizace mechorostů PP Studánky u Cerhovic od A. Tenčíka (TENČÍK, 

1999). Poslední inventarizační průzkum provedený v rámci plánu péče o přírodní 

památku za období 2009 – 2015 je od M. Štefánka z roku 2008 (ŠTEFÁNEK, 2008). 

V knize Chráněná území ČR, svazek XIII (LOŽEK et al., 2005) se nachází kratší 

charakteristika přírodní památky Studánky u Cerhovic. Publikace Tajemná místa 

Podbrdska: Hořovicko, Cerhovicko, Zbirožsko, obsahuje z větší části historii regionu, 

PP Studánky u Cerhovic jsou zde charakterizovány ve dvou kapitolách (DVOŘÁK et 

HOLEČKOVÁ, 2012). Zmínku o přírodní památce u Cerhovic nalezneme také v knize od 

J. Veverky s názvem Podbrdskem od Barbory ke Svaté Dobrotivé (VEVERKA, 2012). 
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2. CHARAKTERISTIKA 

 

2.1. Historie území 

 PP Studánky u Cerhovic byla vyhlášena chráněným územím 17. dubna 1986 

ONV Beroun. Tato lokalita byla zřízena k ochraně pramenišť s výskytem vzácných 

druhů rostlin, např. Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), Trollius altissimus (upolín 

nejvyšší), Eriophorum augustifolium (suchopýr úzkolistý), Iris sibirica (kosatec 

sibiřský), Carex cespitosa (ostřice trsnatá) a další (LOŽEK et al., 2005). Bylo zde také 

jedno z posledních míst, kde kvetly Gentiana verna (hořec jarní) ve středních Čechách. 

V minulosti se toto území využívalo také jako pastvina nebo jako louka1. 

 Ve starých letopisech se dochovala zmínka, že již na počátku 16. století vedla 

přes Studánky u Cerhovic obchodní cesta z Prahy do Plzně. Za deště nebo při jarním 

tání byla cesta zcela nesjízdná. Někdejších obávaných močálů využívali také loupeživí 

rytíři, kteří na úzkých hatích přepadali projíždějící vozy (DVOŘÁK et HOLEČKOVÁ, 

2012). 

 

2.2. Geografické vymezení 

 Botanická studie byla prováděna na území s výměrou 9,5 ha. PP Studánky u 

Cerhovic se nachází 1,5 km severozápadně od obce Cerhovice v okrese Beroun na 

pomezí Středočeského a Plzeňského kraje. Nadmořská výška se pohybuje mezi 430 a 

470 m. n. m. PP Studánky u Cerhovic se rozkládá asi 500 m severně od dálnice D5 

Praha - Plzeň.  

 V severní části mapovaného území se nachází les s prameništi a jižní část pod 

prameništi zabírají podmáčené louky.  

 Přírodní památka se rozprostírá na jihozápadním úpatí Třenické hory. Nedaleko 

se nachází také dominanta Cerhovicka Přírodní památka Otmíčská hora. Zde se 

vyskytují řady teplomilných druhů rostlin, jedná se především o ekosystém skalní stepi 

na diabasovém podkladu. Turisté zde mohou zavítat na 30 m vysokou rozhlednu na 

Třenické hoře (DVOŘÁK et HOLEČKOVÁ, 2012). 

 

                                                 
1 Informační centrum Hořovice. Botany.cz [online]. c2010. [cit. 2015-02-25].  Dostupné z www: 

<http://www.mkc-horovice.cz/ic-priroda.html>. 
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Obr. 1: Orientační mapa území (vlastní zpracování dle www.mapy.cz, s.r.o., 2015). 

 

2.3. Geologická a geomorfologická charakteristika 

 Geologický podklad zkoumaného území je tvořen prvohorními (ordovik) 

křemenci a prekambrickými břidlicemi. Povrch kryje čtvrtohorní zvětralinový plášť. 

Horní část (les) PP Studánky u Cerhovic tvoří hnědozemě a v pramenné části se nachází 

podmáčené a kyselé půdy (NĚMEC et al., 1997). Geomorfologicky se oblast řadí do 

Hořovické pahorkatiny a spadá do přírodní lesní oblasti Křivoklátsko a Český kras 

(DEMEK et al., 2006). V současné době zde neprobíhá žádná těžba nerostných surovin, 

v minulosti však bylo na svazích Třenické hory několik menších lomů. Z nerostů je zde 

možné nalézt wavellit. 

 Níže (viz Obr. 2) je zeleně ohraničena zkoumaná lokalita na geologické mapě. 
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Obr. 2: Geologická mapa PP Studánek u Cerhovic 1:50 000 (vlastní zpracování dle 

www.geology.cz, 2015). 

 

2.4. Charakteristika sledovaného biotopu 

 Na sledovaném území se díky jeho rozmanitosti nalézá hned několik různých 

biotopů, a to zejména lučních. Podle Katalogu biotopů České republiky (CHYTRÝ et al., 

2010) lze Studánky u Cerhovic zařadit mezi vlhké pcháčové louky. Jsou to především 

vlhké až mokré louky s vysokou hladinou podzemních vod vyznačujících se dominancí: 

Carex acuta (ostřice štíhlá), Carex cespitosa (ostřice trsnatá), Festuca pratensis 

(kostřava luční), Festuca rubra (kostřava červená), Poa palustris (lipnice bahenní), 

Caltha palustris (blatouch bahenní), Cirsium oleraceum (pcháč zelinný), Cirsium 

palustre (pcháč bahenní), Trollius altissimus (upolín nejvyšší) aj. (CHYTRÝ et al., 2010). 

 Dalším vyskytujícím se biotopem jsou mokřadní vrbiny. Jedná se zpravidla o 

mezernaté keřové vrbiny s dominancí vrb Salix aurita (vrba ušatá), S. cinerea (vrba 

popelavá), často s výskytem Frangula alnus (krušina olšová), Prunus padus (střemcha 

obecná). Bylinné patro tvoří Caltha palustris (blatouch bahenní), Cirsium palustre 

(pcháč bahenní), Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá), Filipendula ulmaria 

(tužebník jilmový), Lythrum salicaria (kyprej vrbice) a v neposlední řadě Equisetum 

fluviatile (přeslička poříční) aj. (CHYTRÝ et al., 2010). 

 Zastoupeny jsou zde také střídavě vlhké bezkolencové louky. Mezi travinami 

převládají Deschampsia cespitosa (metlice trsnatá), Festuca pratensis (kostřava luční), 

Holcus lanatus (medyněk vlnatý), Juncus effusus (sítina rozkladitá), Molinia caerulea 
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(bezkolenec modrý). Z druhů vlhkých luk např. Cirsium palustre (pcháč bahenní), 

Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční), Sanguisorba officinalis (krvavec toten), Succisa 

pratensis (čertkus luční), Vicia cracca (vikev ptačí), Viola canina (violka psí) aj. 

(CHYTRÝ et al., 2010). 

 

2.5. Klimatické podmínky  

 Klimatické podmínky jsou v této práci popsané z Atlasu podnebí Česka (TOLASZ 

et al., 2007), kde se nachází Quittova klasifikace klimatu. E. Quitt rozlišuje 23 

klimatických jednotek a 14 sloupců klimatologické charakteristiky. Studované území 

patří podle E. Quitta (Quitt, 1971) do mírně teplé oblasti MW11. Počet letních dní se 

v této zóně pohybuje v rozmezí od 40 – 50. Počet dní s průměrnou teplotou 10° C a více 

se v této klasifikaci uvádí v rozmezí 140 – 160. Průměrná lednová teplota kolísá od -2° 

C až do -3° C. V červenci je průměrná teplota 17° C – 18° C. V říjnu se průměrná 

teplota pohybuje mezi 7° C a 8° C. Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více činí 90 

– 100. Podle E. Quitta by zde měl být průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 50 – 

60, ale podle pozorovaných klimatických podmínek to roky 2013 a 2014 příliš 

nepotvrzovaly. Zimy v letech 2013 a 2014 byly velmi mírné s průměrnou teplotou mezi 

+1° C a -6° C přes noc, přes den -1° C až +7° C. V roce 2014 dokonce nebyly sněhové 

srážky dostačující pro vytvoření trvalejší sněhové pokrývky. Průměrný počet dní 

sněhové pokrývky za rok 2013 a 2014 byl v rozmezí 20 – 25. 

 

2.6. Hydrologie 

 PP Studánky u Cerhovic spadá do severní části povodí Cerhovického potoka. 

Měří se zde kvalita vody a monitoruje její kvalita. Vodu z této lokality odvádí 

povrchové příkopy (SOUKUP et al., 2000).  

 Voda ze zamokřené louky byla v minulosti odváděna meliorací, aby se mohla 

výše položená část louky používat pro zemědělské účely (Obr. 3, Příloha 1).  

 

2.7. Vegetační kryt 

 Na mapovaném území jsou potencionální přirozenou vegetací dle Z. 

Neuhäuslové (NEUHÄUSLOVÁ et al., 2001) Melampyro nemorosi-Carpinetum 

(černýšové dubohabřiny). Dominují zde Quercus petraea (dub zimní), Tilia cordata 
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(lípa srdčitá), Quercus robur (dub letní) a Acer platanoides (javor mléč), Prunus avium 

(třešeň ptačí). Bylinné patro tvoří Hepatica nobilis (jaterník podléška), Melanpyrum 

nemorosum (černnýš hajní) a trávy jako Poa nemoralis (lipnice hajní). Dále tato 

zkoumaná lokalita spadá do společenstev asociace Luzulo-Quercetum (bikové 

doubravy), stromové patro v zastoupení Quercus petraea (dub zimní), Betula pendula 

(bříza bělokorá), Carpinus betulus (habr obecný), Fagus sylvatica (buk lesní), Sorbus 

aucuparia (jeřáb ptačí), Tilia cordata (lípa srdčitá). Keřové patro je často slabě 

vyvinuté, roste zde Frangula alnus (krušina olšová). Bylinné patro představuje Poa 

nemoralis (lipnice hajní), Luzula luzuloides (bika bělavá), Vaccinium myrtillus 

(brusnice borůvka), Melampyrum pratense (černýš luční) a další (NEUHÄUSLOVÁ et al., 

2001). 

 Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky má velmi hrubé zrno, 

proto lze předpokládat, že na podmáčených místech zkoumaného území jsou 

potencionální vegetací mokřadní olšiny nebo potoční jaseniny (ŠTEFÁNEK, 2008). 

 Na mapovaném území lze najít různé druhy lučních biotopů a různé typy lesů. 

V jižní části se vyskytují rostliny, které zastupují asociaci Pruno-Fraxinetum, například 

Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Betonica 

officinalis (bukvice lékařská), Caltha palustris (blatouch bahenní), Deschampsia 

cespitosa (metlice trsnatá), Galium palustre (svízel bahenní), Holcus lanatus (medyněk 

vlnatý), Juncus effusus (sítina rozkladitá), Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční), 

Lysimachia nummularia (vrbina penízková), Lysimachia vulgaris (vrbina obecná), 

Myosotis palustris (pomněnka bahenní), Potentila erecta (mochna nátržník), Veronica 

beccabunga (rozrazil potoční). 

 Luční společenstva se zde vyskytují s velkou rozmanitostí od mezofilních 

trávníků po prameniště s trvale stagnující vodou. Louky svazu Arrhenatherion 

(mezofilní ovsíkové a kostřavové louky) se nacházejí v bezlesé části pod turistickou 

pěšinou. Jsou zde zastoupeny druhy jako Alopecurus pratensis (psárka luční), 

Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), Campanula patula (zvonek rozkladitý), 

Crepis biennis (škarda dvouletá), Dactylis glomerata (srha laločnatá), Knautia arvensis 

(chrastavec rolní), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), a Trifolium pratense (jetel 

luční). 

 Části vlhkých luk, které se řadí do svazu Caricion fuscae, jsou reprezentovány 

typickými druhy jako Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), Equisetum fluviatile 
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(přeslička poříční), Rununculus flammula (pryskyřník plamének), Valeriana dioica 

(kozlík dvoudomý). 

 Prameništní společenstva s trvale stagnující vodou zastupují Cardamine amara 

(řeřišnice hořká), Filipendula ulmaria (tužebník jilmový), Hypericum tetrapterum 

(třezalka čtyřkřídlá), Scirpus sylvatica (skřípina lesní), Valeriana dioica (kozlík 

dvoudomý) s dominancí Equisetum fluviatile (přeslička poříční). 

 Ostatní vlhké louky tvoří varianty bezkolencových nebo blatouchových luk. 

Rostou zde například Achillea ptarmica (řebříček bertrám), Betonica officinalis 

(bukvice lékařská), Briza media (třeslice prostřední), Cirsium oleraceum (pcháč 

zelinný), Cirsium palustre (pcháč bahenní), Colchicum autumnale (ocún jesenní), 

Galium boreale (svízel severní), Holcus lanatus (medyněk vlnatý), Sanguisorba 

officinalis (krvavec toten). 

 Lesní společenstva jsou tvořena druhy Acer platanoides (javor mléč), Fagus 

sylvatica (buk lesní), Larix decidua (modřín opadavý), Picea abies (smrk ztepilý), 

Pinus sylvestris (borovice lesní), Robinia pseudacacia (trnovník akát), Sorbus 

aucuparia (jeřáb ptačí), Juniperus communis (jalovec obecný) v podrostu především 

druhy jako Anemone nemorosa (sasanka hajní), Melampyrum pratense (černýš luční), 

Rumex acetosella (šťovík menší), Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka). 

 V pobřežních porostech malé vodní nádrže, která je vybudována poblíž chaty 

v jižní části lokality, najdeme Acorus calamus (puškvorec obecný), Iris pseudacorus 

(kosatec žlutý), Juncus effucus (sítina rozkladitá) aj.  
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3. METODIKA 

 

3.1. Metody mapování a zpracování dat 

 Terénní výzkum na lokalitě probíhal během dvou vegetačních období v letech 

2013 a 2014. Součástí mapování bylo také pořizování fotografií lokality a rostlin, tyto 

fotografie byly vyfotografovány autorkou bakalářské práce a jsou součástí dokumentu. 

Průběžná fotodokumentace byla prováděna pomocí digitálního fotoaparátu Panasonic 

Lumix DMC – TZ5 nebo mobilním telefonem SONY Xperia L. Některé rostliny byly 

herbářovány. Herbář je uložen u autorky práce. Při mapování byla také používána 

ortofotomapa. Na území byla prováděna inventarizace rostlin přibližně jednou týdně od 

března do října v roce 2014. O rok dříve probíhala inventarizace od května do září 

s výjimkou června a srpna (v srpnu probíhalo kosení lokality). 

 Některé rostliny byly určovány přímo v terénu, další zpětně za pomoci 

odborných publikací: Klíč ke květeně České republiky (KUBÁT et al. 2002), Naše květiny 

(DEYL et HLÍSEK, 2001), Květiny (LIPPERT et PODLECH, 2005). Jako další orientační 

literatura k určování rostlin byly použity publikace: Naše příroda v obrazech: Rostliny 

sv. I. (NOVÁK, 1935), Naše příroda v obrazech: Rostliny sv. IV. (NOVÁK, 1940), Trávy 

(GRAU et al., 1998), Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků (KOBLÍŽEK, 

2006), Kapradiny: Atlas domácích a exotických druhů (STUDNIČKA, 2009) a internetové 

zdroje (www.biolib.cz)2, (www.botany.cz)3. Některé mně neznámé a těžko určitelné 

druhy byly determinovány po konzultaci s vedoucí práce RNDr. Mgr. Zdeňkou 

Chocholouškovou, Ph.D. Nomenklatura vyšších rostlin byla sjednocena podle K. 

Kubáta (KUBÁT et al., 2002). Všechny ohrožené a vzácné rostliny jsou v práci uvedeny 

dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a červeného seznamu z roku 2012 (GRULICH et 

al., 2012). Na lokalitě PP Studánky u Cerhovic byly monitorovány i mechorosty, 

nomenklatura všech mechorostů je sjednocena podle práce Mechorosty České republiky 

(VÁŇA et al., 2007) 

 Mapovaný prostor o rozloze 9,5 ha je zde pro přehlednost rozdělen na plochy 

podle převládajících biotopů: plocha 1 – podmáčená louka, plocha 2 – suchá louka, 

plocha 3 – les, plocha 4 – lesní pramenná část, plocha 5 – bažinatá plocha podél 

odvodňovacích stružek.  

                                                 
2 Biological Library. Biolib.cz [online]. C1999-2014. [cit. 2015-02-25].  Dostupné z www: 

<http://www.biolib.cz/cz/main/>. 
3 Botany. Botany.cz [online]. C2007-2015. [cit. 2015-02-25].  Dostupné z www: <http://botany.cz/cs/>. 
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 V programu Microsoft Excel 2013 byl vyhotoven inventarizační seznam rostlin 

v podobě tabulky, kde je uveden odborný a český název rostlin a jejich čeleď. Dále byla 

u každé rostliny zjištěna informace o její životní strategii, životní formě, původu 

rostlinného druhu a ekologických nárocích podle D. Franka a S. Klotze (FRANK et 

KLOTZ, 1990). 

 Na sledovaném území byly vyhotoveny fytocenologické snímky, které byly 

rozmístěny na všech předem rozdělených plochách. Ke stanovení polohy 

fytocenologického snímku byla použita technologie GPS. Vypracované fytocenologické 

snímky jsou součástí příloh této práce (viz Příloha 8). K rostlinným druhům na 

snímkovaných plochách je přiřazena pokryvnost a početnost podle Braun-Blanquetovy 

standardně používané sedmičlené stupnice (MORAVEC et al., 2000). 

5 – pokryvnost 75 – 100 %     

4 – pokryvnost 50 – 75 %     

3 – pokryvnost 25 – 50 %     

2 – pokryvnost 5 – 25 %     

1 – pokryvnost pod 5 %     

+ – pokryvnost zanedbatelná, roztroušeně 

r – ojediněle 

 Zmapované cévnaté rostliny byly následně vyhodnoceny podle ekologických 

nároků, které je vystihují. Dále byly zhotoveny grafy podle stupnic, jež jsou níže 

rozepsány pro jednotlivé ekologické nároky. 

Rozdělení rostlin podle adaptace na světelný režim (MORAVEC et al., 2000): 

1. Heliofyty – světlomilné rostliny, rostou při plném osvětlení na nezastíněných 

stanovištích. 

2. Helioscyofyty – snášejí jak plné osvětlení, tak zastínění. 

3. Sciofyty – stínobytné rostliny, rostliny rostoucí na stanovištích chráněných před 

přímým slunečním světlem. 

 

 Nároky rostlin na světlo jsou v této práci rozděleny podle (FRANK et KLOTZ, 

1990): 

1. Sciofyty 

2. Přechodný stupeň mezi 1 a 3 

3. Stínomilné rostliny 

4. Přechodný stupeň mezi 3 a 5 – heliosciofyty 
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5. Polostínomilné rostliny 

6. Přechodný stupeň mezi 5 a 7 

7. Polosvětlomilné rostliny 

8. Světlomilné rostliny 

9. Heliofyty 

 Z hlediska adaptace a rezistence k teplotě rozlišujeme (SLAVÍKOVÁ, 1986): 

1. Termofyty – teplobytné rostliny, které snáší vysoké teploty. 

2.  Psychrofyty – chladnobytné rostliny, které snáší nízké teploty. 

3. Kryofyty – rostliny žijící na sněhu. 

 

 V této práci jsou v rostlinném seznamu vyhodnoceny nároky rostlin na teplo 

podle D. Franka a S. Klotze (FRANK et KLOTZ, 1990): 

1. Chladnomilné rostliny 

2. Přechodný stupeň mezi 1 a 3 

3. Psychrofyty 

4. Přechodný stupeň mezi 3 a 5 

5. Rostliny mírně teplých podmínek 

6. Přechodný stupeň mezi 5 a 7 

7. Termofyty 

8. Přechodný stupeň mezi 7 a 9 

9. Extrémně teplomilné rostliny (xerotermofyty) 

 

 Obecně můžeme rostliny rozdělit podle jejich vztahu ke stanovištní vlhkosti 

(SLAVÍKOVÁ, 1986): 

1. Hydrofyty – rostliny vázané na vodní prostředí – vodní rostliny 

2. Hygrofyty – rostliny rostoucí na půdách mokrých až z bahnitých 

3. Mezofyty – rostliny rostoucí na vlhkých půdách 

4. Xerofyty – suchomilné rostliny 

 Rozdělení rostlin podle D. Franka a S. Klotze (FRANK et KLOTZ, 1990): 

1. Xerofyty    7. Vlhkomilné rostliny 

2. Přechodný stupeň mezi 1 a 3  8. Přechodný stupeň mezi 7 a 9 

3. Suchomilné rostliny   9. Zástupci zamokřených stanovišť 

4. Přechodný stupeň mezi 3 a 5  10. Přechodné vodní rostliny 

5. Mezofyty    11. Bažinné rostliny 
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6. Přechodný stupeň mezi 5 a 7  12. Vodní ponořené rostliny 

 V této práci jsou životní formy rostlin rozřazené podle D. Franka a S. Klotze. 

1. Terofyty (t) – jednoleté rostliny, nepříznivé podmínky přečkávají pomocí semen 

nebo výtrusů. 

2. Hemikryptofyty (h) – rostliny dvouleté až vytrvalé, pupeny mají těsně při 

povrchu země. 

3. Chamaefyty (c, z) – c - byliny, z - nízké dřeviny, s pupeny nad zemí do výšky 30 

cm. 

4. Geofyty (g) – vytrvalé rostliny s obnovovacími pupeny pod povrchem půdy. 

5. Fanerofyty  

 Makrofanerofyty (p) – stromy (vyšší než 5 m). 

 Nanofanerofyty (n) – keře (od 0,5 do 5 m výšky). 

6. Hydrofyty (a) – rostliny vytrvalé s pupeny, které jsou přes zimu ukryté pod 

vodní hladinou. 

 

 V přírodě jsou známy 3 základní (primární) strategie. 

 C – stratégové – jedná se o konkurenční, vytrvalé rostliny vyžadují nízký 

stres a malé narušování s vysokou tvorbou biomasy. 

 S – stratégové – snášejí stres, jsou to vytrvalé rostliny, zejména na 

extrémních stanovištích s pomalým růstem a malou produkcí biomasy. 

 R – stratégové – mají nízkou konkurenční schopnost, snášejí narušování 

a dokáží se přizpůsobit k rychlé expanzi do nově uvolněného prostoru. 

Jsou to jedinci rychle rostoucí a s velkou produkcí semen. 

 Z těchto tří základních strategií se vytvářejí kombinace tzv. sekundární strategie. 

 C – S stratégové 

 C – R stratégové 

 S – R stratégové 

 C – S – R stratégové 

 V inventarizačním seznamu je zaznamenán i původ všech nalezených 

rostlinných druhů na lokalitě PP Studánky u Cerhovic. Rostliny jsou zde děleny na 

apofyty – domácí druhy vyskytující se na daném území nezávisle na činnosti člověka, 

neofyty – rostliny zavlečené v novověku z jiných kontinentů a archeofyty – druhy 
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cizího původu, které byly zavlečeny člověkem do konce středověku (FRANK et KLOTZ, 

1990). 

 Celá bakalářská práce je vyhotovena a sjednocena podle pokynů k vypracování 

bakalářské práce oddělení biologie, podle vedoucího Centra biologie, geověd a 

envigogiky Doc. RNDr. Michala Mergla, CSc. (MERGL, 2015, písemné sdělení). 

Elektronické zdroje, které v pokynech nejsou předepsány, jsou citovány podle normy 

ČSN ISO 690. 

 

3.2. Vyhodnocení dat 

3.2.1. Nároky na světlo 

 Hlavním účelem reakcí rostlin na světlo je získat maximum sluneční energie pro 

život. Světlo je jednou z nejdůležitějších abiotických podmínek pro rostliny vůbec. 

K Zemi se dostává asi polovina slunečního záření přímými paprsky, druhá polovina 

difúzním zářením atmosféry (MORAVEC et al., 2000). Každá rostlina má vlastní potřebu 

slunečního záření a díky světelným podmínkám si může regulovat svůj metabolismus, 

vnitřní strukturu, vnější podobu nebo pohybové reakce. Rostliny jsou také vázány na 

sezónní změny průniku slunečního záření, např. světlo v porostech opadavých lesů 

ovlivňuje rytmus bylinných pater.  

 Na následujícím grafu (Obr. 4) se nachází rozdělení rostlinných druhů podle 

nároků na světlo, které byly na Studánkách u Cerhovic determinovány. 

 Z grafu vyplývá, že v mapovaném prostoru jsou nejhojněji zastoupeny druhy 

polosvětlomilné, a to v zastoupení 84 druhů. Z bylinného patra jsou to například 

Lythrum salicaria (kyprej vrbice), Rubus caesius (ostružiník ježiník), Veronica 

beccabunga (rozrazil potoční), Viola canina (violka psí) a ze stromového patra Betula 

pendula (bříza bělokorá), Pinus silvestris (borovice lesní). 

 Další skupinou rostlin jsou rostliny světlomilné. Mezi zástupce těchto rostlin, 

kterých bylo nalezeno 42 druhů, patří ze stromového patra Larix decidua (modřín 

opadavý), z bylin to jsou Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), Dianthus deltoides 

(hvozdík kropenatý), Equisetum fluviatile (přeslička poříční) nebo Iris sibirica (kosatec 

sibiřský) aj. 

 Skupina přechodného stupně mezi polostínomilnými a polosvětlomilnými 

rostlinami čítá 34 druhů. Do této skupiny z nalezených spadá Allium scorodoprasum 
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(česnek ořešec), Cirsium oleraceum (pcháč zelinný), Euonymus europaeus (brslen 

evropský), Galium palustre (svízel bahenní). 

 Polostínomilných rostlin bylo nalezeno 13 druhů, jako Colchicum autumnale 

(ocún jesenní), Thalictrum aquilegiifolium (žluťucha orlíčkolistá). Ze zástupců 

stromového patra například Picea abies (smrk ztepilý), Robinia pseudacacia (trnovník 

akát), Salix fragilis (vrba křehká). 

 Stupeň, který představuje přechod mezi stínomilnými a polostínomilnými 

rostlinami, zastupuje například Acer pseudoplatanus (javor klen), Dryopteris dilatata 

(kapraď rozložená), Geranium robertianum (kakost smrdutý). 

 U stínomilných rostlin byli nalezeni pouze dva zástupci, a to Dryopteris filix-

mas (kapraď samec) a Fagus sylvatica (buk lesní).  

 S malou početností nalezených rostlin na tom obdobně byly 2 poslední stupně, u 

nichž rostliny vyžadují stín. Do nich se řadí Luzula pilosa (bika chlupatá) a Oxalis 

acetosella (šťavel kyselý) patřící mezi sciofyty. 

 

 

Obr. 4: Vyhodnocení nároků rostlin na světlo v dané lokalitě podle D. Franka a S. 

Klotze (FRANK et KLOTZ, 1990). 

1 – sciofyty, 2 – přechodný stupeň mezi 1 a 3, 3 – stínomilné rostliny, 4 – heliosciofyty, 

5 – polostínomilné rostliny, 6 – přechodný stupeň mezi 5 a 7, 7 – polosvětlomilné 

rostliny, 8 – světlomilné rostliny, 9 – heliofyty, U 17 druhů není známa hodnota nároků 

rostlin na světlo 
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3.2.2. Nároky na teplo  

 Pro fyziologické procesy a existenci rostlin je nezbytným abiotickým faktorem 

teplota. Závislost životních funkcí rostlin na teplotě je různá a druhově specifická. 

Každá teplotní závislost má svou hodnotu minimální, optimální a maximální. Většina 

našich terestrických cévnatých rostlin (většina lučních a hájových druhů) snáší poměrně 

široký rozsah teploty (MORAVEc et al., 2000). 

 Dle D. Franka a S. Klotze je z následujícího grafu (Obr. 5) patrné, že největší 

počet druhů na lokalitě nemá zaznamenány nároky na světlo (FRANK et KLOTZ, 1990). 

Absence hodnot může být zdůvodněna tím, že rostliny nejsou teplotně striktně 

vyhrazené nebo doposud není zjištěna jejich hodnota. 

 Největší počet rostlinných druhů patřil zástupcům mírně teplých podmínek. 

Jejich počet byl 64, z toho například Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční), Myosotis 

arvensis (pomněnka rolní), Populus tremula (topol osika), Rosa canina (růže šípková), 

Sambucus nigra (bez černý), Viola arvensis (violka rolní) aj. 

 Jedinců, kteří patří do přechodného stupně mezi rostlinami mírně teplých 

podmínek a termofyty, bylo zaznamenáno 21. Ze zástupců jsou to například Impatiens 

parviflora (netýkavka malokvětá), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Salvia 

pratensis (šalvěj luční). Termofyty jsou v zastoupení pouze dvou rostlinných druhů, a to 

Cirsium canum (pcháč šedý), Robinia pseudacacia (trnovník akát). 

 Podobně jako termofyty jsou na tom psychrofyty s nalezenými dvěma zástupci. 

Jsou to Picea abies (smrk ztepilý) a Trollius altissimus (upolín nejvyšší). 

 Na lokalitě nebyl nalezen žádný zástupce chladnomilných rostlin, zástupce 

stupně přechodného mezi chladnomilnými rostlinami a psychrofyty, ani zástupce stupně 

mezi termofyty a xerotermofyty.  
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Obr. č. 5: Vyhodnocení nároků rostlin na teplo v dané lokalitě podle D. Franka a S. 

Klotze (FRANK et KLOTZ, 1990). 

1 – chladnomilné rostliny, 2 – přechodný stupeň mezi 1 a 3, 3 – psychrofyty, 4 – 

přechodný stupeň mezi 3 a 5, 5 – rostliny mírně teplých podmínek, 6 – přechodný 

stupeň mezi 5 a 7, 7 – termofyty, 8 – přechodný stupeň mezi 7 a 9, 9 – xerotermofyty, U 

116 druhů není známa hodnota vztahu k danému faktoru nebo se vůči němu chovají 

indiferentně. 

 

3.2.3. Nároky na vlhkost 

 Jedním z prvořadých faktorů pro existenci rostlin, jejich růst a vývoj je voda. 

Voda nemusí být jen důležitým ekofyziologickým faktorem, ale pro některé rostliny 

může vytvářet jejich životní prostředí. Tyto rostliny žijí ve vodě buď po celý svůj 

životní cyklus, nebo po určitou dobu svého ontogenetického vývoje. Bezcévné rostliny 

jako např. mechy přijímají vodu celým povrchem. Cévnaté rostliny přijímají vodu 

většinou kořeny v půdě, ale např. u epifytických orchidejí je příjem vodní páry ze 

vzduchu umožněn vzdušnými kořeny (SLAVÍKOVÁ, 1986). 

 Z grafu (Obr. 6) je patrné, že převažují rostliny, které se řadí mezi mezofyty. 

Jedná se o rostliny vyžadující mírně vlhké stanoviště. Do těchto druhů, kterých bylo na 

lokalitě nalezeno 44, řadíme např. Fragaria vesca (jahodník obecný), Galium album 

(svízel bílý), Lolium perene (jílek vytrvalý), Veronica serpyllifolia (rozrazil 

douškolistý). V mapovaném terénu byly nalezeny pouze 2 suchomilné rostliny, a to 

Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka) a Linaria vulgaris (lnice květel). 

 Na zkoumaném území se nacházejí z části podmáčené louky, někde dokonce 

s trvalou hladinou spodní vody, proto je zde zastoupení rostlin především vlhkomilných, 
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rostlin zamokřených stanovišť nebo přechodných vodních rostlin. Vlhkomilné rostliny 

představují např. Allium scorodoprasum (česnek ořešec), Carex ovalis (ostřice zaječí), 

Cirsium oleraceum (pcháč zelinný), Geranium palustre (kakost bahenní), Juncus 

effusus (sítina rozkladitá). Rostlin přechodného stupně mezi vlhkomilnými a rostlinami 

zamokřených stanovišť bylo na lokalitě nalezeno 25 druhů. Do nich se řadí Calta 

palustris (blatouch bahenní), Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), Filipendula 

ulmaria (tužebník jilmový), Hypericum tetrapterum (třezalka čtyřkřídlá), Iris sibirica 

(kosatec sibiřský) aj. Ze zástupců přechodného stupně mezi rostlinami zamokřených 

stanovišť a přechodnými vodními rostlinami bylo zaznamenáno 16 druhů, např. Alnus 

glutinosa (olše lepkavá), Epilobium palustre (vrbovka bahenní), Galium palustre (svízel 

bahenní), Lycopus europaeus (karbinec evropský), Rununculus flammula (pryskyřník 

plamének). 

 Dále byli nalezeni 4 zástupci přechodných vodních rostlin, a to Acorus calamus 

(puškvorec obecný), Equisetum fluviatile (přeslička poříční), Iris pseudacorus (kosatec 

žlutý) a Veronica beccabunga (rozrazil potoční). 

 Z rostlin zastupující xerofyty, rostliny přechodného stupně mezi xerofyty a 

suchomilnými rostlinami, bažinné rostliny a vodní ponořené rostliny nebyl nalezen 

žádný zástupce. 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

Obr. č. 6: Vyhodnocení nároků rostlin na vlhkost v dané lokalitě podle D. Franka a S. 

Klotze (FRANK et KLOTZ, 1990). 

1 – xerofyty, 2 – přechodný stupeň, 3 – suchomilné rostliny, 4 – přechodný stupeň, 5 – 

mezofyty, 6 – přechodný stupeň, 7 – vlhkomilné rostliny, 8 – přechodný stupeň, 9 – 

zástupci zamokřených stanovišť, 10 – přechodné vodní rostliny, 11 – bažinné rostliny, 

12 – vodní ponořené rostliny, U 45 zástupců není známa hodnota jejich nároků na 

vlhkost. 

 

3.2.4. Životní forma rostlin 

 Struktura rostlinného společenstva je utvářena typy rostlin, které mají 

dlouhodobou evolucí vyhraněné adaptace na prostředí (SLAVÍKOVÁ, 1986). Nejznámější 

systém životních forem vypracoval Christen C. Raunkiaer (RAUNKIAER, 1934), který 

vymezil jednotlivé typy životních forem podle umístění obnovovacích orgánů (pupenů, 

resp. semen) na rostlině jakožto adaptace na nepříznivé roční období (MORAVEC et al., 

2000). 

 Z grafu (Obr. 7) lze vyčíst, že na mapované lokalitě převažovaly hlavně 

hemikryptofyty. Tato převažující životní forma zaujímá 58 % z celkového počtu 

nalezených cévnatých rostlin. Do 125 druhů hemikryptofytů jsou zahrnuty také 

kombinované formy jako ha, hc, hg, hl, ht. Řadí se do nich například Dactylis 

glomerata (srha laločnatá), Potentilla anserina (mochna husí), Rumex acetosa (šťovík 

kyselý), Succisa pratensis (čertkus luční), Thalictrum aquilegifolium (žluťucha 

orlíčkolistá) a další. 

 Jinou početnou skupinu představují geofyty. Z 26 zástupců, do nichž se řadí i 

kombinované formy jako ga, gh, ghl, jsou to Allium scorodoprasum (česnek ořešec), 
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Anemone nemorosa (sasanka hajní), Calamagrostis epigejos (třtina křovištní), 

Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), Stachys palustris (čistec bahenní) aj. 

 Makrofanerofyty spolu s kombinacemi pl a pn zahrnují 21 druhů rostlin, 

například Acer platanoides (javor mléč), Acer pseudoplatanus (javor klen), Alnus 

glutinosa (olše lepkavá), Betula pendula (bříza bělokorá), Larix decidua (modřín 

opadavý), Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) a další. 

 Zástupců řadící se mezi nanofanerofyty bylo nalezeno 15 druhů, dohromady 

s kombinovanými formami nz a np. Jsou to například Euonymus europaeus (brslen 

evropský), Juniperus communis (jalovec obecný), Salix aurita (vrba ušatá), Sambucus 

nigra (bez černý), Symphoricarpos rivularis (pámelník bílý) aj. 

 Mezi terofyty a jejich kombinované formy, jako th, tl, tb, kterých bylo 

z celkového počtu evidovaných rostlin nalezeno 15 druhů, patří Anagallis arvensis 

(drchnička rolní), Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka), Impatiens 

parviflora (netýkavka malokvětá), Stellaria media (ptačinec žabinec) a další zástupci. 

 Chamaefyty a jejich kombinované formy ch a zn zastupují například Cerastium 

arvense (rožec rolní), Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý), Lysimachia nummularia 

(vrbina penízková), Rubus caesius (ostružiník ježiník), Vaccinium myrtillus (brusnice 

borůvka) aj. 

 Nejméně početné byly zaznamenány hydrofyty a jejich kombinované formy ag a 

ah. Dohromady ze 4 zástupců jsou to Carex vesicaria (ostřice měchýřkatá), Equisetum 

fluviatile (přeslička poříční), Iris pseudacorus (kosatec žlutý) a Veronica beccabunga 

(rozrazil potoční). 
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Obr. č. 7: Vyhodnocení životních forem rostlin v dané lokalitě podle D. Franka a S. 

Klotze (FRANK et KLOTZ, 1990). 

t – terofyty, g – geofyty, h – hemikryptofyty, c, z – chamaefyty, n – nanofanerofyty, p – 

mkrofanerofyty, a – hydrofyty 

 

3.2.5. Životní strategie rostlin 

 Uplatnění určitého druhu v rostlinném společenstvu se odvíjí od jeho vlastností a 

schopností adaptace vůči stresu, nepříznivému působení ostatních druhů a disturbancím 

(MORAVEC et al., 2000). 

 Následující graf (Obr. 8) znázorňuje početnost různých druhů strategií, které 

byly určeny u determinovaných druhů PP Studánky u Cerhovic. 

 Největší zastoupení zde mají C – stratégové s počtem 82 druhů. Jsou to Betonica 

officinalis (bukvice lékařská), Centaurea jacea (chrpa luční), Geranium palustre 

(kakost bahenní), Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná), Juncus effucus (sítina 

rozkladitá), Knautia arvensis (chrastavec rolní), Leucanthemum vulgare (kopretina 

bílá), Rosa canina (růže šípková), Trollius altissimus (upolín nejvyšší), Urtica dioica 

(kopřiva dvoudomá), Vicia cracca (vikev ptačí) aj. 

 Druhou nejpočetnější skupinu zastupují C – S – R stratégové se 79 zástupci, 

mezi něž patří Bellis perenis (sedmikráska chudobka), Caltha palustris (blatouch 

bahenní), Campanula patula (zvonek rozkladitý), Cardamine pratensis (řeřišnice luční), 

Colchicum autumnale (ocún jesenní), Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), 
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Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka), Ficaria verna (orsej jarní), Fragaria vesca 

(jahodník obecný), Glechoma hederacea (popenec obecný) a další. 

 C – S stratégové představují 28 druhů rostlin z celého počtu determinovaných 

rostlin, například Achillea ptarmica (řebříček bertrám), Iris pseudacorus (kosatec 

žlutý), Iris sibirica (kosatec sibiřský), Lysimachia vulgaris (vrbina obecná), Milium 

effusum (pšeníčko rozkladité), Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka) aj. 

 Další, už méně početnou skupinu, představují C – R stratégové, například 

Alliaria petiolata (česnáček lékařský), Cerastium arvense (rožec rolní), Galium aparine 

(svízel přítula), Chelidonium majus (vlaštovičník větší), Stellaria media (ptačinec 

žabinec). 

 Nejméně početnými skupinami jsou S – stratégové s jedním zástupcem Carex 

nigra (ostřice obecná), dále R – stratégové se zástupci Anagallis arvensis (drchnička 

rolní), Caspela bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka), Myosotis arvensis (pomněnka 

rolní), Viola arvensis (violka rolní) a v poslední řadě S – R stratégové s jedním 

zástupcem, kterým je Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá). 

 

 

Obr. č. 8: Vyhodnocení strategie rostlin v dané lokalitě podle D. Franka a S. Klotze 

(FRANK et KLOTZ, 1990). 

C – rostliny konkurenční strategie, S – rostliny snášející stres, R – rostliny s nízkou 

konkurence schopností, CS, CR, SR a CSR – kombinace předchozích strategií 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 Na mapovaném území bylo nalezeno 214 cévnatých rostlin a 12 druhů 

mechorostů. V následujících podkapitolách jsou popsány vzácné a invazní druhy rostlin. 

Dále je zde charakteristika zástupců mechového patra a navržen management území.  

 

4.1. Invazní druhy rostlin 

 Invazní rostliny nejsou u nás původní, byly k nám zavlečeny úmyslně i 

neúmyslně. Tvoří populace, rozmnožují se ve velkém množství a na velké vzdálenosti 

od mateřských rostlin. Jejich masové šíření často silně ovlivňuje domácí druhy a 

společenstva. Tyto rostliny také ohrožují biodiverzitu a mají i ekonomický dopad, 

většinou v podobě financí, které je nutné vynakládat na jejich likvidaci (chemickou, či 

biologickou) nebo omezení. Nejčastější výskyt těchto rostlin se nachází na místech 

narušených člověkem, jedná se taktéž o místa, kde se upustilo od pravidelných zásahů 

člověkem, například bývalé kosené a spásané louky (ŘEPKA, 2014). V České republice 

je již dnes evidováno 11 archeofytů a 50 neofytů, které se na našem území chovají 

invazně (PYŠEK et al., 2012). Na území PP Studánky u Cerhovic byli nalezeni tři 

zástupci invazních rostlin ze stromového patra, a to Quercus rubra (dub červený), 

Robinia pseudacacia (trnovník akát), Populus canadensis (topol kanadský). Jeden 

zástupce keřového patra Symphoricarpos albus (pámelník bílý) a čtyři zástupci bylin: 

Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá), Epilobium ciliatum (vrbovka žláznatá), 

Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), Cirsium arvense (pcháč rolní).  

 V mapovaném území byl nalezen pouze jeden mladý zástupce Quercus rubra 

(dub červený) z čeledi F a g a c e a e  (bukovité), a to poblíž chaty v jihovýchodní části 

území. Quercus rubra je u nás nepůvodním druhem a pochází ze Severní Ameriky. Patří 

mezi makrofanerofyty, preferuje světlejší stanoviště a minerální půdy (KUBÁT et al., 

2002). Tento dub je poměrně mladý jedinec, nezmlazuje a na lokalitě zatím nepůsobí 

nijak invazně. 

 Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá) z čeledi B a l s a m i n a c e a e  

(netýkavkovité). Tento druh je původem z Asie. U nás se pěstoval tento druh 

v botanických zahradách, ale posléze zplaněl. Roste v lesním podrostu, kvete od června 

do září. Netýkavka se rozmnožuje velmi dobře díky svým delším tobolkám, které pukají 

a vystřelují semena do velkých vzdáleností, tedy rozmnožuje se tedy autochorií (KUBÁT 
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et al., 2002). Na daném území zatím invazivně nepůsobí, byly zde nalezeny pouze 4 

kusy v lesním podrostu blízko malé pěšiny (plocha 5). 

 Bylinné patro dále reprezentuje vytrvalá rostlina z čeledi O n a g r a c e a e  

(pupalkovité) Epilobium ciliatum (vrbovka žláznatá). Původem je ze Severní Ameriky, 

roste víceméně na rozmanitých místech a půdách (KUBÁT et al., 2002). V mapovaném 

prostoru se nacházela na přechodu plochy 1 a plochy 2, v počtu deseti kusů zatím 

nepůsobí nijak zásadně invazně.  

 Makrofanerofyt Robinia pseudacacia (trnovník akát) z čeledi F a b a c e a e  

(bobovité) se nachází v severovýchodní části lokality, jedná se o desítky zástupců. 

Tento strom, který je původem ze Severní Ameriky, může dorůst výšky někdy až kolem 

30 m a patří mezi silně invazní druhy. Květy tvoří bílé až narůžovělé dlouhé převislé 

hrozny, kvete od května do června a plodem je lusk (KUBÁT et al., 2002). V podrostu se 

vyskytují hlavně nitrofyty: Poa nemoralis (lipnice hajní) nebo Dryopteris filix-mas 

(kapraď samec). V záznamu péče o tuto lokalitu je nařízena likvidace. Postupně se tedy 

proti jeho šíření bojuje. 

 Dále se na území vyskytuje Populus canadensis (topol kanadský) z čeledi 

S a l i c a c e a e  (vrbovité). Jedná se o strom až 40 m vysoký, opadavý a plodem je 

tobolka. Kvete od března a někdy až do května (KUBÁT et al., 2002). V monitorované 

oblasti se vyskytují podél melioračních příkopů a lze říci, že se v dané lokalitě přibližují 

šíření invaznímu. 

 Jediný zástupce keřového patra mezi invazními rostlinami je z čeledi 

C a p r i f o l i a c e a e  (zimolézovité) Symphoricarpos albus (pámelník bílý). Původem je 

ze západu Severní Ameriky, je to opadavý, bohatě větvený keř. Plodem jsou bílé 

dužnaté bobule a kvete od června až do srpna (KUBÁT et al., 2002). Nachází se na území 

plochy 5 v počtu desítek mladých rostlin. Tento druh působí na lokalitě velmi invazně. 

V minulosti již byl jeho počet redukován, je ale zapotřebí v likvidaci neustávat. 

 Poslední dva zástupci invazních rostlin na lokalitě jsou z bylinného patra, a to: 

Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), který patří do čeledi P o a c e a e  (lipnicovité), 

Cirsium arvense (pcháč rolní) z čeledi A s t e r a c e a e . Ovsík vyvýšený se na území 

vyskytuje hojně v počtu stovek kusů. Tvoří mezofilní ovsíkovou louku na ploše 2. a je 

také zastoupen v lesním lemu. Jedná se spíše o expanzivní bylinu na této lokalitě, která 

je usměrňovaná pravidelnou sečí. Bylina pcháč rolní se vyskytuje víceméně po celé 

spodní, luční části území v několika desítkách počtech kusů. Důkaz jeho hojného počtu 

v luční části napovídá jeho invaznímu chování na dané lokalitě. 
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4.2. Vzácné druhy rostlin 

 Studované území se stalo chráněným zvláště proto, že zde rostou vzácné a 

ohrožené druhy rostlin. Dle seznamu Red List of vascular plants of the Czech Republic 

(GRULICH et al., 2012) byly na lokalitě nalezeny čtyři druhy ohrožené, šest druhů 

vzácných, vyžadující další pozornost a jeden zástupce patřící do C4b – rostliny 

vyžadující další pozornost -  zástupci dosud nedostatečně prostudovaní. Druhy byly také 

analyzovány podle MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (§1 = kriticky ohrožený druh, §2 = silně 

ohrožený druh, §3 ohrožený) 

 Kategorie ohrožení jsou podle členění (GRULICH et al., 2012): 

 C1 Kriticky ohrožené – jedná se o velmi vzácné a ohrožené druhy, vázané na 

ohrožené typy stanovišť. 

 C2 Silně ohrožené – jsou to taxony s prokazatelným a trvalým ústupem. 

 C3 Ohrožené – patří sem rostliny se slabším, ale přesto trvalým ústupem, jsou 

vázány na stanoviště, která současně v krajině zanikají. 

 C4 Vzácnější taxony vyžadující další pozornost 

 C4a Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – rostliny 

méně ohrožené. 

 C4b Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – zástupci 

jsou dosud nedostatečně prostudovaní. 

 Mezi ohrožené druhy podle vyhlášky §395 a červeného seznamu se na lokalitě 

Studánky u Cerhovic řadí Dactylorhiza majalis (prstnatec májový). Tato rostlina patří 

do čeledi O r c h i d a c e a e  (vstavačovité). Dorůstá výšky až 60 cm, má husté květenství 

purpurové barvy, tvoří mnohokvětý klas a plodem je tobolka. Listy jsou podlouhlé, 

vejčité až kopinaté, tupé až špičaté, většinou tmavě skvrnité. Doba kvetení se udává od 

května do konce června. Roste většinou ve větším množství na vlhkých až 

podmáčených nebo bažinatých loukách. Pokrývá areál střední a jižní Evropy, Malé Asie 

a Sibiř (LIPPERT et PODLECH, 2005). Dříve rostl prstnatec májový na většině vlhkých 

luk, ale v důsledku zásahů do krajiny (hlavně odvodňování luk) jeho početnost ubývá. 

Na studované lokalitě jsou k vidění stovky exemplářů v jižní podmáčené části. 

Fotografie prstnatce májového z PP Studánky u Cerhovic pořízená autorkou práce viz 

níže (Obr. 9).  

 

http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf
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  Obr. 9 Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), 21. 5. 2014 

 

 Další rostlinou, která patří dle červeného seznamu do skupiny C3 a podle 

vyhlášky do §2 tzn. silně ohrožený druh, je Iris sibirica (kosatec sibiřský). Tento druh 

se řadí do čeledi I r i d a c e a e  (kosatcovité). Jedná se o vytrvalou, jedovatou bylinu 

s výškou někdy až přes 1 m, rostoucí v hustých trsech. Květy jsou nevonné, 

modrofialové a plodem je dlouhá tobolka. Roste na vlhkých loukách, ale snáší i 

poměrně sušší stanoviště. Je rozšířen po Evropě a v mírně teplých oblastech Asie, u nás 

se vyskytuje roztroušeně. Na sledovaném území se vyskytuje pouze jeden trs, a to ve 

východní části na rozhraní bažinaté plochy a plochy podmáčené louky. Kvete od května 

do června.  

 Trollius altissimus (upolín nejvyšší) z čeledi R a n u n c u l a c e a e  

(pryskyřníkovité) je podle Červeného seznamu ve skupině C3 ohrožených rostlin a 

podle vyhlášky §3. Jedná se až o 80 cm vysokou vytrvalou bylinu s listy dlanitě 

dělenými a s pilovitými laloky, stonkové listy jsou přisedlé, trojčetné. Květy jsou až 3 

cm široké, žluté až zlatožluté. Kvete od dubna do července. Plodem je měchýřek 
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s dlouhým zobánkem. Rozšířen je po celé Evropě, Asii a Severní Americe. Roste 

především na vlhkých loukách a na prameništích (LIPPERT et PODLECH, 2005). Ve 

studovaném území se nachází nejhojněji na ploše č. 1 – podmáčená louka, byly zde 

nalezeny desítky kusů. 

 Juniperus communis (jalovec obecný) z čeledi C u p r e s s a c e a e  (cypřišovité) 

je jedním ze zástupců skupiny C3 ohrožených rostlin. Jedná se o keř s jedním nebo více 

kmeny vzpřímeně rostoucími nebo o malý strom s rozmanitým tvarem, nejčastěji 

kuželovitým. Plodem je zdužnatělá šištice tmavě modré barvy (jalovčinky). Kvete od 

dubna do května. Je rozšířený po Evropě, Asii. Roste na slunných stanovištích, na 

půdách suchých nebo střídavě vlhkých (KUBÁT et al., 2010). Jalovec se také používá 

v lékařství jako diuretikum, při zánětlivých chorobách, při revmatismu nebo zevně při 

kožních onemocněních (KORBELÁŘ et ENDRIS, 1985). Na monitorovaném území bylo 

nalezeno několik mladých zástupců na svahu Třenické hory. Vlivem zastínění a dalších 

negativních faktorů jsou jednotlivé keře málo vitální, kromě vzrostlého zástupce vedle 

pěšiny na kraji lesa. (viz příloha 6, Obr. 19) 

 Abies alba (jedle bělokorá), která patří do čeledi P i n a c e a e  (borovicovité), se 

řadí do skupiny C4a (vzácnější vyžadující další pozornost). Strom dorůstající do výšky 

až 60 m. Má hladkou, bělošedou borku a jehlice ploché, na vrchu tmavě zelené, z rubu 

s dvěma bílými proužky. Šišky jsou válcovité a rostou vzpřímeně. Jedná se o evropskou 

dřevinu s malým rozšířením, především středně chladného a vlhkého klima s mírnou 

zimou. Na PP Studánkách u Cerhovic se vyskytuje pouze jeden exemplář 

v severozápadní části bažinaté plochy. 

 Dalšími rostlinami, které se z hlediska ohrožení řadí mezi taxony C4a rostlin, 

jsou Carex cespitosa (ostřice trsnatá) a Carex disticha (ostřice dvouřadá), patřící do 

čeledi C y p e r a c e a e  (šáchorovité). Ostřice trsnatá se nachází na vlhkých loukách, 

v jižní části území jsou desítky zástupců. Je to bylina, která tvoří výrazné trsy, její listy 

jsou přisedlé, střídavé, s listovými pochvami. Rozšířena je po střední a severní Evropě, 

také na Sibiři. Roste nejčastěji v mokřadních olšinách a na vlhkých loukách (KUBÁT et 

al., 2010).  Carex disticha (ostřice dvouřadá) je vytrvalá bylina z čeledi C y p e r a c e a e  

(šáchorovité), která tvoří trsy a může dorůstat do výšky až 70 cm. Kvetení probíhá od 

května do června. Nachází se velice hojně (stovky zástupců) v jižní části území na 

vlhkých loukách.  

 Galium boreale (svízel severní) z čeledi R u b i a c e a e  (mořenovité) je na 

lokalitě zastoupen velmi hojně, až stovkami exemplářů. Roste na vlhkých, 
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bezkolencových loukách (svaz Molinion). Dorůstá až 60 cm, listy jsou až 4 cm dlouhé, 

květenství řídké nebo bohatě větvené, vrcholové. Barva květu je bílá. Kvete od června 

do srpna. 

 Valeriana dioica (kozlík dvoudomý) patří do čeledi V a l e r i a n a c e a e  

(kozlíkovité). Rozšířen je víceméně po celé Evropě. Roste na loukách vlhkých a 

rašelinných. V květu je od května do června. Prašníkové (větší) květy této dvoudomé 

rostliny mají růžovou barvu, pestíkové květy mají bílou barvu a jsou menší. Na lokalitě 

se vyskytují v luční části až stovky jedinců. 

 Posledním zástupcem rostlin C4a (vzácnější vyžadující další pozornost) z čeledi 

O n a g r a c e a e  (pupalkovité) je Epilobium palustre (vrbovka bahenní). Tato bylina 

může dorůst výšky až 70 cm, horní listy jsou střídavé, jinak má rostlina převážně 

vstřícné listy, květy malé, růžové, jen zřídka bílé. Semena jsou tvořena s chocholem 

v chmýru. Roste na slatinných, rašelinných loukách nebo bahnitých březích. V květu je 

od července do září (KUBÁT et al., 2010). Na mapovaném území se nachází v počtu 

desítek zástupců na bažinaté ploše 5. 

 Jediným zástupcem rostlin C4b je Galium wirtgenii (svízel Wirtgenův) z čeledi 

R u b i a c e a e  (mořenovité). Květy jsou nevonné, zlatožluté barvy, listy jsou ploché a 

jen na okrajích podvinuté. Vyskytuje se na vlhkých loukách (KUBÁT et al., 2010). 

V mapované lokalitě se nachází několik desítek kusů v jižní části podmáčených luk. 

 Ohrožené a vzácné rostliny jsou zaznamenány na konci bakalářské práce 

v mapkách (Obr. 10, příloha 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

4.3. Mechorosty 

 Mechové patro zaujímá značnou plochu v jižní části mapovaného území. 

Celkem zde bylo determinováno 12 druhů mechorostů (Tab. 1). Nejhojněji se zde 

vyskytoval Hypnum cupressiforme (rokyt cypřišovitý), Brachythecium salebrosum 

(baňatka draslavá), Pleurozium schreberi (travník Schreberův), Rhytidiadelphus 

squarrosus (kostrbatec zelený), Plagiomnium undulatum (měřík čeřitý) a Plagiomnium 

cuspidatum (měřík bodlavý). 

 

Tab. 1: Mechorosty studované lokality 

Latinský název Český název Čeleď 

Atrichum undulatum bezvláska vlnkatá Polytrichaceae 

Brachythecium salebrosum baňatka draslavá Brachytheciaceae 

Climacium dendroides drabík stromkový Climaciaceae 

Dicranella heteromalla dvouhroteček různotvárný Dicranaceae 

Hypnum cupressiforme rokyt cypřišovitý Hypnaceae 

Rhizomnium punctatum měřík tečkovaný Plagiomniaceae 

Plagiomnium cuspidatum měřík bodlavý Plagiomniaceae 

Plagiomnium undulatum měřík čeřitý Plagiomniaceae 

Pleurozium schreberi travník Schreberův Hylocomiaceae 

Pseudoscleropodium purum lazovec čistý Brachytheciaceae 

Rhytidiadelphus squarrosus kostrbatec zelený Hylocomiaceae 

Thuidum tamariscinum zpeřenka tamaryšková Thuidiaceae 

 

 Atrichum undulatum (bezvláska vlnkatá) z čeledi P o l y t r i c h a c e a e  

(ploníkovité) je druh, který často osidluje bohaté, humózní a vlhké půdy, je 

vrcholoplodý, štět je dlouhý a má načervenalou barvu, lístky rostou úzké, jazykovité a 

na nich je zřetelné vlnkování. Tobolka je válcovitého tvaru a je silně zakřivená 

(KREMER et MUHLE, 1998). Mech se nacházel v částech podmáčeného terénu a 

v travnatých lesních porostech. 

 Brachythecium salebrosum (baňatka draslavá), čeleď B r a c h y t h e c i a c e a e  

(baňatkovité). Jedná se o světle zelenou, středně velkou rostlinu rostoucí 

v rozvolněných kobercích s lodyhami obvykle plazivými. Jde o jeden z nejhojnějších 

druhů v České republice. Roste na otevřených až polostinných stanovištích (VÁŇA et 

al., 2007). Tento druh se nejčastěji vyskytoval na tlejícím dřevě.  
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 Climacium dendroides (drabík stromkový) je zástupcem čeledi 

C l i m a c i a c e a e  (drabíkovité). Stromkovitě větvené lodyžky tvoří typický vzhled 

stromečku. Vyskytuje se na vlhkých loukách, v lesích nebo mokřadech. Barva je žlutavě 

hnědozelená (KREMER et MUHLE, 1998). Ve zkoumaném prostoru se nachází v lesní 

části blízko rochniště pro divoká prasata a pak roztroušeně v části vlhkých luk. 

 Dicranella heteromalla (dvouhroteček různotvárný) z čeledi D i c r a n a c e a e  

(dvouhrotcovité) se na mapovaném území nacházel na zemi v lese u rochniště pro 

divoká prasata. 

 Hypnum cupressiforme (rokyt cypřišovitý), který patří do H y p n a c e a e  

(rokytovité), tvoří souvislé, husté, zelené porosty. Má mnoho různých druhů stanovišť, 

například v lesích na kamenech, pařezech a tlejícím dřevě. Na zkoumaném území byl 

nalézán v lese a na tlejících dřevech v jižní části lokality (KREMER et MUHLE, 1998). 

 Plagiomnium undulatum (měřík čeřitý), který patří s druhy Mnium punctatum 

(měřík tečkovaný) a Plagiomnium cuspidatum (měřík bodlavý) do čeledi 

P l a g i o m n i a c e a e  (měříkovité) se nachází hlavně v zamokřeném prostoru lokality. 

Všechny tři druhy se vyskytují na stinných vlhkých stanovištích v lesích, měřík čeřitý se 

vyskytuje dále hlavně v močálech nebo u potoků (KREMER et MUHLE, 1998). Na území 

ho můžeme najít v luční podmáčené části, v zamokřeném melioračním příkopu, který je 

rozdělovníkem plochy 1 od plochy 5. 

 Pleurozium schreberi (travník Schreberův) z čeledi H y l o c o m i a c e a e  

(rokytníkovité) tvoří porosty žluté až bledě zelené, lodyžky má až přes 10 cm dlouhé. 

Jeho stanoviště, kde se nejčastěji vyskytuje, jsou vřesoviště, jehličnaté lesy nebo paseky 

(KREMER et MUHLE, 1998). Na monitorovaném území byl nalezen v lesní části a místy 

v lučních částech. 

 Pseudoscleropodium purum (lazovec čistý), čeleď B r a c h y t h e c i a c e a e  

(baňatkovité) se nejčastěji nachází na polostinných, vlhčích místech. Typický je výskyt 

okolo lesních cest, na pasekách, v trávníkách (VÁŇA et al., 2007). Jedná se o mech 

slámově žluté až žlutozelené barvy, s asi 15 cm dlouhými, poléhavými, většinou 

pravidelně zpeřenými lodyžkami (KREMER et MUHLE, 1998). Lazovec čistý se na území 

nalézá v lese. 

 Rhytidiadelphus squarrosus (kostrbatec zelený) patřící do čeledi 

H y l o c o m i a c e a e  (rokytníkovité) je po mapovaném prostoru velice hojně rozšířen, a 
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to hlavně v luční části. Tvoří porosty od žlutavé po tmavozelenou barvu. Lodyžky jsou 

kostrbatě olistěné. Vyskytuje se hojně na loukách a vlhkých trávnících. Je rozšířen po 

celé Evropě (KREMER et MUHLE, 1998). 

 Thuidum tamariscinum (zpeřenka tamaryšková) z čeledi T h u i d i a c e a e  

(tamaryškovité) je tmavě zelený až rezavě hnědý mech, který tvoří rozlehlé koberce 

hlavně v lesních porostech. Nachází se většinou ve stinných lesích, v lesních 

prameništích nebo březích potůčků (VÁŇA et al., 2007). Na sledovaném území se 

vyskytoval mech v prostoru melioračního příkopu, který odděluje studované místa, a to 

plochu 1 a plochu 5, dále byl nalezen v blízkosti lesního prameniště. 
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5. DISKUSE 

 Protože na sledovaném území proběhla inventarizace cévnatých rostlin již dříve, 

zaměřuje se další kapitola na srovnání dat z terénního šetření k této práci se staršími 

údaji.  

 

5.1. Srovnání se staršími údaji 

  Tato práce je porovnána s inventarizací cévnatých rostlin od J. Hoška (HOŠEK, 

1983), J. Brabce (BRABEC, 1998), M. Štefánka (ŠTEFÁNEK, 2008). První dvě 

inventarizace od J. Hoška a J. Brabce měly mezi sebou rozdíl 15 let, druhá inventarizace 

provedená J. Brabcem a třetí od M. Štefánka měly odstup 10 let a mezi inventarizací od 

M. Štefánka a monitoringem autorky tohoto dokumentu uběhlo 6 let. Toto je důvod, 

proč se taxonomický seznam nalezených druhů autorky práce nejvíce shoduje 

s taxonomickým seznamem od M. Štefánka. Dle dokumentů by se na PP Studánkách u 

Cerhovic měly vyskytovat také tyto rostliny: Epipactis helleborine (kruštík širolistý), 

Parnassia palustris (tolije bahenní), Listera ovata (bradáček vejčitý) a Isolepis setacea 

(bezosetka štětinovitá). Tyto rostliny však nebyly zaznamenány na lokalitě už v roce 

2008 a ani během let 2013 a 2014 nebyla žádná z výše zmíněných rostlin nalezena. U 

vymizelých druhů, jako například Parnassia palustris (tolije bahenní) lze předpokládat, 

že její vymizení bylo způsobeno pozdním kosením a tudíž rozšiřováním expanzních 

rostlin, jako například Calamagrostis epigeios (třtina křovištní), nebo v minulosti 

vytvořené meliorační příkopy na odvodnění zamokřených částí lokality. Na lokalitě byl 

zaznamenán zhruba před šesti lety M. Štefánkem Polygala chamaebuxus (zimostrázek 

alpínský), který patří do skupiny C3 ohrožených rostlin. Tato rostlina se měla nalézat 

v lesní části na stráni Třenické hory, ale při mapování k této práci v letech 2013 a 2014 

nebyla nalezena. 

 M. Štefánek (ŠTEFÁNEK, 2008) uvádí ve své práci dohromady 235 cévnatých 

rostlin, J. Brabec (BRABEC, 1998) determinoval 159 cévnatých rostlin a v práci J. Hoška 

(HOŠEK, 1983) je zaevidováno 184 druhů rostlin. V této bakalářské práci je 

zinventarizováno dohromady 214 cévnatých rostlin. Odchylka počtu determinovaných 

rostlin s J. Hoškem a J. Brabcem je zřejmě zapříčiněna tím, že se oba zaměřovali více 

na luční podmáčenou část území, kde se vyskytuje převážné množství ohrožené a 

chráněné vegetace. 



 

38 
 

 Ve všech čtyřech inventarizacích, které byly provedeny na této lokalitě, jsou 

zaznamenány ohrožené rostliny: Dactylorhiza majalis (prstnatec májový), Trollius 

altissimus (upolín nejvyšší) a rostliny vzácné: Carex disticha (ostřice dvouřadá), 

Galium boreale (svízel severní), Valeriana dioica (kozlík dvoudomý). Další ze 

vzácných rostlin už se vyskytují pouze v některých záznamech. Iris sibirica (kosatec 

sibiřský) a Juniperus communis (jalovec obecný) byly zapsány pouze v práci M. 

Štefánka a autorkou této studie. Carex cespitosa (ostřice trsnatá) má v taxonomickém 

seznamu J. Hošek a M. Štefánek a je součástí také taxonomického seznamu této práce. 

Galium wirtgenii (svízel Wirtgenův), Epilobium palustre (vrbovka bahenní), Myosotis 

palustris (pomněnka bahenní) tyto druhy jsou zařazeny v seznamu od J. Brabce, M. 

Štefánka a také v seznamu tohoto dokumentu. Pouze mladý zástupce Abies alba (jedle 

bělokorá) je zapsán v seznamu cévnatých rostlin této práce. Zdůvodněním může být to, 

že Abies alba (jedle bělokorá) je na daném území vysazena uměle. 

 Z hlediska porovnání evidence invazních rostlin na této lokalitě se staršími údaji 

se Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá), Robinia psedacacia (trnovník akát) 

nachází pouze v seznamu M. Štefánka a autorky práce. Epilobium ciliatum (vrbovka 

žláznatá), Populus canadensis (topol kanadský) byly zaznamenány v práci J. Brabce, M. 

Štefánka a v taxonomickém seznamu této práce. Invazními rostlinami, které se 

vyskytují ve všech čtyřech taxonomických seznamech, jsou Symphoricarpos albus 

(pámelník bílý), Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený) a Cirsium arvense (pcháč 

rolní). Pouze zástupce Quercus rubra (dub červený) je zařazen v seznamu autorky 

práce, důvodem může být také to, že je jako Abies alba (jedle bělokorá) uměle vysazen 

na tomto území. 

 

5.2. Management území 

 Na monitorované lokalitě je velká rozmanitost druhů, biotopů a faktorů na ně 

působících. Proto je nutné území kontrolovat a pečovat o něj náležitými zásahy. 

V současné době existuje plán péče o tuto přírodní památku. Plán sestavil M. Štefánek 

(ŠTEFÁNEK, 2008) a platí na období let 2009 – 2015. Dokument byl schválen Krajským 

úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.  

 Hlavním předmětem návrhu M. Štefánka je zaměření se na dlouhodobou péči o 

poměrně druhově bohaté vlhké louky a prameniště. Zde se vyskytuje ve velice hojném 

počtu Dactylorhiza majalis (prstnatec májový) a další ohrožené a vzácné druhy rostlin, 
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jako Iris sibirica (kosatec sibiřský), Trollius altissimus (upolín nejvyšší). Především 

vhodný typ hospodaření (tzn. pravidelná seč), která brání expanzi dřevin, jako jsou 

například křovinné vrby, nebo expanzi nežádoucích bylin, především pak na tomto 

území hojné Calamagrostis epigeios (třtina křovištní) (ŠTEFÁNEK, 2008).  

 Na základě monitorování lokality v letech 2013 a 2014 bylo zaznamenáno, že 

kosení probíhalo většinou od konce srpna do začátku září. Na území se kvůli 

mokřadním společenstvům kosí kosou nebo křovinořezem, avšak v části suché louky 

pod lesem lze využívat i těžší techniku jako např. traktor. Dále bylo pozorováno, že 

balíky sena, které byly vytvořeny na sušší louce, zůstaly na lokalitě rozdělené jednotlivě 

mezi malými ostrůvky, tvořícími převážně vrbiny v luční části. Tyto staré balíky působí 

na území nepatřičně. 

 Dle M. Štefánka (ŠTEFÁNEK, 2008) probíhá kosení luk v jižní části území 

v nevhodnou dobu. Tento pozdní termín umožňuje dozrávání semen nežádoucích druhů 

a jejich šíření. Jedná se především o Calamagrostis epigeios (třtina křovištní), která je 

místy výrazně dominantní. Pozdní termín seče prospívá i některým druhům pcháčů, 

například Cirsium palustre (pcháč bahenní) (ŠTEFÁNEK, 2008). 

 Ovšem pravidelná a každoroční seč některým vzácnějším rostlinám škodí. Jedná 

se především o Iris sibirica (kosatec sibiřský) nebo Trollius altissimus (upolín nejvyšší). 

V případě upolínu způsobilo nadměrné kosení výrazné zeslabení jeho populace na 

tomto území. Negativní vliv na sledované prostředí má také v minulosti provedená 

meliorace. Zásadně ovlivňuje vodní režim luk, zvláště v těsné blízkosti melioračních 

příkopů (ŠTEFÁNEK, 2008).  

 Rozptýlené dřeviny, především Salix aurita (vrba ušatá) v luční části netvoří z 

důvodu pravidelné seče výrazný problém. Do budoucna je vhodné případné šíření 

těchto porostů neustále sledovat. Výjimkou je porost Symphoricarpos albus (pámelník 

bílý), který je třeba bezezbytku odstranit, zřejmě i za pomoci chemie (ŠTEFÁNEK, 2008). 

 Lesní porosty se značně liší od přirozené skladby dřevin. Plán péče od M. 

Štefánka se také týkal regulace Robinia pseudacacia (trnovník akát). Nyní se zmíněná 

rostlina na lokalitě nijak zásadně nešíří a nalezení jedinci v severovýchodní části lesa 

jsou spíše starší stromy. V mnohem menší míře se regulace týká také Picea abies (smrk 

ztepilý) a Larix decidua (modřín opadavý) (ŠTEFÁNEK, 2008). 
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Iris sibirica (kosatec sibiřský) na území dobře prospívá a rozrůstá se. Při pravidelném 

kosení by se měl tento trs vynechat, to samé platí o Trollius altissimus (upolín nejvyšší). 

Zástupci druhu Juniperus communis (jalovec obecný) jsou převážně malého vzrůstu, až 

na jeden exemplář viz příloha 6 obr. 21. Jejich vitálnost je ovlivněna velkým zastíněním 

a absencí pastvy. Ostatní ohrožené a vzácné rostliny na daném území prosperují dobře a 

jejich ústup nebyl pozorován. 

 Skrz chráněné území není nutné vytyčovat zvláštní pěšiny, protože většina lidí 

používá malou lesní cestu, která vede přímo mezi lesní plochou a luční částí lokality, 

tudíž sešlap je na lokalitě minimální. Není nutné přidávat žádné další informační cedule 

o chráněné ploše, protože jejich počet je okolo území dostatečný. 
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6. ZÁVĚR 

 Botanická studie PP Studánky u Cerhovic probíhala v letech 2013 a 2014. 

Získané údaje, ať už z terénního výzkumu nebo z literárních pramenů, byly hlavními 

podklady pro vytvoření této bakalářské práce. Tato práce zahrnuje historii, geografii a 

přírodní podmínky zkoumaného prostoru. Na sledovaném území PP Studánky u 

Cerhovic o rozloze 9,5 ha bylo objeveno celkem 214 cévnatých rostlin a 12 druhů 

mechorostů. Determinovány zde byly 4 ohrožené druhy: Dactylorhiza majalis 

(prstnatec májový), Trollius altissimus (upolín nejvyšší), Juniperus communis (jalovec 

obecný), Iris sibirica (kosatec sibiřský), 6 vzácnějších druhů vyžadujících zvláštní 

pozornost a 1 druh C4b ve smyslu Red List of vascular plants of the Czech Republic 

(GRULICH et al., 2012). Jsou to Abies alba (jedle bělokorá), Epilobium palustre 

(vrbovka bahenní), Carex cespitosa (ostřice trsnatá), Carex disticha (ostřice dvouřadá), 

Valeriana dioica (kozlík dvoudomý), Galium boreale (svízel severní), Galium wirtgenii 

(svízel Wirtgenův). V přílohách je také umístěna mapa, kde jsou vyznačena místa 

s výskytem těchto ohrožených a vzácných druhů rostlin. Mezi nalezenými rostlinami se 

nachází také 8 druhů invazních, i když tomu některé svým chováním neodpovídají. Řadí 

se sem například Impatiens parviflora (netýkavka malokvětá), Robinia psedacatia 

(trnovník akát), Symphoricarpos albus (pámelník bílý), Cirsium arvense (pcháč rolní), 

Populus canadensis (topol kanadský). Složení jednotlivých biotopů na lokalitě je velmi 

různorodé, stejně jako faktory, které ovlivňují celá společenstva.   

 Zkoumaná lokalita je v tomto dokumentu doplněna krátkou charakteristikou 

území. Je zde stručná zmínka o historii oblasti, geografické vymezení, zmíněna je také 

geologická a geomorfologická charakteristika, klimatické podmínky, hydrologie a popis 

vegetačního krytu. V diskusi jsou porovnány inventarizační poznatky autorky 

s dřívějším mapováním flóry od J. Hoška (HOŠEK, 1983), J. Brabce (BRABEC, 1998) a 

M. Štefánka (ŠTEFÁNEK, 2008). Diskuse také obsahuje popis managementu této 

chráněné plochy. 

 Dále je v práci vyhodnocení ekologických nároků, životní formy a životní 

strategie pro sledované druhy cévnatých rostlin. Na monitorované lokalitě se z hlediska 

životních forem vyskytovaly nejvíce hemikryptofyty s počtem 125 zástupců a geofyty, 

které představuje 26 druhů. Životní strategie rostlin na mapovaném území zastupují 

s nejvyšší počtem 82 druhů C – stratégové a druhou nejpočetnější skupinou jsou C – S – 

R stratégové s počtem 79 zástupců. Z hlediska ekologických nároků rostlin na teplo, 

http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf


 

42 
 

světlo a vlhkost převažují na území rostliny mírně teplých podmínek, polosvětlomilné 

rostliny a mezofyty. V přílohách této práce jsou také vyhotoveny fytocenologické 

snímky lokality. 

 Tato bakalářská práce může být do budoucna přínosem pro další plány péče o PP 

Studánky u Cerhovic z hlediska inventarizace rostlinných druhů, zvláště invazních. 

Poskytuje také informace o stavu ohrožených a vzácných rostlin zhruba po šesti letech 

od posledního zkoumání. Na monitorovaném území by bylo vhodné aktualizovat 

informační ceduli se stručným popisem lokality, doplnit některá data o rostlinách, které 

se na této lokalitě již nevyskytují, a další rozsáhlejší informace o PP Studánky u 

Cerhovic.
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7. RESUMÉ 

Tato bakalářská práce se zabývá mapováním vegetace v PP Studánky u Cerhovic 

a inventarizací ohrožených, vzácných a invazních druhů rostlin na tomto území. 

Taxonomický seznam obsahuje 214 rostlinných druhů. Součástí práce byla také analýza 

druhů z hlediska životních forem, životních strategií, jejich ekologických nároků. Bylo 

zde nalezeno 11 vzácných rostlin a z toho 4 druhy ohrožené. Invazních druhů bylo 

determinováno 8, přičemž k aktivně invazním patřil hlavně Symphoricarpos albus 

(pámelník bílý). Území bylo rozděleno na 5 studovaných ploch pro lepší přehlednost a 

byly vyhotoveny fytocenologické snímky studovaných ploch. Výsledky monitoringu 

rostlin byly porovnány se staršími údaji. 

 

 

 

 The bachelor thesis deals with the mapping of the vegetation in “PP Studánky u 

Cerhovic” and inventory-making of endangered, rare and invasive species of plants 

growing in this locality. The list of plants species contains 214 taxa. Part of this 

bachelor thesis is dedicated to the analysis of plants species in terms of the life forms, 

life strategies and environmental claims. There were 11 rare plants species found. Four 

of them are endangered. Eight invasive plants species were determined. The most active 

species are Symphoricarpos albus (common snowberry). The area was split to five 

monitored parts for clearer arrangement and phytocenological relevés of studied 

locations were made. The results of monitoring were compared with older data. 
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10.  PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1: Foto melioračního příkopu. 

 

 

Obr. 10: Meliorační příkop v jižní části území 21. 3. 2015 
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PŘÍLOHA 2: Mapy výskytu ohrožených C3 druhů rostlin a C4 rostlin. 

 

 

Obr. 11: Mapa výskytu C3 rostlin (upraveno podle www.mapy.cz, s.r.o., 2015) 

 

C3: 

Dactylorhiza majalis (prstnatec májový) souřadnice: 49°50.69327'N, 13°48.57148'E 

Trollius altissimus (upolín nejvyšší) souřadnice: 49°50.70697'N, 13°48.52547'E 

Iris sibirica (kosatec sibiřský) souřadnice: 49°50.74868'N, 13°48.59772'E 

Juniperus communis (jalovec obecný) souřadnice: 49°50.76342'N, 13°48.46817'E 
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Obr. 12: Mapa výskytu C4 rostlin (upraveno podle www.mapy.cz, s.r.o., 2015) 

C4: 

Abies alba (jedle bělokorá) 

Carex disticha (ostřice dvouřadá) 

Carex cespitosa (ostřice trsnatá) 

Epilobium palustre (vrbovka bahenní) 

Galium boreale (svízel severní) 

Galium Wirtgenii (svízel Wirtgenův) 

Valeriana dioica (kozlík dvoudomý) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

PŘÍLOHA 3: Rozdělení zkoumaného území na 5 menších ploch  

 
Obr. 13: Plocha 1- podmáčená louka, plocha 2- suchá louka, plocha 3- les, plocha 4- 

lesní pramenná část, plocha 5- bažinatá plocha podél odvodňovacích stružek (upraveno 

podle www.mapy.cz, s.r.o., 2015) 
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PŘÍLOHA 4: Tabulka 2 – Druhový soupis rostlin mapovaného území. 

Latinský název Český název Čeleď Původ 
Hošek 
1983 

Brabec 
1998 

Štefánek 
2008 

Abies alba jedle bělokorá Pinaceae apo       

Acer platanoides javor mléč Aceraceae apo     ano 

Acer pseudoplatanus javor klen Aceraceae apo     ano 

Acorus calamus puškvorec obecný Araceae neo   ano ano 

Aesculus hippocastanum jírovec maďal Hippocastanaceae neo     ano 

Agrostis capillaris psineček obecný Poaceae         

Agrostis stolonifera psineček výběžkatý Poaceae neo ano ano ano 

Achillea millefolium řebříček obecný Asteraceae apo ano ano ano 

Achillea ptarmica řebříček bertrám Asteraceae apo ano ano ano 

Ajuga reptans zběhovec plazivý Lamiaceae apo     ano 

Alchemilla monticola kontryhel pastvinný Rosaceae apo ano     

Alchemilla vulgaris kontryhel ostrolaločný Rosaceae apo ano ano ano 

Alliaria petiolata česnáček lékařský Brassicaceae apo       

Allium scorodoprasum česnek ořešec Alliaceae apo       

Alnus glutinosa olše lepkavá Betulaceae apo ano ano ano 

Alopecurus pratensis psárka luční Poaceae apo ano ano ano 

Anagallis arvensis drchnička rolní Primulaceae ar ano     

Anemone nemorosa sasanka hajní Ranunculaceae apo ano ano ano 

Anthoxanthum odoratum tomka vonná Poaceae apo ano ano ano 

Arabidopsis thaliana huseníček rolní Brassicaceae apo ano ano ano 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený Poaceae neo ano ano ano 

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl Asteraceae apo       

Athyrium filix-femina papratka samičí Athyriaceae apo ano ano ano 



 

VI 
 

Avenella flexuosa metlička křivolaká Poaceae   ano ano ano 

Bellis perenis sedmikráska chudobka Asteraceae apo       

Betonica officinalis bukvice lékařská Lamiaceae   ano ano ano 

Betula pendula bříza bělokorá Betulaceae apo ano ano ano 

Brachypodium silvaticum válečka lesní Poaceae       ano 

Briza media třeslice prostřední Poaceae neo ano ano ano 

Calamagrostis epigejos třtina křovištní Poaceae apo ano ano ano 

Calluna vulgaris vřes obecný Ericaceae apo ano   ano 

Caltha palustris blatouch bahenní Ranunculaceae apo ano ano ano 

Campanula patula zvonek rozkladitý Campanulaceae apo ano ano ano 

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý Campanulaceae apo ano ano ano 

Cardamine amara řeřišnice hořká Brassicaceae apo     ano 

Cardamine pratensis řeřišnice luční Brassicaceae ar     ano 

Carex acuta ostřice štíhlá Cyperaceae apo       

Carex brizoides ostřice třeslicovitá Cyperaceae apo ano ano ano 

Carex cespitosa ostřice trsnatá Cyperaceae apo ano   ano 

Carex disticha ostřice dvouřadá Cyperaceae apo ano ano ano 

Carex echinata ostřice ježatá Cyperaceae apo     ano 

Carex hirta ostřice srstnatá Cyperaceae apo ano ano ano 

Carex nigra ostřice obecná Cyperaceae apo ano   ano 

Carex ovalis ostřice zaječí Cyperaceae apo ano ano ano 

Carex pallescens ostřice bledavá Cyperaceae         

Carex panicea ostřice prosová Cyperaceae apo ano ano ano 

Carex pilulifera ostřice kulkonosná Cyperaceae apo     ano 

Carex vesicaria ostřice měchýřkatá Cyperaceae apo   ano ano 

Carex vulpina ostřice liščí Cyperaceae apo ano ano   

Carpinus betulus habr obecný Corylaceae apo     ano 



 

VII 
 

Carum carvi kmín luční Apiaceae apo   ano ano 

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka Brassicaceae ar       

Centaurea jacea chrpa luční Asteraceae apo     ano 

Cerastium arvense rožec rolní Caryophyllaceae apo     ano 

Cirsium arvense pcháč rolní Asteraceae ar ano ano ano 

Cirsium canum pcháč šedý Asteraceae ar   ano ano 

Cirsium oleraceum pcháč zelinný Asteraceae ar ano ano ano 

Cirsium palustre pcháč bahenní Asteraceae ar ano ano ano 

Cirsium vulgare pcháč obecný Asteraceae ar ano ano ano 

Colchicum autumnale ocún jesenní Colchicaceae   ano ano ano 

Convolvulus arvensis svlačec rolní Convolvulaceae ar ano     

Cratageus monogyna hloh jednosemenný Rosaceae apo ano     

Crepis biennis škarda dvouletá Asteraceae ar ano   ano 

Crepis paludosa škarda bahenní Asteraceae ar ano ano ano 

Cynosurus cristatus poháňka hřebenítá Poaceae neo     ano 

Cystopteris fragilis puchýřník křehký Woodsiaceae         

Dactylis glomerata srha laločnatá Poaceae apo ano ano ano 

Dactylorhiza majalis prstnatec májový Orchidaceae   ano ano ano 

Daucus carota mrkev obecná Apiaceae apo ano ano ano 

Deschampsia cespitosa metlice trsnatá Poaceae apo ano ano ano 

Dianthus deltoides hvozdík kropenatý Caryophyllaceae apo ano ano ano 

Draba verna osívka jarní Brassicaceae neo       

Dryopteris dilatata kapraď rozložená Dryopteridaceae       ano 

Dryopteris filix-mas kapraď samec Dryopteridaceae apo     ano 

Elytrigia repens pýr plazivý Poaceae apo       

Epilobium angustifolum vrbovka úzkolistá Onagraceae apo   ano ano 

Epilobium ciliatum vrbovka žlaznatá Onagraceae neo   ano ano 



 

VIII 
 

Epilobium obscurum vrbovka tmavá Onagraceae neo   ano ano 

Epilobium palustre vrbovka bahenní Onagraceae neo ano   ano 

Equisetum fluviatile přeslička poříční Equisetaceae   ano ano ano 

Equisetum palustre přeslička bahenní Equisetaceae   ano   ano 

Eriophorum augustifolium suchopýr úzkolistý Cyperaceae   ano ano ano 

Euonymus europaeus brslen evropský Celastraceae apo     ano 

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka Euphorbiaceae apo ano ano ano 

Fagus sylvatica buk lesní Fagaceae apo     ano 

Festuca pratensis kostřava luční Poaceae apo ano ano ano 

Festuca rubra kostřava červená Poaceae apo ano ano ano 

Ficaria verna orsej jarní Ranunculaceae apo       

Filipendula ulmaria tužebník jilmový Rosaceae apo ano ano ano 

Fragaria vesca jahodník obecný Rosaceae apo ano ano ano 

Frangula alnus krušina olšová Rhamnaceae   ano ano ano 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý Oleaceae apo     ano 

Galeopsis bifida konopice dvouklaná Lamiaceae apo   ano ano 

Galeopsis tetrahit konopice polní Lamiaceae apo   ano ano 

Galium album svízel bílý Rubiaceae apo ano ano ano 

Galium aparine svízel přítula Rubiaceae apo ano ano ano 

Galium boreale svízel severní Rubiaceae apo ano ano ano 

Galium palustre svízel bahenní Rubiaceae apo ano ano ano 

Galium verum svízel syřišťový Rubiaceae apo ano ano ano 

Galium wirtgenii svízel Wirtgenův Rubiaceae     ano ano 

Geranium palustre kakost bahenní Geraniaceae apo ano ano ano 

Geranium robertianum kakost smrdutý Geraniaceae apo   ano ano 

Geum urbanum kuklík městský Rosaceae apo     ano 

Glechoma hederacea popenec obecný Lamiaceae apo ano ano ano 



 

IX 
 

Gnaphalium sylvaticum protěž lesní Asteraceae   ano ano ano 

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček Asteraceae apo   ano ano 

Holcus lanatus medyněk vlnatý Poaceae apo ano ano ano 

Holcus mollis medyněk měkký Poaceae apo   ano ano 

Hypericum maculatum třezalka skvrnitá Hypericaceae apo ano ano ano 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná Hypericaceae apo ano ano ano 

Hypericum tetrapterum třezalka čtyřkřídlá Hypericaceae apo ano   ano 

Chelidonium majus vlaštovičník větší Papaveraceae ar       

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá Balsaminaceae neo     ano 

Iris pseudacorus kosatec žlutý Iridaceae apo   ano ano 

Iris sibirica kosatec sibiřský Iridaceae       ano 

Juncus effusus sítina rozkladitá Juncaceae apo ano ano ano 

Juniperus communis jalovec obecný Cupressaceae apo     ano 

Knautia arvensis chrastavec rolní Caprifoliaceae apo ano ano ano 

Larix decidua modřín opadavý Pinaceae apo     ano 

Lathyrus pratensis hrachor luční Fabaceae apo ano ano ano 

Leontodon autumnalis máchelka podzimní Asteraceae apo ano     

Leucanthemum vulgare kopretina bílá Asteraceae apo ano     

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný Oleaceae apo     ano 

Linaria vulgaris lnice květel Scrophulariaceae ar   ano ano 

Lolium perenne jílek vytrvalý Poaceae apo ano ano ano 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý Fabaceae apo ano ano ano 

Lotus uliginosus štírovník bažinný Fabaceae apo ano ano ano 

Luzula campestris bika ladní Juncaceae apo     ano 

Luzula multiflora bika mnohokvětá Juncaceae apo     ano 

Luzula pilosa bika chlupatá Juncaceae       ano 

Lycopus europaeus karbinec evropský Lamiaceae apo ano ano ano 



 

X 
 

Lychnis flos-cuculi kohoutek luční Caryophyllaceae apo ano ano ano 

Lysimachia nummularia vrbina penízková primulaceae apo ano ano ano 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná Primulaceae apo ano ano ano 

Lythrum salicaria kyprej vrbice Lythraceae apo ano   ano 

Melampyrum pratense černýš luční Scrophulariaceae       ano 

Milium effusum pšeníčko rozkladité Poaceae         

Molinia arundinacea bezkolenec rákosovitý Poaceae       ano 

Molinia caerulea bezkolenec modrý Poaceae   ano ano ano 

Mycelis muralis mléčka zední Asteraceae apo     ano 

Myosotis arvensis pomněnka rolní Boraginaceae ar ano ano   

Myosotis palustris pomněnka bahenní Boraginaceae apo   ano ano 

Oxalis acetosella šťavel kyselý Oxalidaceae apo     ano 

Peucedanum palustre smldník bahenní Apiaceae neo       

Phalaris arundinacea chrastice rákosová Poaceae neo ano ano ano 

Phleum pratense bojínek luční Poaceae apo ano ano ano 

Picea abies smrk ztepilý Pinaceae apo     ano 

Pinus sylvestris borovice lesní Pinaceae apo ano ano ano 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý Plantaginaceae apo ano ano ano 

Plantago major jitrocel větší Plantaginaceae ar ano ano ano 

Plantago media jitrocel prostřední Plantaginaceae apo ano     

Poa annua lipnice roční Poaceae apo ano ano ano 

Poa nemoralis lipnice hajní Poaceae apo   ano ano 

Poa palustris lipnice bahenní Poaceae apo   ano ano 

Populus canadensis topol kanadský Salicaceae neo   ano ano 

Populus tremula topol osika Salicaceae apo ano ano ano 

Potentilla anserina mochna husí Rosaceae apo ano ano ano 

Potentilla argentea mochna stříbrná Rosaceae apo ano ano ano 



 

XI 
 

Potentilla erecta mochna nátržník Rosaceae apo ano ano ano 

Prunus avium třešeň ptačí Rosaceae apo ano ano ano 

Prunus padus střemcha obecná Rosaceae         

Prunus spinosa trnka obecná Rosaceae apo   ano ano 

Quercus robur dub letní Fagaceae apo   ano ano 

Quercus rubra dub červený Fagaceae neo       

Ranunculus acris pryskyřník prudký Ranunculaceae neo ano ano ano 

Ranunculus flammula pryskyřník plamének Ranunculaceae   ano   ano 

Ranunculus repens pryskyřník plazivý Ranunculaceae apo ano ano ano 

Ribes rubrum rybíz červený Grossulariaceae     ano   

Robinia pseudacacia trnovník akát Fabaceae neo     ano 

Rosa canina růže šípková Rosaceae apo ano     

Rubus caesius ostružiník ježiník Rosaceae apo     ano 

Rubus idaeus ostružiník maliník Rosaceae apo   ano ano 

Rumex acetosa šťovík kyselý Polygonaceae neo     ano 

Rumex acetosella šťovík menší Polygonaceae apo ano ano ano 

Rumex crispus šťovík kadeřavý Polygonaceae apo ano ano ano 

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý Polygonaceae apo ano ano ano 

Salix aurita vrba ušatá Salicaceae apo ano ano ano 

Salix caprea vrba jíva Salicaceae apo ano ano ano 

Salix cinerea vrba popelavá Salicaceae   ano ano ano 

Salix fragilis vrba křehká Salicaceae apo   ano ano 

Salix triandra vrba trojmužná Salicaceae   ano ano ano 

Salvia pratensis šalvěj luční Lamiaceae apo       

Sambucus nigra bez černý Adoxaceae apo     ano 

Sanguisorba officinalis krvavec toten Rosaceae apo ano ano ano 

Saxifraga granulata lomikámen zrnatý Saxifragaceae neo     ano 



 

XII 
 

Scirpus sylvaticus skřípina lesní Cyperaceae apo ano ano ano 

Selinum carvifolia olešník kmínolistý Apiaceae       ano 

Senecio ovatus starček Fuchsův Asteraceae ar ano   ano 

Silene vulgaris silenka nadmutá Caryophyllaceae apo       

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí Rosaceae apo ano ano ano 

Stachys palustris čistec bahenní Lamiaceae apo ano ano ano 

Stellaria alsine ptačinec mokřadní Caryophyllaceae apo ano   ano 

Stellaria graminea ptačinec trávovitý Caryophyllaceae apo ano ano ano 

Stellaria media ptačinec žabinec Caryophyllaceae apo ano   ano 

Succisa pratensis čertkus luční Dipsacaceae   ano ano ano 

Symphoricarpos albus pámelník bílý Caprifoliaceae neo ano ano ano 

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška Asteraceae apo ano ano ano 

Thalictrum aquilegifolium žluťucha orlíčkolistá Ranunculaceae       ano 

Trifolium medium jetel prostřední Fabaceae apo       

Trifolium pratense jetel luční Fabaceae apo ano ano ano 

Trifolium repens jetel plazivý Fabaceae apo ano ano ano 

Trisetum flavescens trojštět žlutavý Poaceae apo       

Trollius altissimus upolín nejvyšší Ranunculaceae apo ano ano ano 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá Urticaceae ar ano ano ano 

Vaccinium myrtillus brusnice borůvka Vacciniaceae apo ano ano ano 

Valeriana dioica kozlík dvoudomý Valerianaceae apo ano ano ano 

Valeriana officinalis kozlík lékařský Valerianaceae apo     ano 

Veronica anagallis-aquatica rozrazil drchničkovitý Plantaginaceae         

Veronica beccabunga rozrazil potoční Plantaginaceae apo ano ano ano 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek Plantaginaceae apo ano ano ano 

Veronica serpyllifolia rozrazil douškolistý Platntaginaceae apo ano   ano 

Vicia cracca vikev ptačí Fabaceae apo ano ano ano 



 

XIII 
 

Viola arvensis violka rolní Violaceae apo ano     

Viola canina violka psí Violaceae apo ano ano ano 

 

 



 

XIV 
 

PŘÍLOHA 5: Fotodokumentace studované lokality. 

 

 

Obr. 14: Plocha 1 s Caltha palustris (blatouch bahenní) 27. 4. 2014 

 

 

Obr. 15: Přechod mezi podmáčenou a mezofilní loukou 23. 2. 2014 



 

XV 
 

 

Obr. 16: Plocha 5 – bažinatá část 10. 3. 2013 

 

 

Obr. 17: Plocha 1 – Colchicum autumnale (ocún jesenní) 9. 9. 2014 

 



 

XVI 
 

PŘÍLOHA 6: Fotodokumentace vybraných C3 druhů rostlin. 

 

 

Obr. 18: Iris sibirica (kosatec sibiřský) 21. 5. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVII 
 

 

Obr. 19: Dactylorhiza majalis (prstnatec májový) v porostu Equisetum fluviatile 

(přeslička poříční) a Caltha palustris (blatouch bahenní) 21. 5. 2014 
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Obr. 20: Trollius altissimus (upolín nejvyšší) 12. 5. 2014 
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Obr. 21: Juniperus communis (jalovec obecný) 15. 4. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XX 
 

PŘÍLOHA 7: Fotografie invazního Symphoricarpos albus (pámelník bílý). 

 

 

Obr. 22: Porost Symphoricarpos albus (pámelník bílý) 27. 4. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXI 
 

PŘÍLOHA 8: Fytocenologické snímky: 

Tab. 2: Podmáčená louka s trvale stagnující vodou, v jižní části lokality  

PP Studánky u Cerhovic  

Snímek 1.: Podmáčená louka s trvale stagnující vodou, v jižní části lokality 

PP Studánky u Cerhovic 

Inklinace: 2°                                   

Expozice: JV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plocha snímku: 10 x 10 m                                                                                                                                                                                                             

Nadmořská výška: 432 m                    

GPS: 49°50.69' N     

         13°48.57' E                                                                                                                                                                                               

 

Datum: 30. 6. 2014                                                                                                                                                                                    

Počet druhů: 28                                                                                                                                                                                   

Celková pokryvnost: 96%                                                                                                                                    

Autor: Ludmila Jindrová 

 

E2 Pokryvnost 5% 

Salix aurita 1 

E1 Pokryvnost 89% 

Caltha palustris 4 

Dactylorhiza majalis 4 

Equisetum fluviatile 4 

Carex brizoides 2 

Carex disticha 2 

Cirsium palustre 2 

Alopecurus pratensis 1 

Carex cespitosa 1 

Carex nigra 1 

Cirsium canum 1 

Hypericum maculatum 1 

Hypericum tetrapterum 1 

Juncus effucus 1 

Cardamine amara + 

Crepis padulosa + 

Galium album + 

Holcus lanatus + 

Lychnis flos-cuculi + 

Filipendula ulmaria r 

Lotus uliginosus r 
Lycopus europaeus r 

Myosotis palustris agg. r 

Stellaria alsine r 

Veronica beccabunga r 

E0 Pokryvnost 70% 

Rhytidiadelphus squarrosus 1 

Rhizomnium punctatum + 

Climacium dendroides r 

 

 

 



 

XXII 
 

Tab. 3: Vlhčí louka, v jižní části lokality PP Studánky u Cerhovic  

Snímek 2.: Vlhčí louka, v jižní části lokality PP Studánky u Cerhovic 

Inklinace: 3,5°                                   

Expozice: JV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plocha snímku: 10 x 10 m                                                                                                                                                                                                             

Nadmořská výška: 436 m                    

GPS: 49°50.699' N     

         13°48.497' E                                                                                                                                                                                               

 

Datum: 13. 8. 2014                                                                                                                                                                                    

Počet druhů: 19                                                                                                                                                                                       

Celková pokryvnost: 97%                                                                                                                                    

Autor: Ludmila Jindrová 

 

E1 Pokryvnost 100% 

Calamagrostis epigeios 4 

Agrostis capillaris 1 

Achillea millefolium 1 

Alopecurus pratensis 1 

Campanula patula 1 

Holcus lanatus 1 

Hypericum perforatum 1 

Ranunculus acris 1 

Alchemilla monticola + 

Cardamine pratensis + 

Deschampsia cespitosa + 

Rumex acetosa + 

Trollius altissimus + 

Cerastium arvense r 

Colchicum autumnale r 

Plantago lanceolata r 

Plantago major r 

E0 Pokryvnost 30% 

Rhytidiadelphus squarrosus 1 

Pleurozium schreberi + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXIII 
 

Tab. 4: Mezofilní louka, pod lesem na PP Studánky u Cerhovic 

Snímek 3.: Mezofilní louka, pod lesem na PP Studánky u Cerhovic 

Inklinace: 2,5°                                   

Expozice: JV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plocha snímku: 10 x 10 m                                                                                                                                                                                                             

Nadmořská výška: 442 m                    

GPS: 49°50.769' N     

         13°48.512' E                                                                                                                                                                                               

 

Datum: 5. 8. 2014                                                                                                                                                                                    

Počet druhů: 26                                                                                                                                                                                      

Celková pokryvnost: 97%                                                                                                                                    

Autor: Ludmila Jindrová 

 

E1 Pokryvnost 100% 

Leucanthemum vulgare 4 

Arrhenatherum elatius 3 

Campanula patula 3 

Alopecurus pratensis 2 

Lychnis flos-cuculi 2 

Agrostis capillaris 1 

Calamagrostis epigeios 1 

Cerastium arvense 1 

Crepis biennis 1 

Dactylis glomerata 1 

Rumex acetosa 1 

Achillea millefolium + 

Anthoxanthum odoratum + 

Festuca rubra + 

Holcus lanatus + 

Poa pratensis + 

Ranunculus acris + 

Trifolium pratense + 

Trisetum flavescens + 

Alchemilla monticola R 

Lotus corniculatus R 

 Myosotis arvensis R 

Plantago lanceolata R 

Taraxacum sect. Ruderalia R 

E0 Pokryvnost 45% 

Rhytidiadelphus squarrosus 1 

Pleurozium schreberi + 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXIV 
 

Tab. 5: Lesní část – SV stráň, PP Studánky u Cerhovic 

Snímek 4.: Lesní část – SV stráň, PP Studánky u Cerhovic 

Inklinace: 25°                                   

Expozice: Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plocha snímku: 10 x 10 m                                                                                                                                                                                                             

Nadmořská výška: 464 m                    

GPS: 49°50.810' N     

         13°48.57' E                                                                                                                                                                                               

 

Datum: 13. 8. 2014                                                                                                                                                                                    

Počet druhů: 12                                                                                                                                                                                     

Celková pokryvnost: 85%                                                                                                                                    

Autor: Ludmila Jindrová 

 

E3 Pokryvnost 80% 

Picea abies 3 

Pinus sylvestris 2 

Robinia pseudacatia 2 

Fagus sylvatica 1 

Larix decidua 1 

Prunus avium r 

E1 Pokryvnost 30% 

Vaccinium myrtillus 1 

Fagus sylvatica + 
Larix decidua + 

Picea abies + 

Picea abies r 

E0 Pokryvnost 1% 

Pseudoscleropodium purum r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXV 
 

Tab. 6: Plocha 5 – bažinatá část, PP Studánky u Cerhovic 

Snímek 5.: Plocha 5 – bažinatá část, PP Studánky u Cerhovic 

Inklinace: 3°                                   

Expozice: JV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plocha snímku: 10 x 10 m                                                                                                                                                                                                             

Nadmořská výška: 435 m                    

GPS: 49°50.734' N     

         13°48.637' E                                                                                                                                                                                               

 

Datum: 30. 6. 2014                                                                                                                                                                                    

Počet druhů: 16                                                                                                                                                                                     

Celková pokryvnost: 95%                                                                                                                                    

Autor: Ludmila Jindrová 

 

E3 Pokryvnost 60% 

Salix fragilis 3 

Salix aurita 1 

E1 Pokryvnost 50% 

Equisetum fluviatile 4 

Valeriana dioica 3 

Epilobium angustifolium 2 

Filipendula ulmaria 2 

Caltha palustris 1 

Lysimachia vulgaris 1 

Geranium palustre + 

Hypericum tetrapterum + 

Symphoricarpos albus + 

Triffolius altissimus + 

Acorus calamus R 

Epilobium ciliatum R 

Epilobium palustre R 

Scripus sylvaticus R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXVI 
 

Tab. 7: Plocha 5 – u malé vodní nádrže, PP Studánky u Cerhovic 

Snímek 6.: Plocha 5 – u malé vodní nádrže, PP Studánky u Cerhovic 

Inklinace: 4°                                   

Expozice: JV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plocha snímku: 10 x 10 m                                                                                                                                                                                                             

Nadmořská výška: 430 m                    

GPS: 49°50.697' N     

         13°48.674' E                                                                                                                                                                                               

 

Datum: 30. 6. 2014                                                                                                                                                                                    

Počet druhů: 20                                                                                                                                                                                    

Celková pokryvnost: 80%                                                                                                                                    

Autor: Ludmila Jindrová 

 

E1 Pokryvnost 2% 

Equisetum fluviatile 5 

Caltha palustris 2 

Juncus effusus 2 

Alopecurus pratensis 1 

Geranium palustre 1 

Phleum pratense 1 

Ranunculus flammula + 

Acorus calamus r 

Iris psedacorus r 

Lycopus europaeus r 

Lychnis flos-cuculi r 

Lysimachia vulgaris r 

Peucedanum palustre r 

Plantago lanceolata r 

Potentilla erecta r 

Rumex acetosa r 

Rumex acetosella r 

Stachys palustris r 

Stellaria media r 

E0 Pokryvnost 10% 

Rhizomnium punctatum + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


