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Abstract: Environmental analyses were conducted as part of an archaeological excavation on the house number 31, Zachariáš z Hradce square in
Telč, South Bohemia. Macroremain analysis was carried out on two samples from accessible layers of the Þlled moat and diatom analysis on a sample
from layer 121. There was a predominance of a large number of well preserved plant macroremains and also diatom frustules in wet sediments. The
layers were dated to the end of the 14th through the 15th century.
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ÚVOD
Analýzy zbytků rostlin se v poslední době stávají stále
častěji standardní součástí archeologických výzkumů
středověkých měst. Zejména sedimenty studní, odpadních
jímek, příkopů a podobných trvale zvodnělých archeologických situací se těší zájmu botaniků, kteří zde nalézají
vhodný materiál ke studiu.
K archeobotanické analýze byl odebrán sediment na
parcele domu č. 31 na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Výzkum vedl D. Zimola, archeolog Muzea Vysočiny
Jihlava. Lokalita se nachází v jihovýchodní části náměstí
v nadmořské výšce cca 525 m n. m. Podloží je tvořeno
biotitickými, značně zvětralými rulami. Průměrná roční
teplota je 6,8 °C.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al. 1998) jsou v okolí Telče rekonstruována
převážně společenstva Dentario enneaphylli-Fagetum
a Luzulo-Fagetum. Dentario enneaphylli-Fagetum je bučina s kyčelnicí devítilistou ze svazu Eu-Fagenion (květnaté
bučiny) s častým výskytem bylin, příp. trav na silikátových půdách. Ve stromovém patře společenstva Dentario
enneaphylli-Fagetum převládá buk, přimíšeny bývají klen,
jedle a smrk. Toto společenstvo osidluje zejména svahové
polohy v nadmořských výškách 500–1000 m bez ohledu
na orientaci svahů v montánním a submontánním stupni.
Luzulo-Fagetum je biková bučina ze svazu Luzulo-Fagion,
což jsou druhově chudé acidoÞlní bučiny a jedliny na minerálně chudých silikátových půdách. Stromové patro bikových bučin bývá často tvořeno jenom bukem, jako příměs
se vyskytuje řídce dub, popř. lípa srdčitá. Luzulo-Fagetum
osidluje především svahy, hřbety a plošiny v montánním
a submontánním výškovém stupni. Extrazonální vegetace
je zastoupena zejména lužní vegetací v blízkosti vodotečí.
Na těchto stanovištích lze předpokládat lužní společenstva
na přechodu od střemchových jasenin (Pruno-Fraxinetum)
ke smrkovým olšinám (Piceo-Alnetum). Ve stromovém patře střemchových jasenin dominuje jasan, smrk a olše (Alnus glutinosa, A. incana). V keřovém patře se vyskytuje

krušina olšová (Frangula alnus), střemcha (Padus avium)
a zmlazující dřeviny hlavního stromového patra. Příměs
někdy tvoří např. jeřáb (Sorbus aucuparia), břízy (Betula
pendula, B. pubescens) apod.
Dosavadní archeobotanické výzkumy na Jihlavsku
zahrnují především výsledky analýz odpadních jímek
středověké Jihlavy. Z Brožíkovy (Židovské) ulice (13.
– počátek 15. století) a Dominikánské ulice (2. polovina
14. století) známe bohatý sortiment užitkových taxonů,
plevelů a poměrně početný soubor druhů travinných
a mokřadních ekosystémů (Kühn 1991, 1992, 1995).
Krátkou zprávu o archeobotanickém výzkumu (13. až 14.
století) na Náměstí míru (dnes Masarykovo) v Jihlavě publikoval Opravil (1981). Botanická analýza středověkých
antropogenních sedimentů byla ve sledovaném regionu
také provedena na hradu Rokštejn, situace byla podle písemných pramenů datována do let 1423–1436 (Kühn 1977,
Cabák 1986). Rozbor zuhelnatělého obilí s poměrně bohatou příměsí plevelů umožnil nahlédnout do agrotechniky
v zázemí vrcholně středověkého hradu.
Z dosavadních výsledků tedy máme poměrně dobrou
představu o sortimentu druhů nacházejících se ve dvou
archeologických situacích v odpadní či fekální jímce
a v zásobě kulturních plodin, zejména obilnin. Zásoby
obilnin archeologizovaných zuhelnatěním nás velmi dobře
informují o rostlinných společenstvech plevelů rostoucích
v těchto plodinách, obvykle ovšem neobsahují druhy rostoucí přímo na lidských sídlištích. Soubory z odpadně fekálních objektů obsahují vysoký podíl užitkových druhů,
segetálů i ruderálů, většinou však neumožňují přesnější
rozlišení autochtonní a alochtonní složky rostlinných
tanatocenóz; tzn. vegetace rostoucí přímo na lokalitě od
druhů, které se do jímky dostaly skrze činnost člověka.
(Rostlinnou tanatocenózou rozumíme nahromadění
mrtvých organismů na určitém místě buď aktivně nebo
vlivem podmínek (zanesení vodním proudem, činností
člověka aj.).) Synantropní druhy vyšších rostlin velice
často osidlují několik typů stanovišť (např. ruderální a plevelná společenstva). Soubory rostlinných makrozbytků ze
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středověkých jímek je tedy nutno chápat jako složité směsi
zbytků rostlin z nejrůznějších rostlinných společenstev,
které spolu často nemají ekologicky nic společného a jejichž rozlišení již nikdy nebude možné.
Pro indikaci přírodních podmínek panujících přímo na
lokalitě jsou proto naprosto nezbytné otevřené archeologické objekty, do kterých mohly sedimentovat zbytky rostlin z okolních rostlinných společenstev. Odpadní jímky tomuto kritériu nevyhovují, nelze je považovat za dostatečně
bezpečné pro ekologické interpretace lokálních podmínek
v úzkém slova smyslu. Je tedy nutné hledat objekty méně
determinované svou funkcí. Vhodné jsou otevřené objekty
odrážející situaci v ruderálních společenstvech, skrze které potom interpretujeme situaci přímo ve městě. Takovými
objekty mohou být právě příkopy.
Výplň studovaného příkopu s plochým dnem, který
byl vytesán do skály, obsahovala keramický materiál
druhé poloviny 13. století až 15. století. DeÞnitivní zánik lze předpokládat v 16. století. Vzorkované přístupné
vrstvy 121 a 124 obsahovaly materiál ze 14.–15. století.
Z těchto vrstev byly odebrány dva vzorky sedimentu pro
makrozbytkovou analýzu o velikosti cca 2000 ml (obr. 1).
Vzorky byly na první pohled prakticky prosté výraznější
organogenní příměsi. Lze je charakterizovat jako tmavě
hnědou hlínu měkké bahnité konzistence, přičemž mladší
vrstva 121 byla poněkud tmavší. Charakter sedimentů
však svědčil o trvale zvodnělé archeologické situaci vhodné k odběru vzorků.

METODIKA
Zvolená metodika přípravy vzorků patří k obecně užívaným postupům při archeobotanických analýzách (viz
např. Wasylikowa 1979, Zeist et al. 1991). Vzorky odebrané z vrstev byly nejdříve macerovány asi jeden týden

ve vodě při pokojové teplotě. Poté byly přeplaveny přes
síta o nejmenším průměru ok 0,4 mm. Po vysušení byly
veškeré určitelné makrozbytky vyšších rostlin vytříděny
a determinovány. Z každé odlišené vrstvy byl takto zpracován celý odebraný vzorek.
Z vrstvy 121 byl odebrán vzorek pro diatomární (rozsivkovou) analýzu. Teoretické pozadí této analýzy již bylo
zpracováno v několika shrnujících publikacích, stejně tak
jako její význam pro archeologii (Batarbee 1988, Beneš et
Kaštovský 1998, Cameron et Juggins 1999).
Při vlastní analýze bylo zpracováno 100 ml sedimentu.
Tento materiál byl nejprve chemicky zbaven organických
příměsí (pomocí H2O2) a uhličitanů (pomocí HCl). Získaný materiál byl ve vodním sloupci sedimentačně rozdělen
na jednotlivé hmotnostní frakce. Z frakce s největším zastoupením rozsivek bylo vytvořeno 100 mikroskopických
preparátů, které byly vyhodnoceny na světelném mikroskopu při zvětšení 10 x 100.
Při vyhodnocování nalezeného spektra druhů rozsivek
můžeme vycházet ze speciÞckých nároků jednotlivých
druhů na jejich životní prostředí (například vztah k proudění vody, k obsahu solí ve vodě atd.). Tyto nároky a taxonomické pozice jednotlivých druhů byly vyhodnocovány
v souladu s Kramer et Lange-Bertalot 1986, 1988, 1991a
a 1991b.
Kromě těchto obecných ekologických informací máme
k dispozici speciÞcký číselný ukazatel zvaný saprobní
index (Sládeček 1986, Sládeček et Sládečková 1996,
van Dam et al. 1994). Každý vodní organismus má totiž
empiricky získané číslo, které udává jeho „čistomilnost“
– saprobita označuje organické znečištění. Saprobní index
v povrchových vodách nabývá hodnot zhruba od nuly do
pěti. Se stoupajícím znečištěním saprobní index roste.
Celkový saprobní index celého biotopu se vypočítá jako
vážený průměr saprobních indexů jednotlivých nalezených organismů.

Obr. 1: Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 31. ProÞl příkopem s vyznačenými místy odběru.
Fig. 1: Telč, Zachariáš z Hradce square No. 31. ProÞle of the ditch with marked places of extracting.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky makrozbytkové analýzy
Odebrané vzorky poskytly bohaté spektrum cca 80
taxonů vyšších rostlin (tab. 1). Nomenklatura taxonů
byla sjednocena dle Kubáta (Kubát et al. 2002). Vysoký
podíl v souboru zaujímaly především lokální ruderální
(rumištní) druhy. Podstatně méně byly zastoupeny pěstované plodiny a plevelné druhy. Získaný soubor tedy odráží
hlavně situaci přímo na místě samém a poskytuje jen kusé
informace etnobotanické např. o sortimentu pěstovaných
a planých užitkových taxonů. Naopak vysoký je podíl
druhů zamokřených ruderálních stanovišť. V této skupině
naprosto převládají druhy počátečních sukcesních stádií,
tedy taxony osidlující čerstvě narušená místa (Bidens
cernua, Eleocharis sp., Lycopus europaeus, Polygonum
hydropiper/persicaria, Ranunculus ßammula, cf. Rorippa
palustris). Taxony pozdějších stádií sukcese jsou zastoupeny méně a nelze vyloučit ani jejich alochtonní původ, např.
zanesení se stelivem, senem či hnojem (Carex sp., Scirpus
sylvaticus).
Dále byla v souboru vysoce zastoupena skupina nitroÞlních druhů (Amaranthus sp., Atriplex cf. oblongifolia,
Atriplex sp., Ballota nigra, Bidens cernua, Chenopodium
album, Ch. hybridum, Hyoscyamus niger, Malva sp., Polygonum hydropiper/persicaria, P. lapathifolium subsp.
lapathifolium, P. lapathifolium subsp. mesomorpha, Rumex obtusifolius/crispus, Sambucus nigra, Solanum sp.,
Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica dioica, U. urens).
Snad pouze bez černý a kopřivu dvoudomou lze označit
za druhy pozdějších sukcesních stádií, nitroÞlních rostlinných společenstev.
Další bohatě zastoupenou skupinou jsou druhy sešlapávaných míst. Typickým představitelem je druh
Polygonum aviculare, doprovodnými taxony pak např.
Arenaria serpyllifolia, Carex leporina, Rumex acetosella,
Scleranthus annuus. Doprovodné taxony je možno označit
spíše za druhy zraňovaných komunikačně méně namáhaných ploch. Tyto druhy se vyskytují např. na okrajích cest
a v průhonech.
Společenstva druhů rostoucích v pobřežních, člověkem
ovlivněných lemech, reprezentují taxony cf. Barbarea vulgaris, Humulus lupulus, Urtica dioica apod. Většinou jde
však o taxony s větší cenologickou šíří.
Ostatní zjištěné ruderální taxony mají vysoký cenologický přesah do segetálních společenstev, a proto je velice
obtížné rozhodnout, zda jde o diaspory přímo z ruderálních stanovišť či o alochtonní příměs plevelů z okolních
polí: Anthemis arvensis, Lamium amplexicaule, Chenopodium album, Ch. polyspermum, Fallopia convolvulus,
Lapsana communis, Melandrium album apod.
Interpretovaná rostlinná tafocenóza však obsahuje ještě
složku alochtonní, skládající se z druhů, které se do archeologické situace dostaly skrze činnost člověka. První
skupinou těchto taxonů jsou druhy užitkové (pěstované
a plané sbírané). Z dřevin sem náleží jedle bělokorá (Abi-
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es alba), ve středověku všestranně používaný druh, jejíž
dřevo bylo základním stavebním materiálem. Sortiment
pěstovaných druhů obsahoval dva druhy obilnin: pšenici
obecnou (Triticum aestivum) a proso seté (Panicum miliaceum). Tradičně bohatě zastoupeny byly druhy ovocné.
Přítomny byly jabloň (Malus domestica), třešeň/višeň
(Cerasus avium/vulgaris), réva vinná (Vitis vinifera),
ze sbíraného ovoce pak jahodník obecný nebo trávnice
(Fragaria viridis/vesca), ostružiník (Rubus fruticosus),
maliník (Rubus idaeus) a líska (Corylus avellana). Nález
semen bezu černého (Sambucus nigra) lze interpretovat
jako potenciální léčivou drogu. Pěstované vláknodárné
rostliny nebo olejniny byly nalezeny dvě: konopí seté
(Cannabis sativa) a len setý (Linum usitatissimum). Nažky
chmele (Humulus lupulus) bohužel neumožňují rozlišit
pěstované rostliny od planých, které se poměrně běžně
vyskytují v lemových společenstvech vodních toků. Hojná
přítomnost chmele ve vrcholně středověkých sedimentech
českých měst naznačuje jeho běžné užívání jako koření
(pivo). Sortiment užitkových druhů obsahuje běžně dokládané druhy.
Druhy travnatých společenstev byly zastoupeny poměrně bohatým výčtem druhů: Anthemis cotula, Calamintha
acinos, Centaurea cf. jacea, Leucanthemum cf. vulgare,
Hypericum perforatum, Lychnis ßos-cuculi, Ranunculus
acris, R. auricomus, R. repens, Stellaria graminea, Trifolium sp. Jedná se o typy luk poskytující zejména píci pro
dobytek.
Chudé porosty ostřic na podmáčených loukách byly
využívány jako tzv. stelivové louky, seno z nich získané
nesloužilo pro svou nízkou kvalitu jako píce pro dobytek,
ale jen pro podestýlání. Zástupci těchto stelivových luk
byly zjištěny v menší míře: Carex sp., Scirpus sylvaticus.
Druhy pastvin a krátkostébelných trávníků se do příkopu
dostaly patrně s hnojem: cf. Leontodon autumnale, Linum
catharticum, Luzula campestris/multißora, Prunella vulgaris.
Poslední skupinu tvoří plevelné druhy: Agrostemma
githago, Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, A. cotula, Centaurea cyanus, Fallopia convolvulus, Galeopsis
ladanum/angustifolia, G. tetrahit/biÞda/pubescens, Neslia paniculata, Papaver argemone, P. rhoeas/dubium,
Rumex acetosella, Scleranthus annuus, Sinapis arvensis,
Spergula arvensis subsp. arvensis, Valerianella dentata.
Jde především o plevele obilnin rostoucích na chudších
půdách s mírně kyselou půdní reakcí. Tyto druhy indikují
i dnes panující půdní a klimatické podmínky v okolí Telče.
Dá se tedy předpokládat, že všechny druhy pocházejí ze
zemědělského zázemí středověké Telče a nebyly importovány odjinud.
Bezesporu nejzajímavějším zjištěným taxonem je druh
Spergula arvensis subsp. maxima vyskytující se v plevelných společenstvech lnu. Je to druh úzce přizpůsobený
svou biologií (např. vegetační dobou, způsobem rozšiřování semen) a ekologií (nároky na stanoviště a klima, požadavky na management stanoviště) hostitelské plodině,
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lnu setému (Linum usitatissimum), takže v žádném jiném
rostlinném společenstvu nemůže trvale přežívat. Pro své
úzké přizpůsobení hostitelské plodině byl velice zranitelný, a proto v současnosti vyhynul. Archeobotanicky je
dokládán jen zřídka. Spergula arvensis subsp. maxima
byla prozatím u nás nalezena na třech středověkých až
raně novověkých lokalitách. Poprvé byl druh zaznamenán
v Opavě v zahradě minoritského kláštera. Archeologická
situace byla datována do 15. století (Kühn 1981). Druh byl
dále zaznamenán v Prachaticích v Neumannově ulici čp.
14. Tento nález pochází z výplně raně novověkého vodovodu (Kočárová et Kočár nepublikovaná data). Poslední
doklad subfosilních diaspor tohoto druhu byl učiněn
v Českých Budějovicích na radničním dvoře. Vzorek byl
datován keramickými nálezy do 14. století (Pokorný et al.
2002 – analýza P. Kočár).
Rozdíly mezi vrstvami
Pokud vyloučíme druhy s minimálním počtem nalezených makrozbytků, můžeme zbylé taxony rozdělit do tří
skupin:
A – taxony více zastoupeny ve vrstvě 121:
Anagallis arvensis, Anthemis arvensis, Arenaria serpyllifolia, Bidens cernua, Calamintha acinos, Carex sp., Carex leporina, Cerastium sp., Chenopodium polyspermum,
Cirsium/Carduus, Eleocharis sp., Fallopia convolvulus,
Galeopsis ladanum/angustifolium, G. tetrahit/biÞda/
pubescens, Lapsana communis, Linum usitatissimum, Luzula campestris/multißora, Lychnis ßos-cuculi, Lycopus
europaeus, Papaver argemone, Polygonum hydropiper/
persicaria, P. lapathifolium, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, R. auricomus, R. repens, cf. Rorippa palustris,
Scirpus sylvaticus, Spergula arvensis subsp. arvensis,
Stellaria graminea, Valerianella dentata
B – taxony zastoupené převážně ve vrstvě 124:
Anthemis cotula, Atriplex sp., Ballota nigra, Chenopodium hybridum, Corylus avellana, Fragaria viridis/vesca,
Hyoscyamus niger, Malva sylvestris/pusilla, Polygonum
aviculare, Potentilla sp., Rubus fruticosus, R. idaeus,
Rumex acetosella, Spergula arvensis subsp. maxima,
Stellaria media, Thlaspi arvense, Triticum aestivum/
compactum, Urtica dioica, U. urens, Viola ssp.
C – taxony bez zjevné dominance v jakékoli z obou vrstev:
Abies alba, Agrostemma githago, Cannabis sativa, Centaurea cyanus, Cerasus avium/vulgaris, Leucanthemum
cf. vulgare, Fragaria/Potentilla, Hypericum perforatum,
Humulus lupulus, Malus/Pyrus, Melandrium sp., Neslia
paniculata, Ranunculus ßammula, Rumex obtusifolius/
crispus, Sambucus sp., Scleranthus annuus, Sinapis arvensis, Trifolium sp.
Pokud takto vzniklé skupiny taxonů podrobíme ekologické interpretaci, zjistíme, že druhy se dobře rozdělily
podle svých stanovištních nároků:
Skupina A je tvořena druhy ruderalizovaných vlhkých
stanovišť, dále druhy ruderálními, druhy kypřených
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ploch, plevely polí, a také lučními druhy. Skupina B je
tvořena především užitkovými druhy a druhy dusíkem
dotovaných stanovišť. Skupinu C tvoří pouze druhy užitkové. Z výsledků analýzy tedy můžeme vyvodit existenci
období s intenzivnějším ukládáním odpadu z domácností
(vrstva 124) a existenci období relativního klidu, kdy se ve
zkoumaném objektu vyvíjejí společenstva rumištní a vlhkomilné vegetace.
Výsledky diatomární analýzy
Nalezeno bylo také bohaté druhové spektrum rozsivek,
celkem 18 druhů (tab. 2). Většina z nich se striktně vyskytuje ve vodním prostředí o pH vyšším než 7, některé
druhy jsou přímo alkaloÞlní (jedná se zejména o druhy
Epithemia adnata a Nitzschia constricta). Vyšší obsah solí
je přitom typickým příznakem intenzivní lidské činnosti
poblíž vody.
Tab. 2: Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 31. Výsledky diatomární analýzy z vrstvy 121.
Tab. 2: Telč, Zachariáš z Hradce square No. 31. Results of diatom analysis from the layer 121.
Druh

počet nalezených
schránek (ks)

Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith

129

Nitzschia angustata (Smith) Grunow

36

Hantzschia amphioxix (Ehrenberg) Grunow

22

Tabellaria ßocullosa (Roth) Kutzing

17

Melosira varians Agardh

14

Achnanthes cf. linearis

12

Aulacoseira subartica (Muller) Haworth

9

Navicula cf. linearis

8

Synedra afÞnis Kutzing

4

Gomphonema acuminatum Ehrenberg

3

Gomphonema angustatum Agardh

3

Epithemia adnata (Kutzing) Brébisson

2

Nitzschia constricta (Kutzing) Ralfs

2

Stauroneis anceps Ehrenberg

2

Anomoeoneis vitraea (Grunow) Ross

1

Navicula elginensis (Gregory) Ralfs

1

Pinnularia borealis Ehrenberg

1

Pinnularia maior (Kutzing) Rabenhorst

1

celkový saprobní index

1,28

Většina nalezených druhů toleruje jen nízké znečištění
organicky vázaným dusíkem a vyžaduje značný obsah
kyslíku ve vodě (Pinnularia borealis, Anomoeoneis vitraea, Gomphonema angustatum, Aulacoseira subartica).
Těmto druhům vyhovují spíše vody tekoucí než stojaté.
Celkový saprobní index 1,28 se pohybuje v horní oblasti
oligosaprobity, tzn. znečištění organickými látkami je
nízké. (Pro výpočet celkového saprobního indexu nebyl
brán v úvahu druh Nitzschia angustata pro velice rozdílné
údaje jeho saprobního indexu od různých autorů.)
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ZÁVĚR
V období, kdy se tvořila vrstva 121 rostly v okolí zkoumaného objektu především druhy mokřadních a kypřených rumištních ploch. Sediment příkopu z této doby je
prakticky prostý jakékoli příměsi rostlinných zbytků druhů obsažených v odpadu (druhy užitkové), menší množství druhů lučních může mít původ v manipulaci se senem
v blízkém okolí příkopu nebo v náhodné příměsi hnoje
zvířat. Diatomární analýza v tomto období jednoznačně
potvrzuje vodní charakter archeologické situace. Vodní
prostředí příkopu bylo lehce zásaditého charakteru s vyšším obsahem minerálních solí. Organické látky a živiny
byly obsaženy v malém množství, které právě tak dostačovalo k vysoké diversitě vodních organismů, ale nebylo je
možné označit za znečištění. Mnohé z nalezených druhů
se vyskytují jako epyfyti na vyšších vodních rostlinách.
Vodní příkop i podle těchto výsledků jednoznačně nesloužil k odpadním účelům, jednalo se o velmi oživenou, částečně zarostlou vodní plochu, patrně s mírným proudem.

Celkový saprobní index lokality 1,28 svědčí o poměrně
kvalitním stavu vody ve zkoumaném příkopu. Znovu se
tak ukazuje jako ne zcela přesná naše představa o špatné
hygienické situaci ve středověkém městě, podobně jako
např. v Praze (Beneš et al. 2002). Mnohé rekreační vody
současnosti jsou v podstatně horším stavu.
V období geneze vrstvy 124 slouží příkop k ukládání
odpadu (užitkové druhy) popř. fekálií, jak dokládá vyšší
přítomnost užitkových druhů procházejících dobře trávicím traktem člověka. Na tomto odpadním materiálu se
vyvinulo společenstvo ruderálních druhů rostlin vázaných
na dusíkem bohatá stanoviště. Nárůst početnosti druhu
Polygonum aviculare v tomto období indikuje patrně pokročilé zhutnění okolních komunikačních ploch.
Unikátní je nález linikolního plevele Spergula arvensis
subsp. maxima. Společenstvo linikolních plevelů (plevelů
lněných polí) Lolio-Linion je v současnosti prakticky
vymizelé a subfosilní doklady jakéhokoli zástupce tohoto společenstva jsou velice vzácné v rámci celé střední
Evropy.

Tab. 1: Telč, nám. Zachariáše z Hradce č. 31. Výsledky archeobotanické makrozbytkové analýzy z vrstev 121 a 124.
Tab. 1: Telč, Zachariáš z Hradce square No. 31. Results of archaeobotanical macroremains analysis from the layers 121 and 124.
vr.

121

velikost vz. [ l ]

2

124
2

Abies alba

j

9zl

4+8zl

Acinos arvensis

t

3

Agrostemma githago

s

19+16zl

Amaranthus sp.

n

1

jedle bělokorá
pamětník rolní

7+47zl

koukol polní
laskavec

Anagallis arvensis

s

4

2

Anthemis arvensis

n

51+3/2

17+4/2

rmen polní

Anthemis cotula

n

2/2

4+3/2

rmen smrdutý

Anthemis cf. cotula

n

Arenaria serpyllifolia

s

7

Asteraceae

n

7

Atriplex cf. oblongifolia

n

Atriplex sp.

n

4+1/2

8

1

drchnička rolní

rmen smrdutý?
písečnice douškolistá
hvězdnicovité

1

lebeda podlouhlolistá?

20

lebeda

Ballota nigra

t

cf. Barbarea vulgaris

s

1

71

barborka obecná?

Bidens cernua

n

1

dvouzubec nicí

Bidens cf. cernua

n

3

Cannabis sativa

n

2+4/2+9zl

3/2+6zl

Carex sp.

n

71+28m

6

Carex ovalis

n

72+33m

48+3m

ostřice zaječí

Centaurea cyanus

n

16+1/2

14+3/2

chrpa modrá

Centaurea cf. jacea

n

1

Centaurea sp.

n

6zl

Cerastium sp.

s

16

Chenopodium album

n

266+2/2

Chenopodium cf. album

n

35+2/2+1zl

Chenopodium hybridum

n

2

Chenopodium polyspermum

n

2

Chenopodium sp.

n

Chrysanthemum cf. leucanthemum

n

Cirsium/Carduus

n

44

měrnice černá

dvouzubec nicí?
konopí setá
ostřice

chrpa luční
1

chrpa
rožec

165+4/2

merlík bílý

76+16zl

merlík zvrhlý

merlík bílý?
m. mnohosemenný
3

merlík

1

kopretina bílá?

2

pcháč/bodlák

5
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vr.

121

velikost vz. [ l ]

2

Corylus avellana

oř

Eleocharis sp.

n

Fallopia convolvulus

124
2
2zl

líska obecná

7

3

bahnička

n

19+9zl

8+7zl

opletka obecná

Fragaria viridis/vesca

n

6+1zl

68+2/2

jahodník trávnice/obecný

Fragaria/Potentilla

n

10

12

Galeopsis ladanum/angustifolia

t

2

G. tetrahit/biÞda/pubescens

t

9

G. cf. tetrahit/biÞda/pubescens

t

Humulus lupulus

n

Hyoscyamus niger

s

Hypericum perforatum

s

1+3zl

konopice širolistá/úzkolistá
5

k. polní/dvouklaná/pýřitá

1

k. polní/dvouklaná/pýřitá?

1+1/2
69+3zl

6+2zl

jahodník/mochna

8

chmel otáčivý
blín černý
třezalka tečkovaná

Lamium amplexicaule

t

1

Lapsana communis

n

6

hluchavka objímavá

cf. Leontodon autumnalis

n

1

Leucanthemum vulgare

n

2

Linum catharticum

s

Linum usitatissimum

s

4+1zl

Luzula campestris/multißora

s

2

bika ladní/mnohokvětá

3

kapustka obecná
máchelka podzimní?
kopretina bílá

1
1+3zl

len luční
len setý

Lychnis ßos-cuculi

s

4

kohoutek luční

Lycopus europaeus

t

3

karbinec evropský

Malus domestica

s

Malus/Pyrus

s

Malva sylvestris/pusilla

pl

46+4zl

sléz lesní/nizounký

Malva sp.

pl

76+4zl

sléz

Silene sp.

s

6

Silene latifolia subsp. alba

s

5

Neslia paniculata

n

1+1/2

Panicum miliaceum

plch

1

proso seté

Papaver argemone

s

2

mák polní

1
4

3

jabloň
jabloň/hrušeň

silenka
silenka širolistá bílá

1+1zl

řepinka latnatá

Papaver rhoeas/dubium

s

1

mák vlčí/pochybný

Persicaria hydropiper/maculosa

n

9

2

rdesno peprník/červivec

7+1/2

Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia

n

17+3/2

Persicaria sp.

n

4

Polygonum aviculare

n

157

Potentilla sp.

n

rdesno blešník pravé
rdesno

324+16zl

truskavec ptačí

3

mochna
černohlávek obecný

t

21

9

Prunus avium/cerasus

pe

3zl

1zl

Ranunculus acris

n

3

Ranunculus cf. acris

n

2

pryskyřník prudký?

Ranunculus auricomus

n

17

pryskyřník zlatožlutý

Prunella vulgaris

třešeň/višeň
pryskyřník prudký

Ranunculus ßammula

n

3+1zl

Ranunculus repens

n

20

Ranunculus cf. repens

n

Ranunculus sp.

n

13

pryskyřník

cf. Rorippa palustris

s

5

rukev bažinná?

Rubus fruticosus

pe

2

15+5/2

ostružiník

Rubus idaeus

pe

5+1zl

15+6/2

ostružiník maliník

Rubus sp.

pe

Rumex acetosella

n

Rumex obtusifolius/crispus

n

Rumex cf. obtusifolius

k

1

šťovík tupolistý?

Sambucus nigra

s

1

bez černý

6

2

pryskyřník plamének
pryskyřník plazivý

1

pryskyřník plazivý?

7zl

ostružiník

90

13

šťovík menší

11+ 9 k

8

š. tupolistý/kadeřavý
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vr.

121

velikost vz. [ l ]

2

2

Sambucus sp.

s

1/2+2zl

3zl

bez

Scirpus sylvaticus

n

177

12

skřípina lesní

Scleranthus annuus

če

10

10+2zl

chmerek roční

Sinapis arvensis

s

2

2

hořčice polní

1

lilek

Solanum sp.

s

Sonchus arvensis/oleraceus

n

1

Spergula arvensis

s

65+21/2

Spergula arvensis subsp. maxima

s

Stellaria graminea

s

124

mléč rolní/zelinný
3+4/2

11

kolenec rolní

2

kolenec rolní největší

5

ptačinec trávovitý
ptačinec prostřední

Stellaria media

s

10

19

Thlaspi arvense

s

4+4zl

17+4zl

Trifolium sp.

s

1

1

jetel

Triticum aestivum/compactum

o

2

pšenice setá/shloučená

Urtica dioica

n

6

32

kopřiva dvoudomá

Urtica urens

n

3

714

kopřiva žahavka

Valerianella dentata

n

7

4

kozlíček zubatý

Viola ssp.

s

2

violka

Vitis vinifera

s

1

réva vinná
11

Indeterminata

penízek rolní

neurčeno

Legenda: če – češule, j – jehlice, k – krovka, m – mošnička, n – nažka, o – obilka, pe – pecka, pecička, pl – plůdek, plch – plucha, s – semeno,
t – tvrdka, zl – zlomek

SUMMARY
Based on archaeobotanical analyses, it was possible to
separate two sedimentation phases of the moat (corresponding with individual layers), and describe the extent of
water pollution and the state of the local vegetation of the
moat in the studied time period. Samples from the layers
121 and 124 (dated to the second half of the 14th through
the 15th centuries) provided a wide range of c. 80 high plant
taxa, and 18 species of diatoms, which were found only in
the sample 121. According to the diatom and macroremain
analyses, the water moat from the period of layer 121
formation was not used for waste purposes. It was a very
active, partly grown-over water area, perhaps with a gentle
current. The general saprobity index of the locality was
1.28 from the diatom analysis, which indicates a relatively
high water quality in the studied moat. More frequently,
utility species occur in the sediment from layer 124, as
well as species of increased nitrogen sites and indicators
of disturbed areas.
Utility species include commonly grown agricultural
plants and wild utility species of the Middle Ages, in
particular two species of cereals: Triticum aestivum and
Panicum miliaceum. Also present were Cerasus avium/
vulgaris, Malus domestica, Vitis vinifera, and the fruits
Fragaria viridis/vesca, Rubus fruticosus, Rubus idaeus
and Coryllus avelana. Two cultivated oil- and Þbre-yielding plants were found: Cannabis sativa and Linum
usitatissimum. Achenes of Humulus lupulus do not make
possible to differentiate wild hop plants from grown
plants.

An achene of the species Spergula arvensis subsp. maxima was an outstanding Þnd. It is one of the Þrst fossil
evidences of so-called ßax-Þeld weeds in the Czech Republic. At present, most of these species are endangered or,
in some cases, extinct plant taxa of the ßora of the Czech
Republic.
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Nový bryoßoristický materiál z Českomoravské vrchoviny –
doplňky za léta 1961–2004
New Þndings of the bryophyta from the Bohemian-Moravian Highlands collected between 1961 and 2004
IVAN RŮŽIČKA1, IVAN NOVOTNÝ2
1Zahradní 16, CZ – 586 01 Jihlava, e-mail: ivanruz@seznam.cz; 2Botanické oddělení Moravského zemského muzea, Hviezdoslavova 29a, CZ
– 627 00 Brno, e-mail: inovotny@mzm.cz

Abstract: New and previously unpublished Þ ndings of mosses and liverworts are reported for the region of the Bohemian-Moravian Highlands
(Czech Republic). A total of 19 liverwort taxa and 129 taxa of mosses were mostly collected by I. Růžička and determined mostly by I. Novotný from
119 localities. The liverwort Riccia ciliata and mosses Paludella squarrosa, Meesia triquetra and Trematodon ambiguus were evaluated as critically
endangered in the Czech Republic. Species evaluated in other categories of endangerment are given: EN – 1, VU – 5, LR-nt – 6, DD – 1, LC-att – 9.
Key words: mosses, liverworts, new Þ ndings, Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic.

ÚVOD
Příspěvek obsahuje přehled dosud nepublikovaných
nálezů mechorostů z území Českomoravské vrchoviny
za léta 1961 až 2004. Všechny nálezy jsou doloženy herbářovým materiálem, který většinou sbíral první z autorů během své práce v Muzeu Vysočiny Jihlava v letech
1961–2000. Doklady byly získány ponejvíce příležitostným sběrem na lokalitách, případně při zpracování ßoristické inventarizace lokalit nebo v průběhu záchranného
výzkumu ßóry melioracemi a následnými rekultivacemi
ohrožených rašelinných luk a rašelinišť. Část materiálu
byla zpracovávána průběžně, část zůstala uložena v depozitáři a byla zpracována na herbářové položky prvním
z autorů až v letech 2003 a 2004. Druhý z autorů se pak
výrazně podílel na determinaci a revizi určení větší části
tohoto materiálu. Všechny doklady jsou uloženy v herbáři
Muzea Vysočiny v Jihlavě (MJ) a duplikáty většiny později zpracovávaného materiálu jsou také v herbáři Moravského zemského muzea v Brně (BRNM). Některé průběžně zpracovávané doklady určovali kromě I. Růžičky
např. V. Pospíšil, J. Duda, Z. Pilous, J. Váňa, K. Rybníček,
I. Novotný, R. Doležal a někteří další.
Bryoßoristický materiál o rozsahu ca 600 herbářových
položek byl sbírán na 119 většinou nových dosud nepublikovaných lokalitách a zahrnuje celkem 19 taxonů játrovek
a 129 taxonů mechů. Z toho jsou 4 taxony kriticky ohrožené – vystavené mimořádně velkému riziku vyhynutí (CR),
1 taxon ohrožený (EN), 5 taxonů ohrožených či zranitelných vystavených velkému riziku vyhynutí (VU), 5 taxonů
blízkých ohrožení (LR-nt), 1 nedokonale známý taxon pro
zhodnocení míry ohrožení (DD) a 9 taxonů vyžadujících
pozornost (LC-att). Nomenklatura a hodnocení ohrožení
taxonů mechorostů je uváděno podle práce Kučera et Váňa
(2005). Nomenklatura uvedených taxonů vyšších rostlin je
sjednocena podle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002).
Kromě dokladů uváděných v tomto příspěvku byly již
dříve publikovány další bryoßoristické údaje I. Růžičky
z tohoto regionu v následujících příspěvcích: Růžička

(1987a, 1987b, 1987c, 1989 a 1991) a Řepka, Růžička et
Čech (2001).

POZNÁMKY K HISTORII VÝZKUMU BRYOFLÓRY
ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY
Výzkum mechorostů na Českomoravské vrchovině započali v polovině 19. století F. J. Grünner a A. Pokorny. Na
přelomu 19. a 20. století zde mechorosty sbírali E. Kalenský a F. Kovář. Od počátku 20. století zde pracovala řada
bryologů: J. Podpěra, J. Šmarda, V. Pospíšil, A. Vězda,
M. Smejkal, J. Stuchlý, J. Váňa, J. Duda a další. Velkým
přínosem k poznání zdejší bryoßóry byly fytocenologické výzkumy K. Rybníčka zaměřené na vegetaci rašelinišť, jejichž významnou složkou jsou právě mechorosty
(Rybníček 1958, 1966, 1974, Rybníček et Jatiová 1984).
Významnějším příspěvkem z poslední doby je pak zpracování vegetace mechorostů údolí řeky Brtnice na Jihlavsku
(Suková 1998).
Když Pospíšil (1987) hodnotil prozkoumanost bryoßóry
v jednotlivých fytogeograÞckých okresech ve smyslu Dostálova fytogeograÞckého členění Československa (Dostál
1960), činil tak podle počtu herbářových dokladů 25 druhů
mechů, jejichž rozšíření v Čechách, na Moravě a Slovensku studoval. Z území Českomoravské vrchoviny uvádí
následující počty dokladů, z nichž lze usuzovat na intenzitu bryoßoristického průzkumu ve fytogeograÞckých
okresech tohoto regionu: Českomoravská vrchovina – moravská strana – 251 dokladů, Žďárské vrchy – 74 dokladů,
Českomoravská vrchovina – česká strana – 42 dokladů,
Jihlavské vrchy – 40 dokladů, Železné hory – 11 dokladů.
V porovnání s jinými regiony Československa lze podle
Pospíšila řadit celkově území Českomoravské vrchoviny
k těm více prozkoumaným. I přes toto příznivější hodnocení považujeme dnes toto území za stále nedostatečně
prozkoumané a zdokumentované. Proto i v tomto příspěvku předkládaný bryoßoristický materiál je přínosem k poznání bryoßóry regionu Českomoravské vrchoviny.
9
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SEZNAM LOKALIT
Lokality jsou řazeny podle kvadrantů středoevropské
mapovací sítě (Niklfeld 1971) od nižších čísel směrem
k vyšším a uvnitř každého kvadrantu pak abecedně podle
příslušné obce. Číslování lokalit je průběžné přes všechny
kvadranty. Pokud má lokalita různé ekologické části, jsou
tyto označeny velkými písmeny abecedy a u taxonu je
pak uvedeno číslo lokality s příslušným písmenem. Pokud
existují z jedné lokality herbářové doklady z různých časových období, jsou jednotlivá data chronologicky seřazena a označena malými písmeny, která jsou pak připojena
k číslu příslušné lokality. Jméno sběratele je uvedeno
u lokality pouze v případě, když doklady sbíral někdo jiný,
než I. Růžička. U lokalit jsou uvedeny také jejich zeměpisné souřadnice v souřadném systému WGS-84, které byly
zaměřeny přibližně na střed lokality.
Z lokalit č. 9, 20, 31, 43, 44, 63, 81, 82, 84, 86 a 94 jsou
uváděny jen ty taxony, které nebyly již dříve publikovány
v následujících příspěvcích: Růžička (1987a 1987b, 1989
a 1991) z důvodu jejich opomenutí a vynechání nebo pozdějšího určení.
6256c
1. Soutice (3 km JZ od Zruče n. Sáz.): na mechatých
skalách u soutoku Želivky a Sázavy, 1,5 km S od
obce, ca 400 m n. m., 27. 6. 1962. N 49°44’26”,
E 15°03’31”.
6261b
2. Hlinsko: rašelinné louky a rašeliniště v PP „Ratajské
rybníky“ na S–SZ břehu Dolního Ratajského rybníka, 1,5 km SSV od středu města, 587 m n. m., 21. 6.
1995. N 49°46’08”, E 15°55’57”.

6.

Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.): na přechodovém vrchovišti (od r. 1987 NPR „Radostínské rašeliniště“), J od rybníka Malé Dářko, 700–1200 m SV od
obce, 620 m n. m. N 49°39’33”, E 15°53’10”.
A) zarůstající plochy po těžbě rašeliny. a) 17. 9. 1964,
b) 4. 6. 1991, c) 14. 7. 1994.
B) porosty s převahou Molinia caerulea, 14. 7. 1994.
C) porosty s převahou Eriophorum vaginatum. a) 14.
7. 1994, b) 15. 7. 1999.
D) porosty při Z okraji, 3. 8. 1995.
E) lesní vrchoviště se smíšeným borem. a) 27. 9. 1962,
b) 2. 6. 1971, c) 14. 7. 1994.

6361b
7. Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďáru n. Sáz.): vlhké, na prameništích zrašelinělé louky a pastviny (od
r. 1990 PP „Suché kopce“), asi 1 km SV od obce,
650–675 m n. m. N 49°41’05”, E 15°53’42”.
a) 10. 6. 1986, b) 4. 6. 1991.
8. Cikháj (9 km S od Žďáru n. Sáz.): na padlých kmenech ve smíšené bučině na JZ svahu pralesa v PR
„Žákova hora“, 2 km SV od obce, 740–780 m n. m.,
12. 4. 1962. N 49°39’18”, E 15°59’27”.
6361c
9. Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.): rašeliniště
a rašelinné louky v PR „Pod Kamenným vrchem“
nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ od obce, 600–620 m
n. m., 11. 6. 1986. N 49°36´57”, E 15°53’56”.
10. Radostín (11 km SSZ od Žďáru n. Sáz.): rašeliniště
Padrtiny v NPR „Dářko“ na Z břehu rybníka Velké
Dářko, 1300 m JJV od obce, 615 m n. m., 10. 6. 1986.
N 49°38’26”, E 15°52’56”.

6358a
3. Smrčná (4 km Z od Světlé n. Sáz.): na skalách při
kraji lesa v PR „Stvořidla“ nad levým břehem Sázavy, asi 500 m Z od obce, ca 380 m n. m. N 49°39’35”,
E 15°20’20”.
a) 5. 9. 1962, b) 27. 7. 1988.

6361d
11. Cikháj (9 km S od Žďáru n. Sáz.): mokrá rašelinná
louka u myslivny na J okraji obce, 660 m n. m., 2. 6.
1967. N 49°38’37”, E 15°57’54”.
12. Světnov (6 km S od Žďáru n. Sáz.): na kamenech ve
Sklenském potoce v PP „Světnovské údolí“, 1,5 km
SV od obce, 625 m n. m., 12. 7. 1995. N 49°37’47”,
E 15°58’20”.

6358c
4. Lipnice nad Sázavou (12 km Z od Havl. Brodu):
rašelinné a mechaté mokřadní louky nad JV břehem
rybníka Kamenná trouba (od r. 1993 PR „Kamenná
trouba“), mezi pravým břehem Pstružného potoka
a samotou Malířovna, 2 km ZJZ od obce, 460 m n. m.,
16. 5. 1991. N 49°36’10”, E 15°23’29”.

6457d
13. Sedlice (7,5 km ZJZ od Humpolce): na skalách u hráze Sedlické přehrady (vodní nádrž Sedlice), 1 km
V od obce, 460 m n. m., 27. 6. 1962. N 49°30’48”,
E 15°16’12”.

6361a
5. Hluboká (13 km SSZ od Žďáru n. Sáz.): slatinné
rašeliniště na JV břehu rybníka Řeka (od r. 1990 PR
„Řeka“), 750 m S od obce, 553 m n. m. N 49°40’08”,
E 15°51’09”.
a) 20. 5. 1986, b) 10. 6. 1986.
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6458c
14. Plačkov (3 km VJV od Humpolce): rašelinná louka
na JZ břehu Plačkovského rybníka, 500 m Z od obce,
588 m n. m., 5. 6. 1989. N 49°31’37”, E 15°23’22”.
6459b
15. Šlapanov (8,5 km JV od Havl. Brodu): na okraji lesní
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cesty, 1 km SSZ od obce, 450 m n. m., 30. 5. 1987, leg.
P. Bureš. N 49°33’02”, E 15°38’50”.

od obce, ca 600 m n. m., 26. 7. 1962. N 49°29’42”,
E 15°34’45”.

6459d
16. Šlapanov: v borovém lese při silnici do obce Smilov,
2 km ZJZ od obce, 470 m n. m., 11. 5. 1987, leg. P. Bureš. N 49°32’06”, E 15°38’12”.

6559b
27. Pávov (6 km S od Jihlavy): mladší smíšená doubrava
na pokraji lesa pod hájovnou,750–1000 m SZ od obce,
ca 525 m n. m., 8. 10. 1962. N 49°27’16”, E 15°35’31”.
28. Pávov: starší smrkový porost v lese nedaleko hájovny, asi 1 km SZ od obce, 530 m n. m., červen 1964.
N 49°27’18”, E 15°35’00”.
29. Pávov: okraj staré smíšené smrčiny podél lesní cesty na
V okraji lesa, asi 1 km ZSZ od obce, 520–540 m n. m.,
14. 10. 1996. N 49°27’07”, E 15°35’17”.

6558b
17. Ústí (15 km SZ od Jihlavy): malé prameništní rašeliniště na levém břehu potoka, pod Farským lesem
mezi silnicemi do Kalhova a Branišova, 1 km VSV
od obce, 615 m n. m., 28. 11. 1980. N 49°28’36”,
E 15°25’36”.
6558c
18. Jankov (12 km V od Pelhřimova): prameništní rašelinné louky při S–JZ okraji lesa, 800 m V–VSV
od obce, 650 m n. m., 24. 7. 1964. N 49°24’52”,
E 15°23’52”.
19. Jankov: v Jankovském potoce, 800 m SZ od obce,
620 m n. m., 12. 11. 1964. N 49°25’16”, E 15°22’48”.
20. Milíčov (14 km Z od Jihlavy): prameništní rašeliniště
a rašelinné louky (od r. 1997 PR „Na Oklice“) pod
samotou Na Oklice, asi 1 km S od obce, 640–660 m n.
m. N 48°24’12”, E 15°23’38”.
a) 17. 5. 1983, b) 8. 7. 1983, c) 16. 10. 1996, d) 25. 5.
2004.
21. Opatov (14 km ZSZ od Jihlavy): rašelinné louky
v širokém údolí podél pravého břehu Jankovského
potoka, 1000–1200 m SZ od obce, 600 m n. m., 13. 7.
1989. N 49°25’58”, E 15°22’38”.
22. Opatov: rašelinné louky a malé rašeliniště v širokém údolí podél pravého břehu Jankovského potoka,
500 m J od samoty Polánky, 1750 m SZ od obce, 595 m
n. m., 13. 7. 1989. N 49°26’20”, E 15°22’20”.
6558d
23. Dušejov (11 km Z od Jihlavy): přechodové rašeliniště
(od r. 1999 PR „Chvojnov“) mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem, 1 km Z od obce, 610 m n. m.,
16. 10. 1996. N 49°24’25”, E 15°25’03”.
24. Maršov (11 km ZSZ od Jihlavy): rašelinné louky
na levém břehu Maršovského potoka poblíž samoty
U Šeredů, 500–800 m pod hrází Maršovského rybníka, 1 km VSV od obce, 580 m n. m., 20. 6. 1990.
N 49°25’46”, E 15°26’57”.
6559a
25. Pávov (6 km S od Jihlavy): smíšená bučina s rulovými skalkami v PP „Vysoký kámen“ kolem vrcholu kóty Vysoký kámen – 661 m, 3 km SZ od obce,
650–660 m n. m., 14. 10. 1996. N 49°27’50”,
E 15°34’07”.
26. Štoky (12 km J od Havl. Brodu): okraje lesa a příkop
u silnice do Smrčné ve Štockých lesích, asi 1 km JZ

6559c
30. Bílý Kámen (7 km SZ od Jihlavy): mokrá místy rašelinná louka pod lesem, poblíž SZ okraje obce, 570 m
n. m., 21. 5. 1965. N 49°26’19”, E 15°30’14”.
31. Jihlava: skalní výchozy se smíšeným lesním porostem v PR „Zaječí skok“ nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4,5 km ZSZ od centra města, 480–520 m n. m.,
N 49°24’50”, E 15°32’02”.
a) 11. 10. 1961, b) 27. 4. 1976, c) 15. 10. 1996 (leg. M.
Hájek et M. Dančák).
32. Jihlava, část Staré Hory (na SZ okraji Jihlavy):
strniště na poli nad želez. tratí při polní cestě k PR
„Zaječí skok“, 1,5 km Z od Starých Hor, 520 m n. m.,
15. 10. 1996. N 49°24’47”, E 15°32’43”.
33. Rantířov (5,5 km Z od Jihlavy): smíšený les s převahou smrku na SSZ exp. svahu nad pravým břehem
řeky Jihlavy, 500–1000 m V od obce, 485–500 m n. m.,
11. 10. 1961. N 49°24’32”, E 15°31’32”.
34. Rantířov: mokřadní a podmáčené pobřežní louky podél pravého břehu řeky Jihlavy, 500–1000 m
V od obce, 485 m n. m., 11. 10. 1961. N 49°24’33”,
E 15°31’37”.
6559d
35. Helenín (2,5 km VSV od Jihlavy): lesnatý svah se
skalními výchozy nad pravým břehem řeky Jihlavy,
500–1000 m Z od obce, ca 475 m n. m., 5. 10. 1961.
N 49°24’14”, E 15°36’30”.
36. Helenín: vlhká louka podél pravého břehu řeky Jihlavy, 500–1000 m Z od obce, 470 m n. m., 5. 10. 1961.
N 49°24’15”, E 15°36’35”.
37. Jihlava: suchý svah s výchozy skalek pod železniční
tratí podél silnice od hlavního nádraží k Helenínu,
1,5 km SV od centra města, 475 m n. m., 5. 10. 1961.
N 49°24’19”, E 15°36’29”.
6560b
38. Stáj (6 km VJV od Polné): lesní mokřina u potoka,
2 km V od obce, 600 m n. m., 12. 4. 1989, leg. E. Charvátová. N 49°27’24”, E 15°49’42”.
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6561a
39. Chroustov (12 km JJZ od Žďáru n. Sáz.): ve smrkovém lese s příměsí buku kolem potoka na SV svahu,
asi 800 m SSV od obce, 580–600 m n. m., 12. 5. 1988.
N 49°27’42”, E 15°51’45”.
6656d
40. Pelec (5 km SV od Kamenice n. Lipou): na plochém
balvanu ve starší smrčině v lesním odd. 114, poblíž
příkopu u lesní silnice asi 200 m S od křižovatky lesních silnic, 1800 m S od obce, 680 m n. m., 19. 6. 1973.
N 49°20’11”, E 15°08’14”.
6657b
41. Sázava pod Křemešníkem (9 km VJV od Pelhřimova): prameništní a rašelinné louky (od r. 1993 PR
„Čermákovy louky“) v lesní enklávě, 1 km J od obce,
685 m n. m., 13. 7. 1989. N 49°23’02”, E 15°19’53”.
6657c
42. Vlásenice-Drbohlavy (10 km JJZ od Pelhřimova): rašelinné a prameništní louky (od r. 1993 PR
„V Mezence“) v údolí potoka Hejlovky při S okraji
lesa Barborecký revír, asi 1,5 km JJV od obce, 615 m
n. m. N 49°20’11”, E 15°11’07”.
a) 19. 6. 1973, b) 19. 7. 1973, c) 14. 7. 1987.
6658a
43. Hojkov (12,5 km Z od Jihlavy): prameništní přechodové rašeliniště kolem potůčku (od r. 1982 NPP „Hojkovské rašeliniště“), 500 m J od obce, 640 m n. m.
N 49°22’58”, E 15°24’51”.
a) 10. 7. 1981, b) 16. 7. 1981.
44. Milíčov (14 km Z od Jihlavy): malé rašeliniště a rašelinná louka na levém břehu potoka nad rybníkem
Sviták, 850 m VSV od obce, 630 m n. m., 21. 7. 1982.
N 49°23’49”, E 15°24’14”.
6658b
45. Cejle – Horní Hutě (13 km ZJZ od Jihlavy): kraj smíšeného lesa u lyžařské sjezdovky asi 500 m JZ od kóty
Čeřínek – 761 m, 500 m Z od obce, 725 m n. m., 11. 5.
1988. N 49°22’26”, E 15°25’58”.
6658c
46. Švábov (9 km Z od Třeště): břehové porosty v údolí
Švábovského potoka v lese zv. V Tálech, 1200–
1800 m JZ od obce, 590–610 m n. m., 1. 6. 1994.
N 49°18’09”, E 15°20’20”.
6658d
47. Jezdovice (3,5 km S od Třeště): svahové prameništní
rašeliniště v PP „Jezdovické rašeliniště“ na horním
konci mělkého údolí potoka na V okraji lesa, 1,5 km
Z od obce, 575 m n. m., 25. 7. 1989. N 49°19’24”,
E 15°27’40”.
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48. Třešť: na plovoucích ostrůvcích ostřic v chobotu
Jezdovického rybníka, 1,5 km S od města, 537 m
n. m., 14. 10. 1987, leg. A. Toman. N 49°18’25”,
E 15°29’05”.
6659c
49. Popice (6 km JJZ od Jihlavy): zbytek svahového prameništního rašeliniště zarůstajícího olší a vrbami nad
rybníkem Hrazený, 600 m JJZ od obce, 610 m n. m.
N 49°20’50”, E 15°32’02”.
a) 30. 11. 1964, b) 3. 7. 1974.
50. Salavice (10 km JZ od Jihlavy): v lese V od obce,
1981, leg. J. Švarc. ca N 49°19’54”, E 15°30’45”.
51. Třešť: na padlém kmenu buku ve smíšené bučině
pralesa PR „Kloc“, 4 km SV od města, 650 m n. m.,
3. 4. 1962. N 49°18’41”, E 15°31’17”.
52. Třešť: okraj lesní cesty ve starší smrčině mezi
NPR „Velký Špičák“ a PR „Kloc“, 3,5 km SV od
města, 660 m n. m., 16. 10. 1996, leg. K. Gábová.
N 49°18’46”, E 15°31’00”.
53. Vílanec (7 km J od Jihlavy): přechodové rašeliniště
(od r. 1982 PR „Vílanecké rašeliniště“) na pravém
břehu potoka nad rybníčkem Nový při SV okraji
lesa, 2 km ZSZ od obce, 570 m n. m., 23. 6. 1971.
N 49°20’23”, E 15°32’54”.
6660a
54. Bítovčice (11 km VJV od Jihlavy): mezi bloky kamenného tarasu exp. k S pod želez. tratí, asi 400 m
SZ od želez. zastávky u obce, 440 m n. m., 27. 6.
1972. N 49°21’56”, E 15°43’51”. (Lokalita významná
výskytem Huperzia selago.)
55. Puklice (6 km JV od Jihlavy): mokrá rašelinná louka
při SZ okraji lesa Valdek, 1 km VJV od obce, ca 530 m
n. m., 12. 5. 1967. N 49°21’23”, E 15°40’11”.
6660c
56. Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy): xerotermní porosty na rulových skalách nad levým břehem Brtnice
u ústí do Jihlavy, 500–700 m JV od obce, 430–480 m
n. m., 6. 7. 1965. N 49°20’16”, E 15°44’25”.
57. Přímělkov: skalnatá stráň a kamenný taras exp.
k J–Z, pod cestou z obce ke zříc. hradu Rokštejn nad
levým břehem Brtnice, 800 m JJZ od obce, 440–
470 m n. m., 10. 5. 1967. N 49°20’03”, E 15°43’39”.
6757b
58. Horní Dubenky (13 km SZ od Telče): rašeliniště podél
V břehu rybníka Bor, 750 m ZSZ od obce, 675 m n. m.,
23. 4. 1986. N 49°15’45”, E 15°18’26”.
59. Horní Ves (6 km SV od Počátek): potok v rašeliništi
nad JJV břehem rybníka Nový, 1,5 km J od obce,
635 m n. m., 12. 6. 1981. N 49°16’40”, E 15°18’47”.
60. Horní Ves: rašelinný jižní břeh rybníka Nový, 1300 m
J od obce, 630 m n. m., 23. 7. 1982. N 49°16’47”,
E 15°18’38”.
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61. Jihlávka (4 km V od Počátek): přechodové rašeliniště (od r. 1982 PR „Rašeliniště Kaliště“) na S břehu
Kališťského rybníka, poblíž želez. zastávky asi 1 km
J od obce, 652–656 m n. m., 11. 6. 1963. N 49°15’02”,
E 15°17’48”.
6757d
62. Horní Vilímeč (2,5 km JJV od Počátek): prameništní
rašeliniště a rašelinné louky na svahu mezi želez. tratí a pravým břehem Doubravského potoka, asi 1 km
JJV–VJV od obce, ca 625 m n. m., 26. 5. 1981. (Na etiketě původně lokalizováno jako Býkovec.) N 49°14’00”,
E 15°16’05”.
63. Klatovec (12 km ZSZ od Telče): komplex rašelinných luk a rašelinišť v NPR „Zhejral“ na Z–S břehu
rybníka Zhejral, 1 km V od obce, 675–695 m n. m.
N 49°13’19”, E 15°18’34”.
a) 23. 4. 1986, b) 1. 6. 1988, c) 22. 7. 1988.

ISSN 1801-5972

72.

73.

74.
6758a
64. Horní Dubenky (13 km SZ od Telče): svahové
prameništní rašeliniště (od r. 1984 PP „Ještěnice“)
poblíž myslivny mezi lesem a silnicí, asi 1,5 km VSV
od obce, 695–705 m n. m., 25. 7. 1978. N 49°15’52”,
E 15°20’08”.
65. Nová Ves (9 km Z od Třeště): mokřadní a rašelinná louka nad pravým břehem Švábovského potoka
na JZ straně silnice do Horní Cerekve, 2200 m SZ
od obce, 620–630 m n. m., 1. 6. 1994. N 49°17’47”,
E 15°20’10”.
66. Rácov (6,5 km Z od Třeště): mokrá olšina se smrkem
v údolí Valchovského potoka, 1 km VJV od kóty Křepírek – 722 m, 2 km JJV od obce, 645 m n. m., 19. 6.
1986. N 49°16’02”, E 15°24’08”.
67. Rácov: rašelinná louka na pravém břehu potoka na
JZ břehu Horního rybníka u Horního mlýna, 1 km
S od obce, 585 m n. m., 30. 5. 1989. N 49°17’31”,
E 15°23’11”.
6758b
68. Doupě (6 km S od Telče): ve smíšené bučině u hradu
Roštejn, 1,5 km SSZ od obce, 660 m n. m., 17. 4. 1982.
N 49°15’00”, E 15°25’32”.
69. Hodice (2 km J od Třeště): břehy potoka ve starší
smrčině v lese Hamr vlevo od silnice do Telče, 2 km
J od obce, 575 m n. m., 30. 11. 1961. N 49°15’05”,
E 15°28’15”.
6758c
70. Lhotka (5,5 km ZSZ od Telče): na balvanech a výchozech žulových skal ve zbytku staré smíšené bučiny
(od r. 1982 PR „Štamberk a kamenné moře“) kolem
zříceniny hradu Štamberk, asi 1 km SZ od obce, ca
700 m n. m., 30. 11. 1961. N 49°12’45”, E 15°22’39”.
71. Lhotka: na žulových balvanech a mezi kameny
ve smíšeném lesním porostu na balvanové suti (od

75.

76.

77.

78.

79.

r. 1982 PR „Štamberk a kamenné moře“) na svahu
pod zříceninou hradu Štamberk, asi 700 m SZ od
obce, 650–700 m n. m., 30. 8. 1962. N 49°12’43”,
E 15°22’38”.
Lhotka: v lese na JV svahu kóty Nekolův kopec nad
hájovnou Nekolovka, 2 km Z od obce, 18. 4. 1962.
A) na břehu lesního potůčku v mladší smrčině
na kraji lesní cesty, ca 650 m n. m. N 49°12’35”,
E 15°21’32”.
B) v mladší smrčině na kraji lesní cesty, ca 650 m n. m.
N 49°12’35”, E 15°21’32”.
C) v mladším smíšeném porostu nad mladou smrčinou na kraji lesní cesty, ca 680 m n. m. N 49°12’37”,
E 15°21’29”.
Lhotka: ve starší smrčině kolem potoka nad rybníkem Horní Mržatec poblíž lesní silnice, 1,5 km
Z od obce, 615 m n. m., 6. 6. 1967. N 49°12’35”,
E 15°21’53”.
Lhotka: mokrá rašelinná louka u rybníka Horní
Mržatec, 1,5 km Z od obce, 610 m n. m., 6. 6. 1967.
N 49°12’26”, E 15°21’48”.
Řásná (6 km SZ od Telče): starší místy podmáčená
smrčina na balvanové suti pod Míchovou skálou nad
Velkým Pařezitým rybníkem, 2,5 km ZSZ od obce, ca
750 m n. m., 23. 10. 1962. N 49°13’39”, E 15°21’58”.
Řídelov (7 km SSZ od Telče): stará podmáčená
smrčina u cesty na Z břehu Malého Pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce, 630 m n. m., 30. 11. 1961.
N 49°14’32”, E 15°23’29”.
Řídelov: na pravém mechatém břehu strouhy u Z břehu Malého Pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce,
630 m n. m., 19. 6. 1986. N 49°14’32”, E 15°23’31”.
Řídelov: na písčité zemi u zdi hájovny, 500 m SV
od obce, 625 m n. m., 10. 7. 1985, leg. B. Slavík.
N 49°14’26”, E 15°24’30”.
Řídelov: rašeliniště na Z břehu rybníka Pilný u lesa, 750 m ZSZ od obce, 616 m n. m., 29. 7. 1988.
N 49°14’17”, E 15°23’50”.

6758d
80. Doupě (6 km S od Telče): lesní porost s převahou
smrku za hájovnou pod hradem Roštejn poblíž rybníčka Šilhánek, 1250 m SZ od obce, 600 m n. m.,
16. 5. 1962. N 49°14’49”, E 15°25’27”.
81. Doupě: rašeliniště u potoka nad Třeštickým rybníkem pod silnicí do Třeštice, 600 m VSV od obce,
585 m n. m., 17. 7. 1975. N 49°14’20”, E 15°26’32”.
82. Studnice (4 km S od Telče): svahové prameništní
rašeliniště pod kótou Studnická Ostražka – 641 m,
asi 700 m SZ od obce, 605–620 m n. m. N 49°13’46”,
E 15°26’58”.
a) 12. 6. 1975, b) 9. 7. 1975.
83. Vanůvek (5 km SSZ od Telče): mokrá rašelinná
louka s tůní při S straně silnice do Řídelova, 500 m
SSZ od obce, 630 m n. m., 21. 6. 1965. N 49°13’37”,
E 15°25’09”.
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6759a
84. Panenská Rozsička (5 km JJV od Třeště): svahové
prameništní a rašelinné louky v okolí pramenů Moravské Dyje, asi 1800 m SSV od obce, ca 630 m n. m.,
26. 7. 1973. N 49°16’02”, E 15°31’28”.
85. Třešť: rašelinná a mokřadní louka mezi lesy kolem
ústí potoka na Z břehu Lovětínského rybníka v polesí Pouště, 200 m S od silnice do Stonařova, 4 km
V od města, 605 m n. m., 16. 7. 1996. N 49°17’03”,
E 15°32’05”.
6759c
86. Nevcehle (8 km JJV od Třeště): prameništní rašelinné louky Měrnice u lesa J od silnice na Nepomuky, 1,5 km VJV od obce, 655 m n. m., 20. 6. 1973.
N 49°13’08”, E 15°33’10”.
6856d
87. Vlčice u Střížovic (11 km V od Jindř. Hradce): rašelinná louka u břehu Ratmírovského rybníka, na Z okraji
obce, 525 m n. m., 6. 6. 1962. N 49°08’42”, E 15°09’20”.
6857b
88. Horní Bolíkov (10 km Z od Telče): prameništní rašeliniště a rašelinná louka nad obcí při silnici do Studené, 500 m ZJZ od obce, 645 m n. m. N 49°11’16”,
E 15°18’24”.
a) 30. 11. 1961, b) 31. 7. 1962, c) 17. 8. 1965, d) 28. 8.
1985.
6857c
89. Budkov u Střížovic (2,5 km SSZ od Kunžaku):
rašelinná louka u rybníka Hrádeček, 600 m Z od
obce, 535 m n. m., 11. 6. 1963. N 49°08’35”,
E 15°10’22”.
90. Mosty (15 km ZSZ od Dačic): na kameni v potoku
pod hrází rybníka, asi 800 m VSV od obce, 615 m n.
m., 3. 10. 1973. N 49°06’44”, E 15°14’37”.
91. Mosty: rašelinné louky a rašeliniště mezi dolním
a horním rybníkem u chatové osady, asi 1200 m VSV
od obce, 620–650 m n. m., 28. 5. 1974. N 49°06’47”,
E 15°14’59”.
6857d
92. Radlice (9 km SZ od Dačic): navrhované PP „Rašeliniště Radlice“, rašelinné břehy a rašeliniště pod hrází
u horního většího rybníčka v soustavě tří lesních rybníčků, 1200 m SSZ od obce, 618 m n. m. N 49°07’57”,
E 15°18’57”.
a) 27. 5. 2004, b) 29. 6. 2004.
6858a
93. Mrákotín (5,5 km Z od Telče): smíšený les s převahou smrku vpravo od silnice do Studené, asi 2 km
Z od obce, ca 570 m n. m., 30. 8. 1962. N 49°11’30”,
E 15°20’44”.
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94. Praskolesy (7 km Z od Telče): rašeliniště na S břehu horního vypuštěného rybníka, 600 m Z od obce,
570 m n. m., 8. 8. 1974. N 49°10’28”, E 15°20’48”.
6858c
95. Kostelní Vydří (3,5 km S od Dačic): rašelinná louka
u lesa Háj u rybníčku Pečenka vlevo od silnice Dačice–Řečice, 1,5 km Z od obce, 510 m n. m., 16. 5. 1967.
N 49°06’45”, E 15°24’00”.
96. Řečice (8 km JZ od Telče): mokřadní a rašelinné louky podél potoka pod lesem u osady Sádky, asi 750 m
S od obce, ca 575 m n. m., 7. 6. 1962. N 49°08’40”,
E 15°22’00”.
6859a
97. Olšany (8 km V od Telče): v Olšanském potoce ve
smrkovém lese s pobřežními olšinami pod samotou
Pilka, 1 km Z od obce, 590 m n. m., 10. 4. 1986.
N 49°11’12”, E 15°32’59”.
6859b
98. Stará Říše (10 km V od Telče): rašeliniště na
S břehu rybníka Velký Hruškovec u silnice do Hladova, 1,5 km S od obce, 620 m n. m., 16. 5. 1985.
N 49°11’31”, E 15°36’06”.
6859d
99. Krasonice (14 km JV od Telče): mokré louky v údolí
pravého přítoku Prokopky, asi 750 m JV od myslivny
Magdalena, 1,5 km ZSZ od obce, 545 m n. m., 16. 5.
1985. N 49°07’19”, E 15°35’36”.
100. Krasonice: mokré louky v údolí potoka Prokopky,
asi 1,5 km Z od obce, 510–535 m n. m., 16. 5. 1985.
N 49°07’00”, E 15°35’39”.
6956d
101. Hůrky (4 km SSV od Nové Bystřice): v lesním odd.
104 A, mezi silnicí na Blato a kótou Křížový vrch
– 702 m, asi 750 m VJV od obce, 685 m n. m., 25. 4.
1962. N 49°02’48”, E 15°08’42”.
A) lesní rašeliniště v porostu Pinus banksiana.
B) v lesním porostu Pinus banksiana.
6957a
102. Zvůle (15 km Z od Dačic): smrkový les s vlhkými
příkopy kolem silnice do Rožnova v Mosteckém
polesí, asi 1,5 km JJZ od obce, ca 700 m n. m., 8. 11.
1962. N 49°05’06”, E 15°13’30”.
103. Zvůle: rašelinná louka a malé rašeliniště s mladými
borovicemi na SV břehu rybníka Zvůle v obci, ca
635 m n. m. N 49°05’43”, E 15°14’18”.
a) 8. 4. 1965, b) 23. 9. 1969.
6957d
104. Stálkov (6 km SZ od Slavonic): mokřadní a rašelinná
louka poblíž okraje lesa u vypuštěného rybníka Horní
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Šatlava, 1 km VJV od obce, 615 m n. m. N 49°01’35”,
E 15°17’58”.
a) 24. 5. 1962, b) 20. 6. 1962
105. Stálkov: rašeliniště na Z břehu Uhlířského rybníka
(dnes Pstruží) vpravo od silnice do Slavonic, 1200 m
JV od obce, ca 600 m n. m., 16. 7. 1976. N 49°01’07”,
E 15°17’24”.
106. Vlastkovec (3 km S od Slavonic): rašelinná louka
u lesa u cesty do Stálkova, asi 1,5 km Z od obce,
625 m n. m. N 49°01’48”, E 15°18’52”.
a) 31. 7. 1962, b) 11. 6. 1963
107. Vlastkovec: rašelinná louka vlevo od silnice do Stoječína, asi 1 km SZ od obce, 585 m n. m., 31. 7. 1962.
N 49°02’00”, E 15°19’34”.
6958a
108. Český Rudolec (8 km Z od Dačic): rozhraní lesa
a rašelinné louky při V okraji lesa Lágr poblíž rybníčka Mechový, S od silnice do Lidéřovic, asi 1 km
V od obce, 550 m n. m., 28. 4. 1962. N 49°04’08”,
E 15°20’20”.
109. Český Rudolec: mladší smíšený porost (borovice,
smrk, modřín, bříza aj.) v lese Lágr S od silnice do
Lidéřovic, asi 1 km V od obce, 530–550 m n. m.,
28. 4. 1962. N 49°04’04”, E 15°20’18”.
110. Lidéřovice (5 km ZJZ od Dačic): S od silnice do
Českého Rudolce, 1,5 km Z od obce, 545 m n. m.,
24. 4. 1962. N 49°04’08”, E 15°20’50”.
A) mokřadní a rašelinná louka.
B) na kameni v rašelinné louce.
111. Lipolec (5,5 km Z od Dačic): rašeliniště při kraji lesa
na Z břehu rybníka Pařezní, 1,5 km SZ od obce, 530 m
n. m., 18. 7. 1967. N 49°05’46”, E 15°20’24”.
6958c
112. Dolní Bolíkov (6,5 km JZ od Dačic): pobřežní porosty v údolí Bolíkovského potoka v Cizkrajovském
lese, 1,5 km SZ od obce, 490 m n. m., 20. 4. 1988.
N 49°02’50”, E 15°21’22”.
6961b
113. Příštpo (4 km JV od Jaroměřic n. Rok.): starší smrčina
za hájovnou při silnici na Rozkoš, 1,5 km JJV od obce,
450 m n. m., 12. 11. 1962. N 49°03’36”, E 15°56’44”.
6961d
114. Hostim (7 km JV od Mor. Budějovic): u lesního
potůčku v Hostimském polesí poblíž kóty Škorpion
– 421 m, asi 3 km VJV od obce, ca 410 m n. m., 11. 10.
1962. N 49°00’35”, E 15°56’02”.
6962a
115. Hrotovice (12 km V od Jaroměřic n. Rok.): v doubravě poblíž lesního potůčku v Hrotovickém polesí,
asi 2 km J od obce, ca 420 m n. m., 12. 10. 1962.
N 49°05’20”, E 16°06’10”.

ISSN 1801-5972

6962c
116. Slatina (4 km SSV od Jevišovic): porosty s převahou
smrku v lese nad hájovnou, asi 1 km V od obce, ca
420 m n. m., 22. 6. 1962. N 49°00’58”, E 16°01’51”.
7058b
117. Panenská (5 km ZJZ od Jemnice): starší lesní porost s převahou smrku v polesí Panenská, asi 800 m
JZ od obce, 560 m n. m., 16. 5. 1962. N 48°59’47”,
E 15°29’50”.
7060b
118. Nové Syrovice (4 km JZ od Mor. Budějovic): v lese
za myslivnou, asi 2,5 km J od obce, 450 m n. m., 31. 5.
1962. N 48°59’42”, E 15°46’18”.
A) v doubravě na starých pařezech.
B) na vlhké zemi poblíž potoka na rozhraní smrčiny
a mladší doubravy.

DODATEK
6757d
119. Jihlávka (4 km V od Počátek): přechodové rašeliniště v PR „V Lisovech“ při SZ břehu rybníka Kačerák,
1,5–2 km JZ od obce, 650 m n. m., 23. 7. 1998, leg.
I. Růžička et L. Čech. N 49°14’50”, E 15°16’42”.

ABECEDNÍ SEZNAM TAXONŮ MECHOROSTŮ
S LOKALITAMI
Hodnocení ohrožení taxonů mechorostů:
CR – kriticky ohrožené taxony
EN – ohrožené taxony
VU – zranitelné taxony
LR-nt – taxony blízké ohrožení
DD – nedokonale známé taxony
LC-att – taxony vyžadující pozornost
Játrovky
Aneura pinguis: 93.
Calypogeia integristipula: 102.
Cephalozia bicuspidata: 75 (v položce Chiloscyphus coadunatus).
Cephaloziella hampeana: 31a (v položce Pohlia nutans).
LC-att
Chiloscyphus coadunatus: 33, 75, 114, 117.
Chiloscyphus polyanthos var. pallescens: 75.
Chiloscyphus profundus: 6Ec, 93, 102.
Conocephalum conicum: 46, 97.
Fossombronia wondraczekii: 52 (v položce Pleuridium
acuminatum).
Lepidozia reptans: 75, 102.
Lophozia ventricosa s. l.: 1, 54 (v položce Bartramia ithyphylla).
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Marchantia polymorpha: 6Eb, 48, 69, 78, 87, 101B.
Pellia epiphylla: 77, 97, 112.
Pellia neesiana: 38, 75.
Plagiochila asplenioides: 29, 69, 93, 113.
Ptilidium pulcherrimum: 102.
Riccia ciliata: 32 (det. M. Dančák). CR
Scapania undulata: 12.
Trichocolea tomentella: 69. LR-nt
Mechy
Amblystegium serpens: 75.
Anomodon attenuatus: 8.
Anomodon viticulosus: 71.
Antitrichia curtipendula: 70. LC-att
Atrichum undulatum: 28, 33, 35, 75, 80, 109, 113, 118B.
Aulacomnium androgynum: 31c, 118A.
Aulacomnium palustre: 4, 5a,b, 6Cb, 7b, 9 (v položce
Sphagnum afÞne), 10, 11, 14, 34, 41, 47, 49a, 53 (v položce
Sphagnum fallax), 55, 58, 62, 65, 67, 73, 74, 83, 87, 88a, 89,
94, 95, 96, 98, 100, 103a,b, 104a, 106b, 107, 108, 110A.
Bartramia ithyphylla: 54.
Bartramia pomiformis: 1, 57.
Brachythecium albicans: 8, 57 (v položce Polytrichum
juniperinum), 115.
Brachythecium oedipodium: 71. LC-att
Brachythecium populeum: 113.
Brachythecium rivulare: 93.
Brachythecium rutabulum: 6Ec, 114.
Brachythecium salebrosum: 8, 75, 93, 109, 113, 117.
Brachythecium velutinum: 71, 109, 115, 118B.
Bryum capillare: 71.
Bryum moravicum: 70.
Bryum pseudotriquetrum: 5b, 17, 110A.
Bryum cf. turbinatum: 9 (v položce Sphagnum afÞne). EN
Calliergon cordifolium: 21, 100.
Calliergon giganteum: 2, 61. VU
Calliergonella cuspidata: 18 (v položce Philonotis fontana), 34, 36, 41, 42a (v položce Scorpidium cossonii), 83
(v položce Aulacomnium palustre), 88d, 96, 110A, 114.
Campylium stellatum: 88d.
Ceratodon purpureus: 3a, 35, 37, 109, 110B, 117.
Climacium dendroides: 55, 71, 81, 83 (v položce Aulacomnium palustre), 87, 96, 110A.
Cynodontium polycarpon: 3a, 35.
Dicranella heteromalla: 29, 33, 35, 70, 72B,C, 75, 80, 102,
113, 115.
Dicranella schreberiana: 75.
Dicranum montanum: 8, 25, 72C, 75, 93, 102, 118A.
Dicranum polysetum: 6Ec, 7b, 15, 16, 28, 75, 102, 109,
115, 117.
Dicranum scoparium: 1, 3a, 28, 29, 33, 35, 40, 54 (v položce Pogonatum urnigerum), 71, 72B, 93, 109, 110A, 113,
117, 118B.
Drepanocladus aduncus: 6Ac (v položce Polytrichum
commune), 18 (v položce Philonotis fontana jako D.
polycarpus), 20c.
16

Eurhynchium angustirete: 33, 113.
Eurhynchium striatum: 33. LC-att
Fissidens adianthoides: 23, 42c. LC-att
Fontinalis antipyretica: 19, 59, 90, 97.
Grimmia hartmanii: 25, 71.
Hamatocaulis vernicosus: 11 (v položce Philonotis fontana), 87, 96, 110A, 119 (pův. publikováno in Řepka,
Růžička et Čech (2001) jako Drepanocladus revolvens
– det. I. Novotný et S. Kubešová; rev. T. Štechová 2006).
VU
Hedwigia ciliata: 3a, 37, 71.
Herzogiella seligeri: 8, 75, 93, 102.
Homalothecium sericeum: 35, 70, 71.
Hylocomium splendens: 3a, 25, 28, 33, 75, 102, 109, 113,
115, 117.
Hypnum andoi: 71, 113.
Hypnum cupressiforme: 1, 3a, 25, 28, 33, 35, 40, 51, 70, 71,
72C, 75, 80, 93, 96, 102, 109, 113, 115, 117, 118B (v položce Pohlia nutans).
Hypnum pratense: 96. LR-nt
Leskea polycarpa: 113.
Leucobryum glaucum: 6Ea,c, 28, 115, 117.
Meesea triquetra: 61. CR
Mnium hornum: 28, 72A, 73.
Mnium spinosum: 80.
Mnium spinulosum: 8, 33, 40, 71, 117.
Neckera besseri: 71.
Neckera complanata: 71 (v položce N. besseri).
Paludella squarrosa: 42a,b, 49a,b, 53. CR
Paraleucobryum longifolium: 71, 72C, 75.
Philonotis caespitosa: 63a,b,c (pův. publikováno in Růžička (1991) jako P. fontana – det. J. Váňa; rev. B. Buryová
1998), 87, 103a.
Philonotis fontana: 11, 14, 18, 47, 86, 96, 103a, 107, 110A.
Plagiomnium afÞne: 3a, 33, 35, 75, 96, 116, 118B.
Plagiomnium cuspidatum: 33, 117.
Plagiomnium ellipticum: 28, 104b, 113, 115, 117. LC-att
Plagiomnium medium: 36. LR-nt
Plagiomnium undulatum: 33, 93, 116.
Plagiothecium cavifolium: 33, 113.
Plagiothecium curvifolium: 6Ec, 25, 33, 35, 40, 72B,C, 75,
117.
Plagiothecium denticulatum: 27, 118B.
Plagiothecium laetum: 3a, 93.
Plagiothecium platyphyllum: 66, 102. LC-att
Plagiothecium undulatum: 50, 114.
Platyhypnidium riparioides: 75 (v položce Lepidozia reptans).
Pleuridium acuminatum: 52. LC-att
Pleurozium schreberi: 3a, 6Ec, 7b (v položce Dicranum
polysetum), 28, 33, 34, 36, 54, 71, 72B, 75, 96, 101B,
102, 109, 113, 115, 117.
Pogonatum aloides: 72C.
Pogonatum urnigerum: 54, 113.
Pohlia nutans: 3a, 6Ca, Ec, 31a, 35, 45, 54, 63c, 71, 75, 93, 102,
109, 113 (v položce Hypnum cupressiforme), 117, 118B.
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Pohlia wahlenbergii: 75, 96, 104b.
Polytrichastrum formosum: 1, 3a, 29, 35, 43a, 72B, 93,
102, 115, 117, 118B.
Polytrichastrum pallidisetum: 27, 28, 75, 102. LC-att
Polytrichum commune: 6Aa,b,c,B,Ca, 24, 30, 33, 47, 64,
72B, 73, 75, 76, 79, 84, 101A, 102, 104a, 106a, 108, 111,
113, 115.
Polytrichum juniperinum: 28, 54, 57, 72B, 104a, 109, 117,
118B.
Polytrichum piliferum: 1 (v položce Dicranum scoparium), 37, 54 (v položce Pohlia nutans), 56, 104a, 109.
Polytrichum strictum: 6B,Ca,D, 26, 27, 101B, 104a (v položce Sphagnum angustifolium).
Pseudocalliergon trifarium: 61. CR
Pseudoleskeella nervosa: 71.
Pseudotaxiphyllum elegans: 35 (v položce Pohlia nutans).
Pterigynandrum Þliforme: 25.
Ptilium crista-castrensis: 68, 93.
Racomitrium canescens: 13, 37, 109.
Racomitrium lanuginosum: 54.
Rhizomnium punctatum: 33, 39, 72A, 93, 102.
Rhodobryum roseum: 115.
Rhytidiadelphus loreus: 33.
Rhytidiadelphus squarrosus: 3b, 29, 34, 35 (v položce Plagiomnium afÞne), 36, 71, 95 (v položce Aulacomnium
palustre), 96, 99, 110A, 114.
Rhytidiadelphus triquetrus: 33, 75, 93, 113, 118B.
Sanionia uncinata: 93.
Scleropodium purum: 33, 95 (v položce Aulacomnium
palustre).
Scorpidium cossonii: 5a (rev. T. Štechová 2006), 20a,b,
42a (jako Hamatocaulis vernicosus – det. V. Pospíšil;
rev. T. Štechová 2006), 61, 82a, 82b (pův. publikováno
in Růžička (1987b) jako Hamatocaulis vernicosus – det.
V. Pospíšil; rev. T. Štechová 2006), 88d (rev. T. Štechová
2006). LR-nt
Scorpidium scorpioides: 42c, 61. VU
Sphagnum afÞne: 9. VU
Sphagnum angustifolium: 101A, 104a, 106a. DD
Sphagnum capillifolium: 6Cb, 53 (v položce Sphagnum
fallax), 88a,c, 105 (det. R. Doležal).
Sphagnum contortum: 61. VU
Sphagnum cuspidatum: 6Ac,Ca, 88c.
Sphagnum denticulatum: 110A.
Sphagnum fallax: 6Aa (v položce Polytrichum commune),
6Ac,B,Ca,Cb,D,Ea, 10, 14, 22, 24, 41, 47, 49a, 53, 79, 95,
100, 111, 106a,b.
Sphagnum ßexuosum: 6Ea, 9, 60, 79, 87, 91, 108.
Sphagnum girgensohnii: 5b, 88a,b, 93, 102.
Sphagnum inundatum: 106b.
Sphagnum magellanicum: 106b.
Sphagnum obtusum: 43b.
Sphagnum palustre: 6Ac,B,Ca,b,D, 7a, 14, 22, 24, 41, 47,
58, 60, 101A, 105, 106b, 108.
Sphagnum platyphyllum: 106a.
Sphagnum subnitens: 22, 44.
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Sphagnum squarrosum: 6Ea, 75, 85.
Sphagnum teres: 22, 24, 49a, 67, 96, 100, 105 (v položce S.
capillifolium).
Sphagnum warnstorÞi: 22, 24, 47, 49a, 88a,b, 105 (v položce S. palustre), 106b. LR-nt
Straminergon stramineum: 6D, 53 (v položce Sphagnum
fallax), 60, 87 (v položce Sphagnum ßexuosum), 88b
(v položce Sphagnum warnstorÞi), 92b.
Syntrichia ruralis: 70.
Tetraphis pellucida: 75, 93, 102, 113.
Thuidium recognitum: 11 (v položce Aulacomnium palustre).
Thuidium abietinum: 31b, 57 (v položce Polytrichum juniperinum).
Thuidium tamariscinum: 33, 72B, 93, 115, 118B.
Tomentypnum nitens: 5b, 11 (v položce Philonotis fontana), 53, 86, 96, 100 (v položce Sphagnum teres), 110A.
LR-nt
Trematodon ambiguus: 104b. CR
WarnstorÞa exannulata: 91, 92a.
WarnstorÞa ßuitans: 92a.

KOMENTÁŘE KE KRITICKY OHROŽENÝM
MECHOROSTŮM
Kartogram výskytu druhu Riccia ciliata zpracoval
Duda (1968). Uvádí, že tento druh roste především v nížinách a pahorkatinách na úhorech, jetelových polích
a strništích. Nejblíže sledované oblasti je uváděn z okolí
Tišnova, např. z lokality Zlobice u Kuřimi.
Rozšíření mechu Paludella squarrosa v Československu shrnuje Soldán (1987). V této práci však není zahrnuta
lokalita č. 42 – PR „V Mezence“ u obce Vlásenice-Drbohlavy, kterou uvádíme v tomto příspěvku. Recentní
výskyt tohoto druhu od rybníka Konvent u Žďáru nad
Sázavou uvádějí Novotný et Kubešová (2003). Vyskytuje
se zde ve společenstvu s druhy Meesia triquetra a Hamatocaulis vernicosus. Nověji pak P. squarrosa nalezla
jednak T. Štechová v PR „Skalské rašeliniště“ na okrese
Bruntál a také J. Kučera v PR „Suchdolské rašeliniště“ na
okrese Jindřichův Hradec (vše Kučera 2005).
Výskyt druhu Meesia triquetra na rašeliništi PR
„Chvojnov“ u obce Dušejov v roce 1996 potvrzuje Novotný (1998). V roce 2006 nalezla T. Štechová tento druh
na zbytcích minerotrofního rašeliniště zvaného „Odměny
u rybníka Svět“ na Jindřichohradecku (Kučera 2006).
Druh Trematodon ambiguus recentně nalezla M. Zmrhalová v červnu 1994 na lokalitě „Shnilé louky“ mezi
obcemi Jestřebí a Staré splavy na Českolipsku (Anonymus 1994). Stav lokality č. 104 u rybníka Horní Šatlava
u Stálkova byl revidován 1. 8. 2006. Lokalita je částečně
změněna chatovou zástavbou. Druh se nepodařilo ověřit,
přestože vhodné biotopy se zde dosud vyskytují.
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Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní
rezervace Zhejral
Floristic and vegetation research at the Zhejral reserve
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Abstract: Results of ßoristic and phytosociological research in the Zhejral reserve in the south-western part of the Bohemian-Moravian Highlands
are introduced. The locality represents a complex of peat bogs, wet and dry meadows and littoral vegetation around the oligotrophic Zhejral pond.
The ßoristic and phytosociological research was carried out during the 2005 vegetation season. Inventory list of vascular plant taxa and a list of
dominant bryophyte species were recorded. The vegetation survey of the reserve includes a detailed description of the plant communities and a map
of the actual vegetation. Selected vegetation units were documented by 16 phytosociological relevés.
Key words: plant inventory list, actual vegetation, peat bog, endangered species, Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic.

ÚVOD
Národní přírodní rezervace Zhejral, která byla vyhlášena v roce 1982, se nachází u obce Klátovec v Jihlavských
vrších. Představuje zachovalý komplex mokřadní a rašeliništní vegetace charakteristické pro tuto pramennou
oblast. Floristický a vegetační průzkum zde byl prováděn
v průběhu celé vegetační sezóny v roce 2005 jako součást
projektu VaV 602/2/03 Ministerstva životního prostředí.
Cílem provedeného průzkumu bylo zmapování reálné
vegetace území, podrobný soupis taxonů vyšších rostlin
a seznam dominantně zastoupených druhů mechorostů.
Uvedeny jsou též poznámky k managementu na jednotlivých částech rezervace z hlediska ochrany přírody.
Výsledky ßoristického průzkumu jsou porovnány s dříve
publikovanými údaji (Růžička 1991).

METODIKA
Lokalita byla navštívena devětkrát v průběhu celé vegetační sezóny roku 2005 (1. 5., 14. 5., 11. 6., 21. 6., 29. 6.,
3. 7., 1. 9., 18. 9., 21. 10.). Inventarizována byla celá plocha
rezervace společně s drobnou nelesní enklávou na východní straně rybníka asi 100 až 150 m od hráze rybníka,
která se nachází již mimo oÞciální hranici rezervace. Tato
plocha byla zahrnuta do celkové inventarizace, avšak byla
hodnocena odděleně (tab. 2 – E). Jedná se o území, které
bezprostředně navazuje na území rezervace a vyskytují se
zde zachovalá rašelinná společenstva s řadou chráněných
a ohrožených druhů.
Studium vegetace bylo provedeno klasickými metodami curyšsko-montpelliérské školy, fytocenologické snímky byly zaznamenány s použitím sedmistupňové Braun-Blanquetovy škály (Braun-Blanquet 1932, Moravec et
al. 1994). Konkrétně bylo zaznamenáno 16 fytocenologických snímků o velikosti 16 m 2 až 25 m 2 v nelesních
společenstvech a 400 m2 v lesní vegetaci. Pouze jediný

snímek byl z důvodů omezené plochy homogenní vegetace zaznamenán na ploše 4 m2. Jednotky aktuální vegetace
jsou klasiÞkovány na úrovni svazu případně asociace.
Není-li možno jednotku jednoduše syntaxonomicky deÞnovat, je vymezena na základě druhové skladby a ekologických charakteristik. Pokud není v textu uvedeno jinak,
je nomenklatura syntaxonů sjednocena podle Moravce
(Moravec 1995). Jednotlivé syntaxony byly přiřazeny do
biotopů deÞnovaných dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001). Kódy těchto biotopů jsou uvedeny
za konkrétním syntaxonem v popisu jednotek aktuální
vegetace. Na základě vymapovaných typů vegetace byla
sestavena mapa současné vegetace NPR Zhejral. Z důvodu přehlednosti byly jednotky použité v mapě uvedeny
jak z pohledu jejich fytocenologické příslušnosti k jednotlivých společenstvům (na úrovni svazů), tak v některých
případech dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý
et al. 2001). Porovnání současných fytocenologických
snímků se snímky uvedenými v předchozím inventarizačním průzkumu (Růžička 1991) nebylo možné provést
vzhledem k nepřesné lokalizaci publikovaných fytocenologických snímků.
Nomenklatura vyšších rostlin je sjednocena podle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002). Ohrožené taxony
jsou řazeny do kategorií uvedených v Červeném seznamu
cévnatých rostlin České republiky (Procházka 2001). Nomenklatura mechorostů a kategorie ohrožení jednotlivých
taxonů je převzata podle práce Check- and Red List of
bryophytes of the Czech Republic (Kučera et Váňa 2003).
Hodnocení nepůvodních druhů české ßóry bylo použito
podle práce Catalogue of alien plants of the Czech Republic (Pyšek, Sádlo et Mandák 2002). Taxony jsou obvykle
rozlišeny na úrovni druhu či poddruhu. Výjimečně jsou
některé taxonomicky obtížné skupiny, zejména pokud
byly nalezeny pouze ve sterilním stavu, řazeny pouze do
rodu (Callitriche, Crataegus), nebo na úroveň jiných taxonomických jednotek (např. Ranunculus auricomus agg.,
Festuca pratensis s. l., Taraxacum sect. Ruderalia).
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Průzkum a determinaci mechorostů provedla na lokalitě Mgr. Táňa Štechová. Seznam mechorostů zahrnuje
převážně nejhojnější charakteristické taxony. Nejedná se
o kompletní inventarizační bryologický průzkum.
Veškeré uvedené zeměpisné souřadnice byly zaměřeny
pomocí přístroje Garmin Vista C v souřadném systému
WGS–84.
Dokladové herbářové sběry (tab. 2) jsou uloženy v Muzeu Vysočiny Jihlava (MJ). Přednostně byly dokladovány
výskyty druhů, které nebyly sebrány v předchozím inventarizačním průzkumu (Růžička 1991) a nově nalezené
taxony.
Charakteristika území
NPR Zhejral se nalézá asi 1,3 km východně od obce
Klátovec a asi 2 km západně od nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny Javořice. Rezervace leží v nadmořské
výšce 675–696 m n. m. a rozloha území činí 27 ha.
Území tvoří komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk a dalších mokřadních biotopů nalézající se
v široce rozevřeném údolí v okolí oligotrofního rybníka
Zhejral. Na mírných svazích v západní a v severozápadní
části lokality přecházejí rašelinné louky v sušší porosty
smilkových pastvin, vzácně s výskytem drobných lučních
pramenišť. Na severní a východní straně je lokalita ohraničena lesními komplexy.
Geologické podloží je tvořeno granitoidními horninami
moldanubického plutonu, konkrétně muskoviticko–biotitickými, středně až drobně zrnitými, místy drobně porfyrickými žulami tzv. mrákotínského typu (Dudek 1963).
Žuly jsou překryty deluviálními, hlinitopísčitými až hlinitokamenitými, kongelißukčními sedimenty a také ßuviálními hlinitopísčitými sedimenty v prostoru rybníka. Rybník byl založen v mělké pramenné míse, v jehož blízkosti
a na místech s vysokou hladinou podzemní vody vznikly
rašelinné půdy s různě mocnou vrstvou rašeliny v půdním
proÞlu. Na mírných svazích údolí se pak vyskytují půdy
typu podzolů a glejových podzolů (Růžička 1991, Čech et
al. 2002).
NPR Zhejral leží v pramenné oblasti Vltavy v blízkosti
evropského rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Lokalita se nachází ve 2. pásmu hygienické ochrany vodního
zdroje, kterým je rybník Karhov a je odvodňována do Studeného potoka náležejícího do povodí Nežárky.
Území se nalézá ve fytogeograÞckém okresu 90 – Jihlavské vrchy (fytogeograÞcký obvod − České oreofytikum)
(Skalický 1988) a ve kvadrantu 6757d středoevropského
síťového mapování (Niklfeld 1971). Dle geomorfologického členění ČR (Culek 1996) je součástí podsoustavy
Českomoravská vrchovina a nachází se na západním
okraji celku Javořická vrchovina a podcelku Jihlavské
vrchy (okrsek – Řásenská vrchovina). Klimaticky přísluší
území do chladné klimatické oblasti (CH7), která zaujímá
Jihlavské vrchy (Quitt 1971).
Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6 °C a průměrný roční úhrn srážek okolo 700 mm (Čech et al. 2002).
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Potencionální přirozenou vegetaci území tvořily podle
Neuhäuslové (Neuhäuslová et Moravec 1997, Neuhäuslová 1998) bikové bučiny as. Luzulo-Fagetum. Z pohledu
geobotanické mapy (Mikyška et al. 1968) jsou na území
rekonstruovány potoční olšiny podsv. Alnenion glutinosoincanae.
Chráněné území je hodnotné z ßoristického i fytogeograÞckého hlediska z důvodu výskytu řady chráněných
a ohrožených druhů květeny České republiky. Hojně se zde
vyskytují zejména druhy rašelinných biotopů. Významný
je také výskyt druhů živinami chudých podhorských smilkových trávníků a druhů vázaných na luční prameniště,
které jsou v současnosti již velmi vzácné.

VEGETACE NPR ZHEJRAL
Na území NPR Zhejral jsou významně zastoupeny především nelesní rostlinná společenstva. Vegetace je celkově
poměrně pestrá a zastoupení jednotlivých společenstev je
závislé zejména na výšce hladiny podzemní vody. Území
představuje rozsáhlý soubor litorální vegetace, rašelinišť,
rašelinných luk a smilkových pastvin s roztroušeným
výskytem mokřadních vrb, solitérních dřevin a skupin
náletů pionýrských dřevin (obr. 1). Prolínání jednotlivých
vegetačních typů, rozdíly v managementu jednotlivých
ploch a různá míra degradace porostů umožňují většinou
zařazení společenstev do syntaxonomického systému
pouze na úroveň svazu či podsvazu. Pouze výjimečně je
možná diagnóza společenstev na úrovni asociace. Zejména zařazení některých rašelinných biotopů do současného
syntaxonomického systému je velmi obtížné vzhledem ke
skutečnosti, že problematika zvláště přechodových rašelinišť a rašelinných luk není v běžně dostupné literatuře
optimálně zpracována a kritická revize syntaxonomického
pojetí a vymezení těchto společenstev na území České republiky v současnosti probíhá.
Vodní vegetace je vzhledem k značně oligotrofnímu
charakteru rybníka vyvinuta pouze ostrůvkovitě a druhově je velmi chudá. Značná část nelesních biotopů je velmi
zachovalá a má vysokou přírodovědnou hodnotu. Lesní
vegetaci reprezentují pouze omezené plochy olšin v SV
a V části území a dále plochy v JZ části rezervace tvořené
vzrostlými nálety pionýrských dřevin zčásti převedených
na lesní kultury s dominancí Picea abies nebo Pinus sylvestris.
Syntaxonomický přehled vegetace
(nejsou zahrnuta společenstva s dominancí náletů pionýrských dřevin a další biotopy silně ovlivněné či vytvořené člověkem)
tř. Potametea Klika in Klika et Novák 1914
ř. Potametalia Koch 1926
sv. Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
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tř. Isoëto-Littorelletea Br.-Bl. et Vlieger 1937
ř. Littorelletalia Koch 1926
sv. Littorellion unißorae Koch 1926
tř. Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák
1914
ř. Phragmitetalia Koch 1926
sv. Phragmition communis Koch 1926
as. Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939
as. Glycerietum maximae Hueck 1931
as. Equisetum ßuviatilis Steffen 1931 nom. mut.
propos.
ř. Magnocaricetalia Pignatti 1953
sv. Caricion rostratae Balátová-Tuláčková 1963
tř. Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tüxen 1943
ř. Montio-Cardaminetalia Pawlowski in Pawlowski,
Sokolowski et Wallisch 1928
sv. Cardamino-Montion Br.-Bl. 1926 em. Hadač in
Moravec et al. 1983
tř. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tüxen 1937
ř. Caricetalia fuscae Koch 1926
sv. Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934
as. Caricetum goodenowii J. Braun 1915
ř. Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1937
sv. Eriophorion gracilis Preising in Oberdorfer 1957
em. Rybníček in Rybníček et al. 1984
sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis Passarge
(1964) 1978
tř. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
ř. Arrhenatheretalia Tüxen 1931
sv. Arrhenatherion Koch 1926
as. Trifolio-Festucetum rubrae Oberdorfer 1957
ř. Molinietalia Koch 1926
sv. Calthion Tüxen 1937 em. Lebrun et al. 1949
podsv. Calthenion Balátová-Tuláčková 1978
as. Scirpetum sylvatici Ralski 1931
sv. Molinion Koch 1926
as. Junco-Molinietum caeruleae Preising 1951
tř. Nardo-Callunetea Preising 1949
ř. Nardetalia Oberdorfer ex Preising 1949
sv. Violion caninae Schwickerath 1944
tř. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tüxen 1943
ř. Salicetalia auritae Doing 1926
sv. Salicion cinereae Th. Müller et Görs ex Passarge
1961
tř. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
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ř. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928
sv. Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928
podsv. Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953
Charakteristika jednotek aktuální vegetace
Makrofytní vegetace stojatých vod
Jedná se o zcela uniformní porosty druhu Potamogeton
natans, které se vyskytují ostrůvkovitě při okraji vodní
plochy rybníka, často ve vazbě na litorální vegetaci. Syntaxonomicky jednotku reprezentuje sv. Nymphaeion albae
(V1F).
Rákosiny
Jednotka zahrnuje kompaktní a často monodominantní
porosty Phragmites australis nebo místy Glyceria maxima. Dále jsou v eulitorálu rybníka přítomny rozvolněné
porosty Equisetum ßuviatile nebo ojediněle Typha latifolia
či Sparganium erectum.
Syntaxonomicky se jedná o společenstva sv. Phragmition
communis (as. Phragmitetum communis, as. Glycerietum
maximae, as. Equisetum ßuviatilis), která na některých místech tvoří přechody ke společenstvům vysokých ostřic sv.
Caricion rostratae (M1.1).
Vegetace vysokých ostřic
Ostřicové porosty jsou přítomny téměř po celém obvodu rybníka. Jsou tvořeny převážně porosty s výraznou
dominancí Carex rostrata. Pouze místy se vyskytují porosty Eleocharis palustris nebo Calamagrostis canescens.
Vtroušeně jsou pak hojně zastoupeny druhy Potentilla palustris, Galium palustre, Scutellaria galericulata a místy
Lysimachia thyrsißora.
Ze syntaxonomického pohledu se jedná o typická společenstva sv. Caricion rostratae (M1.7) (tab. 1, snímek
4). Místy je vegetace silně zrašelinělá a většinou plynule
přechází v porosty přechodových rašelinišť sv. Sphagno
recurvi-Caricion canescentis.
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin
Jednotka představuje nízké monodominantní porosty
Juncus bulbosus místy s výskytem Ranunculus ßammula
vyskytující se při břehu rybníka na přechodně zaplavovaných místech. Vegetace se vyskytuje zejména na SV
okraji rybníka a přechází v porosty vysokých ostřic nebo
směrem od břehu rybníka ve společenstva přechodových
rašelinišť. Porosty jsou vázány převážně na plochy opakovaně narušované zvěří nebo člověkem. Z fytocenologického hlediska lze tuto vegetaci zařadit mezi společenstva sv.
Littorellion unißorae (M3).
Luční prameniště
Vegetace lučních pramenišť se na lokalitě vyskytuje
vzácně a na plošně značně omezeném rozsahu. Tři drobná
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prameniště byla zaznamenána na západním okraji rezervace a další se nachází při přítoku nedaleko severozápadního břehu rybníka. Stanoviště jsou většinou silně zvodnělá a ojediněle se vyskytují i drobné plochy s otevřenou
vodní hladinou. Vegetaci tvoří pokryvné porosty Stellaria
alsine vtroušeně s výskytem Epilobium obscurum a Myosotis palustris, někde s Cardamine amara a Caltha palustris. Ojediněle byl zaznamenám i výskyt Montia hallii.
Ze syntaxonomického pohledu se jedná o společenstva sv.
Cardamino-Montion (R1.2), které na některých místech
vlivem absence vhodného managementu zarůstají a vykazují tendence k vegetaci sv. Calthion nebo sv. Caricion
fuscae případně sv. Caricion rostratae.
Mechová slatiniště
Jednotka zahrnuje ostřicovo-mechová společenstva rašelinných luk zamokřených nebo trvale vlhkých stanovišť
vyskytujících se ve větší vzdálenosti od břehu rybníka,
často v blízkosti pramenných vývěrů. Fytocenologicky
se jedná o porosty sv. Caricion fuscae (R2.2), blízké svojí
skladbou as. Caricetum goodenowii (tab. 1, snímek 10).
V bylinném patře jsou hojně zastoupeny druhy Agrostis
canina, Carex nigra, C. rostrata, Eriophorum angustifolium, Anthoxanthum odoratum a Deschampsia cespitosa.
Vtroušeně se vyskytují Carex panicea, C. canescens,
C. echinata, Potentilla palustris, Cirsium palustre, Valeriana dioica, Cardamine pratensis aj. Z mechorostů jsou
zastoupeny Aulacomnium palustre, Sphagnum fallax,
Straminergon stramineum aj. Výše zmíněné porosty se
většinou vyskytují v mozaice se společenstvy sv. Violion caninae, které jsou vázané na vyvýšené sušší plochy
a s roztroušenými porosty mokřadních vrb. V jednom případě tvořila jednotka mozaiku s porosty vysokých ostřic
sv. Caricion rostratae vázaných na silně zvodnělá místa.
Přechodová rašeliniště
Mapovací jednotka zahrnuje ostřicovo-rašeliníkové porosty vázané zejména na vysokou hladinu podzemní vody
v blízkosti břehu rybníka nebo přítomnost pramenných
vývěrů. Jedná se převážně o porosty sv. Sphagno recurviCaricion canescentis (R2.3). Vegetaci dominuje Carex
rostrata spolu s Carex canescens, vtroušeně se vyskytuje
Potentilla palustris, Agrostis canina, Carex echinata, Eriophorum angustifolium, Lysimachia thyrsißora, Veronica
scutellata, Menyanthes trifoliata aj. Ojediněle byl zaznamenán výskyt Eriophorum vaginatum (tab. 1, snímek 8),
Drosera rotundifolia a Oxyccocus palustris. Z mechorostů
jsou hojně zastoupeny rašeliníky, zejména Sphagnum
inundatum, Sphagnum fallax, Sphagnum palustre a další
druhy jako WarnstorÞa exannulata, Amblystegium radicale aj.
V terénní sníženině po pravé straně drobného potůčku
na SZ straně rybníka se nacházejí společenstva (tab. 1, snímek 7) s významným zastoupením Menyanthes trifoliata,
Carex diandra, Potentilla palustris a Carex rostrata s výskytem Valeriana dioica, Dactylorhiza majalis, Tephro22

seris crispa, která se svým druhovým složením blíží sv.
Eriophorion gracilis a na zvláště zvodnělých místech až
sv. Caricion rostratae. Obsahují ale také řadu prvků charakteristických spíše pro sv. Caricion fuscae. Podobnou
tendenci přechodu ke společenstvům sv. Caricion fuscae
mají i porosty nacházející se dále od břehu na Z straně rybníka. Téměř po celém obvodu rybníka se vyskytují plynulé
přechody ke společenstvům sv. Caricion rostratae.
Rašelinné porosty s keříčky
Jednotka zahrnuje porosty mechorostů porostlé keříčky
z č. Vacciniaceae. Vegetace se vyskytuje ostrůvkovitě na
západní straně a také místy na severovýchodní a východní straně rybníka a je vázaná na podmáčená stanoviště.
Jedná se o obtížně fytocenologicky zařaditelná společenstva podle současného pojetí pravděpodobně na pomezí
tříd Oxycocco-Sphagnetea a Nardo-Callunetea. Toto syntaxonomické zařazení porostů je však dosti diskutabilní,
a proto porosty nejsou vyznačeny na mapě aktuální vegetace. Jelikož tato společenstva mají řadu prvků společných
s vegetací přechodových rašelinišť ř. Scheuchzerietalia
palustris, jsou na mapě aktuální vegetace zahrnuty do
této jednotky. Jedná se o porosty Sphagnum capillifolium
a Polytrichum commune porostlé druhy Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea a vzácně i Oxycoccus palustris (tab. 1,
snímek 9).
MezoÞlní louky
Tento biotop se na území NPR vyskytuje ojediněle.
Původně se pravděpodobně jednalo o krátkostébelné společenstvo sv. Violion caninae. Vlivem hnojení v minulosti
vrostl výrazně podíl mezoÞlních druhů. V současnosti má
společenstvo charakter sv. Arrhenatherion a nejblíže je
zařaditelné do as. Trifolio-Festucetum rubrae (T1.1) (tab.
1, snímek 14), ale stále je zde patrná silná tendence k sv.
Violion caninae. Dominantními druhy jsou Festuca rubra
a Agrostis capillaris, hojně je zastoupeno také Hypericum
maculatum. Vtroušeně se vyskytují druhy Leucanthemum
ircutianum, Alchemilla cf. monticola, Poa pratensis aj.
Vlhké pcháčové louky
Společenstva vlhkých luk byla na lokalitě mapována
ojediněle. Vyskytují se zde omezeně a většinou ve značně
degradované formě (silně degradované plochy s dominancí Deschampsia cespitosa jsou mapovány v rámci jiné
jednotky). Ze syntaxonomického pohledu se v případě
mapované vegetace jednalo o porosty podsv. Calthenion
(T1.5). Společenstvo tvoří dlouhodobě nekosené porosty s dominancí Scirpus sylvaticus zařaditelné nejblíže
as. Scirpetum sylvatici (tab. 1, snímek 12). Vtroušeně
v nízkých pokryvnostech jsou zastoupeny druhy Caltha
palustris, Cirsium palustre, Juncus effusus, Deschampsia
cespitosa, Angelica sylvestris aj. Celkovou plochu lučních
porostů v segmentu značně omezují porosty mokřadních
vrb a skládka biomasy.
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Bezkolencové louky
Společenstva střídavě vlhkých luk se na lokalitě vyskytují vzácně a většinou ve značně degradované a nepříliš
typické formě, která lze ze syntaxonomického pohledu
přiřadit k vegetaci sv. Molinion. Jedná se o dlouhodobě
nekosené porosty s dominancí Molinia caerulea zařaditelné nejblíže as. Junco-Molinietum caeruleae (T1.9)
(tab. 1, snímek 11), což je společenstvo osidlující bázemi
chudá stanoviště, které kromě Molinia caerulea obsahuje
jen velmi málo jiných druhů charakteristických pro bezkolencové trávníky. Vysoké zastoupení zde mají především druhy sv. Caricion fuscae a Violion caninae. Jsou
zde např. zastoupeny druhy Succisa pratensis, Holcus
lanatus, Festuca rubra, Lysimachia vulgaris, Cirsium
palustre, Galium palustre, Carex nigra, Agrostis canina,
Carex panicea aj.
Degradované luční porosty s dominancí Deschampsia
cespitosa (DLP)
Jedná se o dlouhodobě neobhospodařované, druhově
velmi chudé luční porosty, nacházející se na inventarizovaném území v poměrně velkých rozlohách. Původně
se pravděpodobně jednalo o mozaiku společenstev sv.
Caricion fuscae, podsv. Calthenion a sv. Violion caninae.
V současnosti jsou porosty tvořeny často až monodominantními porosty Deschampsia cespitosa, na vlhčích místech Carex nigra (místy tvoří silně trsnaté porosty) a na
sušších místech často expanduje Holcus mollis (tab. 1, snímek 13). Vtroušeně se místy vyskytuje Molinia caerulea
nebo Nardus stricta. Pozitivním faktorem je skutečnost,
že porosty nejsou invadovány žádnými nepůvodními nebo
ruderálními taxony. Pouze místy dochází k expanzi Calamagrostis epigejos, která ovšem není stále příliš rozsáhlá.
Smilkové trávníky
Společenstva podhorských smilkových trávníků jsou
vázána především na sušší části lokality, zejména na
mírných svazích na západní a severozápadní části rezervace, ale také na vyvýšená místa v porostech rašelinných
luk a rašelinišť. Ze syntaxonomického pohledu se jedná
o společenstva sv. Violion caninae (T2.3). V porostech
dominují druhy Nardus stricta, Agrostis capillaris a místy
Festuca rubra. Vtroušeně se vyskytují druhy Luzula multißora, Carex pilulifera, Pimpinella saxifraga, Potentilla
erecta, Festuca Þliformis, Polygala vulgaris, Scorzonera
humilis, Hypericum maculatum, Calluna vulgaris aj.
(tab. 1, snímek 15, 16). Na kamenitých místech, zejména
na zarostlých kamenných snosech, mají porosty tendenci
k vřesovištním porostům sv. Genistion, ale nejsou příliš
vyvinuty a vyskytují se velmi omezeně v degradované
formě. Z těchto důvodů nebyly od sv. Violion caninae
odlišovány.
Jednotlivé mapované porosty jsou velmi odlišné kvality
a byly v některých případech mapovány jako mozaiky
s nálety pionýrských dřevin.
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Mokřadní vrbiny
Porosty mokřadních vrb jsou na území NPR Zhejral
hojné a provázejí téměř všechny, zejména mokřadní biotopy. Velmi hojně se jednotlivé polykormony vrb vyskytují
roztroušeně ve společenstvech rašelinišť nebo rašelinných
a vlhkých luk. Souvislejší porosty jsou vázány především
na okolí vodních stružek a vyskytují se zde v mozaice
s porosty náletů pionýrských dřevin. Syntaxonomicky se
jedné o společenstva sv. Salicion cinereae (K1) tvořené
druhy Salix aurita, vzácněji Salix cinerea a velmi častý se
zdá být jejich kříženec Salix ×multinervis.
Olšiny
Lesní vegetace olšových luhů se na lokalitě vyskytuje
pouze omezeně. Jedná se o relativně mladé, poměrně stejnověké porosty omezené rozlohy nacházející se na přítocích
rybníka. Jejich současná podoba je ovlivněna částečným
odvodněním v minulosti vytvořenými vodními příkopy.
Fytocenologické zařazení těchto porostů je poněkud problematické, ale nejblíže jsou tyto společenstva pravděpodobně
podsv. Alnenion glutinoso-incanae (L2.2). Stromové patro
tvoří Alnus glutinosa, místy s příměsí Betula pendula nebo
Picea abies v podúrovni. Keřové patro chybí. V bylinném
patře jsou zastoupeny druhy Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Calamagrostis canescens, Stellaria
alsine, Moeringia trinervia, Lysimachia vulgaris aj. Místy,
zejména podél vodních stružek se vyskytují druhy mokřadních a rašelinných biotopů Carex canescens, Carex echinata nebo Lysimachia thyrsißora. Vzhledem k významnému
podílu lučních druhů v podrostu, olšiny s nejvyšší pravděpodobností vznikly náletem olše na rašelinnou louku
a pokud by nedošlo k odvodnění, měly by spíše charakter
mokřadních olšin sv. Alnion glutinosae (tab. 1, snímek 1).
Ruderální vegetace
Jednotka představuje silně ruderalizované porosty
vyskytující se vzácně na bývalých kamenných snosech.
V minulosti byl na tato místa pravděpodobně vyvezen
zahradní odpad (výskyt Ribes uva-crispa). V případě
některých ploch byla celková ruderalizace pravděpodobně
ještě podpořena splachy z pole. Jedná se o porosty s významným zastoupením bylin Anthriscus sylvestris, Urtica
dioica, Galium aparine, křovin Sambucus racemosa,
S. nigra, Rubus idaeus a Frangula alnus ojediněle s výskytem náletu Sorbus aucuparia a Betula pendula.
Obě mapované plochy jsou paseny, ale po pastvě zde
zůstávají výrazné nedopasky.
Nálety pionýrských dřevin
Jednotka zahrnuje vzrostlé lesní porosty tvořené směsí
náletových dřevin (X12), které jsou na některých plochách
již částečně přeměněny na lesní kulturu s výsadbou Picea
abies a také různě zapojené a rozsáhlé porosty náletových
dřevin na bezlesích plochách nebo na jejich okraji. Porosty
jsou mapovány samostatně nebo v mozaice se společenstvy sv. Violion caninae a sv. Salicion cinerae.
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Tab. 1: Fytocenologické snímky jednotlivých typů vegetace NPR Zhejral.
Tab. 1: Phytosociological relevés of the Zhejral reserve vegetation types.
Číslo snímku
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Snímek 1: podsv. Alnenion glutinoso-incanae, 49û13‘25.9‘‘N,
15û18‘41.4‘‘E, 3. 7. 2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová.
Snímek 2: sv. Cardamino-Montion, 49°13‘17.9“N, 15°18‘18.9“E, 11. 6.
2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová.
Snímek 3: sv. Cardamino-Montion, 49°13‘20.7“N, 15°18‘34.2“E, 21. 6.
2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová.
Snímek 4: sv. Caricion rostratae, s mírnou tendencí k sv. Sphagno
recurvi-Caricion canescentis, 49°13‘21.7“N, 15°18‘41.8“E, 3. 7.
2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová, mechorosty T. Štechová.
Snímek 5: sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis s mírnou tendencí
ke sv. Caricion rostratae, 49°13‘15.9“N, 15°18‘36.8“E, 21. 6. 2005, L.
Ekrt, E. Hofhanzlová, mechorosty T. Štechová.
Snímek 6: sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis s významným
zastoupením prvků sv. Caricion fuscae, 49°13‘16.2“N, 15°18‘33.4“E,
29. 6. 2005, E. Hofhanzlová, mechorosty T. Štechová.
Snímek 7: sv. Eriophorion gracilis s významným zastoupením prvků
sv. Caricion fuscae, 49°13‘19.6“N, 15°18‘34.5“E, 21. 6. 2005, L. Ekrt,
E. Hofhanzlová, mechorosty T. Štechová.
Snímek 8: sv. Sphagno recurvi-Caricion canescentis, 49°13‘23.0“N,
15°18‘42.2“E, 3. 7. 2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová, mechorosty T.
Štechová.
Snímek 9: Plocha č. 18-04: Obtížně fytocenologicky zařaditelná společenstva na pomezí tříd Oxycocco-Sphagnetea a Nardo-Callunetea,
49°13‘18.7‘‘N, 15°18‘34.7‘‘E, 29. 6. 2005, E. Hofhanzlová, mechorosty T. Štechová.
Snímek 10: sv. Caricion fuscae, 49°13‘24.8“N, 15°18‘28.9“E, 21. 6.
2005, L. Ekrt a E. Hofhanzlová, mechorosty T. Štechová.
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Snímek 11: Vegetace blízká sv. Molinion, 49°13‘20.1“N, 15°18‘21.7“E,
29. 6. 2005, E. Hofhanzlová.
Snímek 12: sv. Calthion, 49°13‘19.5“N, 15°18‘30.5“E, 29. 6. 2005, E.
Hofhanzlová.
Snímek 13: Degradované luční porosty s dominancí Deschampsia cespitosa, 49°13‘20.5“N, 15°18‘28.4“E, 29. 6. 2005, E. Hofhanzlová.
Snímek 14: sv. Arrhenatherion s tendencí k sv. Violion caninae,
49°13‘12.3“N, 15°18‘33.5“E, 11. 6. 2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová.
Snímek 15: sv. Violion caninae, vlhčí typ prvky sv. Calthion,
49°13‘12.8“N, 15°18‘31.3“E, 11. 6. 2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová.
Snímek 16: sv. Violion caninae, 49°13‘23.0“N, 15°18‘22.4“E, 21. 6.
2005, L. Ekrt, E. Hofhanzlová.

FLÓRA NPR ZHEJRAL
Při ßoristické inventarizaci provedené v roce 2005 bylo
na lokalitě celkem nalezeno 223 taxonů cévnatých rostlin
z toho 2 taxony hybridního původu (tab. 2). Vzhledem
k relativně malé výměře inventarizovaného území a k poměrně chudé květeně charakteristické pro fytogeograÞcký
okres Jihlavské vrchy se jedná o překvapivě vysoký počet
druhů cévnatých rostlin.
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Obr. 1: Mapa aktuální vegetace NPR Zhejral, stav v roce 2005.
Fig. 1: Map of the actual vegetation of the Zhejral reserve in 2005.

Obr. 2: Umístění zaznamenaných
fytocenologických snímků jednotlivých typů vegetace a výskyt
významných zvláště chráněných
druhů NPR Zhejral.
Fig. 2: Position of the recorded phytosociological relevés and occurrence of some important rare and
endangered species in the Zhejral
reserve.
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Tab. 2: Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v rezervaci Zhejral (A) a v malé luční enklávě při hranici rezervace (E), s přehledem
taxonů zaznamenaných v předchozí inventarizaci (Růžička 1991) [do seznamu nezaneseny druhy zjištěné na hrázi rybníka mimo rezervaci].
Tab. 2: Plant taxa list of the Zhejral reserve (A) and small adjacent area by the border of the reserve (E). The plant taxa recorded in the previous list
of taxa (Růžička 1991) are marked [only the taxa on the dam were excluded].
§ = Chráněný druh podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: §2 = silně ohrožený druh; §3 = ohrožený druh
C = Druh Černého a červeného seznamu ČR (Procházka 2001): C2 = silně ohrožený taxon; C3 = ohrožený taxon; C4a = vzácnější taxon vyžadující
pozornost, méně ohrožený
R = Regionálně chráněný taxon Jihlavska podle nařízení OkÚ Jihlava č. 8/99
# = Taxon zaznamenaný v předchozím inventarizačním průzkumu (Růžička 1991) a většinou doložený herbářovým dokladem uloženým v Muzeu
Vysočiny Jihlava (MJ)
L = Taxon doložený herbářovým dokladem uloženým v Muzeu Vysočiny Jihlava (MJ) v roce 2005
+ = Výskyt taxonu zjištěného při aktuální inventarizaci
A = Aktuální inventarizační průzkum (vlastní území rezervace)
E = loučka mimo území rezervace
§

C

R

L
L
L

L

Druh

A

Acer pseudoplatanus

+

Achillea millefolium agg.

+

Aegopodium podagraria

+

Aesculus hippocastanum

+

Agrostis canina

+

#

+

Agrostis capillaris

+

#

+

Agrostis stolonifera

+

#

+

#

Alchemilla cf. monticola

+

#

Alnus glutinosa

#
+

Alopecurus pratensis

+

Anemone nemorosa

+

#

Angelica sylvestris

+

#

Antennaria dioica

+

#

Anthoxanthum odoratum

+

#

Anthriscus sylvestris

+

L

Arnica montana

+

L

Arrhenatherum elatius

+

L

Athyrium Þlix-femina

+

Avenella ßexuosa

+

Avenula pubescens

+

Betula pendula

+

L
§3

C3

L
R

L

+

+
+

#
#

+

#

Betula pubescens
L
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#
#

Alopecurus aequalis

R

E

#

Ajuga reptans
Alisma plantago-aquatica

C2

Růžička 1991

Bidens frondosa

+

Briza media

+

#

Calamagrostis arundinacea

+

#

Calamagrostis canescens

+

#

Calamagrostis epigejos

+

#

+

Calamagrostis villosa

+

#

+

Callitriche sp.

+

#

Calluna vulgaris

+

#

+

Caltha palustris s. l.

+

#

+

Campanula rotundifolia

+

#

Cardamine amara

+

#

Cardamine pratensis

+

#

+

Acta rerum naturalium 2: 19–37, 2006

§

C

R

Druh

A

Růžička 1991

Carex acuta

+

#

Carex canescens

+

#

Carex demissa

+

R

Carex diandra

+

R

Carex echinata

+

R

Carex hartmanii

R
C2
C3
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L

L

+

#

+

#

Carex pallescens

+

#

Carex panicea

+

#

Carex pilulifera

+

#

Carex rostrata

+

#

+

Carex sylvatica

+

Carex vesicaria

+

#

+

Carlina acaulis

+

#

Cerastium arvense

+

Cerastium holosteoides

+

Chaerophyllum hirsutum

+

Cirsium arvense

+

Cirsium palustre

+

Corylus avellana

+

L

Crataegus sp.

L

Crepis paludosa

L
C3

#

+

+

#

+

#

Dactylis glomerata

+

#

Dactylorhiza majalis subsp. majalis

+

#

Danthonia decumbens

+

#

Deschampsia cespitosa

+

#

Dianthus deltoides

+

#

Digitalis purpurea

+

L

Dryopteris dilatata

+

Dryopteris Þlix-mas

+

+

L

C4a

R
R

+
+

#

+

#

+

#

Eleocharis acicularis

L

#

+

Dryopteris carthusiana

L

+

+

L

R

+

#

Drosera rotundifolia

C3

+

Carex ovalis

C3

C4

#
#

Cynosurus cristatus

§2

#

Carex nigra

R

§3

E

Eleocharis mamillata

+

#

Eleocharis palustris s. l.

+

#

Elytrigia repens

+

Epilobium angustifolium

+

#

Epilobium ciliatum

+

#

Epilobium ×fossicola

+

Epilobium montanum

+

Epilobium obscurum

+

#

Epilobium palustre

+

#

Equisetum arvense

+

#

+

+

Equisetum ßuviatile

+

#

L

Equisetum palustre

+

#

L

Equisetum sylvaticum

+

#

+

L

Eriophorum angustifolium

+

#

+

Eriophorum vaginatum

+

#

Fagus sylvatica

+

Festuca Þliformis

+

Festuca gigantea

+

+

#
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§

C

R

C3

L

L
R

A

Festuca pratensis s. l.

+

Festuca rubra agg.

+

Filipendula ulmaria

+

Fragaria vesca

+

Frangula alnus

+

Fraxinus excelsior

+

Galeopsis biÞda

+

Galium album

+

Galium aparine

+

Galium palustre

+

Galium pumilum

+

Galium uliginosum

+

Genista tinctoria

+

Glyceria ßuitans

+

#

Glyceria maxima

+

#

Heracleum sphondylium

+

Hieracium aurantiacum

+

Hieracium lachenalii

+

+
+

#

+

#

#
#

+

#

Hieracium pilosella

+

#

Holcus lanatus

+

#

+

Holcus mollis

+

#

+

Hordeum vulgare

+

Hypericum maculatum

+

Impatiens parvißora

+

Iris pseudacorus

+

Juncus articulatus

+

#

Juncus bulbosus

+

#

Juncus conglomeratus

+

#

Juncus effusus

+

#

+

R

Juncus Þliformis

+

#

+

R

Juniperus communis subsp. communis

+

#

Knautia arvensis

+

Lathyrus pratensis

+

L

L
R

C3
L

#
#

Leontodon autumnalis

+

Leontodon hispidus

+

#

Leucanthemum ircutianum

+

# (L. vulgare)

Lolium perenne

+

Lonicera nigra

+

Lotus corniculatus

+

Luzula multißora

+

#

+

#

Lycopodium clavatum

C3

#

#

Lemna minor

30

#

+

R

§3

E

Hieracium laevigatum

L

§2

Růžička 1991

#

Hieracium lactucella
L

C3

Druh

Lycopus europaeus

+

#

Lychnis ßos-cuculi

+

#

Lysimachia thyrsißora

+

#

Lysimachia vulgaris

+

#

Lythrum salicaria

+

Maianthemum bifolium

+

#

Mentha arvensis

+

#

Menyanthes trifoliata

+

#

Moehringia trinervia

+

+
+

+
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§
§2

C
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R

L

Druh

A

Růžička 1991

R

L

Molinia caerulea

+

#

L

Montia hallii

+

Mycelis muralis

+

Myosotis nemorosa

+

#

+

Nardus stricta

+

#

+

Oxalis acetosella

+

Oxycoccus palustris

+

#

+

C2

L

§3

C3

§2

C3

L

#

Pedicularis sylvatica
L

Persicaria amphibia

+

C4a

R

Phalaris arundinacea

+

#

Phleum pratense

+

#

Phragmites australis

+

#

Picea abies

+

#

Pimpinella saxifraga

+

Pinus sylvestris

+

#

Plantago lanceolata

+

#

Plantago major

+

Poa annua

+

Poa nemoralis

+

Poa palustris

+

Poa pratensis s. l.

+

#

Poa trivialis

+

#

Polygala vulgaris

+

#

Populus tremula

+

Potamogeton natans

+

Potentilla anserina

+

Potentilla erecta

+

#

+

Potentilla palustris

+

#

+

Prunella vulgaris

+

Prunus avium

+

Pyrus communis

+

L

Quercus robur

+

Ranunculus acris

+

#

Ranunculus auricomus agg.

+

#

Ranunculus ßammula

+

#

Ranunculus repens

+

#

Rhinanthus minor

+

#

Ribes uva-crispa

+

Ribes rubrum

+

Rosa canina s. l.
R

# (P. pyraster)

#
+
#

Rosa pendulina
Rubus fruticosus agg.

+

Rubus idaeus

+

#

+

Rumex acetosa

+

#

+

Rumex acetosella

+

Rumex obtusifolius

+

#

Salix aurita

+

#

Salix caprea

+

L

Salix cinerea

+

L

Salix ×multinervis

+

L

Salix rosmarinifolia

+

L

C3

+

#

L

Rorippa palustris

§3

#
#

Persicaria maculata

L

E

+

#
#
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§

C

C3

R

L

R

L
L

C4a

R

C4a

C4a

+

Sambucus racemosa

+

#

Scirpus sylvaticus

+

#

Scrophularia nodosa

+

Scorzonera humilis

+

#

Scutellaria galericulata

+

#

Senecio ovatus

+

#

Senecio viscosus

+

#

Solidago virgaurea

+

#

Sorbus aucuparia

+

#

Sparganium erectum

+

#

Stellaria alsine

+

#

Stellaria graminea

+

#

Succisa pratensis

+

#

Symphytum ofÞcinale

+

Tanacetum ofÞcinale

+

E

+

+
+

#
+

Tephroseris crispa

+

#

Thymus pulegioides

+

#

Trifolium hybridum

+

Trifolium medium

+

Trifolium pratense

+

#

Trifolium repens

+

#

Tussilago farfara

+

Typha latifolia

+

Urtica dioica

+

#

Vaccinium myrtillus

+

#

+

Vaccinium vitis-idaea

+

#

+

Valeriana dioica

+

#

Veronica beccabunga

+

#

Veronica chamaedrys

+

#

Veronica ofÞcinalis

+

#

Veronica scutellata

+

#

Vicia cracca

+

#

L

Vicia sativa

+

L

Vicia tetrasperma

+

Viola arvensis

+

Viola canina

+

Viola palustris

+

#

Viola reichenbachiana

+

#

R

R

Ve srovnání s dřívějším průzkumem (Růžička 1991)
bylo celkem 77 taxonů na území rezervace zjištěno nově.
Na druhou stranu se nepodařilo ověřit 14 taxonů, které
předešlý průzkum udával. V celkovém výčtu taxonů nejsou zařazeny druhy, které byly v předchozí inventarizaci
nalezeny pouze na hrázi rybníka, která není součástí NPR
a nebyla tedy v roce 2005 do inventarizace zahrnuta.
Nutno poznamenat, že na rozdíl od předchozího průzkumu (Růžička 1991) nebyla v roce 2005 provedena
determinace některých druhů do poddruhové úrovně
(Caltha palustris, Carex gracilis resp. C. acuta, C. nigra,
32

Růžička 1991

Taraxacum sect. Ruderalia

R

R

A

Sambucus nigra

Taraxacum nordstedtii
L

C4a

Druh

+

+

Deschampsia cespitosa, Leontodon hispidus). Například
u druhu Carex nigra se na základě současně probíhajícího
výzkumu zdá, že taxony Carex nigra subsp. nigra a C.
nigra subsp. juncella nelze rozlišovat na základě trsnatosti
a výběžkatosti rostlin. Problematika je velmi složitá a taxon Carex nigra subsp. juncella se na našem území pravděpodobně nemusí vůbec vyskytovat (Košnar 2006).
Ve srovnání s předchozím inventarizačním průzkumem
(Růžička 1991) nebyly nalezeny především druhy obnažených rybničních okrajů a den, jako Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis, Eleocharis acicularis, Rorippa
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palustris. Dále nebyly zaznamenány druhy Betula pubescens, Cynosurus cristatus, Hieracium lactucella, Lemna
minor, Lycopodium clavatum, Persicaria maculata, Rosa
pendulina. Také se nepodařilo ověřit výskyt tří taxonů Carex hartmanii, Pedicularis sylvatica a Taraxacum nordstedtii uvedených v červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky (Procházka 2001).
Mezi nově nalezené taxony patřily z velké části především lesní druhy nebo se jednalo o druhy snadno přehlédnutelné, jednoleté, ruderální či invazní. V řadě případů
byly na inventarizovaném území rezervace nalezeny taxony, které předchozí průzkum (Růžička 1991) zaznamenal
pouze na hrázi rybníka Zhejral (Aesculus hippocastanum,
Anthriscus sylvestris, Arrhenatherum elatius, Athyrium
Þlix-femina, Cerastium arvense, Corylus avellana, Elytrigia repens, Fragaria vesca, Galium album, G. pumilum,
Genista tinctoria, Heracleum sphondylium, Hieracium
lachenalii, Knautia arvensis, Lolium perenne, Lonicera
nigra, Pimpinella saxifraga, Plantago major, Poa nemoralis, Populus tremula, Quercus robur, Rosa canina
s. l.).
Pouze ve dvou případech byly nalezené taxony determinovány odlišně než v předchozím průzkumu (Růžička
1991). Jedná se o exemplář hrušně r. Pyrus nacházející se
v západní části rezervace, který byl determinován jako
druh Pyrus communis. Růžička (1991) uvádí pouze výskyt
Pyrus pyraster, jehož výskyt však nebyl v rezervaci zaznamenán. Je tedy pravděpodobné, že se bude zřejmě jednat
o tentýž exemplář. Druhým případem je rod Leucanthemum. Zatímco Růžička (1991) uvádí pouze výskyt taxonu
Leucanthemum vulgare, v průběhu tohoto průzkumu byly
zaznamenány pouze rostliny odpovídající Leucanthemum
ircutianum.

VZÁCNÉ, OHROŽENÉ A REGIONÁLNĚ
VÝZNAMNÉ TAXONY
V roce 2005 bylo celkem zaznamenáno 20 taxonů registrovaných v Červeném seznamu České republiky (C2 = 3
taxony; C3 = 11 taxonů; C4 = 6 taxonů) (Procházka 2001),
8 taxonů chráněných vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
(§2 = 3 taxony; §3 = 5 taxonů) a 18 regionálně chráněných
druhů rostlin Jihlavska podle nařízení OkÚ Jihlava č.
8/99.
Mezi nejvýznamnější taxony patří bezesporu silně
ohrožený druh Montia hallii (C2), který nebyl doposud
z rezervace znám. Populace zdrojovky potoční byla nalezena na drobném lučním prameništi v centrální části
rezervace (49°13‘20.7“N, 15°18‘34.2“E, obr. 2). M. hallii
zde tvoří dva samostatné shluky rostlin navzájem vzdálené
1–1,5 m. V červnu roku 2005 byl zaznamenán větší porost
o velikosti asi 20 x 20 cm, který při revizi populace v říjnu
roku 2005 dosahoval již rozměrů asi 50 x 40 cm. Menší
porost (15 x 3 cm) se nachází v drobné stružce vytékající
z prameniště jižním směrem v relativně hustém zápoji
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okolní mokřadní vegetace. M. hallii je druhem otevřených
lučních pramenišť především v podhorských polohách.
Tento typ biotopu v posledních šedesáti letech velmi významně ustoupil téměř na celém území České republiky
vlivem změn v tradičním využívání krajiny, což znamenalo většinou zánik lokalit Montia hallii. Příkladem může
být právě oblast Českomoravské vrchoviny, kde existuje
řada historických údajů o výskytu tohoto taxonu, ale recentně je známo pouze několik málo lokalit.
Dalším, v minulosti běžným, ale dnes již silně ohroženým taxonem, který byl zaznamenán, je Antennaria dioica (C2). Na území rezervace bylo nalezeno pouze několik
sterilních růžic na ploše 10 x 20 cm v krátkostébelných
smilkových porostech v severozápadní části rezervace
(49°13‘23.0“N, 15°18‘22.4“E, obr. 2).
Třetím nalezeným taxonem řazeným do kategorie C2
je Carex diandra, jejíž početná populace se nalézá v poměrně rozsáhlé terénní sníženině na pravém břehu drobné stružky na západní až severozápadní straně rybníka
(49°13‘19.6“N, 15°18‘34.5“E, obr. 1), která se vyznačuje
druhově bohatou slatiništní vegetací.
Z regionálního pohledu, velmi významným ohroženým
druhem, který byl v rezervaci zaznamenán je Arnica
montana (C3). Jedná se o jediný, bohatě kvetoucí porost
na ploše asi 50 x 80 cm nacházející se v krátkostébelných
trávnících sv. Violion caninae v severozápadní části rezervace (49°13‘23.4“N, 15°18‘23.7“E, obr. 1). A. montana
byla v NPR Zhejral poprvé zaznamenána L. Čechem a V.
Grulichem v roce 2004 (L. Čech, ústní sdělení). Existence
populace byla potvrzena autory inventarizačního průzkumu také v roce 2005. Výskyt prhy arniky na území Jihlavských vrchů je významný především z fytogeograÞckého
hlediska. V současné době jsou na území okresu Jihlava
známy pouze její tři recentní lokality (L. Čech, K. Dvořáčková, ústní sdělení). Výskyt druhu Arnica montana je na
území jižních Čech, Šumavy a jižní části středních Čech
typickým příkladem alpského migrantu (Chán 1999). Na
Českomoravské vrchovině výskyt tohoto druhu z jižní
části Čech vyznívá a představuje zde pravděpodobně hranici jeho alpské migrace do tohoto území. Celkové rozšíření druhu Arnica montana na Českomoravské vrchovině
zpracoval Růžička (1968).
Naopak velmi hojně se na lokalitě vyskytuje Scorzonera
humilis (C3), která je podobně jako Arnica montana charakteristická pro krátkostébelná společenstva sv. Violion
caninae.
Dalšími zaznamenanými, ohroženými druhy vázanými
na tato suchá, živinami chudá společenstva jsou Hieracium aurantiacum a Juniperus communis subsp. communis.
Výskyt J. communis byl zaznamenán pouze v jediném
případě, na suchém vyvýšeném místě nedaleko západního
břehu rybníka (49°13‘18.9“N, 15°18‘35.6“E). Výskyt H.
aurantiacum nebyl dosud z tohoto území znám a jedná
se také o ojedinělý výskyt. Nalezen byl bohatě kvetoucí
porost na ploše 30 x 50 cm na severozápadním okraji rezervace (49°13‘24.6“N, 15°18‘19.6“E). Výskyt H. auran33
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tiacum není v NPR Zhejral s nejvyšší pravděpodobností
původní, stejně jako v Předšumaví a nižších oblastech
jižních Čech (Chán 1999). Do lučních porostů v NPR se
tento druh mohl rozšířit z kulturních travních porostů, kde
se ojediněle vyskytuje, a nebo se jedná o rostliny, které se
do rezervace dostaly v minulosti s vyvážkou zahradního
odpadu.
Ostatní taxony řazené do kategorie C3 představují především charakteristické druhy rašelinišť, rašelinných luk
a slatin. Velmi hojně se na silně podmáčených plochách,
zejména na západní straně rybníka, vyskytuje Menyanthes trifoliata. V porostech ostřic, zvláště při okraji rybníka, je hojná Lysimachia thyrsißora.
Další ohrožený druh Dactylorhiza majalis subsp. majalis byl zaznamenán pouze v rozsáhlé terénní sníženině
na západní straně rybníka (49°13‘19.6“N, 15°18‘34.5“E,
obr. 1). Populace je početná a na jaře roku 2005, zde bylo
zaznamenáno asi padesát kvetoucích jedinců.
Na rozvolněných místech tří lučních pramenišť byl
zaznamenán druh Epilobium obscurum (49°13‘20.7“N,
15°18‘34.2“E; 49°13‘20.7“N, 15°18‘34.2“E; 49°13‘19.9“N,
15°18‘19.2“E). Vyskytoval se vždy v desítkách jedinců, ale
populace na prameništích na západním okraji rezervace
jsou značně ohroženy zarůstáním prameniště v důsledku
absence pravidelného managementu.
Vzácně na dvou mikrolokalitách byl zaznamenán výskyt
Oxycoccus palustris (obr. 2). Jeden porost O. palustris se
nachází na rašelinné louce na východní straně rybníka
mimo území vlastní rezervace. V roce 2005 zde populace
pokrývala plochu asi 7 x 5 m a rostliny byly místy hojně
plodné (49°13‘15.6“N, 15°18‘55.9“E). Kromě již uvedené
rašelinné louky byl druh nalezen v roce 2005 také v centrální části rezervace asi 50 m západně od břehu rybníka
(49°13‘18.7‘‘N, 15°18‘34.7‘‘E). Jedná se zde však o menší
mikropopulaci tvořenou pouze sterilními rostlinami na
ploše asi 1 x 2 m. Výskyt druhu v severní části rezervace
poblíž lesa (Růžička 1991) nebyl ověřen.
Pouze ojediněle byly na území zaznamenány taxony
Drosera rotundifolia a Salix rosmarinifolia (obr. 2). Drosera rotundifolia se nachází pouze na rašelinné louce na
východní straně rybníka mimo území vlastní rezervace
(49°13‘15.3“N, 15°18‘56.4“E). Populace je velmi početná,
bohatě plodná a je vázána na narušená místa v oblasti pramenného vývěru, která částečně vznikla při sanaci náletu
dřevin. Salix rosmarinifolia se vyskytuje v degradovaném lučním porostu na jihozápadním okraji rezervace
(49°13‘15.1“N, 15°18‘26.9“E). Populaci tvoří pokryvné
porosty na ploše asi 5 x 6 m a je částečně ohrožena zarůstáním expanzními druhy trav zejména Holcus mollis
a Deschampsia cespitosa.
Taxony Epilobium palustre, Potentilla palustris,
Tephroseris crispa, Valeriana dioica a Veronica scutellata
řazené do kategorie C4a se na lokalitě vyskytují v početných populacích. Zejména Epilobium palustre a Potentilla
palustris jsou druhy velmi hojné na celém území rezervace. Tephroseris crispa a Valeriana dioica se vyskytují
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roztroušeně na několika místech, zvláště na západ a sever
od břehu rybníka. Převážně na zrašelinělé porosty vysokých ostřic a přechodových rašelinišť při břehu rybníka je
vázán výskyt Veronica scutellata. Pouze druh Eleocharis
mamillata byl zaznamenán ojediněle na západním břehu
rybníka (49°13‘15.9“N, 15°18‘36.8“E).
Dále bylo v NPR Zhejral nalezeno devět taxonů chráněných pouze na regionální úrovni (nařízení OkÚ Jihlava
č. 8/99). Jedná se především o běžné druhy zachovalých
rašelinných nebo živinami chudých lučních společenstev
jako Carex demissa, C. echinata, Carlina acaulis, Eriophorum vaginatum, Festuca Þliformis, Iris pseudacorus,
Juncus Þliformis, Molinia caerulea, Viola palustris. Významný je zejména výskyt Eriophorum vaginatum, který
je v České republice zpravidla vázán na oligotrofní rašeliniště a rašelinné bory, často ve vyšších polohách. V okrese
Jihlava je v současnosti vzácným taxonem. Na území
rezervace byl zaznamenán pouze jediný trs v ostřicovo-mechových porostech asi 50 m od litorálu rybníka v severovýchodní části rezervace (49°13‘23.0“N, 15°18‘42.2“E).
Ojediněle byl zaznamenán také výskyt druhu Iris pseudacorus nacházející se v drobné terénní sníženině před
turistickou chatou, kde byl v minulosti zřejmě pro okrasu
vysazen.

NEPŮVODNÍ, UMĚLE VYSAZENÉ A EXPANZNÍ
TAXONY
Na území NPR Zhejral byl zjištěn jen velmi malý počet
nepůvodních, invazních nebo uměle vysazených taxonů
vyšších rostlin. Vedle čtyř ojediněle zplanělých či vysazených taxonů (Hordeum vulgare, Iris pseudacorus,
Pyrus communis, Ribes uva-crispa) bylo zaznamenáno
osm neofytů (Aesculus hippocastanum, Arrhenatherum
elatius, Bidens frondosa, Digitalis purpurea, Epilobium
ciliatum, Epilobium ×fossicola, Impatiens parvißora, Ribes rubrum). Výskyty těchto taxonů jsou ojedinělé, nebo
se vyskytují vzácně a v omezeném počtu. Významnější
roli by mohly do budoucna hrát nalezené invazní druhy
jako Digitalis purpurea, Epilobium ciliatum či Impatiens
parvißora. Zejména v případě Epilobium ciliatum dochází nebo může docházet k tzv. genetické erozi původních
druhů zejména Epilobium palustre nebo také Epilobium
obscurum.
Největší nebezpečí pro zachování druhové diverzity
původních vegetačních typů nelesní vegetace představují
některé expanzní taxony, zejména druhy Calamagrostis
epigejos a Holcus mollis. Obecně však lze říci, že expanze
těchto druhů není na území rezervace masivní. Plošné
a kompaktní porosty těchto druhů se vyskytují pouze
na omezených plochách a nežádoucí šíření lze stále ještě účinně redukovat pravidelným kosením v kombinaci
s pastvou.
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MECHOROSTŮ
Na základě průzkumu provedeného v r. 2005 lze označit bryoßóru NPR Zhejral za poměrně chudou a monotónní (tab. 3). Celkem bylo zaznamenáno 57 taxonů mechorostů. Na většině podmáčených rašelinných biotopů jsou
dominantně zastoupeny především rašeliníky (Shagnum
fallax, S. palustre a S. subsecundum) spolu s dalšími druhy charakteristickými především pro acidoÞlní stanoviště
(WarnstorÞa exannulata). Mechorosty bázemi bohatších
slatin a slatinných luk nebyly až na několik výjimek
(Calliergonella cuspidata, Sphagnum warnstorÞi) téměř
zaznamenány. Výskyt dalšího charakteristického slatinného druhu Tomenthypnum nitens (Růžička 1991) nebyl při
současném průzkumu ověřen. Celková druhová diverzita
území je zvýšena zejména díky řadě epifytních taxonů

a druhů rostoucích na vlhkém lesním substrátu, které jsou
vázány na porosty olšin na okrajích rezervace. Za druhově
nejchudší lze považovat suché louky sv. Violion caninae
a sušší části lesních porostů, které všeobecně nejsou pro
výskyt mechorostů příliš příznivé. Druhova garnitura mechorostů je ve srovnaní s předchozím průzkumem (Růžička 1991) v podstatě srovnatelná a byla o některé převážně
epifytní druhy rozšířena.

ZHODNOCENÍ STAVU LOKALITY A OPATŘENÍ
OCHRANY PŘÍRODY
Území NPR Zhejral tvoří převážně „polopřirozená“
nelesní společenstva, jejichž vznik byl spojený s činností
člověka. Zachování těchto společenstev a udržení jejich

Tab. 3: Seznam mechorostů nalezených v r. 2005 při inventarizačním průzkumu NPR Zhejral.
Tab. 3: Bryophytes taxa list of Zhejral reserve.
Druhy Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera et Váňa 2003): LC = taxony neohrožené; LC-att = taxony neohrožené, vyžadující pozornost;
LR-nt = taxony blízké ohrožení
Š = dokladový sběr uložen v herbáři Táni Štechové (herb. T. Štechová)
A = aktuální inventarizační průzkum (vlastní území rezervace)
E = loučka mimo území rezervace
Taxon

A

Amblystegium radicale

+

E

leg.

ohrožení

Š

LC-att

Taxon

A

Plagiothecium denticulatum

+

Atrichum undulatum

+

Plagiothecium laetum

+

Aulacomnium palustre

+

Plagiothecium nemorale

+

Brachythecium albicans

+

Plagiothecium sp.

+

Brachythecium cf. populeum

+

Pleurozium schreberi

+

Brachythecium mildeanum

+

Š

Brachythecium rivulare

+

Š

LC-att

Pohlia nutans

+

Polytrichastrum formosum

+

Brachythecium rutabulum

+

Polytrichum commune

+

Brachythecium sp.

+

Polytrichum juniperinum

+

Brachythecium velutinum

+

Polytrichum strictum

+

Bryum pseudotriquetrum

+

Ptilidium pulcherrimum

+

Calliergon cordifolium

+

Sanionia uncinata

+

Calliergonella cuspidata

+

Rhytidiadelphus squarrosus

+

Calypogeia sp.

+

Sphagnum capillifolium

+

Climacium dendroides

+

Sphagnum centrale

+

Dicranella heteromalla

+

Sphagnum fallax

+

Dicranum montanum

+

Sphagnum ßexuosum

+

E
+

+
+

+
+

+

Sphagnum girgensohnii

+

+

+

Sphagnum inundatum

+

+

Funaria hygrometrica

+

Sphagnum magellanicum

+

+
+

+

Sphagnum palustre

+

+

Sphagnum squarrosum

+

Chiloscyphus profundus

+

Sphagnum subsecundum

+

Mnium hornum

+

Sphagnum teres

+

Pellia sp.

+

Sphagnum warnstorÞi

+

Philonotis fontana

+

Straminergon stramineum

+

Tetraphis pellucida

+

WarnstorÞa exannulata

+

Plagiomnium afÞne

+

Plagiomnium ellipticum

+

Plagiothecium curvifolium

+

Š

Š
Š

Dicranum polysetum

Hypnum cupressiforme

ohrožení

Š

Dicranum scoparium

Chiloscyphus coadunatus

leg.

LR-nt
Š

+
LR-nt
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druhové bohatosti se tedy neobejde bez pravidelného tradičního obhospodařování. V současnosti je značná část rašelinných biotopů pravidelně kosena a stav těchto porostů
je velmi dobrý. Na části suchých trávníků byla obnovena
pastva ovcí a její vliv se zdá být také velmi pozitivní. Pravidelně obhospodařovaná společenstva jsou velmi zachovalá a druhově pestrá. Vyskytují se zde početné populace
řady zvláště chráněných druhů. Zajistit pokračování obou
typů managementu je nezbytné nejen pro udržení současného stavu, ale na řadě míst také pro zastavení degradace
společenstev nebo zlepšení jejich současného stavu.
Velmi žádoucí je zajistit pravidelné kosení lučních
pramenišť zejména v západní části rezervace. SpeciÞcká
společenstva otevřených lučních pramenišť jsou velmi
citlivá k zarůstání a k jejich udržení je nutné pravidelné
narušování. Jedná se o stanoviště v současné krajině velmi
vzácná, a je tedy žádoucí vegetaci sv. Cardamino-Montion
v rezervaci zachovat.
Dále by bylo velmi vhodné rozšíření pravidelného managementu na plochy z dominancí Deschampsia cespitosa. Společenstva nejsou doposud invadována žádnými nežádoucími či nepůvodními druhy a obnovení pravidelného
managementu by mohlo postupně zvýšit jejich druhovou
pestrost a zároveň zabránit další degradaci území zejména
šířením nebezpečných expanzních druhů (Calamagrostis
epigejos).
Zvláště v severovýchodní a výchovní části rezervace je
nutná pravidelná prořezávka náletu Betula pendula, Picea
abies a Frangula alnus k udržení bezlesého charakteru
území a zachování rašelinných společenstev.
Významným problémem zůstává likvidace biomasy.
Pokosená biomasa je odnášena na hromady umístěné
většinou v podrostu a na okraji skupin náletových dřevin
nebo mokřadních vrbin přímo na území rezervace. Zvláště
nevhodné je vytváření hromad na v současnosti neobhospodařovaných porostech nebo dokonce na okrajích kosených porostů. Akumulace biomasy může do budoucna mít
významný eutroÞzační a následně ruderalizační efekt na
okolní společenstva, který se na některých místech začíná
již projevovat. Je velmi žádoucí skladování biomasy na
území rezervace zastavit, či výrazně omezit.

SUMMARY
Floristic and vegetation investigations of the studied
area were conducted. Overall, a total of 223 species of
vascular plants, 77 of which were found for the Þrst time.
Twenty species of vascular plants from the Czech Red List
(Procházka 2001) were found. The occurrence of three endangered taxa (Antennaria dioica, Carex diandra, Montia
hallii), eleven vulnerable species and six taxa categorized
as lower risk were recorded. The distribution of some of
them are shown on the map. Only a few alien species were
observed in the locality. Altogether 57 taxa of bryophytes
were recorded and two rare species from the Red List of
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Bryophytes (Kučera et Váňa 2003) were found (Sphagnum
inundatum, Sphagnum warnstorÞi). The map of the actual
vegetation shows the distribution of plant communities.
The reserve contains well-preserved communities of all.
Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Caricion fuscae,
Caricion rostratae and Violion caninae.
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Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi
na Třebíčsku
Occurrence of broad-leaved semi-dry grasslands of the Bromion alliance close to village Nová Ves,
district of Třebíč (Czech Republic)
DAVID ZELENÝ
Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, CZ – 611 37 Brno, e-mail: zeleny@sci.muni.cz
Abstract: The aim of this paper is to describe the occurrence of broad-leaved semi-dry grasslands of the Bromion alliance, distributed on a patch of
crystalline dolomitic limestone north of Nová Ves (district of Třebíč, south-western Moravia, Czech Republic). In the study area, vegetation of the
Bromion alliance reaches the upper altitudinal limits of its distribution, and is supported mainly by the speciÞc geological substrate and the direct
connection of the area with the Jihlava river valley (in the past, this connection may have played an important role in plant migration). Broad-leaved
grassland vegetation of this area was classiÞed to the association Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957, within the Bromion alliance.
Species composition of this vegetation is in sharp contrast with the composition of acidophilous grasslands occupying similar habitats in the surrounding areas of acidic metamorphic substrate, which are represented mainly by the associations of Sedo-Scleranthetea class and Koelerio-Phleion
alliance. Notes on phytogeographically interesting species are included.
Key words: broad-leaved semi-dry grasslands, Bromion, Carlino acaulis-Brometum erecti, south-western Moravia, phytogeographically interesting
species.

ÚVOD
Ostrůvek krystalických vápenců severně od Nové
Vsi (okres Třebíč) je území v botanické literatuře téměř
nepovšimnuté, přestože za povšimnutí stojí – jde totiž
o lokalitu celé řady zajímavých baziÞlních a xerotermních
druhů, které zde rostou izolovaně za hranicí spojitého
areálu svého výskytu. Na přítomnost xerotermních rostlin
v okolí Nové Vsi v krátkosti upozorňuje Suza (1930, 1933)
a rozšíření některých druhů odsud uvádí i Šmarda (1963).
Většina těchto druhů je součástí vegetace širokolistých
suchých trávníků, jejíž výskyt v oblasti přesně kopíruje
roztroušené maloplošné výchozy krystalického vápence.
Cílem tohoto příspěvku je podat fytocenologický popis
této vegetace spolu s krátkým komentářem k nálezům
některých fytogeograÞcky významnějších druhů.

METODIKA
Studované území krystalického vápence se nachází
mezi vesnicemi Nová Ves a Číhalín (asi 7,5 km severozápadně od Třebíče), v jihovýchodní části Českomoravské
vrchoviny. FytogeograÞcky spadá do fytochorionu č. 67
Českomoravská vrchovina, jeho výškové rozpětí je 445–
505 m n. m. a klimaticky se řadí do mírně teplé oblasti
(MT5) s průměrnými teplotami v lednu –4 až –5°C, v červenci 16 až 17°C, se srážkovým úhrnem ve vegetačním
období (duben–září) 350 až 450 mm a v zimním období
(říjen–březen) 250 až 300 mm (Quitt 1971).
Terénní průzkum probíhal v sezónách 2003 a 2005
(v prvním roce v rámci projektu NATURA 2000, Zelený
2003). Na subjektivně vybraných stanovištích jsem zapsal
fytocenologické snímky podle metodiky curyšsko-montpellierské školy (pro odhad abundance a pokryvnosti jsem

použil sedmičlennou Braun-Blanquetovu stupnici). GeograÞcké souřadnice snímkovaných ploch, získané pomocí
terénního přístroje GPS, jsou uvedeny v systému WGS-84.
Osm zapsaných fytocenologických snímků (tab. 1) je uloženo v České národní fytocenologické databázi (Chytrý
et Rafajová 2003). Doplňující údaje o rozšíření některých
komentovaných druhů jsem získal kromě literatury také
ve ßoristické kartotéce a v herbáři Muzea Vysočiny Třebíč
(ZMT).
Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Klíče ke
květeně České republiky (Kubát et al. 2002), názvy syntaxonů jsou sjednoceny podle Vegetace České republiky I.
(Chytrý 2007).

POZNÁMKA KE GEOLOGICKÉ STAVBĚ ÚZEMÍ
Podle regionálně geologického členění náleží studovaná
oblast k západomoravské větvi pestré série moldanubika,
tvořené biotitickými pararulami až migmatity s hojnými
polohami kalcitických až dolomitických mramorů (krystalických dolomitických vápenců s malou příměsí silikátů
a obsahem MgO až 20 hm. %), doprovázené vápenosilikátovými horninami, ojedinělými tmavými amÞbolity
a horninami s graÞtem. Svou geologickou rozmanitostí
tato oblast kontrastuje s jednotvárným územím třebíčského masivu přiléhajícím na východě, tvořeného tmavými
žulosyenity mladopaleozoického stáří (Veselá et al. 1987,
Veselá 1989), jejichž výskyty jsou dobře patrné na kamenných stavbách, zejména typických tmavých vesnických
stodolách, základech starých chalup nebo žulosyenitových
sloupcích v plotech. Výskyt mramorů v oblasti severně
od Nové Vsi má charakter jednak větších poloh (lom severně od obce), jednak menších, čočkovitě protažených
těles o mocnosti jen několika metrů, v minulosti těžených
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roztroušenými malými lomy – některé z nich jsou dnes už
zcela zasuté a v terénu je prozrazují jen zahliněné odvaly
s hojnými úlomky metakarbonátů. Mramory tvoří často
i součást kamenitých eluvií, deluviálních hlín a výchozů
v polích, na kterých je vyvinutá jen mělká půda.

VEGETACE ŠIROKOLISTÝCH TRÁVNÍKŮ ASOCIACE CARLINO ACAULIS-BROMETUM ERECTI
V nové monograÞi Vegetace ČR (Chytrý 2007) je použita pozměněná koncepce dosavadního pojetí klasiÞkace
širokolistých trávníků, která respektuje fytocenologické
zvyklosti okolních zemí – původně šířeji pojatý svaz
Bromion byl rozdělen na svazy Cirsio-Brachypodion,
zahrnující kontinentálněji laděnou vegetaci, a vlastní Bromion, který má suboceanický charakter a postrádá většinu
kontinentálních a submediteránních druhů. Snímky vegetace trávníků na vápencích v okolí Nové Vsi (tab. 1) je
možné klasiÞkovat do asociace Carlino acaulis-Brometum
erecti, která je řazena do svazu Bromion (v úzce chápaném
pojetí). Tato asociace zaujímá v rámci vegetace širokolistých trávníků pozici na konci ekologického gradientu,
směřujícího do vyšších, chladnějších a srážkově bohatších
oblastí, kde je její výskyt vázaný na karbonátové půdy
(i když vzácně se vyskytuje i v termofytiku, kde obsazuje
svahy severní orientace – viz Chytrý et al. 2007). V rámci
variability asociace přestavují studované porosty variantu
na mělčích, sušších a živinami chudších stanovištích; dominuje v nich Festuca rupicola, zatímco Brachypodium
pinnatum je spíše vzácné a Bromus erectus chybí. Nápadný je také výskyt druhů Melica transsilvanica, Verbascum
chaixii subsp. austriacum, Cerinthe minor a Medicago
falcata, které se mimo studované území v porostech této
asociace vyskytují vzácně.
Asociace Carlino acaulis-Brometum erecti výrazně
kontrastuje svým složením s vegetací acidoÞlních úzkolistých trávníků, které rostou na podobných, avšak
nebazických stanovištích v okolních oblastech tvořených
kyselými horninami – v bezprostředním okolí jsou to
biotitické pararuly a migmatity, tvořící součást pestré
série moldanubika, dále na východ je výrazně vyvinuta na
žulosyenitech třebíčského plutonu. Zde je vegetace acidoÞlních trávníků zastoupena asociacemi ze svazu Hyperico
perforati-Scleranthion perennis (as. Polytricho piliferiScleranthetum perennis a Jasiono montanae-Festucetum
ovinae), na mělkých narušovaných půdách terofytních vegetací svazu Arabidopsion thalianae (as. Festuco ovinaeVeronicetum dillenii) a vzácněji se vyskytují i porosty ze
svazu Koelerio-Phleion phleoidis asociací Viscario vulgaris-Avenuletum pratensis (Chytrý et al. 1997, Zelený
ined.). Od zmíněné acidoÞlní vegetace se širokolisté baziÞlní trávníky liší:
1) druhy, které se v acidoÞlních trávnících většinou nevyskytují: Cerinthe minor, Euphorbia waldsteinii, Fragaria viridis, Medicago falcata, Melampyrum arvense;
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2) vyšší dominancí druhů společných s acidoÞlními
trávníky: Centaurea scabiosa, Festuca rupicola, Helianthemum grandißorum subsp. obscurum, Koeleria pyramidata, Poa angustifolia ad.;
3) teplomilnými druhy, které se běžně vyskytují v okolních teplejších oblastech v xerotermních trávnících na různých substrátech a v okolí Nové Vsi rostou zřejmě hlavně
díky přítomnosti vápenců: Bupleurum falcatum, Melica
transsilvanica, Scabiosa ochroleuca;
4) absencí druhů charakteristických pro acidoÞlní trávníky: Agrostis vinealis, Festuca ovina subsp. guestfalica,
Hieracium pilosella, Jasione montana, Lychnis viscaria,
Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Trifolium arvense nebo terofyty jako Arabidopsis thaliana, Veronica
dillenii a V. verna.
Podobný typ vegetace širokolistých trávníků, jaký se
vyskytuje u Nové Vsi, je znám také z opuštěného vápencového lomu u Krasonic (jz. od Želetavy, okres Jihlava,
pravý břeh Želetavky západně od Maškova mlýna). Lokalita je podobná jednak geograÞckou dispozicí (vápencové
území přímo napojené na říční údolí), jednak výskytem
několika fytogeograÞcky zajímavých rostlin – vedle druhů
jako Bupleurum falcatum, Cerinthe minor, Fragaria viridis, Salvia verticillata, Scabiosa ochroleuca, Seseli annuum jsem zde na podzim roku 2004 ověřil výskyt asi desítky jedinců Orobanche lutea, který zde sbírala Houzarová
(leg. 1983) a Švarc (in Chán et al. 2001), a zřejmě nově
jsem zde nalezl desítky jedinců druhu Muscari comosum.

KOMENTÁŘ K VÝSKYTU FYTOGEOGRAFICKY
VÝZNAMNĚJŠÍCH DRUHŮ
Maloplošné a izolované výchozy krystalických vápenců
se většinou vegetačně příliš výrazně neprojevují, populační
dynamika jejich ßóry se zřejmě (i přes silný antropogenní
vliv) řídí pravidly teorie ostrovní biogeograÞe – vložka krystalického vápence funguje jako ostrov v kyselém moři okolních metamorÞtů, podobně jako se chovají výchozy jiných
chemicky extrémních hornin (např. hadců). Pravděpodobnost výskytu druhu adaptovaného na tyto extrémní edaÞcké
poměry je pak ovlivněna velikostí a izolovaností ostrova od
„pevniny“ – velkoplošného zdroje jejich diaspor. Nahloučení výskytu krystalických vápenců spolu s příhodnou pozicí
v blízkosti migračního koridoru představovaného údolím
řeky Jihlavy je proto podle mého názoru hlavním důvodem
přítomnosti řady fytogeograÞcky zajímavých rostlinných
prvků; pro některé z nich se s ohledem na jejich celkové
rozšíření jedná o poměrně izolovanou lokalitu.
Následuje přehled několika zajímavějších druhů se
stručným komentářem k současnému a historickému rozšíření (všechny uvedené herbářové sběry jsou z Muzea
Vysočiny Třebíč – ZMT):
Acinos arvensis – nalezena ojediněle na skalách vápencového lomu u Nové Vsi; v okolí se vyskytuje roztroušeně
v suchých trávnících na vápnitém i nevápnitém substrátu.

Acta rerum naturalium 2: 39–44, 2006

Bupleurum falcatum – roztroušeně ve vegetaci širokolistých trávníků. Na Třebíčsku roztroušeně na bazickém
i kyselém substrátu, nejbližší lokality v okolí Číchova (leg.
Ondráčková 1978, leg. Houzarová 1983) a Bransouz (leg.
Ondráčková 1987), roztroušeně kolem Třebíče (Třebíč-Nehradov – leg. Skryja 1981; Poušov – leg. Jičínský 1920,
leg. Bařinková 1962; naproti Řípovskému mlýnu – sine
coll. 1948; Třebíč-Líští – leg. Veselský 1934; Račerovice
– sine coll. 1974; Pocoucov – sine coll. 1950; Ptáčovský
kopeček – sine coll. 1977), hojně ve středním Pojihlaví
a Pooslaví.
Cerinthe minor – v území stále poměrně častý druh
(uvádí Suza 1930, sbírala ho zde Ondráčková, leg. 1974);
nejbližší lokality udávány z okolí Třebíče – Poušovská
stráň a Krajíčkova stráň (leg. Jičínský 1924 a 1925), dále
po proudu Jihlavy v oblasti Mohelna, na vápencích v okolí
Ketkovic na Oslavě a také v opuštěném vápencovém lomu
u Krasonic v údolí Želetavky (leg. Houzarová 1983). Těžiště jeho výskytu leží v termofytiku, kde roste na nejrůznějších substrátech, zatímco mimo nejteplejší oblasti se
vyskytuje téměř výlučně na vápenci (Sutorý 1998).
Cyclamen purpurascens – nalezen v podrostu lískového křoví cca 100 m východně od fytocenologického snímku č. 4 (tab. 1), ověřena byla také lokalita na Číhalínském
kopci; jde o alpský migrant, který se v území vyskytuje
roztroušeně na několika lokalitách, které představují
hranici jeho rozšíření směrem k severozápadu. Zatímco
v centrální oblasti Praebohemika brambořík nevykazuje
výraznou preferenci k substrátu, ve výše položených
oblastech na okraji svého areálu upřednostňuje bazické
půdy.
Euphorbia waldsteinii (syn. E. virgata) – v území se
druh vyskytuje roztroušeně, nebyl ale zřejmě dosud uváděn; v okolí je znám od Jackova u Moravských Budějovic
(leg. Šmarda 1996), od Jemnice z údolí Menhartického
potoka (leg. Ondráčková 1985) a od Studence u železniční
trati (leg. Ondráčková 1985). Šmardova mapa (Šmarda
1963) uvádí hojnější rozšíření až ve středním Pojihlaví
a Pooslaví.
Melampyrum arvense – dnes roste ojediněle na několika lokalitách ve studovaném typu vegetace širokolistých
trávníků; dříve se vyskytoval hojně jako polní plevel
v obilovinách (Štech 2000) a také Suza (1933) ho z okolí
Nové Vsi uvádí z polí.
Melica transsilvanica – v území roste roztroušeně
v méně zapojených širokolistých trávnících; jde o pontický geoelement, který se vyskytuje roztroušeně podél zaříznutých údolí na jihovýchodním okraji Českého masivu.
V údolí Jihlavy je hojný ještě u Třebíče, dále proti proudu
se vyskytuje ojediněle – zasahuje do údolí Brtnice na skály za Rokštejnem (Růžička et Zlámalík 1998) a končí na
Zaječím skoku u Jihlavy. Z okolí Nové Vsi ho uvádí Suza
(1930, 1933).
Orobanche elatior – druh nalezen ve třech exemplářích
parazitujících na Centaurea scabiosa (GPS N 49°15´33,3ý,
E 15°48´00,4ý, 473 m n. m., v blízkosti fytocenologického
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snímku č. 3 – tab. 1); v území ho sbíral Jičínský (leg. 1932),
podle Suzy (1933) ho odsud uvádí i Veselský. Nejbližší lokalitou je Číchov (PP Na skaličce, leg. Ondráčková 1978),
další jsou až v teplejších oblastech středního Pojihlaví.
Salvia verticillata – roztroušeně roste ve vegetaci širokolistých trávníků; druh zde sbíral už Jičínský (leg. 1932)
a uvádí ho odsud Suza (1930, 1933). Nejbližší lokality:
Chlum u Bransouz (leg. Rambousková 1972), Svatoslav
(leg. Neuhäusl a Neuhäuslová-Novotná 1968–1969),
Chlístov (leg. Ondráčková 1974) a Číchov (sine coll. 1972),
pak až Třebíč (pod železničním mostem, leg. Dvořák 1906
a leg. Zeibert 1912).
Scabiosa ochroleuca – ve vegetaci širokolistých trávníků roste v území hojně; o tom, že hlaváč bledožlutý zasáhl
západní část Třebíčska „zajímavým ostrovem Nová Ves
– Přibyslavice na Jihlavce“ píše už Suza (1933). Druh
zasahuje víceméně souvislým rozšířením z termofytika
podél Jihlavy až k Vladislavi, kde dosud roste hojně na
skalách nad tratí ve vegetaci acidoÞlních trávníků svazu
Koelerio-Phleion; z bližšího okolí je udáván z Hajného
kopce u Přibyslavic (Suza 1930).
Veronica teucrium – ve studovaném území vzácně
v podrostu lískového křoví (cca 100 m východně od fytocenologického snímku č. 4). Z území nebyl tento druh
udáván; nejbližší lokality jsou zřejmě až ve středním Pojihlaví a Pooslaví.
Následují druhy, které jsou z území udávané, ale jejich
výskyt se mi nepodařilo ověřit:
Prunus fruticosa – Suza (1934) uvádí lokalitu „mezi
Novou Vsí a Číhalínem (vápenc. ostrůvek)“; nález pod Číhalínským kopcem uvádí Ondráčková (1974).
Caucalis platycarpos – dříve hojný archeofyt, dnes
vzácný. Suza (1933) ho uvádí z polí od Číhalína.
Helichrysum arenarium – Suza (1930) ho z oblasti uvádí s poznámkou „na vápencovém podkladu viděl jsem jej
na Třebíčsku poprvé, na drolinách žulových obecný jev“.
Smil písečný je dnes silně ohrožený druh, který zaznamenal v nedávné minulosti výrazný úbytek lokalit; dodnes se
roztroušeně vyskytuje v malých populacích v rozvolněné
vegetaci acidoÞlních trávníků v oblasti třebíčského plutonu (Štech 2004, Zelený ined.).

ZÁVĚR
Vegetace suchých širokolistých trávníků v okolí Nové
Vsi dnes představuje, stejně jako v jiných oblastech, relikt
dřívější kulturní krajiny. Podobně jako acidoÞlní úzkolistá
vegetace trávníků v okolí závisel její vznik a přetrvání na dlouhotrvajícím managementu (pasení a kosení)
a změnou lidského obhospodařování krajiny je odsouzena
k zániku. Tento zánik má většinou podobu expanze klonálních trav (třtina, ovsík, pýr) a zarůstání křovím (trnka
a růže). Vlastně je až s podivem, že tato degradace probíhá
poměrně pomalu a dodnes se zachovalo několik druhově
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bohatých porostů (vesměs dokumentovaných snímkovým
materiálem v této práci), ve kterých se vyskytuje celá řada
druhů udávaných odsud i v minulosti. Otázkou je, jaké vegetační typy se v průběhu příštích desetiletí na současných
stanovištích vyvinou – snímky publikované v této studii
by mohly v budoucnu posloužit jako srovnávací materiál
pro zachycení těchto vegetačních změn.
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Tab. 1: Fytocenologické snímky vegetace širokolistých trávníků asociace Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957.
Tab. 1: Phytosociological relevés of broad-leaved grassland vegetation of association Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957.
Číslo snímku / Relevé No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Plocha snímku / Relevé area (m 2)

16

16

16

16

16

15

16

16

Nadm. výška / Altitude (m)

449

454

472

495

505

464

458

430

Orientace / Aspect (°)

356

286

30

179

234

213

190

0

Sklon / Slope (°)

30

17

5

25

35

35

10

0

Pokryvnost E2 / Cover E2 (%)

0

0

0

0

0

2

0

0

Pokryvnost E1 / Cover E1 (%)

100

55

100

98

85

75

90

85

Pokryvnost E0 / Cover E0 (%)

30

45

10

10

5

10

5

15

Pokryvnost obnažené horniny / Cover bare rock (%)

0

20

0

1

1

0

0

1

Datum / Date

27/08

27/08

27/08

01/09

01/09

19/06

19/06

19/06

Rok / Year

2004

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

Diagnostické druhy / Diagnostic species (ass. Carlino acaulis-Brometum erecti)
E1

Festuca rupicola

3

2

3

2

4

3

4

3

Centaurea scabiosa

2

2

2

2

2

2

2

2

Helianthemum grandißorum subsp. obscurum

1

r

1

+

+

r

.

2

Sanguisorba minor

1

+

1

.

+

1

1

1

Achillea millefolium agg.

r

+

1

+

1

.

.

+

Koeleria pyramidata

2

1

2

.

1

.

.

1

Brachypodium pinnatum

r

r

.

.

.

.

.

.

Scabiosa ochroleuca

1

1

+

.

+

.

.

1

1

Konstantní druhy / Constant species (ass. Carlino acaulis-Brometum erecti)
E1

Fragaria viridis

+

+

1

1

2

1

1

Knautia arvensis

1

.

+

+

1

r

1

1

Poa angustifolia

1

.

4

4

2

2

+

+

Securigera varia

1

.

1

1

1

+

1

.

Arrhenatherum elatius

1

.

1

1

1

1

.

.

Hypericum perforatum

.

r

.

r

.

r

r

.

Galium album subsp. album

.

1

1

+

+

.

.

.

Galium verum

2

+

.

.

.

+

.

.

Carlina acaulis

2

.

+

.

.

.

.

+

Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga

1

r

.

.

1

.

.

.

Plantago media subsp. media

1

.

r

.

.

.

.

+

Linum catharticum

.

r

.

.

.

.

.

1

Ostatní druhy / Common species
E2
E1

Cornus sanguinea

.

.

.

.

.

1

.

.

Rosa sp.

.

.

.

.

.

1

.

.

Medicago falcata

+

+

2

2

2

2

3

3

Asperula cynanchica

+

+

+

.

+

+

r

+

Melampyrum arvense

.

+

r

+

r

.

.

+

Verbascum chaixii subsp. austriacum

.

.

+

2

1

2

1

.

Elytrigia repens

.

.

+

1

1

.

+

r

Melica transsilvanica

.

.

.

1

+

2

+

.

Euphorbia waldsteinii

.

.

r

.

1

.

r

+

Thymus pulegioides

+

+

.

.

1

.

.

1

Phleum phleoides

.

2

1

.

+

2

.

.

Leontodon hispidus

+

+

.

.

.

.

.

r

Silene vulgaris

.

.

+

.

+

1

.

.

Potentilla Þliformis

.

.

.

.

.

r

+

r

Calamagrostis epigejos

.

.

r

.

+

.

.

1

Cerinthe minor

.

.

.

+

+

2

.

.
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Tab. 1: Pokračování
Tab. 1: Continuation
Číslo snímku / Relevé No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Plocha snímku / Relevé area (m 2)

16

16

16

16

16

15

16

16

Nadm. výška / Altitude (m)

449

454

472

495

505

464

458

430

Orientace / Aspect (°)

356

286

30

179

234

213

190

0

Sklon / Slope (°)

30

17

5

25

35

35

10

0

Pokryvnost E2 / Cover E2 (%)

0

0

0

0

0

2

0

0

Pokryvnost E1 / Cover E1 (%)

100

55

100

98

85

75

90

85

Pokryvnost E0 / Cover E0 (%)

30

45

10

10

5

10

5

15

Pokryvnost obnažené horniny / Cover bare rock (%)

0

20

0

1

1

0

0

1

Datum / Date

27/08

27/08

27/08

01/09

01/09

19/06

19/06

19/06

Rok / Year

juv:

2004

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

Potentilla heptaphylla

.

r

.

.

r

.

.

r

Echium vulgare

.

.

.

.

.

1

r

.

Falcaria vulgaris

.

.

+

+

.

.

.

.

Trifolium montanum

.

.

1

.

.

.

.

r

Euphorbia esula

.

.

.

.

.

+

+

.

Vincetoxicum hirundinaria

.

.

1

.

.

.

.

+

Centaurea stoebe

.

.

.

.

r

+

.

.

Salvia verticillata

.

.

.

.

1

+

.

.

Poa compressa

.

1

.

.

.

.

1

.

Tragopogon pratensis

.

.

.

+

.

.

.

+

Carex caryophyllea

.

.

.

.

.

+

.

+

Achillea setacea

.

.

.

.

.

.

1

+
.

Dactylis glomerata

.

.

.

.

1

r

.

Hypochaeris radicata

+

r

.

.

.

.

.

.

Prunus spinosa

1

+

1

+

1

.

+

+

Rosa sp.

1

.

.

.

1

.

.

+

Quercus petraea

+

.

.

+

+

.

.

.

Cornus sanguinea

.

.

.

.

+

.

+

.

Druhy vyskytující se jen v jednom snímku / Species occurring in one relevé only:
E2: Cornus sanguinea 6: 1; Rosa sp. 6: 1;
E1: Agrimonia eupatoria 1: +; Anthericum ramosum 1: r; Anthyllis vulneraria 1: r; Allium oleraceum 1: r; Briza media 1: 3; Campanula rotundifolia
agg. 1: +; Viola collina 1: +; Carlina vulgaris 2: r; Daucus carota 2: +; Sedum acre 2: r; Veronica prostrata 2: r; Vicia sp. 2: +; Allium vineale 4: r; Astragalus glycyphyllos 4: 1; Camelina microcarpa 4: r; Fallopia convolvulus 4: +; Galeopsis ladanum 4: r; Vicia hirsuta 4: +; Arenaria serpyllifolia 5:
r; Carex sp. 5: r; Acinos arvensis 6: r; Convolvulus arvensis 6: 1; Galium album 6: +; Rubus fruticosus agg. 6: +; Silene nutans 6: +; Trifolium medium
6: r; Galium pumilum 7: +; Koeleria macrantha 7: 2; Avenula pubescens 8: r; Festuca pratensis subsp. pratensis 8: r; Plantago lanceolata 8: r;
Juv.: Rhamnus cathartica 8: +; Rubus sp. 3: +.
Hlavičkové údaje snímků / Relevé header data:
číslo snímku (číslo snímku uloženého v České národní fytocenologické databázi); lokalita; habitat; geologický substrát; GPS souřadnice: E zeměpisná délka; N zeměpisná šířka; ± odchylka v přesnosti měření v metrech; číslo v terénním zápisníku. / Relevé number (number of the relevé as stored
in Czech national phytosociological database); locality; habitat; geological substrate; GPS position: E latitude; N longitude; ± measuring bias in
meters; Þeld number.
1 (555434); Nová Ves (Třebíč), 0,9 km SSZ od obce, u cesty od zemědělského podniku do údolí Číhalínského potoka; suchá mez; krystalický vápenec; E 15°47´51,8ý; N 49°15´23,8ý; ± 5 m; 36/04.
2 (555435); Nová Ves (Třebíč), 0,9 km SSZ od obce; suchý trávník na kamenité stráni; krystalický vápenec; E 15°47´48,1ý; N 49°15´23,5ý; ± 5 m; 37/04.
3 (555436); Nová Ves (Třebíč), 1,1 km S od obce; suchý trávník na mezi v poli; krystalický vápenec; E 15°48´01,7ý; N 49°15´33,6ý; ± 5 m; 38/04.
4 (555437); Nová Ves (Třebíč), 1,1 km S od obce; suchý trávník na mezi; krystalický vápenec; E 15°48´21,2ý; N 49°15´34,3ý; ± 5 m; 39/04.
5 (555438); Nová Ves (Třebíč), cca 1,35 km SSV od obce; suchý trávník na mezi; krystalický vápenec; E 15°48´27,7ý; N 49°15´41,7ý; ± 5 m; 40/04.
6 (555479); Nová Ves (Třebíč), u polní cesty do Číhalína cca 1,35 km SSV od obce; suchý trávník na stráni u cesty; krystalický vápenec; E 15°48´24,1ý;
N 49°15´42,2ý; ± 5 m; 23/05.
7 (555480); Nová Ves (Třebíč), remízek v poli cca 1,2 km S od obce; suchý trávník na stráni; krystalický vápenec; E 15°48´16,4ý; N 49°15´38,2ý;
± 6 m; 24/05.
8 (555481); Nová Ves (Třebíč), remízek v poli cca 1,1 km S od obce; suchý trávník; krystalický vápenec; E 15°48´01,5ý; N 49°15´33,8ý; ± 6 m; 25/05.
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Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V
Interesting records of butterßies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V
JAN ŠUMPICH1), IVO DVOŘÁK 2), MAREK DVOŘÁK3), JIŘÍ MORAVEC4), ZDENĚK LAŠTŮVKA5),
PETR MÜCKSTEIN6)
Biologické centrum AV ČR – Entomologický ústav, Branišovská 31/1160, CZ – 370 05 České Budějovice; e-mail: jansumpich@seznam.cz;
Vrchlického 29, CZ – 586 01 Jihlava; e-mail: ivo.dvorak@post.cz; 3 Smrčná 144, 588 01 Smrčná; e-mail: dvorak.mark@seznam.cz; 4 Březinova
117, CZ – 586 01 Jihlava; 5 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Zemědělská 1, CZ
– 613 00 Brno; e-mail: last@mendelu.cz; 6 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39,
CZ – 591 01 Žďár nad Sázavou; e-mail: petr.muckstein@schkocr.cz
1
2

Abstract: Several rare and sporadically occurrent species of moths in the Bohemian-Moravian Highlands are noted. It seems that some of them are
recently expanding in the Czech Republic (Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763), Ostrinia palustralis (Hübner, 1796), Colias erate (Esper, 1805),
Apatura ilia (Den.et Schiff., 1775) and Callopistria juventina (Stoll, 1782)). The new records of Apamea illyria Freyer, 1846 conÞ rm that the species
is strictly associated with beech forests in the highest sites of the Bohemian-Moravian Highlands.
Key words: faunistic, Lepidoptera, Czech Republic, Central Europe.

Předložený příspěvek volně navazuje na předchozí
práce autorů (Šumpich 1993, Šumpich et al. 1998, 1999,
2005), které shrnují významnější faunistické nálezy motýlů z území Českomoravské vrchoviny.
Přehled použitých zkratek: NPR – národní přírodní
rezervace, PR – přírodní rezervace, PP – přírodní památka, ČMV – Českomoravská vrchovina, leg. – sbíral, det.
– určil, coll. – uložil, observ. – pozoroval, ex. – exemplář,
jedinec, gen. prep. – druh byl určen na základě preparátu
ektodermálních genitálií.
Lepidoptera
Gelechiidae
Chionodes luctuellus (Hübner, 1793)
Horský druh makadlovky, na ČMV byl dosud zjištěn
pouze velmi vzácný výskyt na dářských rašeliništích
(Šumpich 2006). Housenka je oligofágní na Pinaceae.
Materiál: Bohemia or.: Staré Ransko, NPR Ransko
680 m n. m. [6361], 20. 6. 2006, 1 ex., J. Šumpich leg., det.
et coll.; Moravia mer.: Klátovec, NPR Zhejral, 680 m n. m.
[6757], 30. 6. 1999, 1 ex., J. Šumpich leg., det. et coll., Bílý
Kámen, 550 m n. m., [6559], 17. 6. 2003, 1 ex., I. Dvořák
leg., det. et coll.
Pyralidae
Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
V České republice lokálně rozšířený, avšak vzácný druh
zavíječe (Sterneck et Zimmermann 1933). Opakované zjištění na ČMV v roce 2006 a zároveň nálezy na nových českých lokalitách (G. Elsner, ústní sdělení) naznačují, že druh
se v českých zemích recentně šíří. Nový druh pro ČMV.
Materiál: Bohemia or.: Česká Bělá [6360], 14. 8. 2006,
1 ex., J. Šumpich leg., det. et coll.; Moravia mer.: Švařec,

NPR Švařec, 380 m n. m. [6464], 28. 7. 2006, 1 ex., I. Dvořák leg., det. et coll.
Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
Typizační druh zachovalých mokřadů, na ČMV poprvé
zjištěn u Hlinska v roce 1994 (Šumpich 2001a), dosavadní
známé faunistické údaje z ČMV shrnují Dvořák et Šumpich (2005). Z území Moravy uvádí výskyt druhu už Skala (1912–1913), v Čechách byl objeven až v roce 1987 ve
Stráži pod Ralskem (Liška et Skyva 1991). V posledních
letech byl zjištěn na řadě míst v Čechách i na Moravě (cf.
Vávra et al. 1996, Laštůvka 1994) a je zřejmé, že druh se
ve střední Evropě šíří. S tímto populačním trendem souvisí i řada recentních nálezů na ČMV.
Materiál: Bohemia or.: Sobíňov, PR Niva Doubravy,
530 m n. m. [6260], 28. 5. 2003, 1 ex., Z. Laštůvka leg.,
det. et coll.
Pieridae
Colias erate (Esper, 1805)
Žluťásek, který se do střední Evropy rozšířil až v poslední době; na území České republiky poprvé zjištěn počátkem
90. let minulého století (Stiova 1991, Petrů et Böhm 1991).
Z ČMV jej poprvé uvádí Šumpich et Dvořák (1995), a to
z české i moravské strany. Z posledních let byl výskyt publikován pouze ze Železných hor (Šumpich 2001a). Narozdíl
od nálezů na ČMV v polovině 90. let 20. století (Šumpich et
Dvořák 1995) se zdá, že v současnosti se zde druh vyskytuje pouze jednotlivě a spíše vzácně (cf. též Šumpich 2001a).
Materiál: Bohemia or.: Studnice u Hlinska, 650 m n. m.
[6261], 21. 8. 1995, P. Mückstein leg. et coll., J. Šumpich
det., Lipnice nad Sázavou, PR Kamenná trouba, 550 m
n. m. [6358], 13. 8. 1997, 1 ex., Česká Bělá [6360], 14. 8.
2003, 1 ex., J. Šumpich leg. et det., coll. Muzem Vysočiny
Jihlava; Moravia occ., Herálec, 680 m n. m. [6362], 23. 8.
1995, P. Mückstein leg. et coll., J. Šumpich det.
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Lycaenidae
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Na ČMV velmi lokální a spíše vzácný druh, z ČMV dosud uváděn pouze z okolí Střížova na Jihlavsku (avšak bez
bližších fenologických údajů) (Šumpich et Dvořák 1998).
Materiál: Bohemia or.: Česká Bělá [6360], 28. 9. 1997, 5
ex., J. Šumpich observ.; Moravia mer.: Střížov, PR Údolí Brtnice, 500 m n. m. [6660], 5. 9. 1995, 2 ex., 27. 8. 1997, 1 ex.,
1. 9. 1997, 1 ex., 19. 9. 1997, 1 ex., I. Dvořák leg., det. et coll.
Nymphalidae
Apatura ilia (Den. et Schiff., 1775)
V České republice značně rozšířený druh, avšak především v nižších polohách (cf. Vrabec 2002). Z tohoto důvodu je na ČMV velmi lokální a vzácný (cf. Šumpich 2001a).
V posledních letech, především v roce 2006, zaznamenal
druh (zřejmě vlivem extrémně teplého léta) výrazný populační vzestup a byl souběžně pozorován na řadě míst
ČMV, často ve více jedincích.
Materiál: Bohemia or.: Srní u Hlinska, 510 m n. m. [6261],
19. 7. 2006, 1 ex., P. Mückstein observ.; Bohemia mer.: Pacov, Křešín, 510 m n. m. [6455], 28. 6. 2006, 1 ex., M. Dvořák
observ.; Moravia mer.: Matějov, břeh Matějovského rybníka
[6461], 26. 7. 2006, 2 ex., Nové Veselí, hráz Veselského
rybníka [6461], 24. 7. 2006, 1 ex., Žďár nad Sázavou, hráz
rybníka Mikšovec [6461], 13. 7. 2006, 2 ex., Budeč, lokalita
Babín [6461], 20. 7. 2006, 1 ex., Borovnice, niva Svratky
[6363], 2. 8. 2006, 1 ex., P. Mückstein observ., Kostelec
u Jihlavy, 519 m n. m. [6658], 25. 7. 2006, 2 ex., Luka nad
Jihlavou, 440 m n. m. [6660], 26. 7. 2006, 1 ex., I. Dvořák observ., Vysoká u Jihlavy, 608 m n. m. [6659], 7. 7. 2006, 1 ex.,
J. Šumpich, I. Dvořák, M. Dvořák et J. Moravec observ.
Melitaea didyma (Esper, 1779)
Teplomilný druh charakteristický pro různé typy suchých trávníků a skalních stepí. V České republice druh
znatelně ustupuje ze svých bývalých lokalit, v současné
době obývá pouze oblasti českého a moravského termofytika (cf. Hula et Beneš 2002). Na ČMV byl velmi hojně
zjištěn na mohelenské hadcové stepi (cf. Povolný 1945,
1954), kde se vyskytuje až do současnosti. Zjištění v severovýchodní části ČMV je velmi významné nejen z hlediska faunistiky motýlů ČMV, ale i z hlediska současného
rozšíření druhu v rámci celé České republiky.
Materiál: Moravia mer.: Štěpánov nad Svratkou, PP
U Hamrů, 350 m n. m. [6464], 15. 7. 2005, 1 ex., I. Dvořák
observ., 5. 7. 2006, 5 ex., I. Dvořák leg. (1 ex. coll.) et det.,
1 ex. coll. J. Moravec.
Geometridae
Thera vetustata (Den. et Schiff., 1775)
Charakteristický horský druh vázaný na smrk a jedli,
přičemž jedli výrazně upřednostňuje (cf. Reiprich 2001).
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Z ČMV tuto píďalku uvádí pouze Schmöger et al. (1995)
a Šumpich (1995, 2001b). Dosavadní nálezy v zájmovém
území jsou situovány do nejvyšších poloh ČMV a nová
zjištění s touto výškovou preferencí korespondují.
Materiál: Bohemia or.: Smrčná, 640 m n. m. [6559], 2.
6. 2005, 1 ex., 13. 6. 2006, 1 ex., M. Dvořák leg., det. et
coll.; Moravia mer.: Třešť, NPR Velký Špičák, 730 m n. m.
[6658], 16. 6. 2006, 1 ex., J. Moravec leg., det. et coll.
Noctuidae
Callopistria juventina (Stoll, 1782)
V České republice velmi lokální druh, jehož těžiště výskytu se nachází ve východních Čechách (Maršík et Mikát
1997); v této práci jsou uvedeny i ekologické nároky druhu a jeho dosavadní známé rozšíření v České republice. Na
Moravě byl znám pouze ze starších nálezů (cf. Elsner et
Titz 1976), v roce 2005 však byl zjištěn nedaleko Kladerub nad Oslavou (PR Údolí Oslavy a Chvojnice) (Šumpich
et al. 2006). Tímto nálezem byl potvrzen jeho výskyt na
Moravě; následné zjištění v NPR Švařec potvrzuje tendenci recentního šíření druhu na Moravě. Oba nálezy navíc
nekorespondují s ekologickými nároky druhu, a totiž
s výskytem živné rostliny, kterou je kapradina Pteridium aquilinum. Recentní šíření druhu bylo zaznamenáno
i v Čechách (V. Vrabec, G. Elsner, osobní sdělení).
Materiál: Moravia mer.: Švařec, NPR Švařec, 380 m
n. m. [6464], 28. 7. 2006, 1 ex., J. Šumpich leg., det. et
coll.
Hydraecia ultima Holst, 1965
Velmi vzácný druh, jehož výskyt v České republice byl
publikován až v roce 1973 (Novák et Spitzer 1973), a to
z jižních a severních Čech a severní Moravy. Na ČMV
je dosud k dospozici jediný doklad z Pavlova u Herálce
z roku 1969 (Schmöger et al. 1990). Uvedený (byť starší)
sbírkový doklad významně rozšiřuje poznání o výskytu
nejen na ČMV, ale i v rámci celé České republiky.
Materiál: Bohemia or.: Raňkov u Chotěboře [6259], 9.
7. 1975, 1 ♂ (gen. prep.), J. Pešek leg., M. Dvořák det. et
coll.
Apamea illyria Freyer, 1846
Charakteristický druh bučin (většinou horských), jehož
rozšíření na ČMV ale i v rámci České republiky shrnuli
Šumpich et al. (1998), další nálezy z ČMV doplňují Šumpich et al. (1999). Výsledky recentních lepidopterologických průzkumů přirozených bučin ČMV přinášejí i další
údaje o výskytu této můry. Potvrzuje se, že druh na ČMV
obývá pouze nejvyšší polohy, z hlediska stanovištních preferencí jednoznačně upřednostňuje přirozené bučiny.
Materiál: Bohemia or.: Staré Ransko, NPR Ransko
680 m n. m. [6361], 20. 6. 2006, 1 ex., J. Šumpich leg., det.
et coll., Smrčná, 640 m n. m. [6559], 28. 5. 2005, 1 ex., 13.
6. 2006, 1 ex., 18. 6. 2006, 1 ex, Štoky, PP Vysoký kámen,
650 m n. m. [6559], PR Vysoký Kámen, 15. 6. 2006, 16 ex,
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26. 6. 2006, 4 ex., M. Dvořák leg., det. et coll.; Moravia
mer.: Třešť, NPR Velký Špičák, 730 m n. m. [6658], 16. 6.
2006, 1 ex., J. Moravec leg., det. et coll.
V příspěvku uvádíme výskyt jedenácti, většinou vzácných a sporadicky se vyskytujících druhů motýlů z území
Českomoravské vrchoviny. Četnější nálezy některých
z uvedených druhů pravděpodobně indikují jejich (sub-)
recentní šíření v České republice (Heliothela wulfeniana,
Ostrinia palustralis, Colias erate, Apatura ilia a Callopistria juventina). Příspěvek dále přibližuje výskyt několika
převážně horských druhů (Chionodes luctuellus, Thera
vetustata, Apamea illyria), jejichž výskyt na ČMV je typický a dokumentuje horský charakter některých biotopů
v nejvyšších polohách. Doklad druhu Hydraecia ultima
je významným faunistickým údajem pro celou Českou
republiku.
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The Þrst record of Garsaultia gigantonympha (Acari, Acaridae)
on Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae)
První nález Garsaultia gigantonympha (Acari, Acaridae) u Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae)
KLÁRA TICHÁ
Abstract: The occurrence of the hypopus of acarid mite Garsaultia gigantonympha (Vitzthum, 1920) on the body of the myrmicine ant Temnothorax
crassispinus (Karavajev,1926) was recorded for the Þ rst time. Owing to the scarcity of these Þ ndings (17 colonies in 2 localities from more than 500
colonies originating from Czech, Moravian and Slovak populations), it is likely that this phenomenon is quite rare and local in distribution.
Key words: Temnothorax, Garsaultia, mite, myrmecophily.
Abstrakt: V práci je poprvé popsán výskyt roztoče Garsaultia gigantonympha (Vitzthum, 1920) na těle myrmicinního mravence Temnothorax
crassispinus (Karavajev, 1926). Vzhledem k malému počtu nálezů (u 17 kolonií na 2 lokalitách z více než 500 prozkoumaných kolonií pocházejících
z českých, moravských a slovenských populací) se pravděpodobně jedná o vzácný lokální jev.

INTRODUCTION

RESULTS AND DISCUSSION

The bodies of ants provide special microhabitats for a variety of ectosymbionts. Myrmecophilous mites are the foremost representatives among ectosymbiont species in terms
of sheer numbers of individuals (Holldöbler et Wilson 1990).
Ectosymbiont mites have been studied mainly in the formicine genera Lasius Fabricius, 1804 and Formica Linnaeus,
1758 (see e. g. Janet 1897 a, b; Wasmann 1902; Wheeler
1910, Samšiňák 1960), and in Eciton Latreille, 1804 army
ants (see e. g. Rettenmeyer 1960). In the myrmicine ants,
they have been investigated in genera Aphaenogaster Mayr,
1853, Crematogaster Lund, 1831 and Tetramorium Mayr,
1855 (see Hunter 1964, Kistner 1982). There are scarce data
for the genus Temnothorax Mayr, 1861, the ant group which
is currently the centre of interest of many myrmecologists.
The present paper reports the Þrst Þnding of a hypopus
of the acarid mite Garsaultia gigantonympha in the myrmicine ant Temnothorax crassispinus.

Garsaultia gigantonympha was found in 17 colonies of
Temnothorax crassispinus (7 colonies collected on 7. 6.
1991, Motol; 3 colonies collected on 4. 6. 2002, Motol; 6
colonies collected on 2. 6. 2002, Motol and 1 colony collected on 11. 9. 2005, Hrotovice). From 1 to 20 hypopuses
of this mite were located on the thorax and/or abdomen of
ants. The mites occurred mostly in queens, but were also
found in workers. Other stages have not been found. The
hypopuses were immobile on the ant body, but they were
able to walk after removal. They were notable for their
resistance against low temperature. Four individuals were
still alive after 20 minutes exposition to −18 °C.
Occurrence of Garsaultia gigantonympha on Temnothorax crassispinus appears to be rare and local. More than
550 colonies of T. crassispinus have been explored since
1988, originating from the Czech Republic and Slovakia
(localities Praha, Mělník, Mohelno, Hrotovice, Znojmo
and Piešťany) (Tichá 1992, 2002; Tichá unpubl.; Tichá
et Štys 2002). Garsaultia gigantonympha has been found
only in the cases described above.
The discovery of unknown stages of Garsaultia gigantonympha and the exploration of their biology is an important task for future research.

MATERIAL AND METHODS
Temnothorax crassispinus is a small myrmicine ant
(workers about 2 mm, queen 3−4 mm). Its colonies regularly contain several dozen individuals, which establish
their nests in small cavities, such as pieces of rotten wood,
acorns and other material lying on the ground. This species inhabits mainly deciduous, mixed and pine woods of
the temperate zone. Garsaultia gigantonympha is an acarid mite known only from a deutonymhal stage (O´Connor
2002; Türk et Türk 1957). It has been found on the genus
Camponotus Mayr, 1861 (cf. Samšiňák, pers. comm.) and
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) (cf. Türk et Türk 1957).
Information about this mite is scarce.
Date of collection: 7. 6. 1991, 4. 6. and 2. 7. 2002, 11. 9.
2005 (lgt. Tichá, det. Samšiňák, coll. Muzeum Vysočiny
Jihlava)
Localities: Czech Republic, Praha − Motol (5952), Hrotovice (6862)
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Tmavozelená barva láká ovádovité (Diptera: Tabanidae)
Dark green colour as an attractant for horseßies (Diptera: Tabanidae)
OLDŘICH ARNOŠT FISCHER
Boří 3, CZ – 644 00 Brno-Útěchov, e-mail: o.a.Þscher@svscr.cz
Abstract: Females of Þve horseßy (Diptera: Tabanidae) genera (8 species), which attacked people working at four localities of the PLA Žďárské vrchy on June 24th, 2005, were attracted mostly by the dark green work trousers of one member. No chemical attractants were used. A total of 72 horseßies were captured. The eudominant species (77.8 %) was Tabanus bromius Linnaeus, 1758, dominant species were Hybomitra lundbecki Lyneborg,
1959 (8.3 %) and Hybomitra micans (Meigen, 1804)(5.5 %), the subdominant species was Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776)(2.8 %) and recedent
species were Glaucops hirsutus (Villers, 1789)(1.4 %), Hybomitra kaurii Chvála et Lyneborg, 1970 (1.4 %), Haematopota crassicornis Wahlberg,
1848 (1.4 %), and Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)(1.4 %). Most (95.8 %) of the horseßies were captured in the afternoon. The observation
was repeated in Prštice near Brno on July 3rd, 2005 and Brno-Soběšice on July 30th, 2005, where ten females of T. bromius and one T. bromius, three
Tabanus glaucopis Meigen, 1820 and one H. pluvialis were caught, respectively.
Key words: biting ßies, visual attractivity, Czech Republic.

Samice ovádů se při naletování na hostitele řídí zrakem
a čichem (Krinski 1976). Toho se využívá při vývoji pastí
na ovády. Ovádi napadají častěji zvířata s tmavou srstí než
zvířata se světlou srstí (Konstantinov et Uljanov 1988),
a proto bývá optickým lákadlem objekt černé barvy, který
připomíná pasoucí se zvíře s tmavou srstí, jako je tomu
u SkuÞnovy pasti a pasti Manitoba (Chvála et al. 1980).
Stanové pasti mají černý lem, který ovády přivábí. Ovádi
hledající místo k sání po něm přelezou ke světlému středu
pasti, v němž hledají cestu ke světlu. Na tmavý lem se již
většinou nevrátí a zůstanou v pasti (Chvála et. al 1980,
Pavlova 1985). Sasaki (2001) dosáhl dobrých výsledků při
vábení ovádů do pastí NG2G černé, modré a rudé barvy
a Mihok (2002) a Mihok et al. (2006) do pastí Nzi s různými kombinacemi těchto barev.
Tato práce vznikla jako vedlejší produkt odonatologického
průzkumu v CHKO Žďárské vrchy, kdy bylo náhodně pozorováno hromadné naletování samic ovádů na tmavozelené
pracovní kalhoty jednoho z účastníků. Tito ovádi byli chyceni, determinováni a bylo vyhodnoceno jejich zastoupení.
Odchyt ovádů probíhal 24. června 2005 mezi 9.30
a 17.30 na čtyřech lokalitách (tab.1). Ovádi byli chyceni
síťkou o průměru 30 cm, usmrceni parami octanu etylnatého, vypreparováni a určeni (dle Chvála et al. 1980). Index
dominance (D) byl vyjádřen jako procentuální složení společenstva ovádů v CHKO Žďárské vrchy (Hanel et Zelený
2000). Podle vypočtených hodnot dominance byly zaznamenané druhy ovádů rozděleny do pěti tříd dominance (I
–V) podle Laštůvky et Krejčové (Laštůvka et Krejčová
2000): na druhy eudominantní (I), tvořící více než 10 %
vzorku, na druhy dominantní (II), tvořící 5,1–10 % vzorku,
na druhy subdominantní (III), tvořící 2,1–5,0 % vzorku, na
druhy recedentní (IV), tvořící 1,0–2,0 % vzorku a na druhy
subrecedentní (V), tvořící méně než 1,0 % vzorku.
Celkem bylo odchyceno 72 samic ovádů náležejících do
5 rodů a 8 druhů (tab. 2). Ovádi hromadně naletovali pouze
na tmavozelené kalhoty pracovního oděvu, kdežto na ostatní
části oblečení (šedozelené tričko) jen ojediněle. Eudominant-

ním druhem byl Tabanus bromius Linnaeus, 1758, dominantními druhy byly Hybomitra lundbecki Lyneborg, 1959 a H.
micans (Meigen, 1804), subdominantním druhem Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776) a recedentními druhy byli
Glaucops hirsutus (Villers, 1789), Hybomitra kaurii Chvála
et Lyneborg, 1970, Haematopota crassicornis Wahlberg,
1848 a H. pluvialis (Linnaeus, 1758). Subrecedentní druhy
se v souboru nevyskytly. Nejvyšší počet ovádů (36 jedinců)
byl chycen na lokalitě 4 (Zlámanec). Většina ovádů (95,8 %)
byla chycena odpoledne na lokalitách 3 a 4 (tab. 2).
Většina zaznamenaných druhů se běžně vyskytuje
v Čechách i na Moravě (Chvála 1997). Faunisticky významný je především nález reliktního horského druhu
Glaucops hirsutus (cf. Ježek et Ježková 1978).
Ovádi napadají hostitele většinou za horkého počasí.
Z tohoto důvodu bylo zřejmě naletování ovádů na kalhoty
málo početné dopoledne (lokality 1 a 2) (tab. 2), zatímco
odpoledne (lokality 3 a 4), kdy teplota vzduchu přesáhla
30 °C, bylo velmi intenzívní (tab. 2). To se shoduje s výsledky Krčmara (Krčmar 2004), který chytil nejvíce T.
bromius a H. pluvialis při teplotách 20–31,5 °C. Vzhledem
k tomu, že 24. 6. 2005 byly kalhoty vlhké, bylo pozorování
opakováno se suchými a čistými kalhotami. Opakování
proběhlo 3. 7. 2005 mezi 13.15–13.30 na lokalitě Prštice
(6864) na vlhké louce u potoka Šatavy a 30. 7. 2005 mezi
10.15–11.30 na lokalitě Brno-Soběšice (6765) na lesní
cestě u potoka. Na lokalitě Prštice bylo chyceno deset T.
bromius a na lokalitě Brno-Soběšice byli chyceni tři Tabanus glaucopis Meigen, 1820, jeden T. bromius, a jedna H.
pluvialis. Proto zřejmě, alespoň u uvedených druhů, nebyla příčinou naletování ovádů na kalhoty vlhkost.
Předložená práce by mohla posloužit při vývoji pastí
na ovády, kde se zelená barva nepoužívá, neboť se o ní
předpokládá, že je hojně zastoupena v terénu zejména na
zelených částech rostlin. Tmavozelená barva pracovního
oděvu však není barva přírodní, nýbrž barva uměle připravená. Je to výrazná barva, která se v přírodě běžně nevyskytuje, a zřejmě proto ovády láká.
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Fischer: Tmavozelená barva láká ovádovité (Diptera: Tabanidae)

Tab. 1: Přehled zkoumaných lokalit. NPR = národní přírodní rezervace, PP = přírodní památka, J = jih, S = sever, V = východ, Z = západ. V kulatých
závorkách je uvedeno číslo čtverce síťového mapování, v hranatých závorkách hodiny sběru.
Tab. 1: List of investigated localities. NPR = National Nature Reserve, PP = Nature monument, J = south, S = north, V = east, Z = west. Number of
grid mapping squares in parentheses, sampling hours in square brackets.
No.

Lokalita a doba sběru
Description of the locality and time of the collection

1
2
3
4

Radostín (6361) 1 km SV, NPR Radostínské rašeliniště, 618–622 m n m.; rašeliniště [9.30–10.30]
Hlinsko (6261) 0,5 km SV, PP Ratajské rybníky, 590–600 m n. m.; soustava tří menších rybníků, kolem vlhké slatinné louky [11.00–12.30]
Hamry nad Sázavou (6461) 2,5 km SZ, Křižní rybník, 580 m n. m.; litorály s rašeliníky (Sphagnum spp.) a další mokřadní vegetací [13.30–15.00]
Vortová (6261) 0,6 km J, PP Zlámanec, 620 m n. m.; rybník obklopený rašelinnými loukami a lesem, dobře vyvinutý litorál s vodní a mokřadní vegetací, porosty rašeliníků (Sphagnum spp.) [15.30–17.30]

Tab. 2: Druhy a počty samic ovádů chycených 24. 6. 2005 v CHKO Žďárské vrchy.
Tab. 2: Species and numbers of horseßy females captured on June 24th, 2005 in PLA Žďárské vrchy.
Druhy

Lokality

Celkové počty jedinců

Species

Localities

Total numbers of individuals (D)

Glaucops hirsutus (Villers, 1789)

1

2

3

4

0

0

1

0

1 (1,4 %)

Hybomitra kaurii Chvála et Lyneborg, 1970

0

0

1

0

1 (1,4 %)

Hybomitra lundbecki Lyneborg, 1959

1

0

3

2

6 (8,3 %)

Hybomitra micans (Meigen, 1804)

0

0

0

4

4 (5,5 %)

Tabanus bromius Linnaeus, 1758

0

0

28

28

56 (77,8 %)
1 (1,4 %)

Haematopota crassicornis Wahlberg, 1848

0

1

0

0

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)

1

0

0

0

1 (1,4 %)

Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776)

0

0

0

2

2 (2,8 %)

Celkové počty jedinců na lokalitách

2

1

33

36

72 (100 %)

D – index dominance (%) / index of dominancy (%)
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Batrachofauna severovýchodní části okresu Jihlava
Amphibians in the north-east part of Jihlava county
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Abstract: This paper presents results of a study having three objectives. The Þ rst was to document the current distribution of amphibians in the north-east part of Jihlava county. The second was phenological observations of the species Triturus alpestris, Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis,
Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana lessonae and Rana temporaria in four localities (ponds of Nadějov, Řehořov, Vidlák pond and the ponds of
Kamenice) over a whole year. The third was biometrical measures of body proportions of the population samples of two species (Bufo bufo and Rana
temporaria) at two localities (Panský pond by Kamenice, Vidlák pond near Meziříčko) for the purpose of estimating values of body proportions and
their ratios in local populations.
Mapping amphibian distribution was conducted from 2000 to 2005 over the whole area of interest by the „Method of three inspections“. Phenological observations were based on inspections of the selected localities in season minimally once a week (usually more often) and noting all species
of amphibians. The beginning activity in a given year, the beginning and Þ nish of mating, when eggs were laid, time of larval hatching, and the
Þ rst metamorphic individual in given year were also recorded. Trapping of amphibians in order to measure morphological traits was pursued either
manually or by plankton net in 2003.
Twelve species of amphibians were documented in the north-east part of Jihlava county: Triturus alpestris, Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Hyla arborea, Rana arvalis, Rana temporaria, Rana lessonae and Rana klepton esculenta.
The survey also established the vertical dispersal of interesting amphibians in this part of Jihlava county (for example species Bombina bombina,
Bufo viridis and Pelobates fuscus). Phenological observations were also registered (except for common data in agreement with the literature) several noteworthy results, especially data concerning time of the Þ rst metamorphose juvenile amphibians in a given year. Biometrical measurements
showed the relatively high intrapopulation variability of body proportions and their ratios by both following species. Meaningful differences from
data in the literature were found for the ratios L/Lc, Lc/Dro and Lc/Spp for Bufo bufo and in body proportion L and ratios Lc/L, Ltc/Lc and Dro/Lc
for Rana temporaria.
Key words: amphibians, biometry, Bohemia-Moravian Highlands, distribution, faunistic, phenology, Jihlava’s county, occurrence.

ÚVOD
Tento článek presentuje výsledky práce, jejímž cílem
bylo zjistit aktuální rozšíření obojživelníků v severovýchodní části okresu Jihlava, provést fenologická pozorování vybraných druhů obojživelníků na několika lokalitách
v tomto území v průběhu roku a biometrická měření dvou
vybraných druhů za účelem stanovení odhadů hodnot tělesných proporcí a jejich poměrů v místních populacích.
V severovýchodní části okresu Jihlava, stejně jako v celém okrese Jihlava, nebylo nikdy v minulosti souhrnné
mapování rozšíření obojživelníků prováděno. K dispozici
jsou pouze údaje získané víceméně nahodilými pozorováními, z nichž většina je uložena v kartotéce Muzea Vysočiny Jihlava (Muzeum Vysočiny 1970–2005). Mapováním
rozšíření obojživelníků se v bývalém Československu
zabývali např. Adolph (1922), Štěpánek (1949) a Opatrný
(1978), rozšířením druhu Hyla arborea Moravec (1992).
Pouze rozšíření „zelených“ (vodních) skokanů pak komentuje Kux (1975). Všechny údaje týkající se pozorování
v České republice od roku 1960 až do současnosti shrnul
ve své práci Moravec (1994a). V regionu jižní Moravy, do
které podle dřívějšího členění ČR spadá i zájmové území,
prováděli mapování Mikátová et al. (1989). Rozšíření obojživelníků komentoval ve své práci o zvířeně Českomoravské vrchoviny Canon (1927), recentnější údaje získané
mapováním na některých vybraných lokalitách v jižní
části okresu Jihlava pak shrnul Doležal (2001). Poznámky
k rozšíření některých druhů v okrese Jihlava také uvádí

Baruš et al. (1992). Poznatky o obojživelnících okrajové
části Českomoravské vrchoviny, a to podhůří Žďárských
vrchů, publikoval Miles (1970). Vertikální rozšíření obojživelníků v bývalém Československu popisuje Zavadil
(1993).
Souhrnné mapování rozšíření obojživelníků na Jihlavsku bylo zahájeno v roce 2000 a organizuje ho základní
organizace ČSOP Jihlava. Předpokládané ukončení tohoto
projektu je v roce 2006. Některé dílčí poznatky z mapování jsou uvedeny v publikaci ČSOP (2002) a ČSOP (2004),
v roce 2003 pak byl uveřejněn předběžný komentovaný
seznam obojživelníků na Jihlavsku, vycházející z mapování (Maštera 2003). Všechny údaje doposud získané mapováním jsou společně se všemi staršími dostupnými daty
obsaženy v databázi pozorování obojživelníků v okrese
Jihlava (Maštera 2000–2005) a jsou k dispozici k nahlédnutí u autora tohoto článku. Po ukončení mapování bude
publikována souhrnná práce o obojživelnících Jihlavska,
která bude shrnovat data získaná recentním mapováním
a také všechna starší publikovaná i doposud nepublikovaná data.
Data o rozšíření obojživelníků v severovýchodní části
okresu Jihlava byla v letech 2003 až 2005 získána v rámci
projektů grantového programu ČSOP Ochrana biodiverzity, Þnančně podporovaného Ministerstvem životního
prostředí ČR.
Předkládaná práce je pro přehlednost rozdělena na tři
části, které reprezentují jednotlivé řešené problematiky,
tj. 1. Rozšíření obojživelníků v SV části okresu Jihlava, 2.
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Fenologická pozorování a 3. Biometrická měření. Každá
z těchto částí obsahuje vlastní metodiku, výsledky a diskusi.

CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Základní údaje
Zájmové území se nachází v kraji Vysočina v severovýchodní části okresu Jihlava. Zaujímá rozlohu přibližně
220 km2 a pokrývá katastrální území třiceti obcí. Severně,
východně a jižně vymezuje toto území okresní hranice,
na jihozápadě tvoří hranici řeka Jihlava a Kozlovský potok. Západní hranice je dána okraji katastrálních území
Kozlov, Jamné, Ždírec a Dobronín. Na území zasahuje 7
kvadrátů (6459, 6460, 6559, 6560, 6561, 6660, 6661) resp.
17 kvadrantů (6459d, 6460c, 6460d, 6559b, 6559d, 6560a,
6560b, 6560c, 6560d, 6561a, 6561c, 6660a, 6660b, 6660c,
6660d, 6661a, 6661c) síťové mapy zavedené k mapování
rostlin a živočichů v ČR (Slavík 1971, Buchar 1982). Vymezení pomocí souřadnic je od 49°20’08‘‘ s.š. na jihu po
49°32’35’’ s.š. na severu, a od 15°36’22’’ v.d. na západě po
15°51’28’’ v.d. na východě.
Přírodní poměry
Geomorfologicky patří území do Hercynského systému,
provincie Česká vysočina, Českomoravské subprovincie
a oblasti Českomoravská vrchovina. Centrální část náleží
k celku Křižanovská vrchovina, podcelku Brtnická vrchovina a okrsku Řehořovská pahorkatina s nejvyšším bodem
Řehořovským vrchem (645 m n. m.). Na řece Jihlavě u Přímělkova se pak nachází nejnižší bod celé oblasti (428 m n.
m.). Východní část patří taktéž k celku Křižanovská vrchovina a do podcelku Bítešská vrchovina. Severovýchodní okraj tvoří okrsek Arnolecké hory s nejvyšším bodem
celé oblasti Havlinou (706 m n. m.). Protáhlá sníženina
podél horního toku říčky Balinky a začínající na úpatí
Arnoleckých hor potom náleží k okrsku Měřínská kotlina.
Zbytek území spadá pod celek Hornosázavská pahorkatina. Malá severní část náleží k podcelku Havlíčkobrodská
pahorkatina a okrsku Přibyslavická pahorkatina. Západní
část patří k podcelku Jihlavsko-sázavská brázda. Od západu sem zasahují dva okrsky, Dobronínská pánev a Beranovský práh (Demek et al. 1987).
Z geologického hlediska je centrální část (Řehořovská
pahorkatina) tvořena na západě rulami a žulami, v severní a východní části se pak nachází výběžek třebíčského
plutonu tvořeného žulami a syenodiority. Měřínská kotlina má rulové podloží, při úpatí Arnoleckých hor jsou
uloženy sedimenty. Vlastní Arnolecké hory se skládají
z ruly a syenitu. Přibyslavická pahorkatina je tvořená
rulami s pruhy amÞbolitů, Dobronínská pánev biotitickými a kordieritickými rulami s pozůstatky sedimentů
neogenní říční a jezerní sítě. Beranovský práh je budován
biotitickými rulami a syenitem jihlavského masívu, místy
s pliocenními sedimenty (Demek et al. 1987).
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Z půd má největší zastoupení typická kyselá varieta
kambizemě. Nivy potoků jsou tvořeny typickými glejemi,
roztroušeně v krajině se vyskytují primární pseudogleje
a luvizemě (okolí Nadějova). Významné jsou také podzolové půdy v jehličnatých lesích. Dobronínská pánev je na
povrchu pokrytá sprašovými hlínami (MZe et MŽP 1991).
Většina území patří do mírně teplé klimatické oblasti
s průměrnou roční teplotou 6 až 7 °C. Vyšší teplota je
v údolí Jihlavy a v okolí Polné (7 až 8 °C). V tomto případě jde rovněž o mírně teplou klimatickou oblast. Na hřebeni Arnoleckých hor je průměrná teplota nižší (5 až 6 °C),
což ho řadí do chladné klimatické oblasti. Roční srážkový
úhrn je v rozmezí 600 až 700 mm, přičemž na vegetační
období připadá 350 až 450 mm (na hřebeni Arnoleckých
hor 500 až 600 mm) a na zimní 250 až 300 mm (Arnolecké hory 350 až 400 mm) (Quitt 1975, Květoň et al. 1999a,
Květoň et al. 1999b).
Vzhledem k tomu, že zde probíhá hlavní evropské
rozvodí, je oblast odvodňována jak do Černého, tak do
Severního moře. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou na
severu Šlapanka (úmoří Severního moře), na jihu Jihlava
a Balinka (úmoří Černého moře). Důležité je také velké
množství převážně menších rybníků, které účelně zadržují
vodu v krajině. V naprosté většině případů jde o průtočné
rybníky budované na potocích a jejich pramenech.
Ve sledovaném území se nacházejí tři zvláště chráněná
území, a to v kategorii přírodní památka. Jedná se o Pahorek u Vržanova, Jersínskou stráň a Prosenku (Čech et al.
2001, Čech et al. 2002).
Mezi další zoologicky i botanicky významná území patří nadějovské rybníky, řehořovské nádrže, rybník Vidlák,
janovické a ochozské rybníky, jersínský rybník, řehořovský a nadějovský potok, rybník Nikl, Rychtářský rybník
a kamenické rybníky.

1. Rozšíření obojživelníků v SV části okresu Jihlava
MATERIÁL A METODIKA MAPOVÁNÍ
Mapování rozšíření obojživelníků jsem prováděl v letech 2000 až 2005 v celém zájmovém území „Metodou tří
kontrol“. Jedná se o částečně modiÞkovanou metodu podle
Doležala (Doležal 2001).
Snahou je navštívit každou lokalitu několikrát tak, aby
byla zachycena vrcholná fáze rozmnožování všech potencionálně se vyskytujících druhů a také zhruba v polovině
období larválního vývoje.
První kontrolní termín spadá do období rozmnožování
„zemních skokanů“, tj. první až druhá dekáda v dubnu. Je
prováděn v odpoledních a večerních hodinách vizuálně
a odposlechem svolávacích hlasů samců Rana temporaria,
Rana arvalis, Rana dalmatina a Bufo bufo.
Druhý kontrolní termín je uskutečňován taktéž ve večerních a odpoledních hodinách, v první až druhé dekádě
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května se zaměřením na další rozmnožující se druhy – Pelobates fuscus, Hyla arborea, Bombina bombina, Bombina
variegata, Bufo viridis, Bufo calamita, Triturus alpestris,
Triturus cristatus a Triturus vulgaris. Odposlech je doplňován vyhledáváním ocasatých obojživelníků systematických prosvětlováním vodního sloupce silnou halogenovou
svítilnou. Tato metoda je však limitována průhledností
vody.
Poslední kontrolu je vhodné provést v červnu, a to jak
ve večerních, tak i v denních hodinách. Zaznamenáván je
především komplex „vodních skokanů“ (Rana esculenta
synklepton), a dále druhů Bombina bombina, Bombina variegata a Hyla arborea. Poslední termín je navíc využíván
ke zjišťování přítomnosti larev (zejména rody Triturus,
Bombina a Bufo, druhy Hyla arborea a Pelobates fuscus).
Na sledovaných vodních plochách jsou systematicky prolovovány mělčiny s litorálními porosty pomocí sítě (popis
viz dále).
Touto metodou lze prokázat všechny druhy obojživelníků, kteří se na lokalitě vyskytují. Termíny vhodné pro
jednotlivé kontroly jsou stanoveny pro klimatické podmínky na Českomoravské vrchovině, tj. pro střední polohy
(kolem 500 m n. m.). V případě použití metody např. v nížinách či v horách je nutné termíny kontrol odpovídajícím
způsobem posunout.
Mapování je vhodné provádět za oblačného až jasného
počasí a za dobrých povětrnostních podmínek (neplatí
úplně pro odlov larev). Zatažená obloha (s deštěm) způsobuje často nižší aktivitu obojživelníků a silný vítr výrazně zhoršuje poslech svolávacích hlasů u žab. Za těchto
zhoršených podmínek může dojít k přehlédnutí některých,
a někdy i všech druhů na lokalitě.
Speciální metodiku vyžaduje mapování druhu Salamandra salamandra. Přítomnost je zjišťována vyhledáváním v letním období, a to jednak dospělců v listnatých
nebo smíšených lesích (zejména po deštích) a také larev
v potocích. Touto metodou lze taktéž prokázat některé
další druhy obojživelníků (např. Triturus spp.).
Jednotlivé druhy jsem na lokalitách zaznamenával většinou vizuálně a akusticky, a dále determinací všech nalezených (snůšky) nebo odchycených (larvy) vývojových
stádií. Pro určování pulců (determinační znaky jsou často
na ústních discích) jsem používal terénní botanické lupy se
zvětšeními 10x a 20x. U skupiny Rana esculenta synklepton („zelení“ skokani) a zástupců rodu Triturus bylo v některých případech nutné provádět i odchyty dospělců pro
přesnou determinaci druhů. Odchyt jsem prováděl ručně
nebo pomocí planktonní síťky o hloubce 55 cm, upevněné
na železném rámu o průměru 26 cm. K němu je připevněna teleskopická laminátová tyč délky 205 cm. Výskyt jsem
v mnoha případech fotograÞcky dokumentoval.
Plošné rozšíření jednotlivých druhů v zájmovém území
jsem vyhodnotil procenty obsazených kvadrantů (z celkových šestnácti; kvadrant 6559d nebyl do tohoto hodnocení zahrnut kvůli minimálnímu přesahu do zájmového
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území), kvadrátů (z celkových sedmi) a také procenty
obsazených katastrálních území (z celkových třiceti). Toto
poslední číslo udává relativně nejpřesnější údaj o plošném
rozšíření.
Pro všechny druhy jsem stanovil kategorie, odrážející
jejich plošné rozšíření a odhady početnosti na lokalitách
v severovýchodní části okresu Jihlava. Podle nich jsem
druhy roztřídil na velmi vzácné (< 5 % plošného rozšíření
z hlediska katastrálních území), vzácné (5–24 %), méně
běžné (25–49 %), běžné (50–74 %) a obecně rozšířené
druhy (> 75 %). Spolu s procentuálním rozšířením jsem
zhodnotil též odhad početnosti každého druhu v oblasti,
který mohl určitou kategorii posunout směrem nahoru či
dolů. Výsledné rozšíření jednotlivých druhů jsem zakreslil
do mapy zájmového území s výjimkou druhů vyskytujících se pouze na jediné lokalitě (T. cristatus, B. bombina,
R. arvalis). Výskyt druhů jsem zobrazil na mapách pomocí několika symbolů:

! – výskyt v letech 2000 až 2005 (prokázané nebo pravděpodobné rozmnožování)

# – výskyt v letech 2000 až 2005 (neprokázané rozmnožování)

? – sporný údaj o výskytu v letech 2000 až 2005
$
$ – výskyt v letech 1980 až 1999
$ – výskyt před rokem 1980

Nadřazenost symbolů výskytu je shora dolů, tj.:
Pokud na některé lokalitě bude např. znám výskyt z let
1980 až 1999 a také z roku 2002 s prokázaným rozmnožováním, pak lokalita obdrží symbol ! ; pokud bude např.
znám z lokality sporný výskyt z roku 2003 a zároveň vý?.
skyt v roce 1990, pak lokalita obdrží symbol $
Jako lokality s prokázaným nebo pravděpodobným rozmnožováním jsem hodnotil lokality s pozorováním většího množství adultních jedinců (obvykle nad 10), snůšek,
larev či juvenilních jedinců.
Jako nejvýznamnější lokality pro jednotlivé druhy v zájmovém území jsem hodnotil lokality s největším počtem
pozorovaných adultních a subadultních jedinců, nebo
lokality s největším počtem zjištěných snůšek, larev či
juvenilních jedinců.
Všechny dostupné záznamy o pozorování obojživelníků
v zájmovém území jsou obsaženy v elektronické databázi
ČSOP Jihlava (Maštera 2000–2005) a případným zájemcům jsou k dispozici k nahlédnutí u autora tohoto článku.
Použité zkratky a vysvětlivky
ad. – adultní, anonymus – neznámý pozorovatel, AOPK – Agentura
ochrany přírody a krajiny, ČNR – Česká národní rada, ČSOP – Český
svaz ochránců přírody, ex. – exemplář = adultní jedinec (pokud není
uvedeno jinak), et al. – a kolektiv, F – samice (femina), juv. – juvenilní
(tohoroční) = metamorfovaný, kap. – kapitola, kl. – klepton, km – kilometry, k. ú. – katastrální území, m – metry, M – samec (masculus),
m n. m. – metrů nad mořem, min. – minimálně (nejméně), MŽP
– Ministerstvo životního prostředí, n – počet všech jedinců uvedeného
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druhu, nM – počet samců, nF – počet samic, pozor. – pozorování; ryb.
– rybník(y), S, J, V, Z – světové strany, subad. – subadultní (nedospělý),
SV – severovýchod, ?? – sporný údaj
Vysvětlivky k tabulce 1:
JI – kategorie hodnotící výskyt druhu na Jihlavsku, tj. v okrese Jihlava
(Maštera 2003):
RN – druh recentně neprokázaný
not conÞrmed at present
VV – druh velmi vzácný
very rare
VZ – druh vzácný
rare
MB – druh méně běžný
less common
B – druh běžný
common
S – druh sporný (spolehlivě neprokázaný) questionable
SV – kategorie hodnotící výskyt druhu v severovýchodní části okresu
Jihlava:
VV – druh velmi vzácný
very rare
VZ – druh vzácný
rare
MB – druh méně běžný
less common
B – druh běžný
common
OR – druh obecně rozšířený
generally distributed
CR – kategorie ochrany v České republice; podle Vyhlášky ČNR 395/
1992 Sb., přílohy III (MŽP 1992):
KO – druh kriticky ohrožený
critically endangered
SO – druh silně ohrožený
strongly endangered
O – druh ohrožený
endangered
Vysvětlivky k tabulkám 3–14:
x̄ – průměrná hodnota vzorku populace
SE – střední chyba průměru vzorku populace
SD – směrodatná odchylka
CV – variační koeÞcient
R max – maximální hodnota ve vzorku
R min – minimální hodnota ve vzorku
g1 – šikmost
g2 – špičatost

mean
standard error of mean
standard deviation
coefÞcient of variation
maximum
minimum
skewness
kurtosis

VÝSLEDKY
Ve sledovaném území jsem prokázal výskyt dvanácti
druhů obojživelníků – Triturus alpestris, Triturus cristatus,
Triturus vulgaris, Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Hyla arborea, Rana arvalis, Rana
temporaria, Rana lessonae a Rana klepton esculenta.
V následujícím textu je u každého druhu vždy uvedeno
jeho rozšíření ve sledovaném území, tj. v severovýchodní
části okresu Jihlava. Pod textem popisujícím rozšíření
určitého druhu je vždy uveden přehled jím obývaných lokalit v zájmovém území s dalšími doplňujícími údaji. Pro
každou lokalitu je uvedeno následující: číslo kvadrantu,
katastrální území, lokalita výskytu, největší počet zde
pozorovaných jedinců/ pozorování prokazující rozmnožování, datum tohoto pozorování a jméno pozorovatele
(všechny údaje in litt.).
Text popisující rozšíření jednotlivých druhů doplňuje
popis rozšíření skupiny Rana esculenta synklepton v zájmovém území. V něm jsou zhodnocena všechna data
o výskytu druhů Rana lessonae, Rana ridibunda, Rana kl.
esculenta a další pozorování blíže neurčených „zelených“
skokanů, které dokreslují rozšíření celé skupiny Rana esculenta synklepton.
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Triturus alpestris (Laurenti, 1768)
Lokality výskytu čolka Triturus alpestris jsou rozloženy v zájmovém území poměrně rovnoměrně. Celkem byl
prokázán v sedmi kvadrantech a třech kvadrátech síťové
mapy ČR. Plošně je rozšířen na přibližně 44 % kvadrantové (přibližně 43 % kvadrátové) sítě a 50 % katastrálních
území SV části okresu Jihlava. Triturus alpestris patří
v zájmovém území mezi méně běžné druhy.
Z třiadvaceti známých lokalit jsem ve více než v polovině případů potvrdil rozmnožování. Všechny se nacházejí
buď přímo v lesním komplexu, nebo v jeho těsné blízkosti.
Tento druh jsem v zájmovém území nalezl v požárních nádržích s nízkým stavem vody, v malých mělkých rybnících
a v lesních kalužích. Z hypsometrického hlediska jsem tento druh nacházel v nadmořských výškách 485 až 605 m.
Přehled lokalit
6460 c Hrbov
6560 a

6560 b

6560 c

6560 d

6660 a

6660 b

3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova – 30. 4.
2005 – min. 1 F (J. Maštera)
Dobronín
tůňka a ryb. v býv. cihelně 1,5 km VSV
od Dobronína – 22. 7. 2005 – min. 6 larev
(J. Maštera)
Dobronín
rybníček 400 m JV od Dobronína – 11. 7.
2004 – min. 1 larva (J. Maštera)
Věžnička
lesní rybníček 800 m J od Věžničky – 15. 7.
2005 – min. 5 larev (J. Maštera)
Dobroutov
louže u ryb. Horní Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic – 18. 6. 2003 – 3 ex.+ larvy (J. Maštera)
Janovice u Polné „Špitálský“ ryb. 1,8 km VJV od Janovic
– 24. 6. 2003 – min. 6 larev (J. Maštera)
Záborná
tůň cca 500 m JV od Záborné – 25. 7. 2004
– min. 2 larvy (desítky) (J. Dvořák)
Záborná
tůňky v lese cca 500 m J od Záborné – 25. 7.
2004 – min. 3 larvy (J. Dvořák)
Jamné u Jihlavy
rybníček u zhlaví Mlýnského ryb., Z okraj
Jamného – 30. 4. 2003 – 1 ex. (J. Maštera)
Jamné u Jihlavy
tůňky u potoka 1,1 km JJV od Věžničky
– 15. 7. 2005 – min. 1 larva (J. Maštera)
Rybné
rybníček 1 km J od Rybného – 24. 7. 2005
– min. 3 larvy (J. Maštera)
Rytířsko
louže v lese 1,5 km JJZ od Věžničky – 11. 7.
2004 – min. 1 F (J. Maštera)
Rytířsko
louže na cestě 1,7 km J od Věžničky – 15. 7.
2005 – min. 1 F, 1 M (J. Maštera)
Rytířsko
rybníček u silnice v obci Rytířsko – 15. 7.
2005 – min. 5 larev (J. Maštera)
Nadějov
požární nádrž na návsi v Nadějově – 10. 5.
2002 – 1 ex. (J. Maštera)
Řehořov
siláž. jámy v areálu zeměd. družstva v Řehořově – 27. 4. 2001 – desítky larev (J. Maštera)
Horní Bítovčice
louže v lese 1,8 km JV od V. Studnic – 10. 6.
2005 – 1 M (J. Maštera)
Vysoké Studnice tůňky na louce cca 1 km VJV od V. Studnic – 8. 6. 2004 – min. 14 ex. (J. Maštera,
J. Dvořák et T. Berka)
Kamenička
rybníček 1 km SZ od Kameničky – 24. 7.
2005 – min. 1 larva (J. Maštera)
Meziříčko u Jihlavy les u potoka nedaleko tábora Meziříčko
– 20. 7. 1983 – 1 ex. (B. Slavík)
Meziříčko u Jihlavy ryb. Vidlák 2,5 km V od Řehořova – 16. 7.
2005 – min. 3 larvy (J. Maštera)
Řehořov
řehořovská požární nádrž – 5. 6. 2004 – desítky ex.+ snůšky (J. Maštera)
Řehořov
zahrada v Řehořově – 15. 9. 2001 – 1 M
(J. Maštera)
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Mapa 1: Rozšíření Triturus alpestris v zájmovém území.
Map 1: Distribution of Triturus alpestris in the study area.

Mapa 2: Rozšíření Triturus vulgaris v zájmovém území.
Map 2: Distribution of Triturus vulgaris in the study area.

Mapa 3: Rozšíření Bufo bufo v zájmovém území.
Map 3: Distribution of Bufo bufo in the study area.

Mapa 4: Rozšíření Bufo viridis v zájmovém území.
Map 4: Distribution of Bufo viridis in the study area.

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální
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Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Tento druh jsem v zájmovém území prokázal pouze na
jediné lokalitě, mělkém lesním rybníčku s porosty vodních
makrofyt jižně od Věžničky (nadmořská výška 510 m).
Výskyt je tedy doložen v jednom kvadrantu a jednom kvadrátu síťové mapy ČR, v přepočtu je obsazeno přibližně
6 % kvadrantové (přibližně 14 % kvadrátové) sítě a zhruba
3 % katastrálních území SV části okresu Jihlava. Triturus
cristatus patří v zájmovém území mezi velmi vzácné druhy. Na lokalitě výskytu je prokázáno jeho rozmnožování.
Přehled lokalit
6560 a Věžnička

lesní rybníček 800 m J od Věžničky – 15. 7. 2005
– min. 1 larva (J. Maštera)

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Lokality výskytu Triturus vulgaris jsou v zájmovém
území rovnoměrně rozloženy. Zjistil jsem ho v osmi kvadrantech, což odpovídá třem kvadrátům síťové mapy ČR.
Plošně je rozšířen na 50 % kvadrantové (přibližně 43 %
kvadrátové) sítě a 47 % katastrálních území SV části okresu Jihlava. T. vulgaris patří v zájmovém území mezi méně
běžné druhy.
Rozmnožování jsem prokázal na jedenácti lokalitách
v zájmovém území. Celkem je pak známo dvacet lokalit
výskytu. Mezi nejvýznamnější lokality pro tento druh patří požární nádrž u fotbalového hřiště v Nadějově a rybník
v Rytířsku. Čolky jsem nacházel nejčastěji v litorálních
zónách rybníků a v malých rybnících či tůních, v menší
míře pak také v požárních nádržích. Lokality výskytu
T. vulgaris se v zájmovém území nacházejí v nadmořských výškách 485 až 605 m.

Nadějov

Panský ryb. 700 m V od Nadějova – 6. 5.
2000 – 1 mrtvý ex. (J. Maštera et T. Berka)
Nadějov
požární nádrž na návsi v Nadějově – 4. 5.
2002 – min. 10 ex. (J. Maštera)
Nadějov
požární nádrž u fotbal. hřiště v Nadějově
– 7. 5. 2002 – min. 200 ex. (J. Maštera)
– 1. 8. 2002 – desítky larev (J. Maštera)
Řehořov
tůň u „Dálničního“ ryb. 900 m SV od Řehořova – 24. 7. 2005 – min. 7 larev (J. Maštera)
6660 a Vysoké Studnice tůňky na louce cca 1 km VJV od V. Studnic
– 8. 6. 2004 – min. 7 ex. (J. Maštera, J. Dvořák et T. Berka)
6660 b Kamenice u Jihlavy Panský ryb. 1,5 km JV od Kamenice – jaro
2005 – 2 ex.; záchr. přenosy (J. Jelínek et
al.)
Kamenička
rybníček 1 km SZ od Kameničky – 24. 7.
2005 – min. 2 larvy (J. Maštera)
Řehořov
řehořovská požární nádrž – 4. 5. 2002 –
1 pár (J. Maštera et D. Stejskal)

Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
Bombina bombina byla v zájmovém území prokázána
pouze na jediné lokalitě, a to v Rychtářském rybníku
u Arnolce (nadmořská výška 545 m). Jde o rybník s dobře
vyvinutým litorálem s rákosinami a porosty vodních makrofyt, který bývá často v jarním období vypuštěn. Výskyt
je tedy doložen v jednom kvadrantu a jednom kvadrátu
síťové mapy ČR, v přepočtu je obsazeno přibližně 6 %
kvadrantové (přibližně 14 % kvadrátové) sítě a zhruba 3 %
katastrálních území SV části okresu Jihlava. B. bombina
je v zájmovém území řazena mezi velmi vzácné druhy.
Rozmnožování na lokalitě nebylo potvrzeno.
Přehled lokalit
6560 d Arnolec

Rychtářský ryb. 500 m S od Arnolce – květen 2002
– počet neuveden (F. Lysák)

Přehled lokalit
6460 c Hrbov
6460 d Hrbov
6560 a Dobronín
Dobronín
Věžnička
6560 b Janovice u Polné
Záborná
6560 c Jamné u Jihlavy
Rybné
Rytířsko
Rytířsko
6560 d Arnolec
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3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova – 30. 4.
2005 – 1 M, 1 F (J. Maštera)
rybníček 1,8 km V od Hrbova – 31. 7. 2005
– min. 4 larvy (J. Maštera)
tůňka a ryb. v býv. cihelně 1,5 km VSV
od Dobronína – 22. 7. 2005 – min. 1 larva
(J. Maštera)
rybníček 400 m JV od Dobronína – 11. 7.
2004 – min. 5 larev (J. Maštera)
lesní rybníček 800 m J od Věžničky – 15. 7.
2005 – min. 20 larev (J. Maštera)
„Špitálský“ ryb. 1,8 km VJV od Janovic
– 24. 6. 2003 – min. 1 F (J. Maštera)
výpusť malé vodní nádrže v poli cca 500 m
J od Záborné – 26. 5. 2003 – 1 F (J. Dvořák)
tůňky u potoka 1,1 km JJV od Věžničky
– 15. 7. 2005 – min. 3 larvy (J. Maštera)
rybníček 1 km J od Rybného – 24. 7. 2005
– min. 20 larev (J. Maštera)
Hladový ryb. 1,2 km S od Rytířska – 11. 7.
2004 – min. 10 larev (J. Maštera)
rybníček u silnice v obci Rytířsko – 11. 7.
2004 – desítky larev (J. Maštera)
Rychtářský ryb. 500 m S od Arnolce – květen 2002 – počet neuveden (F. Lysák)

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Výskyt ropuchy Bufo bufo je téměř souvislý v celém zájmovém území. Obývá zde většinu vodních ploch, na nichž
lze ve většině případů doložit i rozmnožování. Chybí pouze na některých nevhodně obhospodařovaných rybnících,
tj. pravidelně vypouštěných v jarním období a s vysokou
rybí obsádkou, a také v nevhodně projektovaných rybnících (kolmé břehy, velká hloubka).
Bufo bufo jsem prokázal v deseti kvadrantech, což
odpovídá pěti kvadrátům síťové mapy ČR. Plošně je rozšířena na přibližně 63 % kvadrantové (přibližně 71 % kvadrátové) sítě a 80 % katastrálních území SV části okresu
Jihlava. V zájmovém území je řazena do kategorie obecně
rozšířený druh.
Nejčastěji jsem tento druh nacházel na rybnících různých velikostí a proÞlů, dále v požárních nádržích a různých zatopených depresích (kaluže, strouhy) u rybníků.
Na několika místech jsem též zjistil větší počty přejetých
jedinců na silnici. Nejhorší byla situace u Panských rybníků (1 km JV od Kamenice), kde umíraly pod koly automobilů až stovky dospělých jedinců. Od roku 2003 zde
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proto probíhají záchranné transfery ropuch přes vozovku.
Tato lokalita je nejvýznamnější pro rozmnožování B. bufo
v zájmovém území.
Z hypsometrických údajů vyplývá, že Bufo bufo se v zájmovém území vyskytuje v nadmořských výškách 460 až
600 m, přičemž nejčastěji jsem ji nalézal v nadmořských
výškách 515 až 570 m.
Přehled lokalit
6459 d Kamenná u Jihlavy soustava 4 rybníčků cca 500 m SSZ od
Kamenné – 30. 4. 2005 – hlas 3 M (J. Maštera)
6460 c Brzkov
ryb. 500 m SZ od Brzkova – 30. 4. 2005
– hlas 2 M + snůšky (J. Maštera)
Hrbov
3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova – 30. 4.
2005 – hlas 1 M (J. Maštera)
Polná
ryb. Kukle cca 1,5 km S od Polné – 8. 8.
2002 – juv. ex. (J. Maštera, T. Berka et
P. Hobza)
6460 d Brzkov
ryb. 1,6 km VSV od Brzkova – 15. 6. 2003
– desítky juv. ex. (J. Maštera)
6560 a Dobronín
rybníček 400 m JV od Dobronína – 11. 7.
2004 – min. 1 pulec (J. Maštera)
Polná
ryb. cca 500 m J od Polné – 15. 7. 2005
– min. 1 juv. ex. (J. Maštera)
Věžnička
lesní rybníček 800 m J od Věžničky – 23. 6.
2003 – desítky pulců a juv. ex. (J. Maštera)
Ždírec na Moravě ryb. na J Ždírce a nádržka u něj – 27. 4.
2001 – min. 30 ex. (T. Berka)
Ždírec na Moravě ryb. 700 m V od kostela ve Ždírci – 12. 5.
2003 – pulci (J. Maštera)
Ždírec na Moravě ryb. 500 m VJV od kostela ve Ždírci – 10. 6.
2003 – min. 1 ex. (J. Maštera)
6560 b Dobroutov
ryb. Dolní Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic
– 8. 8. 2002 – desítky juv. ex. (J. Maštera,
T. Berka et P. Hobza)
Dobroutov
ryb. „Spodní“ Ochoz, cca 2 km JJZ od Janovic – 29. 4. 2003 – cca 10 ex. (J. Dvořák)
Dobroutov
silnice cca 1 km JJZ od Janovic – 4. 4. 2002
– 2 mrtvé ex. (J. Maštera)
Janovice u Polné Dolní ryb. na SZ okraji Janovic – 2. 5. 2002
– hlas 1 M (J. Maštera)
Janovice u Polné ryb. u silnice 800 m J od Janovic – 2. 5. 2002
– hlas 1 M (J. Maštera)
Janovice u Polné ryb. Hasavrk na V okraji Janovic – 8. 8.
2002 – několik juv. ex. (J. Maštera, T. Berka
et P. Hobza)
Záborná
návesní ryb. v Záborné – 26. 5. 2000 – desítky pulců (J. Maštera)
Záborná
ryb. na JV okraji Záborné u silnice na Stáj
– 28. 5. 2005 – stovky pulců (J. Dvořák)
Záborná
ryb. 200 m SZ od Skrýšova – 28. 5. 2005
– stovky pulců (J. Dvořák)
6560 c Jamné u Jihlavy
Mlýnský ryb., Z okraj Jamného – 30. 4.
2003 – hlas několika M (J. Maštera)
Jamné u Jihlavy
rybníček u zhlaví Mlýnského ryb., Z okraj
Jamného – 30. 4. 2003 – 1 ex. (J. Maštera)
Jamné u Jihlavy
soustava 4 ryb. cca 500 m SV od Jamného
– 30. 4. 2003 – min. 20 ex.+ snůšky (J. Maštera)
Rybné
ryb. na VSV okraji Rybného – 18. 4. 2000
– min. 50 ex. (J. Maštera)
Rybné
ryb. na Z okraji Rybného – 30. 4. 2003
– hlas 2 M (J. Maštera)
Vysoké Studnice ryb. 700 m Z od Věžnic – 30. 4. 2003 – několik ex.+ desítky snůšek (J. Maštera)
6560 d Arnolec
ryb. Nikl 1 km S od Arnolce – 18. 4. 2000
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– min. 50 ex. (J. Maštera et T. Berka)
ryb. 500 m SV od Arnolce – 29. 4. 2003
– min. 20 ex. (J. Maštera)
Jersín
Borovský ryb. 800 m JJZ od Jersína – 6. 7.
2000 – 1 ex. (J. Maštera)
Jersín
menší ryb. 1 km Z od Jersína – 21. 4. 2002
– hlas několika M (J. Maštera)
Jersín
ryb. Horní Jára na SZ okraji Jersína – 18. 4.
2000 – hlas cca 10 M (J. Maštera)
Jersín
ryb. 500 m JZ od Jersína (S od Borovského
ryb.) – 29. 4. 2003 – několik snůšek (J. Maštera)
Jersín
silnice u ryb. 1 km Z od Jersína – 21. 4. 2002
– 10 mrtvých ex. (J. Maštera)
Jersín
strouha u ryb. 1 km Z od Jersína – 21. 4.
2002 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Jersín
větší ryb. 1 km Z od Jersína – 24. 7. 2005
– min. 10 juv. ex. (J. Maštera)
Meziříčko u Jihlavy silnice u hájovny, 1 km VSV od Řehořova
– 21. 4. 2002 – 5 mrtvých ex. (J. Maštera)
Meziříčko u Jihlavy silnice u ryb. Vidlák 2,5 km V od Řehořova
– 21. 3. 2002 – cca 5 mrtvých ex. (J. Maštera)
Nadějov
akumulační ryb. 300 m JV od Nadějova
– 27. 4. 2001 – 1 mrtvý ex. (J. Maštera)
Nadějov
Benešův ryb. 100 m J od Nadějova – 27. 4.
2001 – desítky ex. (J. Maštera)
Nadějov
Obecní ryb. 200 m JV od Nadějova – 11. 5.
2003 – hlas 1 M (J. Maštera)
Nadějov
Panský ryb., 700 m V od Nadějova – 12. 5.
2001 – stovky pulců (J. Maštera)
– 21. 4. 2002 – min. 300 ex. (J. Maštera)
Nadějov
požární nádrž na návsi v Nadějově – 10. 5.
2002 – několik pulců (J. Maštera)
Nadějov
požární nádrž u fotbal. hřiště v Nadějově
– 27. 4. 2001 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Nadějov
ryb. u Obecního ryb. 200 m JV od Nadějova
– 27. 4. 2001 – několik ex. (J. Maštera)
Nadějov
ryb. u fotbalového hřiště v Nadějově – 27. 4.
2001 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Nadějov
ryb. S od fotbal. hřiště v Nadějově – 21. 4.
2003 – několik ex. (J. Maštera)
Nadějov
ryb. u zemědělského družstva na V okraji Nadějova – 27. 4. 2001 – několik ex.
(J. Maštera)
Nadějov
2 ryb. 500 m SSZ od Nadějova – 12. 6. 2003
– několik juv. ex. (J. Maštera)
Nadějov
silnice u Panského ryb., 700 m V od Nadějova
– 27. 4. 2003 – 30 mrtvých ex. (J. Maštera)
Řehořov
„Dálniční“ ryb. a mokřady 700 m SV
od Řehořova – 21. 4. 2000 – několik ex.
(J. Maštera et T. Berka)
Řehořov
ryb. Pod vsí na S okraji Řehořova – 22. 4.
2003 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Řehořov
siláž. jáma v areálu zeměd. družstva v Řehořově – 31. 5. 2003 – stovky pulců (J. Maštera)
Věžnice
ryb. 500 m V od Věžnic – 21. 6. 2001 – stovky pulců (J. Maštera)
Věžnice
větší ryb. na Z Věžnic – 28. 4. 2001 – min.
50 ex. (T. Berka)
Zhoř u Jihlavy
louže u ryb. 600 m ZJZ od Zhoře – 12. 6.
2003 – několik juv. ex. (J. Maštera)
Zhoř u Jihlavy
ryb. na JV okraji Zhoře – 12. 6. 2003 – několik juv. ex. (J. Maštera)
6561 c Jersín
ryb. 500 m V od Jersína – 21. 4. 2002 – min.
200 ex. (J. Maštera)
Jersín
silnice cca 700 m JV od Jersína – 21. 4. 2002
– 30 mrtvých ex. (J. Maštera)
Jersín
Valentův ryb. na JV okraji Jersína – 18. 4.
2000 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Arnolec
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Meziříčko u Jihlavy ryb. na S okraji Meziříčka – 10. 5. 2002
– desítky pulců (J. Maštera)
6660 a Horní Bítovčice
Bítovčická nádrž 400 m SSZ od Bítovčic
– 8. 6. 2004 – tisíce pulců (J. Maštera,
J. Dvořák et T. Berka)
Horní Bítovčice
louže cca 1,5 km JV od Vysokých Studnic
– 3. 6. 2004 – desítky pulců (J. Maštera)
Horní Bítovčice
ryb. 500 m SZ od Vržanova – 8. 5. 2003
– několik ex. (J. Maštera)
Kozlov u Jihlavy ryb. Loudilka 1,5 km J od Kozlova – duben
2003 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Kozlov u Jihlavy silnice u ryb. Loudilka 1,5 km J od Kozlova
– 7. 4. 2001 – 1 mrtvý ex. (J. Maštera)
Vysoké Studnice požární nádrž ve Vysokých Studnicích –
8. 5. 2003 – několik ex. + pulci (J. Maštera)
6660 b Kamenice u Jihlavy bývalé koupaliště na SV okraji Kamenice
– 17. 4. 2005 – min. 10 ex. (J. Maštera)
Kamenice u Jihlavy Kamenický potok 500 m Z od Kamenice
– 12. 6. 2004 – min. 1 pulec (J. Maštera)
Kamenice u Jihlavy les u potoka cca 1 km SZ od Kamenice –
12. 6. 2004 – 1 mrtvý ex. (J. Maštera)
Kamenice u Jihlavy menší ryb. na S okraji Kamenice (pod
Jansovým v.) – 22. 4. 2003 – min. 70 ex.
(J. Maštera)
Kamenice u Jihlavy rybníky 1,5 km JV od Kamenice – jaro 2004
– 837 ex.; záchranné přenosy (J. Jelínek et al.)
Kamenice u Jihlavy ryb. na JV okraji Kamenice – 22. 4. 2003
– min. 50 ex. (J. Maštera)
Kamenice u Jihlavy 2 rybníky 1 km JJZ od Řehořova – 22. 4.
2003 – min. 50 ex. (J. Maštera)
Kamenice u Jihlavy větší ryb. na S okraji Kamenice (pod Jansovým vrchem) – 28. 4. 2001 – min. 50 ex.
(T. Berka)
Kamenička
požární nádrž v Kameničce – 19. 6. 2003
– 1 subad.+ několik juv. ex. (J. Maštera)
Meziříčko u Jihlavy ryb. Vidlák; 2,5 km V od Řehořova – 21. 4.
2002 – min. 200 ex. (J. Maštera)
Řehořov
Řehořov – léto 2001 – několik subad. ex.
(J. Maštera)
Řehořov
řehořovská požární nádrž – 10. 5. 2003 – desítky pulců (J. Maštera)

Bufo viridis Laurenti, 1768
Výskyt Bufo viridis je v zájmovém území nesouvislý,
s centrem rozšíření v okolí Nadějova. Zjištěna byla ve
třech kvadrantech, což odpovídá dvěma kvadrátům síťové
mapy ČR. Plošně je rozšířena na 19 % kvadrantové (přibližně 29 % kvadrátové) sítě a 20 % katastrálních území
SV části okresu Jihlava. Bufo viridis patří v zájmovém
území mezi vzácné druhy.
Rozmnožování jsem prokázal pouze na dvou lokalitách v obci Řehořov, a to v řehořovské požární nádrži
a v zatopené silážní jámě v areálu zdejšího zemědělského
družstva. Jedná se zároveň o jediné dvě známé lokality
v rámci celého okresu Jihlava, na kterých je její rozmnožování potvrzeno. Z tohoto důvodu jsou hodnoceny
jako nejvýznamnější lokality pro tento druh v zájmovém
území a také v celém okrese Jihlava. Celkem byla Bufo
viridis nalezena na dvanácti lokalitách, přičemž se jednalo
o umělé betonové nádrže nebo rybníky.
Bufo viridis se v zájmovém území vyskytuje v nadmořských výškách 545 až 600 m, nejvíce lokalit leží ve
výškách 565 až 570 m n. m.

Přehled lokalit
6560 b Janovice u Polné
Záborná
6560 d Jersín
Nadějov
Nadějov
Nadějov
Nadějov
Nadějov
Řehořov
Zhoř u Jihlavy
6660 b Řehořov
Řehořov

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Většina lokalit jejího výskytu je koncentrována do
střední části, zcela chybí v jižní části zájmového území.
Zaznamenal jsem ji celkem v sedmi kvadrantech, což
odpovídá čtyřem kvadrátům síťové mapy ČR. Plošně je
rozšířena na přibližně 44 % kvadrantové (přibližně 57 %
kvadrátové) sítě a zhruba 37 % katastrálních území SV
části okresu Jihlava. Hyla arborea patří v zájmovém území mezi méně běžné druhy.
Na devíti lokalitách jsem prokázal rozmnožování tohoto
druhu, na ostatních jsem nalezl většinou pouze jednotlivé
exempláře. Zjistil jsem ji v rybnících, požárních nádržích
a tůních, mimo období rozmnožování také na návsích
v obcích. Nejvýznamnější a jedinou lokalitou s populací
čítající stovky jedinců je požární nádrž u fotbalového hřiště v Nadějově.
Z hypsometrického hlediska se H. arborea vyskytuje
v nadmořských výškách 500 až 600 m. nejčastěji jsem ji
nacházel ve výšce 565 m n. m.
Přehled lokalit
6460 c Hrbov
6560 a Polná
Polná
Věžnička
Ždírec na Moravě
6560 b Janovice u Polné

60

ryb. Hasavrk na V okraji Janovic – 11. 5.
2003 – hlas několika M (P. Hájek)
obec Záborná – 22. 6. 2005 – 1 subad. ex.
(J. Dvořák)
větší ryb. 1 km Z od Jersína – 29. 6. 2002 –
1 juv. ex. (J. Maštera)
akumulační ryb., 300 m JV od Nadějova –
6. 5. 2000 – hlas 3 M (J. Maštera et
T. Berka)
Panský ryb., 700 m V od Nadějova – 11. 7.
2001 – několik juv. ex. (J. Maštera)
požární nádrž u fotbal. hřiště v Nadějově
– 4. 5. 2002 – min. 5 ex. (J. Maštera et
D. Stejskal)
ryb. 100 m S od fotbalového hřiště, Nadějov
– 12. 5. 2001 – hlas 2 M (J. Maštera)
ryb. u fotbalového hřiště v Nadějově – 12. 5.
2001 – hlas 1 M (J. Maštera)
siláž. jámy v areálu zeměd. družstva v Řehořově – 2. 5. 2002 – min. 20 ex. (J. Maštera)
– 31. 5. 2003 – stovky pulců (J. Maštera)
ryb. na JV okraji Zhoře – 12. 6. 2003 – hlas
1 M (J. Maštera)
řehořovská požární nádrž – 16. 7. 2005
– stovky pulců + juv. ex. (J. Maštera)
– 5. 6. 2004 – min. 20 ex. (J. Maštera)
zahrada v Řehořově – léto 2001 – několik
ad.+ subad. ex. (J. Maštera)

tůně v lomu 400 m Z od Hrbova – 15. 6.
2003 – několik pulců (J. Maštera)
rybníček na V okraji Polné, cca 200 m
J Z od Zimova ryb. – 27. 5. 2005 – hlas 3 M
(J. Dvořák)
2. ryb. S od Zimova ryb. – 27. 5. 2005 – hlas
10–20 M (J. Dvořák)
lesní rybníček 800 m J od Věžničky – 23. 6.
2003 – několik pulců (J. Maštera)
ryb. 700 m V od kostela ve Ždírci – 10. 6.
2003 – snůšky (J. Maštera)
ryb. Hasavrk na V okraji Janovic – 8. 8.
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6560 c Jamné u Jihlavy
Rytířsko
Rytířsko
6560 d Arnolec
Arnolec
Jersín
Jersín
Nadějov
Nadějov
Nadějov
Nadějov
Nadějov

Nadějov

Nadějov
Nadějov
Zhoř u Jihlavy
6561 c Jersín
6660 b Řehořov

2002 – juv. ex.+ hlas 1 M (J. Maštera,
T. Berka et P. Hobza)
náves v Jamném – 16. 8. 2002 – hlas 1 M
(J. Maštera)
Hladový ryb. 1,2 km S od Rytířska – 15. 7.
2005 – min. 10 pulců (J. Maštera)
rybníček u silnice v obci Rytířsko – 11. 7.
2004 – min. 1 pulec (J. Maštera)
náves v Arnolci – 29. 4. 2003 – hlas 2 M (J.
Maštera)
Rychtářský ryb. 500 m S od Arnolce – květen 2002 – hlas desítek M (F. Lysák)
menší ryb. 1 km Z od Jersína – 21. 4. 2002
– hlas 1 M (J. Maštera)
větší ryb. 1 km Z od Jersína – 24. 7. 2005
– min. 3 pulci (J. Maštera)
akumulační ryb. 300 m JV od Nadějova
– 12. 5. 2001 – hlas 1 M (J. Maštera)
Benešův ryb. 100 m J od Nadějova – 27. 4.
2001 – hlas 1 M (J. Maštera)
Obecní a akumulační ryb. cca 200 m JV
od Nadějova – 6. 5. 2000 – hlas min. 20 M
(J. Maštera et T. Berka)
Panský ryb. 700 m V od Nadějova – 12. 5.
2001 – hlas min. 10 M (J. Maštera)
požární nádrž u fotbal. hřiště v Nadějově
– 14. 7. 2002 – stovky pulců + juv. ex.
(J. Maštera)
– 25. 5. 2003 – min. 15 ex. (J. Maštera)
ryb. u fotbalového hřiště v Nadějově – 5. 7.
2000 – 1 juv. ex. (J. Maštera)
požární nádrž + ryb. u fotbal. hřiště
v Nadějově – 6. 5. 2000 – hlas min. 30 M
(J. Maštera et T. Berka)
2 ryb. u Obecního ryb. 200 m JV od Nadějova – 12. 5. 2001 – hlas několika M
(J. Maštera)
zahrada u požární nádrže u fotbal. hřiště
v Nadějově – 7. 5. 2002 – 1 M + 1F (J. Maštera)
louže u ryb. 600 m ZJZ od Zhoře – 12. 6.
2003 – cca 50 pulců (J. Maštera)
ryb. 500 m V od Jersína – 21. 4. 2002 – hlas
5 M (J. Maštera)
řehořovská požární nádrž – 2. 5. 2002 – hlas
cca 5 M (J. Maštera)

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Výskyt Pelobates fuscus je v zájmovém území značně
nerovnoměrný. Hlavní centrum rozšíření je v okolí Nadějova, dále zasahuje třemi lokalitami na východ, jednou
na západ a jednou na jih. Zjistil jsem ji ve čtyřech kvadrantech, což odpovídá třem kvadrátům síťové mapy ČR.
Plošně je rozšířena na 25 % kvadrantové (přibližně 43 %
kvadrátové) sítě a 20 % katastrálních území SV části okresu Jihlava. Pelobates fuscus patří v zájmovém území mezi
vzácné druhy.
Rozmnožování jsem prokázal na dvou lokalitách z celkových deseti. Nejvýznamnější lokalitu lze těžko určit vzhledem k tomu, že jsem většinou zaznamenal pouze hlasové
projevy několika jedinců na lokalitě. Pravděpodobně jí ale je
Benešův rybník u Nadějova. P. fuscus jsem zjistil ve všech
případech v litorálech rybníků s dobře vyvinutými břehovými porosty a vodními makrofyty. Tento druh se v zájmovém
území vyskytuje v nadmořských výškách 500 až 660 m.
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Přehled lokalit
6560 c Rytířsko

Hladový ryb. 1,2 km S od Rytířska – 15. 7.
2005 – min. 5 pulců
(J. Maštera)
Rytířsko
rybníček u silnice v obci Rytířsko – 19. 5.
2001 – hlas 2 ex. (J. Maštera)
6560 d Nadějov
Benešův ryb. 100 m J od Nadějova – 27. 4.
2001 – hlas min. 20 ex. (J. Maštera)
Nadějov
Obecní ryb. 200 m JV od Nadějova – 11. 5.
2003 – hlas 3 ex. (J. Maštera)
Nadějov
Panský ryb. 700 m V od Nadějova – 27. 4.
2001 – hlas min. 10 ex. (J. Maštera)
– 27. 4. 2002 – hlas 2 ex.+ snůšky (J. Maštera, T. Berka et J. Dvořák)
Nadějov
ryb. u fotbalového hřiště v Nadějově – 27. 4.
2001 – hlas min. 10 ex. (J. Maštera)
6561 c Arnolec
ryb. 700 m J od Chroustova – 2. 5. 2002
– hlas 1 ex. (J. Maštera)
Jersín
ryb. 500 m V od Jersína – 21. 4. 2002 – hlas
5 ex. (J. Maštera)
Meziříčko u Jihlavy ryb. na S Meziříčka – 14. 6. 2000 – hlas
1 ex. (J. Maštera)
6660 b Kamenice u Jihlavy rybníky 1,5 km JV od Kamenice – jaro 2005
– min. 1 ex.; záchranné přenosy (J. Jelínek
et al.)

Rana arvalis Nilsson, 1842
Druh Rana arvalis jsem v zájmovém území prokázal
pouze na jediné lokalitě, a to v rybníku Vidlák u Meziříčka (nadmořská výška 550 m). Jedná se o rybník s dobře
vyvinutým litorálem s porosty vodních makrofyt. Výskyt
je tedy doložen v jednom kvadrantu a jednom kvadrátu
síťové mapy ČR, v přepočtu je obsazeno přibližně 6 %
kvadrantové (přibližně 14 % kvadrátové) sítě a zhruba 3 %
katastrálních území SV části okresu Jihlava. Rana arvalis
patří v zájmovém území mezi velmi vzácné druhy. Rozmnožování se mi na lokalitě nepodařilo potvrdit.
Přehled lokalit
6660 b Meziříčko u Jihlavy ryb. Vidlák; 2,5 km V od Řehořova – 7. 4.
2001 – hlas cca 10 M (J. Maštera)

Rana temporaria Linnaeus, 1758
Lokality výskytu jsou soustředěny v centrální až jižní
části zájmového území, kde jde o souvislý výskyt. Zcela
Rana temporaria chybí v severní až severozápadní části
území. Zaznamenal jsem ho v osmi kvadrantech, což
odpovídá čtyřem kvadrátům síťové mapy ČR. Plošně je
rozšířen na 50 % kvadrantové (přibližně 57 % kvadrátové)
sítě a zhruba 67 % katastrálních území SV části okresu
Jihlava. Rana temporaria patří v zájmovém území mezi
běžné druhy.
Na téměř všech známých lokalitách výskytu Rana temporaria jsem prokázal rozmnožování. Nejčastěji jsem tento
druh nacházel v různých rybnících, výjimečně také v požární nádrži a zaplavených depresích v blízkosti rybníků.
Nejvýznamnější lokalitou pro R. temporaria v zájmovém
území je pravděpodobně rybník Vidlák u Meziříčka.
Hypsometrická data ukazují, že tento druh se v zájmovém
území vyskytuje v nadmořských výškách 470 až 630 m. Nejvíce lokalit se nachází ve výškách 530 až 580 m n. m.
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Mapa 5: Rozšíření Hyla arborea v zájmovém území.
Map 5: Distribution of Hyla arborea in the study area.

Mapa 6: Rozšíření Pelobates fuscus v zájmovém území.
Map 6: Distribution of Pelobates fuscus in the study area.

Mapa 7: Rozšíření Rana temporaria v zájmovém území.
Map 7: Distribution of Rana temporaria in the study area.

Mapa 8: Rozšíření Rana lessonae v zájmovém území.
Map 8: Distribution of Rana lessonae in the study area

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální
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Přehled lokalit

Řehořov

6460 d Skrýšov u Polné
6560 a

6560 b

6560 c

6560 d

les u potoka 2 km VJV od Hrbova – 31. 7.
2005 – min. 1 juv. ex. (J. Maštera)
Věžnička
tůňky u Jamenského potoka 1 km SSZ od
Věžničky – 15. 7. 2005 – 2 juv. ex. (J. Maštera)
Ždírec na Moravě ryb. 500 m VJV od kostela ve Ždírci – 10. 6.
2003 – několik pulců (J. Maštera)
Dobroutov
ryb. Dolní Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic – 30. 3. 2002 – min. 300 ex. + snůšky
(T. Berka)
Dobroutov
ryb. Horní Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic
– 30. 3. 2002 – min. 5 ex. (T. Berka)
Dobroutov
ryb. „Spodní“ Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic – 2. 4. 2005 – desítky ex. (J. Dvořák)
Janovice u Polné ryb. u silnice J od Janovic – 30. 3. 2002
– min. 10 ex. + snůšky (T. Berka)
Stáj
Boháčkův ryb. 1 km SZ od Stáje – 3. 4. 2005
– hlas 1 M (J. Dvořák)
Záborná
ryb. 200 m SZ od Skrýšova – 28. 5. 2005
– desítky pulců (J. Dvořák) ??
Záborná
tůň cca 500 m JV od Záborné – 15. 4. 2004
– snůšky (J. Dvořák) ??
Záborná
ryb. na JV okraji Záborné u silnice na Stáj
– 31. 3. 2002 – min. 20 ex. + snůšky (J. Dvořák)
Jamné u Jihlavy
Mlýnský ryb. Z okraj Jamného – 30. 4. 2003
– desítky snůšek (J. Maštera)
Jamné u Jihlavy
ryb. na J okraji Lipiny – 12. 6. 2003 – několik juv. ex. (J. Maštera)
Jamné u Jihlavy
soustava 4 ryb. cca 500 m SV od Jamného
– 30. 4. 2003 – snůšky (J. Maštera)
Vysoké Studnice ryb. 700 m Z od Věžnic – 30. 4. 2003 – několik snůšek (J. Maštera)
Arnolec
strouha u Mlýnského ryb. na J okraji Arnolce
– 29. 4. 2003 – několik snůšek (J. Maštera)
Jersín
menší ryb. 1 km Z od Jersína – 21. 4. 2002
– 1 mrtvý ex. (J. Maštera)
Jersín
ryb. 500 m JZ od Jersína (S od Borovského
ryb.) – 29. 4. 2003 – několik snůšek (J. Maštera)
Meziříčko u Jihlavy tůňky u Borovského ryb. 800 m JJZ od Jersína – 9. 4. 2001 – snůšky (J. Maštera)
Nadějov
Benešův ryb. 100 m J od Nadějova – 27. 4.
2001 – stovky snůšek (J. Maštera)
Nadějov
louka u zemědělského družstva v Nadějově
– 27. 4. 2001 – 2 ex. (J. Maštera)
Nadějov
Obecní ryb. 200 m JV od Nadějova –
31. 3. 2001 – hlas desítek M (J. Maštera et
T. Berka)
Nadějov
Panský ryb. 700 m V od Nadějova – 27. 4.
2002 – stovky snůšek (J. Maštera)
Nadějov
ryb. u Obecního ryb. 200 m JV od Nadějova
– 20. 4. 2001 – snůšky (J. Maštera)
Nadějov
ryb. u fotbalového hřiště v Nadějově – 30. 3.
2002 – min. 2 ex. + snůšky (J. Maštera)
Nadějov
ryb. u zemědělského družstva v Nadějově
– 3. 4. 2002 – snůšky (J. Maštera)
Nadějov
3 ryb. a Obecní ryb. 200 m JV od Nadějova
– 6. 5. 2000 – min. 10 ex. (J. Maštera et
T. Berka)
Nadějov
strouha u akumul. ryb. 300 m JV od Nadějova – 3. 4. 2002 – 10 ex. + snůšky (J. Maštera)
Řehořov
ryb. U Hájovny, 1 km VSV od Řehořova –
3. 4. 2002 – min. 100 ex. + snůšky (J. Maštera)
Řehořov
siláž. jáma v areálu zeměd. družstva v Řehořově – 12. 6. 2003 – desítky juv. ex.
(J. Maštera)
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Stáj
Věžnice
6561 c Jersín
Meziříčko u Jihlavy
6660 a Horní Bítovčice
Horní Bítovčice
Kozlov u Jihlavy
Luka nad Jihlavou
Vysoké Studnice
Vysoké Studnice
6660 b Kamenice u Jihlavy
Kamenice u Jihlavy
Kamenice u Jihlavy
Kamenice u Jihlavy

Kamenice u Jihlavy
Kamenice u Jihlavy
Meziříčko u Jihlavy
Meziříčko u Jihlavy
Řehořov
Řehořov
Řehořov

tůň u „Dálničního“ ryb. 900 m SV od
Řehořova – 24. 7. 2005 – min. 1 juv. ex.
(J. Maštera)
ryb. 800 m SZ od Arnolce – 29. 4. 2003
– snůšky (J. Maštera)
ryb. 500 m V od Věžnic – 9. 4. 2001 – 2
mrtvé ex. + snůšky (J. Maštera)
ryb. 500 m V od Jersína – 4. 4. 2002 – min.
100 ex. + snůšky (J. Maštera)
ryb. na S Meziříčka – 10. 5. 2002 – desítky
pulců (J. Maštera)
louže v lese 1,8 km JV od V. Studnic – 10. 6.
2005 – 1 subad. ex. + pulci (J. Maštera)
tůňka na pastvině 1,6 km JJV od V. Studnic
– 10. 6. 2005 – 1 ex. + pulci (J. Maštera)
ryb. Loudilka 1,5 km J od Kozlova – duben
2003 – několik ex. (J. Maštera)
2 ryb. u lomu Hostinky cca 600 m S od Luk
n. J. – 19. 6. 2003 – několik juv. ex. (J. Maštera)
požární nádrž ve Vysokých Studnicích –
8. 5. 2003 – 1 ex. (J. Maštera)
tůňky na louce cca 1 km VJV od V. Studnic
– 8. 6. 2004 – pulci (J. Maštera, J. Dvořák et
T. Berka)
Kamenice – 23. 7. 2003 – 1 ex. (Ž. Křípalová)
Kamenický potok 500 m Z od Kamenice
– 12. 6. 2004 – min. 20 pulců (J. Maštera)
ryb. na JV okraji Kamenice – 28. 4. 2001
– snůšky (T. Berka)
rybníky 1,5 km JV od Kamenice – 22. 4.
2003 – hlas několika M + snůšky (J. Maštera et al.)
– jaro 2003 – 45 ex.; záchranné přenosy
(J. Jelínek et al.)
2 rybníky 1 km JJZ od Řehořova – 22. 4.
2003 – hlas několika M (J. Maštera)
větší ryb. na S okraji Kamenice (pod
Jansovým vrchem) – 28. 4. 2001 – snůšky
(T. Berka)
ryb. Vidlák 2,5 km V od Řehořova – 30. 3.
2002 – min. 600 ex. + snůšky (J. Maštera)
tůňky u potoka cca 2,3 km V od Řehořova
– 16. 7. 2005 – min. 1 juv. ex. (J. Maštera)
les 700 m JJV od Řehořovského vrchu – 5. 6.
2003 – 1 ex. (J. Maštera)
řehořovská požární nádrž – 4. 5. 2002 – několik pulců (J. Maštera)
zahrada v Řehořově – léto 2002 – několik
ex. (J. Maštera)

Rana lessonae Camerano, 1881
Lokality výskytu Rana lessonae jsou v zájmovém území téměř rovnoměrně rozloženy, většina lokalit se nachází
v centrální části. Celkem jsem tento druh zaznamenal
v osmi kvadrantech, což odpovídá čtyřem kvadrátům
síťové mapy ČR. Plošně je rozšířen na 50 % kvadrantové
(přibližně 57 % kvadrátové) sítě a zhruba 73 % katastrálních území SV části okresu Jihlava. Rana lessonae patří
v zájmovém území mezi obecně rozšířené druhy.
Pro jeho výskyt platí totéž, co bylo uvedeno u druhu
Bufo bufo. Obývá zde tedy většinu vodních ploch, chybí
pouze na některých nevhodně obhospodařovaných rybnících, tj. pravidelně vypouštěných v jarním období a s vysokou rybí obsádkou, a také v nevhodně projektovaných
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rybnících. Subadultní jedinci R. lessonae obvykle obývají
strouhy a periodické vody v blízkosti rybníka a na vlastním rybníku jsou potom hlavně adultní jedinci.
V zájmovém území se většinou vyskytují čisté nebo
téměř čisté populace Rana lessonae. Na lokalitách společného výskytu s Rana kl. esculenta je R. lessonae vysoce
převažujícím druhem. Procentuální zastoupení Rana lessonae ve smíšených populacích esculenta-lessonae v zájmovém území odhaduji na 90 %.
Z hypsometrických dat vyplývá, že tento druh se v zájmovém území vyskytuje v nadmořských výškách 460 až
600 m. Nejčastěji jsem ho nacházel ve výškách okolo 520
a v rozmezí 545 až 570 m n. m.
Přehled lokalit
6460 c Brzkov
Hrbov
Nové Dvory u K.
Polná
6460 d Záborná
6559 b Dobronín
Dobronín
Dobronín
6560 a Věžnička
Věžnička
Záborná
Ždírec na Moravě
Ždírec na Moravě
6560 b Dobroutov
Dobroutov
Janovice u Polné
6560 c Jamné u Jihlavy
Jamné u Jihlavy
Jamné u Jihlavy
Jamné u Jihlavy
Kozlov u Jihlavy
Rybné
Rybné
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Rytířsko
Rytířsko
Rytířsko
6560 d Arnolec
Jersín
Nadějov
Nadějov
Nadějov
Nadějov
Nadějov

ryb. 500 m SZ od Brzkova – 30. 4. 2005
– min. 10 ex. (J. Maštera)
tůně v lomu 400 m Z od Hrbova – 15. 6.
2003 – min. 20 ex. (J. Maštera et T. Berka)
rybníky v Nových Dvorech – 5. 5. 2004
– hlas několika M (J. Maštera)
ryb. Bor 1 km S od Polné – 15. 7. 2005 – hlas
několika M (J. Maštera)
ryb. 1,7 km VJV od Hrbova – 31. 7. 2005
– min. 10 ex. (J. Maštera)
návesní rybníček v Dobroníně – 10. 6. 2003
– hlas + pozor. desítky ex. (J. Maštera)
ryb. Valchař JZ okraj Dobronína – 10. 6.
2003 – hlas několika M (J. Maštera)
sádky u ryb. Holotympl 500 m J od Dobronína – 10. 6. 2003 – min. 30 ex. (J. Maštera)
lesní rybníček 800 m J od Věžničky – 15. 7.
2005 – min. 30 ex. (J. Maštera)
tůňky u Jamenského potoka 1 km SSZ od
Věžničky – 15. 7. 2005 – min. 1 ex. (J. Maštera)
ryb. 300 m SZ od Skrýšova – 28. 5. 2005
– min. 10 ex. (J. Dvořák)
ryb. 700 m V od kostela ve Ždírci – 10. 6.
2003 – min. 30 ex. (J. Maštera)
sádky u ryb. 500 m VJV od kostela ve Ždírci – 10. 6. 2003 – min. 10 ex. (J. Maštera)
ryb. Dolní Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic
– 8. 8. 2002 – desítky ad.. + juv. ex. (J. Maštera, T. Berka et P. Hobza)
ryb. „Spodní“ Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic – 18. 6. 2003 – desítky ex. (J. Maštera)
ryb. Hasavrk na V okraji Janovic – 8. 8.
2002 – desítky ad. + juv. ex. (J. Maštera,
T. Berka et P. Hobza)
rybníček u zhlaví Mlýnského ryb. Z okraj
Jamného – 30. 4. 2003 – min. 20 ex.
(J. Maštera)
ryb. 700 m SV od Jamného (4. ryb. nad
Skopaným ryb.) – 25. 6. 2003 – min. 30 ex.
(J. Maštera)
ryb. na J okraji Lipiny – 12. 6. 2003 – hlas
několika M (J. Maštera)
tůňky u potoka 1,1 km JJV od Věžničky
– 15. 7. 2005 – min. 1 F (J. Maštera)
ryb. 500 m S od Kozlova (u dálnice) – 23. 6.
2003 – min. 30 ex. (J. Maštera)
ryb. na Z okraji Rybného – 25. 6. 2003
– min. 10 ex. (J. Maštera)
rybníček 1 km JJZ od Rybného – 24. 7. 2005
– min. 10 ex. (J. Maštera)

Nadějov
Nadějov
Řehořov
Řehořov
Věžnice
Zhoř u Jihlavy
6660 b Kamenice u Jihlavy
Meziříčko u Jihlavy
Meziříčko u Jihlavy
Meziříčko u Jihlavy
Meziříčko u Jihlavy

Hladový ryb. 1,2 km S od Rytířska – 15. 7.
2005 – min. 40 ex. + 30 pulců (J. Maštera)
louže v lese 1,5 km JJZ od Věžničky – 11. 7.
2004 – desítky ex. (J. Maštera)
rybníček u silnice v Rytířsku – 23. 6. 2003
– desítky ex. (J. Maštera)
ryb. 500 m SV od Arnolce – 26. 6. 2003
– několik ex. (J. Maštera)
strouha u ryb. 1 km Z od Jersína – 10. 5.
2002 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Obecní ryb. 200 m JV od Nadějova – 6. 6.
2004 – hlas desítek M (J. Maštera)
Panský ryb. 700 m V od Nadějova – 6. 6.
2004 – hlas desítek M (J. Maštera)
požární nádrž u fotbal. hřiště v Nadějově
– 7. 5. 2002 – min. 100 ex. (J. Maštera)
ryb. u fotbalového hřiště v Nadějově – 5. 6.
2003 – hlas desítek M (J. Maštera)
ryb. S od fotbalového hřiště v Nadějově – 1.
8. 2002 – min. 20 ex. (J. Maštera)
ryb. na SZ okraji Nadějova – 12. 6. 2003
– min. 50 ex. (J. Maštera)
strouha u akumul. ryb. 300 m JV od Nadějova – 3. 4. 2002 – 1 subad. ex. (J. Maštera)
„Dálniční“ ryb. a tůně 900 m SV od Řehořova – 6. 7. 2000 – min. 20 ex. (J. Maštera et
T. Berka)
siláž. jáma v areálu zeměd. družstva v Řehořově – 29. 6. 2002 – min. 3 ex. (J. Maštera)
ryb. 800 m JZ od Nadějova – 12. 6. 2003
– min. 20 ex. (J. Maštera)
ryb. 600 m ZJZ od Zhoře – 12. 6. 2003
– min. 50 ex. (J. Maštera)
2 rybníky 1 km JJZ od Řehořova – 12. 6.
2003 – hlas + pozor. desítky ex. (J. Maštera)
louže v lese cca 1,5 km V od Řehořova –
13. 6. 2003 – min. 20 ex. (J. Maštera)
louže na cestě cca 1,5 km VJV od Řehořova
– 16. 7. 2005 – min. 1 ex. (J. Maštera)
ryb. Vidlák 2,5 km V od Řehořova – 16. 7.
2005 – min. 30 ex. + pulci (J. Maštera)
tůňky u potoka cca 2,3 km V od Řehořova
– 16. 7. 2005 – min. 5 ex. (J. Maštera)

Rana klepton esculenta Linnaeus, 1758
Lokality výskytu kleptonu Rana esculenta jsou v zájmovém území nepravidelně roztroušeny. Celkem byl
zaznamenán v osmi kvadrantech, což odpovídá pěti kvadrátům síťové mapy ČR. Plošně je rozšířen na 50 % kvadrantové (přibližně 71 % kvadrátové) sítě a 30 % katastrálních území SV části okresu Jihlava. Rana kl. esculenta
patří v zájmovém území mezi vzácné druhy.
Zjištěn byl na jedenácti lokalitách, z nichž dvě jsou
staršího data a mapováním zde výskyt nebyl potvrzen.
V zájmovém území se vyskytuje společně s druhem Rana
lessonae, který ho svou početností vysoce převyšuje. Většinou jsem na lokalitách nacházel pouze jednotlivé jedince, pouze ve dvou případech šlo o větší počty exemplářů.
Procentuální zastoupení kleptonu Rana esculenta ve smíšených populacích esculenta-lessonae v zájmové oblasti
odhaduji na 10 %. Lokality jeho výskytu leží v nadmořských výškách 475 až 600 m.
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Přehled lokalit
6459 d Kamenná u Jihlavy soustava 4 rybníčků cca 500 m SSZ od Kamenné – 30. 4. 2005 – min. 5 ex. (J. Maštera)
6460 c Brzkov
ryb. 500 m SZ od Brzkova – 30. 4. 2005
– hlas 1 M (J. Maštera)
6460 d Brzkov
ryb. 1,6 km VSV od Brzkova – 2002 – počet
neuveden (AOPK Havl. Brod)
6559 b Dobronín
sádky u ryb. Holotympl 500 m J od Dobronína – 10. 6. 2003 – min. 1 ex. (J. Maštera)
6560 a Polná
Polná – 1956 – 1 ex. (Z. Kux, in Kux 1975)
Ždírec na Moravě sádky u ryb. 500 m VJV od kostela ve Ždírci
– 10. 6. 2003 – hlas + pozor. 2 ex. (J. Maštera)
6560 c Jamné u Jihlavy
Jamné – 1970 – 1 ex. (Z. Kux, in Kux 1975)
Rytířsko
rybníček u silnice v obci Rytířsko – 23. 6.
2003 – min. 10 ex. (J. Maštera)
6560 d Řehořov
ryb. U Hájovny 1 km VSV od Řehořova –
4. 6. 2002 – hlas 2 M (J. Maštera)
6660 b Kamenice u Jihlavy 2 rybníky 1 km JJZ od Řehořova – 12. 6.
2003 – min. 1 ex. (J. Maštera)
Řehořov
řehořovská požární nádrž – 16. 7. 2005
– min. 1 ex. (J. Maštera)

Rana esculenta synklepton
Komplex Rana esculenta synklepton vykazuje v zájmovém území téměř souvislý výskyt. Obývá zde většinu
vhodných vodních ploch. Zaznamenal jsem ho v jedenácti
kvadrantech, což odpovídá pěti kvadrátům síťové mapy
ČR. Plošně je rozšířen na přibližně 69 % kvadrantové (přibližně 71 % kvadrátové) sítě a 90 % katastrálních území
SV části okresu Jihlava.
Na většině lokalit jsem potvrdil rozmnožování. Co se
týče obývaných biotopů, platí zde totéž, co již bylo uvedeno u jednotlivých druhů tohoto komplexu, tj. že obývají
různé rybníky, požární nádrže, tůňky a rozmanité deprese
zaplněné vodou.
Podle hypsometrických údajů se tento komplex vyskytuje v nadmořských výškách 460 až 605 m. Nejvíce lokalit
leží ve výškách okolo 520 a v rozmezí 545 až 570 m n. m.
Přehled lokalit (s výjimkou již uvedených u jednotlivých druhů komplexu Rana esculenta synkl.)
6459 d Kamenná u Jihlavy návesní ryb. v Kamenné (menší) – 30. 4.
2005 – min. 5 ex. (J. Maštera)
6460 c Hrbov
ryb. 100 m J od Hrbova – 26. 5. 2000 – min.
20 ex. (J. Maštera)
Hrbov
3 rybníčky 700 m SZ od Hrbova – 30. 4.
2005 – min. 10 ex. (J. Maštera)
Polná
ryb. Kukle cca 2 km S od Polné – 26. 5.
2000 – min. 20 ex. (J. Maštera)
6460 d Brzkov
ryb. 1,5 km V od Brzkova – 15. 6. 2003
– min. 10 ex. (J. Maštera et T. Berka)
Hrbov
rybníček 1,8 km V od Hrbova – 31. 7. 2005
– min. 5 ex.+ pulci (J. Maštera)
Hrbov
ryb. 600 m SSV od Hrbova – 15. 6. 2003
– několik ex. (J. Maštera et T. Berka)
Hrbov
ryb. 1,3 km VSV od Hrbova – 31. 7. 2005
– min. 2 ex. (J. Maštera)
Hrbov
2 ryb. u cesty 700 m JV od Hrbova – 31. 7.
2005 – min. 5 ex. (J. Maštera)
6559 b Dobronín
tůňka a ryb. v býv. cihelně 1,5 km VSV
od Dobronína – 22. 7. 2005 – min. 5 ex.
(J. Maštera)
Dobronín
ryb. Holotympl 500 m J od Dobronína –
13. 6. 2001 – min. 1 ex. (T. Berka)
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6560 a Dobronín

rybníček 400 m JV od Dobronína – 5. 5.
2004 – min. 1 ex. (J. Maštera)
Polná
rybníček na V okraji Polné – 31. 7. 2005
– min. 3 ex. (J. Maštera)
Polná
ryb. na SV okraji Polné – 27. 4. 2001 – hlas
1 M (T. Berka)
Polná
ryb. Peklo v Polné – 15. 7. 2005 – hlas několika M (J. Maštera)
Polná
soustava 4 menších ryb. na SV okraji Polné
– 15. 6. 2003 – min. 10 ex. + snůšky (J. Maštera)
Ždírec na Moravě požární nádrž u kostela ve Ždírci – 10. 6.
2003 – min. 10 ex. (J. Maštera)
Ždírec na Moravě ryb. 500 m VJV od kostela ve Ždírci – 10. 6.
2003 – několik ex. (J. Maštera)
Ždírec na Moravě sádky u ryb. 500 m VSV od kostela ve Ždírci – 13. 6. 2001 – min. 30 ex. (T. Berka)
6560 b Dobroutov
ryb. Horní Ochoz cca 2 km JJZ od Janovic
– červen 1999 – min. 50 ex. (J. Maštera et
T. Berka)
Janovice u Polné Dolní ryb. SZ okraj Janovic – 24. 6. 2003
– hlas min. 10 M (J. Maštera)
Janovice u Polné Horní ryb., V okraj Janovic – 26. 5. 2000
– min. 50 ex. (J. Maštera)
Janovice u Polné ryb. u Dolního ryb. SZ okraj Janovic –
26. 5. 2000 – min. 30 ex. (J. Maštera)
Janovice u Polné ryb. 600 m SSV od Janovic – 24. 6. 2003
– několik ex. (J. Maštera)
Janovice u Polné „Špitálský“ ryb. 1,8 km VJV od Janovic
– 24. 6. 2003 – min. 10 ex. (J. Maštera)
Skrýšov
ryb. Křováč 300 m JV od Skrýšova – 26. 5.
2000 – min. 10 ex. (J. Maštera)
Skrýšov
ryb. 500 m SV od Skrýšova – 24. 6. 2003
– min. 1 ex. (J. Maštera)
Skrýšov
rybníček 500 m SV od Skrýšova – 31. 7.
2005 – min. 5 ex. (J. Maštera)
Záborná
návesní ryb. v Záborné – 24. 6. 2003 – několik ex. (J. Maštera)
Záborná
ryb. na JV okraji Záborné – 24. 6. 2003
– několik ex. (J. Maštera)
6560 c Jamné u Jihlavy
Mlýnský ryb. Z okraj Jamného – 5. 7. 2000
– hlas desítek M (J. Maštera)
Jamné u Jihlavy
rybníky na návsi v Jamném – 19. 5. 2001
– min. 50 ex. (J. Maštera)
Jamné u Jihlavy
soustava 4 ryb. cca 500 m SV od Jamného
– 30. 4. 2003 – desítky ex. (J. Maštera)
Rybné
rybníček 1 km J od Rybného – 24. 7. 2005
– min. 50 ex. (J. Maštera)
Rybné
soustava 4 ryb. na VSV okraji Rybného
– 14. 6. 2000 – min. 20 ex. (J. Maštera)
Rytířsko
louže na cestě 1,7 km J od Věžničky – 15. 7.
2005 – min. 2 ex. (J. Maštera)
Ždírec na Moravě ryb. 1,5 km J od Ždírce – 19. 7. 2005 – min.
1 pulec (J. Maštera)
Ždírec na Moravě tůňky v lese cca 1,5 km SZ od Rytířska –
19. 7. 2005 – min. 1 ex. (J. Maštera)
6560 d Arnolec
Rychtářský ryb. 500 m S od Arnolce –
26. 6. 2003 – hlas několika M (J. Maštera)
Jersín
louže u ryb. 1 km JZ od Arnolce – 18. 6.
2003 – několik ex. (J. Maštera)
Jersín
menší ryb. 1 km Z od Jersína – 24. 7. 2005
– min. 2 pulci (J. Maštera)
Jersín
větší ryb. 1 km Z od Jersína – 10. 5. 2002
– hlas desítek M (J. Maštera)
– 24. 7. 2005 – min. 2 pulci (J. Maštera)
Meziříčko u Jihlavy Borovský ryb. 800 m JJZ od Jersína – 6. 7.
2000 – min. 10 ex. (J. Maštera)
Nadějov
akumulační ryb. 300 m JV od Nadějova
– 12. 7. 2001 – několik ex. (J. Maštera)
Nadějov
Benešův ryb. 100 m J od Nadějova – 12. 7.
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Mapa 9: Rozšíření Rana kl. esculenta v zájmovém území.
Map 9: Distribution of Rana kl. esculenta in the study area.

Mapa 10: Rozšíření Rana esculenta synklepton v zájmovém území.
Map 10: Distribution of Rana esculenta synklepton in the study area.

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální

Nadějov
Nadějov
Řehořov
Zhoř u Jihlavy
Zhoř u Jihlavy
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6660 a Horní Bítovčice
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2001 – min. 100 ex. (J. Maštera)
rybníky u zemědělského družstva v Nadějově – 27. 4. 2001 – několik ex. (J. Maštera)
ryb. v poli 0,5 km J od Nadějova – 7. 7. 2000
– několik ex. (J. Maštera)
ryb. Pod vsí na S Řehořova – 16. 9. 2003
– několik ex. (V. Zemanová)
požární nádrž ve Zhoři – 12. 6. 2003 – několik ex. a pulců (J. Maštera)
ryb. na JV okraji Zhoře – 12. 6. 2003 – desítky ex. (J. Maštera)
2 ryb. 400 m J od Zhoře – 12. 6. 2003 – min.
20 ex. + snůšky (J. Maštera)
Valentův ryb. na JV okraji Jersína – 14. 6.
2000 – min. 10 ex. (J. Maštera)
ryb. na S Meziříčka – 14. 6. 2000 – min. 20
ex. (J. Maštera)
Bítovčická nádrž 400 m SSZ od Bítovčic
– 10. 6. 2005 – stovky pulců (J. Maštera)
ryb. Loudilka 1,5 km J od Kozlova – 13. 6.
2000 – min. 20 ex. (J. Maštera)
2 ryb. u lomu Hostinky cca 600 m S od Luk
n. J. – 19. 6. 2003 – min. 2 ex. (J. Maštera)
Panský ryb. 1,5 km JV od Kamenice – 2. 5.
2003 – min. 20 ex. (Ž. Křípalová)
větší ryb. na S okraji Kamenice (pod Jansovým v.) – 27. 6. 2001 – hlas min. 5 M
(J. Maštera)
ryb. na JZ okraji Kameničky – 19. 6. 2003
– min. 1 ex. (J. Maštera)
rybníček 1 km SZ od Kameničky – 24. 7.
2005 – min. 2 ex. (J. Maštera)

Meziříčko u Jihlavy ryb. Vidlák 2,5 km V od Řehořova – 6. 8.
2004 – několik ex. + min. 6 pulců (J. Maštera)
Řehořov
řehořovská požární nádrž – 6. 8. 2004
– min. 2 ex. (J. Maštera)
Řehořov
zahrada v Řehořově – 8. 7. 2004 – 1 subad.
ex. (J. Maštera)
Tab. 1: Porovnání výskytu obojživelníků v okrese Jihlava a SV části
okresu Jihlava.
Tab. 1: Comparison of the occurrence of amphibians in Jihlava county
and the north-east part of Jihlava county.
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DISKUSE
V zájmovém území jsem prokázal výskyt dvanácti
druhů obojživelníků, což je přibližně 86 % druhů doposud
zjištěných v okrese Jihlava a přibližně 57 % druhů vyskytujících se v ČR.
V okrese Jihlava v současnosti není potvrzen druh
Salamandra salamandra, který je dokladován z minulosti. Naposledy byl zjištěn u Dolní Cerekve v roce 1983
(Mikátová 1994a). Pokud nebude v nejbližší době nalezen,
bude již nadále považován za pravděpodobně vyhynulého.
Pravděpodobný je výskyt druhů Rana dalmatina a Bombina variegata. B. variegata zatím nalezena nebyla. Sporný
nález Rana dalmatina z jižní části okresu uvádí Doležal
(2001), který nalezl jednoho sporného pulce s některými
odpovídajícími znaky R. dalmatina. Bližší určení však
nebylo možné provést.
Z důvodu nedostatku starších údajů o pozorování
obojživelníků ze SV části okresu Jihlava i celého okresu
Jihlava jsem svoje údaje nemohl odpovídajícím způsobem
porovnávat a tím pádem ani vyvozovat jakékoliv závěry
o změnách početnosti druhů v čase. Takovéto porovnání
nebylo téměř možné ani s literaturou, protože údaje týkající se zájmového území (až na pár výjimek) zde chybí.
Triturus alpestris
Tento druh byl v zájmovém území zjištěn na dvaadvaceti lokalitách, další jedna lokalita je převzata z databáze
Muzea Vysočiny v Jihlavě. T. alpestris je rozšířen na 50 %
území (rozšíření z hlediska katastrálních území). Patří zde
mezi méně běžné druhy, stejně tak jako v celém okrese
Jihlava (Maštera 2003). Vzhledem ke svému skrytému
způsobu života bývá tento druh často přehlížen. Velkou
většinu lokalit totiž tvoří lesní tůňky a kaluže na lesních
cestách a proto je nutné systematicky procházet celé lesní
komplexy, což je někdy dost obtížné. Nevylučuji možnost,
že jsem některé z těchto lokalit mohl přehlédnout, protože
místní lesní celky jsou poměrně velké a různorodé (s potoky, mokřady, apod.). Triturus alpestris je rozšířen na
přibližně 49 % území České republiky (Kolman 1994a).
Z Českomoravské vrchoviny ho uvádí ve své práci již
Canon (1927), dále pak Štěpánek (1949). Přímo z okresu
Jihlava ho potom uvádějí Mikátová et al. (1989), Kolman
(1994a), Dandová et Zavadil (1997), Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003).
Lokality výskytu T. alpestris v SV části okresu Jihlava
leží v nadmořských výškách 485 až 605 m, čímž zapadají
do rozmezí výskytu druhu v celé ČR. Kolman (1994a)
uvádí jako nejnižší nadmořskou výšku 194 m, horní výšková hranice pro tento druh u nás není známá. Nejvíce je
nacházen ve středních a vyšších polohách. Miles (1970)
udává ve Žďárských vrších velmi hojný výskyt od 500
do 700 m n. m., což jsou podobné výsledky jako v mém
zájmovém území.
Lokalitami výskytu T. alpestris v zájmovém území jsou
mělké vodní nádrže, tj. požární nádrže s nízkým stavem
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vody, malé rybníky a lesní kaluže. Z toho usuzuji, že
čolci dávají přednost mělkým nádržím s čistou vodou, ve
kterých roste minimum vegetace a je zde po celou sezónu
nízká teplota vody. To potvrzuje předpoklad Kolmana
(Kolman 1994a), který uvádí, že T. alpestris je u nás
ve svém rozšíření limitován teplem a nikoliv chladem.
V případě lesních tůní a kaluží může také dojít k jejich
vyschnutí během teplých letních měsíců, což způsobuje
úhyn veškerých larev.
Triturus cristatus
V zájmovém území byl zjištěn na jediné lokalitě, což
plošně odpovídá přibližně 3 % území SV části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska k. ú.). Patří zde mezi velmi vzácné druhy, v celém okrese Jihlava je ale řazen mezi vzácné
druhy (Maštera 2003). Tento čolek je v celé severní části
okresu znám recentně pouze ze dvou lokalit, většina lokalit jeho výskytu je soustředěna do jižní části okresu (Maštera 2000–2005). T. cristatus obývá přibližně 38 % území
České republiky (Voženílek 1994a). Jeho výskyt udávají
z Českomoravské vrchoviny Canon (1927) a Opatrný
(1978), Štěpánek (1949) pouze konstatuje, že T. cristatus
nechybí v žádné příhodné krajině. Přímo z okresu Jihlava
ho uvádějí Mikátová et al. (1989), Voženílek (1994a), Zavadil et Piálek (1997), Doležal (2001) a nejnověji Maštera
(2003).
Lokalita výskytu v zájmovém území se nachází v nadmořské výšce 510 m, což spadá do rozmezí udávaného pro
tento druh v České republice. Zavadil et Piálek (1997)
uvádějí výskyt od 150 do 800 m n. m., Roček (1992c) do
800 m n. m. Nejvyšší zjištěná nadmořský výška v ČR je
807 m n. m. (Zavadil 1993).
Triturus vulgaris
Jeho výskyt byl v zájmovém území potvrzen na dvaceti
lokalitách, plošně je rozšířen na přibližně 47 % území
(rozšíření z hlediska k. ú.). Patří zde mezi méně běžné
druhy, obdobně jako je tomu v celém okrese Jihlava (Maštera 2003). Bývá také často přehlížen, i když většinou
obývá snáze dostupné lokality, jako jsou např. rybníky
a různé nádrže. Z mé strany mohlo tedy také dojít v některých případech k jeho přehlédnutí. Triturus vulgaris je
nejhojnějším a nejrozšířenějším druhem našich ocasatých
obojživelníků. Je rozšířen na přibližně 64 % území České
republiky (Moravec et al. 1994a). Jeho výskyt uvádí z Českomoravské vrchoviny Canon (1927), přímo z okresu Jihlava Mikátová et al. (1989), Moravec et al. (1994a), Dandová (1997), Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003).
Četný výskyt tohoto druhu uvádí z jihovýchodního úpatí
Českomoravské vrchoviny Reiter et Hanák (2000).
Lokality tohoto druhu leží v SV části okresu Jihlava
v nadmořských výškách 485 až 605 m, což není v rozporu
s vertikálním rozšířením v celé ČR. Moravec et al. (1994a)
uvádějí, že T. vulgaris nachází nejvýhodnější životní podmínky v nížinných až středních polohách a horní hranice
rozšíření je prozatím stanovena na 1190 m n. m. Podle Mi67
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lese (Miles 1970) se ve Žďárských vrších hojně vyskytuje
od 300 do 600 m n. m., což taktéž není v rozporu s mými
údaji.
Bombina bombina
V zájmovém území byl zjištěn tento druh pouze na jediné lokalitě, což plošně odpovídá přibližně 3 % území SV
části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska k. ú.). Patří zde
tedy mezi velmi vzácné druhy. V „celookresním“ měřítku je ale řazena mezi méně běžné druhy (Maštera 2003).
V zájmovém území zřejmě Bombina bombina nenachází
vhodné podmínky pro rozmnožování. Jediná zjištěná
lokalita může být buď ojedinělým výskytem migrujících
jedinců, nebo se může jednat o poslední refugium tohoto
druhu v SV části okresu Jihlava. Účinnou migrační bariérou pro její rozšíření se zdají být Arnolecké hory. Ty na východě oddělují zájmové území od Bohdalovských rybníků,
kde se B. bombina vyskytuje poměrně běžně (Maštera in
litt.). Na západ od zájmového území už pak začíná její
mozaikovitý výskyt. Relativně hojnější je pak v jižní části
okresu Jihlava (Maštera 2000–2005). Bombina bombina je
rozšířena na přibližně 49 % území České republiky (Piálek
et Pazúr 1994a). Její výskyt z Českomoravské vrchoviny
uvádí Štěpánek (1949), přímo z okresu Jihlava Mikátová
et al. (1989), Piálek et Pazúr (1994a), Piálek et Zavadil
(1997), Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003).
Právě u druhu Bombina bombina lze vypozorovat nejvýraznější úbytek oproti jejím stavům v minulosti. Canon
(1927) ji na Českomoravské vrchovině uvádí jako hojný
druh vyskytující se na většině vodních ploch (autor uvádí
druh Bombina variegata, ale pravděpodobně jde o záměnu těchto dvou podobných druhů), ale data prozatím
získaná při mapování ji v okrese Jihlava řadí mezi méně
běžné druhy (Maštera 2003). Záměnu druhů potvrzují
jejich odlišné ekologické nároky a areál rozšíření, který
pravděpodobně nebyl začátkem 20. století tolik odlišný od
současného. Z něj je patrné, že B. variegata zasahuje na
Českomoravskou vrchovinu pouze jedinou, a to možná již
zaniklou, recentní lokalitou u rybníka Velké Dářko. Tento
druh žije převážně v menších vodních nádržích, často periodických. Také je zde patrná poměrně silná vazba druhu
na lesy (Piálek et Pazúr 1994b). Na základě uvedených
informací nelze předpokládat, že by B. variegata obývala
většinu našich rybníků, tůní a vlhkých luk, tak jak uvádí
Canon (1927).
Jediná lokalita v zájmovém území leží ve výšce 545 m n.
m., což je na hranici jejího běžného hypsometrického výskytu v ČR. Piálek et Pazúr (1994a) udávají, že B. bombina
je běžně nacházena do 550 m n. m. Maximálně pak vystupuje do nadmořské výšky 732 m (Zavadil et Šapovaliv
1990). Podle Milese (1970) vystupuje B. bombina vzácně
do 600 m n. m., běžně se vyskytuje do 500 m n. m.
Bufo bufo
V zájmovém území je tento druh rozšířen téměř souvisle, zjistil jsem několik desítek lokalit rozmnožování.
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Z hlediska plošného rozšíření obsazuje 80 % území SV
části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska k. ú.). Patří tudíž
mezi obecně rozšířené druhy v zájmovém území. V celém
okrese Jihlava je výskyt B. bufo hodnocen kategorií běžný
druh (Maštera 2003). Její rozšíření v zájmovém území je
ale pravděpodobně ještě větší, než ukazují výsledky mapování. Neobsazené rybníky (a stejně tak katastry) jsou buď
důsledkem přehlédnutí druhu na lokalitě nebo nevhodně
projektovaných a obhospodařovaných rybníků. Takovým
příkladem je např. Rychtářský rybník u Arnolce, který
bývá na jaře vypouštěn. Má velmi dobře vyvinutý litorál
s břehovými porosty a zřejmě by byl významnou „ropuší“
lokalitou. V sousedním rybníku Nikl se ropuchy pravidelně rozmnožují. Bufo bufo obývá přibližně 80 % území
České republiky, její výskyt lze považovat za celoplošný
(Kolman 1994b). Z Českomoravské vrchoviny ji uvádí Canon (1927) a Miles (1970), přímo z okresu Jihlava pak Mikátová et al. (1989), Kolman (1994b), Roth (1997), Doležal
(2001) a nejnověji Maštera (2003). Štěpánek (1949) píše,
že udávat jednotlivá naleziště u tohoto obecně rozšířeného
druhu nemá smysl. Kolman (1994b) uvádí, že neobsazené
kvadráty v rámci republiky pravděpodobně neukazují na
absenci druhu, ale na jejich nedostatečné prozkoumání,
s čímž se ztotožňuji. Horní hranice výskytu není podle něj
pro tento druh u nás stanovena, ve vyšších polohách je její
výskyt limitován spíše nedostatkem vodních nádrží vhodných k rozmnožování, než vlivem klimatických faktorů.
Z mých údajů vyplývá, že B. bufo se v zájmovém území
vyskytuje v nadmořských výškách 460 až 600 m, přičemž
nejčastěji jsem ji nalézal v nadmořských výškách 515 až
570 m. To koresponduje s celorepublikovými údaji a také
s údaji Milese (Miles 1970), který pro tento druh uvádí na
Žďársku hojný výskyt do 700 m n. m., přičemž nejčastěji
se zde vyskytuje v nadmořských výškách 400 až 500 m.
Bufo viridis
V zájmovém území jsem ji nalezl na dvanácti lokalitách,
což plošně odpovídá 20 % území SV části okresu Jihlava
(rozšíření z hlediska k. ú.). Patří zde mezi vzácné druhy
stejně jako v celém okrese Jihlava (Maštera 2003). V této
části okresu je ale relativně hojnější a také se zde nachází
vůbec nejpočetnější její populace (řehořovské nádrže)
s prokázaným rozmnožováním. Na dalších dvou lokalitách
v jižní části okresu Jihlava je potom rozmnožování pouze
pravděpodobné. Jinak bývají pozorováni pouze jednotliví
jedinci na různých místech, většinou ale v okolí těchto čtyř
významnějších lokalit. Může se tedy jednat o migraci jedinců do nového prostředí, ať už dospělců nebo juvenilních
exemplářů. Tak je tomu zřejmě i v případě lokalit u Zhoře
a Jersína v zájmovém území. Bufo viridis obývá přibližně
45 % území České republiky (Mikátová 1994c). Z Českomoravské vrchoviny ji uvádí ve své práci Canon (1927),
přímo z okresu Jihlava Opatrný (1978), Mikátová et al.
(1989), Mikátová (1994c), Roth et Zavadil (1997), Doležal
(2001) a nejnověji Maštera (2003). Štěpánek (1949) píše,
že uvádět jednotlivé lokality v Československu nemá vý-
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znam, neboť ropucha zelená je přibližně stejnoměrně rozšířena po celém státě. Z toho lze usoudit, že buď byla v té
době B. viridis na Jihlavsku mnohem hojnější než dnes,
nebo nebyl její výskyt příliš dobře zdokumentován.
Podle Mikátové (Mikátová 1994a) jsou nejvýše položené lokality tohoto druhu v ČR ve výšce 740 m n.m., většinou však svým výskytem nepřesahuje nadmořskou výšku
450 m. S těmito závěry jsou v souladu i zjištění Milese
(Miles 1970), který udává hojný výskyt do 400 m n. m.,
avšak vzácně může B. viridis vystupovat až do 600 m n. m.
V SV části okresu Jihlava jsem ji nacházel ve výškách 545
až 600 m n. m., čímž lze výskyt hodnotit jako výškově
nadprůměrný.
Hyla arborea
Celkem jsem ji v zájmovém území zjistil na více než
dvou desítkách lokalit, plošně je rozšířena na přibližně
37 % území SV části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska
k. ú.). H. arborea ve sledovaném území patří mezi méně
běžné druhy, stejně jako v celém okrese Jihlava (Maštera 2003). V okrese Jihlava byla sice zjištěna na několika
desítkách lokalit a tak by měla patřit spíše mezi běžné
druhy, ale její lokální populace jsou většinou velmi malé.
Často jsou na lokalitách nalézáni pouze jednotliví jedinci,
pravděpodobně migranti z větších populací. Hyla arborea
obývá přibližně 52 % území České republiky (Moravec
1994b). Z Českomoravské vrchoviny uvádějí její výskyt
Canon (1927) a Opatrný (1992a), přímo z okresu Jihlava pak Adolph (1922), Mikátová et al. (1989), Moravec
(1992), Moravec (1994b), Moravec (1997), Doležal (2001)
a nejnověji Maštera (2003). Podle Štěpánka (Štěpánek
1949) je všude hojná a uvádět jednotlivé lokality v Československu nemá význam. Z toho vyplývá, že početnost
tohoto druhu na Jihlavsku, vzhledem k dnešním stavům,
významně poklesla.
V SV části okresu Jihlava se dle mých záznamů H. arborea vyskytuje v nadmořských výškách 500 až 600 m.
Miles (1970) udává hojný výskyt tohoto druhu na Žďársku
v nadmořských výškách 400 až 500 m. Z práce Moravce
(Moravec 1992) vyplývá, že na území Československa upřednostňuje nižší až střední polohy přibližně do
550 m n.m. a výskyt rozmnožujících se populací jen výjimečně přesahuje výšku 650 m n. m. S těmito údaji jsou
moje výsledky v souladu. Horní hranice rozšíření v ČR
je potom 750 m n. m. (Moravec 1994b), podobně jako je
tomu v celé střední Evropě (Nöllert et Nöllert 1992).
Pelobates fuscus
Tento druh jsem prokázal v zájmovém území na deseti
lokalitách. Plošně obývá 20 % území SV části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska k. ú.). P. fuscus zde patří mezi
vzácné, v celém okrese Jihlava mezi méně běžné druhy
(Maštera 2003). Díky jejímu velmi skrytému způsobu
života je pravděpodobné, že mnoho jí obývaných lokalit
pozornosti mapovatelů uniká. Je to také způsobeno relativně malou početností lokálních populací. Stejně tak
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i v případě mnou sledované oblasti je možné, že její skutečné rozšíření je větší, než jsem zjistil. Pelobates fuscus
obývá přibližně 20 % území České republiky (Mikátová
1994b). Z Českomoravské vrchoviny ji uvádí již Canon
(1927). Přímo z okresu Jihlava ji uvádějí Mikátová et al.
(1989), Mikátová (1994b), Zavadil et Dandová (1997a),
Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003). Dle Mikátové
(Mikátová 1994b) nejsou ale znalosti o jejím rozšíření
dosud dostatečné, na Českomoravské vrchovině ale uvádí
značné rozšíření tohoto druhu.
P. fuscus se v mém zájmovém území vyskytuje v nadmořských výškách 500 až 660 m. Mikátová (1994b) udává,
že většina lokalit v ČR se nachází v nadmořských výškách
do 500 m a že pouze výjimečně je nacházena ve vyšších
polohách. Maximální zjištěná nadmořská výška je pro tento druh 810 m (Mikátová 1994b). Z uvedeného vyplývá, že
v SV části okresu Jihlava obývá P. fuscus vyšší polohy, než
je pro ni obvyklé. Např. Miles (1970) ale uvádí její výskyt
z podhůří Žďárských vrchů ve výšce 620 m n. m. To by
mohlo naznačovat, že P. fuscus se ve vyšších nadmořských
výškách vyskytuje na celé Českomoravské vrchovině.
Rana arvalis
V zájmovém území jsem zjistil tohoto skokana pouze
na jediné lokalitě, což plošně odpovídá přibližně 3 %
území SV části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska k.ú.).
Logicky zde tedy patří mezi velmi vzácné druhy. V „celookresním“ měřítku je ale řazen mezi méně běžné druhy
(Maštera 2003). V zájmovém území je tedy méně hojný,
což je pravděpodobně způsobeno téměř úplnou absencí
typických rašelinných biotopů (rašeliniště, rybníky s výrazně zrašelinělými břehy). Ty, jak se zdá, R. arvalis na
Jihlavsku preferuje, protože mnoho jím obývaných lokalit
je právě rašelinné povahy. Rana arvalis obývá přibližně
20 % území České republiky (Moravec et al. 1994b).
Z Českomoravské vrchoviny je uváděn Štěpánkem (Štěpánek 1949), přímo z okresu Jihlava ho udávají Mikátová
et al. (1989), Moravec et al. (1994b), Zavadil et Dandová
(1997b), Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003).
Jediná lokalita R. arvalis v SV části okresu Jihlava leží
v nadmořské výšce 550 m, což je téměř na hranici jeho
hypsometrického rozšíření v ČR. Moravec et al. (1994b)
totiž uvádějí, že výskyt v nadmořských výškách nad
600 m n. m. je znám jen vzácně.
Rana temporaria
V zájmovém území jsem tento druh zjistil na několika desítkách lokalit. Plošně svým rozšířením pokrývá
přibližně 67 % území SV části okresu Jihlava (rozšíření
z hlediska k. ú.). Patří zde mezi běžné druhy, stejně jako
v celém okrese Jihlava (Maštera 2003). Další kvadranty,
ve kterých jsem R. temporaria neprokázal, mohou být
také tímto skokanem obsazeny. Pravděpodobně v zájmovém území chybí pouze na některých nevhodných lokalitách (viz komentář k B. bufo). Rana temporaria obývá
přibližně 77 % území České republiky (Voženílek 1994b).
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Z Českomoravské vrchoviny je uváděn Canonem (Canon
1927) a Milesem (Miles 1970), přímo z okresu Jihlava pak
Mikátovou (Mikátová et al. 1989), Voženílkem (Voženílek
1994b), Kolmanem et Nečasem (Kolman et Nečas 1997),
Doležalem (Doležal 2001) a nejnověji Mašterou (Maštera
2003). Štěpánek (1949) považuje R. temporaria za hojného
a píše, že uvádět jednotlivé lokality nemá význam.
V SV části okresu Jihlava jsem tohoto skokana nacházel
v nadmořských výškách 470 až 630 m, což odpovídá jeho
výskytu v ČR. Voženílek (1994b) neuvádí žádnou maximální nadmořskou výšku omezující výskyt R. temporaria,
podle Reháka (Rehák 1992) se u nás nevyskytuje pouze
v rozsáhlých oblastech nejteplejších nížin. Ani podle Milese (Miles 1970) není patrná žádná hraniční nadmořská
výška omezující výskyt R. temporaria ve Žďárských
vrších.
Rana lessonae
Tento skokan patří v zájmovém území mezi obecně rozšířené druhy, podobně jako v celém okrese Jihlava (Maštera 2000–2005). Zjistil jsem ho na několika desítkách
lokalit a společně s druhem B. bufo patří mezi nejhojnější
obojživelníky zájmového území. Výskyt je téměř souvislý,
obývá přibližně 73 % území SV části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska k. ú.). Neobsazené lokality ukazují buď
na přehlédnutí druhu, nebo jde o nevhodně vybudované
a obhospodařované rybníky. Na žádném alespoň trochu
zachovalejším rybníku (tj. nepříliš zarybněném, s alespoň minimem břehových porostů, apod.) nechybí. Není
ale jisté, že na všech těchto lokalitách výskytu dochází
také k jeho rozmnožování. Rana lessonae obývá přibližně
14 % území České republiky (Souček et Moravec 1994b).
Z Českomoravské vrchoviny udává hojný výskyt Král
(1992), přičemž uvádí i jeho podíl ve smíšených populacích esculenta-lessonae, který je v okolí Jihlavy nejméně
50 %, většinou však podstatně více (nad 80 %). Tento údaj
odpovídá mým pozorováním v zájmovém území, kde
podíl R. lessonae ve smíšených populacích, kterých není
mnoho, odhaduji na 90 %. V okrese Jihlava je odhad podílu podobný (80–90 %). Přímo z okresu Jihlava udávají
výskyt R. lessonae Kux (1975), Mikátová et al. (1989),
Souček et Moravec (1994b), Kotlík et Zavadil (1997b),
Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003).
Tento druh jsem v zájmovém území nacházel v nadmořských výškách 460 až 600 m. Tyto údaje souhlasí se
závěry Součka et Moravce (Souček et Moravec 1994b),
kteří udávají že lokality R. lessonae leží v ČR v nadmořských výškách 150 až 740 m, většinou ale v polohách nad
400 m n. m.
Rana klepton esculenta
Tento druh jsem v zájmovém území prokázal na jedenácti lokalitách. Plošně je rozšířen na přibližně 30 % území SV části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska k. ú.). Patří
zde mezi vzácné, v celém okrese Jihlava mezi méně běžné
druhy (Maštera 2003). Rana kl. esculenta obývá přibližně
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32 % území České republiky (Souček et Moravec 1994a).
Z Českomoravské vrchoviny ho uvádí již Canon (1927),
ale v té době ještě nebyly rozlišovány jednotlivé druhy
„zelených skokanů“ a tak tento údaj spíše ukazuje na
výskyt celé skupiny Rana esculenta synklepton. Štěpánek
(1949) píše, že R. esculenta je u nás všude hojný a proto
nemá smysl uvádět jednotlivé lokality. Na Jihlavsku byl
ale tento druh pravděpodobně vždy v menšině a převažujícím druhem byl zřejmě i v minulosti R. lessonae. Přímo
z okresu Jihlava udávají výskyt R. kl. esculenta Kux
(1975), Mikátová et al. (1989), Souček et Moravec (1994a),
Kotlík et Zavadil (1997a), Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003).
Lokality výskytu v SV části okresu Jihlava leží v nadmořských výškách 475 až 600 m, což v není v rozporu
s tím, co udávají Souček et Moravec (1994a). Podle nich se
výšková hranice výskytu Rana kl. esculenta v ČR pohybuje kolem 700 m n. m.
Rana esculenta synklepton
Celou skupinu „zelených“ skokanů jsem v zájmovém
území zjistil na více než stovce lokalit. Je rozšířena na
90 % území SV části okresu Jihlava (rozšíření z hlediska
k.ú.). V zájmovém území obývají většinu vodních ploch
(blíže viz komentář k R. lessonae). Není vyloučeno, že
na některých dalších lokalitách jsem je mohl přehlédnout.
Většina dat o výskytu tohoto komplexu náleží s velkou
pravděpodobností ke druhu Rana lessonae, který na
Jihlavsku převažuje. V některých případech jsem výskyt
původně neurčeného druhu „vodního“ skokana dodatečně
určil v následujícím roce. Určování jednotlivých druhů
tohoto komplexu bývá někdy dost komplikované (hlavně
podle hlasu) a proto je lépe uvést pozorování Rana esculenta synklepton, než konkrétní druh. Dříve byla většina
„zelených“ skokanů označovaná jako Rana esculenta (viz
např. Canon 1927, Štěpánek 1949), až teprve později (např.
Kux 1975) začaly být rozlišovány všechny tři „druhy“.
Na Jihlavsku díky tomu nelze příliš porovnávat výskyt
R. lessonae, který je dnes běžný, s jeho stavy v minulosti. Komplex Rana esculenta synklepton obývá přibližně
56 % území České republiky (Souček et Moravec 1994c).
Z Českomoravské vrchoviny uvádějí pozorování některých „zelených“ skokanů Canon (1927), Štěpánek (1949),
Opatrný (1978), přímo z okresu Jihlava pak Kux (1975),
Mikátová et al. (1989), Souček et Moravec (1994c), Nečas
et al. (1997), Doležal (2001) a nejnověji Maštera (2003).

2. Fenologická pozorování
MATERIÁL A METODIKA
Fenologická pozorování obojživelníků jsem prováděl
v letech 2002 až 2003 na lokalitách nadějovské rybníky,
řehořovské nádrže, rybník Vidlák a kamenické rybníky.
Sledoval jsem následujících 8 druhů: Triturus alpestris,

Acta rerum naturalium 2: 53–84, 2005

ISSN 1801-5972

Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea,
Pelobates fuscus, Rana lessonae a Rana temporaria.
Metodika spočívala v kontrolách daných vybraných
lokalit v sezóně minimálně jednou týdně (příp. častěji)
a zaznamenávání všech zjištěných druhů obojživelníků.
Dále jsem také zaznamenával začátek aktivity v daném
roce, období začátku a konce páření, začátek kladení vajíček, začátek líhnutí larev a první metamorfované jedince
v daném roce.

dějí první aktivitu v březnu až dubnu. V začátku aktivity
čolků jsou každoroční rozdíly, hodně závisí na srážkách
a teplotě v daném roce (GrifÞths 1996). Tyto rozdíly jsou
patrné i z mých údajů (tab. 2). Průměrná denní teplota
v zájmovém území byla v roce 2002 až do 10. dubna velmi
nízká (do 5 °C), v roce 2003 byla dokonce do 11. dubna
pod bodem mrazu. To vysvětluje pozdější začátek aktivity,
než jak je uváděno v literatuře.
Hlavní fáze rozmnožování se na mnou sledovaných
lokalitách pohybuje přibližně od začátku (4. 5.) do konce
května (31. 5.), což odpovídá údajům zjištěných v rámci České republiky. Roček (1992a) udává pro rozmnožování druhu T. alpestris rozmezí duben až červen, stejně tak
i Dandová et Zavadil (1997).
První snůšky T. alpestris jsem na sledovaných lokalitách zjistil 15. května (rok 2002), začátek líhnutí larev pak
11. června (rok 2003). První metamorfované jedince jsem
zaznamenal 6. resp. 13. července, což je v rozporu s údaji
uváděnými v literatuře. Nöllert et Nöllert (1992) totiž
udávají rozmezí pro ukončení metamorfózy od konce srpna/ začátku září do listopadu, Dandová et Zavadil (1997)
pak od srpna do října. Dle mého názoru je urychlení vývoje zřejmě způsobeno relativně vysokými teplotami vzduchu, a hlavně vody, v červnu a červenci po oba sledované
roky 2002 i 2003.

Použité zkratky
viz Materiál a metodika u části 1: Rozšíření obojživelníků

VÝSLEDKY
V následující souhrnné tabulce jsou u každého druhu
uvedeny poznámky k fenologii obojživelníků, které jsem
zjistil v zájmovém území. Pokud jsem některou z fenologických fází určitého druhu nezaznamenal, je v tabulce
vyznačena pomlčkou.

DISKUSE
Některé fenologické údaje, uvedené ve výsledcích,
nemusí nutně znamenat opravdový počátek fáze určitého
druhu v daném roce, zejména pokud se jedná o počátek
aktivity. Jde vždy o první mnou pozorovaný exemplář
v daném roce a v některých případech došlo k tomu, že
první aktivitu jsem zjistil až při rozmnožování daného
druhu.

Triturus vulgaris
Začátek aktivity tohoto druhu jsem zaznamenal nejdříve 29. dubna (rok 2003). To je v rozporu s údaji, které
udává Roček (1992b), dle něhož v ČR T. vulgaris zahajuje
aktivitu od konce února do začátku dubna. Stejně tak uvádějí pro podmínky střední Evropy brzkou aktivitu (začátek února až polovina března) i Nöllert et Nöllert (1992).
Tito autoři ovšem připouštějí prodloužení tohoto období
až do konce května. Počátek aktivity v březnu až dubnu,
který spíše odpovídá mým údajům, uvádí Dandová (1997).
Čepková (1988) zaznamenala první jedince ve vodě 15.
(rok 1986), resp. 10. dubna (rok 1987). Tato data zjistila
na lokalitách v nadmořských výškách 380–500 m. Rozdíl

Triturus alpestris
Počátek aktivity jsem u tohoto druhu zaznamenal nejdříve 13. dubna, a to v roce 2002. Nöllert et Nöllert (1992)
však udávají pro středoevropské populace počátek aktivity
od poloviny února do poloviny března. V ČR je tato hranice zřejmě mírně posunutá, Dandová et Zavadil (1997) uvá-

Tab. 2: Fenologická pozorování obojživelníků v SV části okresu Jihlava.
Tab. 2: Phenology observations of amphibians in the north-east part of Jihlava county.
Fenologická fáze
počátek aktivity
Druh

hlavní fáze
rozmnožování

rok
Triturus alpestris
Triturus vulgaris
Bufo bufo

první
snůšky

rok

začátek líhnutí
larev

rok

první metamorfovaní jedinci

rok

rok

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

13. 4.

29. 4.

4. 5. – 15. 5.

10. 5. – 31. 5.

15. 5.

–

29. 6.

11. 6.

6. 7.

13. 7.

4. 5.

29. 4.

4. 5. – 15. 5.

10. 5. – 1. 6.

10. 5.

–

25. 5.

–

14. 7.

–

21. 3.

5. 4.

18. 4. – 26. 4.

19. 4. – 2. 5.

21. 4.

27. 4.

4. 5.

8. 5.

8. 6.

11. 6.

2. 5.

27. 4.

2. 5. – 15. 5.

29. 4. – 10. 5.

10. 5.

–

20. 5.

25. 5.

29. 6.

12. 6.

Hyla arborea

21. 4.

29. 4.

4. 5. – 4. 6.

30. 4. – 5. 6.

10. 5.

–

29. 6.

12. 6.

7. 7.

–

Pelobates fuscus

21. 4.

27. 4.

21. 4. – 2. 5.

27. 4. – 11. 5.

27. 4.

–

–

–

–

–

3. 4.

30. 4.

7. 5. – 4. 6.

10. 5. – 12. 6.

–

–

29. 6.

12. 6.

–

–

30. 3.

5. 4.

30. 3. – 4. 4.

5. 4. – 16. 4.

30. 3.

5. 4.

4. 5.

–

4. 6.

12. 6.

Bufo viridis

Rana lessonae
Rana temporaria
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přibližně čtrnácti dnů v počátku aktivity oproti mým údajům pravděpodobně souvisí s vyšší nadmořskou výškou
mnou sledovaných lokalit (550–600 m). Stejně tak je tomu
zřejmě i v případě Reitera et Hanáka (Reiter et Hanák
2000), kteří uvádějí první pozorované jedince v Podyjí již
8. a 14. března. V začátku aktivity čolků jsou každoroční
rozdíly, dle GrifÞthse (GrifÞths 1996) hodně závisí na
srážkách a teplotě v daném roce. Tyto rozdíly jsou patrné
taktéž z mých údajů (tab. 2).
V období hlavní fáze rozmnožování T. vulgaris na sledovaných lokalitách v zájmovém území jsem zjistil velké
rozdíly mezi oběma roky. V roce 2002 spadalo hlavní rozmnožování do období 4. až 15. května, avšak v roce 2003
do období 10. 5. až 1. 6. Vysvětlením tohoto faktu by mohly být nízké teploty vzduchu a vody v roce 2003 před fází
rozmnožování. Rozmnožování bylo tímto mírně zbrzděno
a protáhlo se poté až do začátku června. Dandová (1997)
uvádí období vrcholné fáze rozmnožování pro T. vulgaris
od dubna do června s tím, že se může protáhnout až do
července. Pro podmínky střední Evropy pak Nöllert et
Nöllert (1992) uvádějí období od začátku února/ poloviny
března do konce června/ začátku července. Moje údaje
tedy zapadají do rozmezí těchto hodnot z literatury.
První snůšky na sledovaných lokalitách jsem zaznamenal 10. května (rok 2002). Je to přibližně ve stejnou dobu,
jako to uvádí Čepková (1988), tj. 6. 5. (rok 1986) a 2. 5. (rok
1987). Začátek líhnutí larev jsem zjistil 25. května (rok
2002) a první metamorfované jedince 14. července (rok
2002). Reiter et Hanák (2000) udávají pozorování prvních
larev až koncem června (26. 6.), což je o měsíc později
než v mém zájmovém území. Pravděpodobně to ale pouze znamená, že autoři podrobněji nesledovali fenologii
druhu po celou sezónu a tudíž nezaznamenali larvy dříve.
V nížinném Podyjí by se totiž měly larvy líhnout mnohem
dříve, vzhledem k brzkému počátku rozmnožování. Čepková (1988) zaznamenala první metamorfované jedince
28. 7. (rok 1986) a 9. 8. (rok 1987), což je o přibližně 14
dní později než v mém zájmovém území. Dandová (1997)
uvádí pro ukončení metamorfózy T. vulgaris v ČR rozpětí
červenec až září, Nöllert et Nöllert (1992) pro středoevropské populace červenec až listopad. S těmito závěry je
v souladu i moje pozorování.
Bufo bufo
První aktivitu u tohoto druhu jsem zaznamenal 17. března v roce 2001 a v dalších dvou letech o něco později (21.
3. resp. 5. 4.). Stojanová (1985) zaznamenala první aktivitu
27. 3. (rok 1983), Čepková (1988) pak 23. 4. (rok 1986) a 14.
4. (rok 1987). Nöllert et Nöllert (1992) uvádějí, že ve střední Evropě ropuchy začínají být aktivní koncem února až
začátkem dubna. Dle Opatrného (Opatrný 1992b) začíná
tah v České republice v nížinách v březnu, v horách pak
až koncem dubna. Podle Rotha (Roth 1997) jarní tah v ČR
začíná v březnu a končí v květnu. Reiter et Hanák (2000)
udávají počátek aktivity od začátku března do začátku
dubna, avšak výjimečně již 18. ledna (rok 1998)! Z výsled72

ků dlouhodobého výzkumu tahu B. bufo v Anglii v letech
1980–1998 vyplývá, že hlavní tah zde probíhá od začátku
do poloviny března, celý pak od začátku února do konce
března (Reading 1998). S většinou údajů uváděných v literatuře jsou moje data v souladu, některé posuny v době
aktivity a tahu jsou pravděpodobně způsobeny rozdílnými
klimatickými podmínkami v různých nadmořských výškách a také rozdílnými teplotními podmínkami v různých
letech.
Hlavní fáze rozmnožování Bufo bufo na sledovaných
lokalitách v zájmovém území probíhá přibližně od začátku dubna do začátku května. Rozdíly jsou spíše v začátku
než v konci hlavního období rozmnožování (tab. 2), což
je pravděpodobně způsobeno rozdílnými klimatickými
podmínkami v jednotlivých letech. Hromadné páření
v dubnu (20. 4. až 27. 4.1987) uvádí též Čepková (1988)
a Stojanová (1985), která zjistila páření od 15. 4. do 28. 4.
(rok 1983). Nöllert et Nöllert (1992) uvádějí, že rozmnožování B. bufo ve střední Evropě začíná již koncem února
a hlavně pak probíhá od konce března/ začátku dubna až
do června/ července.
První snůšky B. bufo na sledovaných lokalitách jsem
zaznamenal 21. respektive 27. dubna, začátek líhnutí
pulců pak nejdříve 4. května (rok 2002). Reiter et Hanák
(2000) zaznamenali první snůšky dříve, a to 7. dubna
a první pulce zhruba ve stejném období, nejdříve však
9. května. První metamorfované jedince jsem pozoroval
8. resp. 11. června. Tato moje data odpovídají údajům
uváděných pro Českou republiku a střední Evropu; podle
Rotha (Roth 1997) končí metamorfóza od června do září,
podle Nöllerta et Nöllerta (Nöllert et Nöllert 1992) pak od
první dekády června do první dekády července. Poněkud
pozdější pozorování prvních metamorfovaných jedinců
(28. 6. 1986 a 9. 7. 1987), než v mém zájmovém území, zaznamenala Čepková (1988) a také Stojanová (1985), která
uvádí 3. 7. 1983 a 17. 7. 1984. Odlišné údaje jsou uváděny
v práci Reitera et Hanáka (Reiter et Hanák 2000), kdy tito
autoři udávají první juvenilní jedince již 13. května (rok
1998) a dokonce 18. dubna (rok 1988)! V těchto případech
se však pravděpodobně nejedná o nálezy juvenilních, ale
subadultních jedinců.
Bufo viridis
U tohoto druhu jsem počátek aktivity zaznamenal
27. dubna (rok 2003) a 2. května (rok 2002). Podle Opatrného (1980) však B. viridis na Olomoucku zahajuje aktivitu v březnu až dubnu. Zhruba měsíční rozdíl mezi jeho
a mými údaji si vysvětluji rozdílnou nadmořskou výškou
sledovaných oblastí. Počátek aktivity koncem března uvádějí také Reiter et Hanák (2000), ale i zde se jedná o data
z mnohem menších nadmořských výšek.
Hlavní období rozmnožování probíhá na sledovaných
lokalitách přibližně od konce dubna do poloviny května,
což odpovídá údajům uváděných v literatuře; Roth et
Zavadil (1997) udávají rozmnožování B. viridis v České
republice od konce března do srpna, Opatrný (1992c) od
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dubna do května s tím, že se může protáhnout až do léta.
Pro podmínky střední Evropy pak Nöllert et Nöllert (1992)
uvádějí období rozmnožování od začátku dubna do června
(zřídka července).
První snůšky jsem na sledovaných lokalitách v zájmovém území zjistil 10. května (rok 2002), začátek líhnutí
pulců nejdříve 20. května (rok 2002). První metamorfovaní jedinci se objevili 12. resp. 29. června. Tyto mnou
zjištěné údaje jsou v souladu s daty Reitera et Hanáka
(Reiter et Hanák 2000), Rotha et Zavadila (Roth et Zavadil
1997), kteří uvádějí ukončení metamorfózy v ČR od konce
května do září, i Nöllerta et Nöllerta (Nöllert et Nöllert
1992). Posledně jmenovaní udávají rozmezí pro B. viridis
ve střední Evropě od června do srpna.
Hyla arborea
Počátek aktivity jsem na sledovaných lokalitách v zájmovém území zaznamenal 21. a 29. dubna, což odpovídá
údajům Moravce (Moravec 1997), který uvádí začátek
aktivity v ČR od konce března do dubna. Opatrný (1992a)
a Reiter et Hanák (2000) sice udávají počátek aktivity
začátkem dubna, ale jejich data pocházejí z nižších poloh
a tudíž jsou od dat z mého zájmového území mírně odchýlena.
Hlavní fáze rozmnožování H. arborea na sledovaných
lokalitách probíhá přibližně od konce dubna do začátku
června, což souhlasí s údaji pro ČR uváděnými Moravcem
(Moravec 1997), tj. rozmnožování od konce dubna do července. V souladu jsou moje data i s výsledky dalších autorů. Lác (1963) uvádí páření od začátku, Matějka (1939) od
poloviny dubna. Dle Kulicha (Kulich 1981) rozmnožování
trvá do první dekády června. Pro středoevropské populace
uvádějí Nöllert et Nöllert (1992) rozmnožování H. arborea
od začátku dubna do konce června (někdy až do července).
První snůšky na sledovaných lokalitách jsem zjistil
10. května (rok 2002). Podobně, a to od poloviny května,
to uvádí i Stojanová (1985). Opatrný (1992a) udává, že
kladení vajíček probíhá u tohoto druhu v ČSFR převážně
v květnu, podle Láce (Lác 1963) kladení začíná koncem
dubna. Začátek líhnutí pulců jsem pozoroval 12. června
(rok 2003) a 29. června (rok 2002), což je o něco později,
než uvádí Stojanová (1985), tj. 1. červen (rok 1984). Rozdíl je pravděpodobně způsoben odlišnými klimatickými
podmínkami, Stojanová totiž prováděla výzkum v menších nadmořských výškách (378 až 420 m n. m.). Totéž
platí i pro údaje uváděné Reiterem et Hanákem (Reiter
et Hanák 2000), tj. první pozorování pulců H. arborea 9.
května.
Dle mých záznamů se první metamorfovaní jedinci
u tohoto druhu na sledovaných lokalitách objevovali
7. července (rok 2002). Ukončení metamorfózy již koncem
června uvádí Opatrný (1992a) a Reiter et Hanák (2000),
pro podmínky střední Evropy pak Nöllert et Nöllert (1992)
od července do srpna. Moje zjištění tedy odpovídá výsledkům těchto autorů.
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Pelobates fuscus
Počátek aktivity jsem vždy zaznamenal až v souvislosti
s rozmnožováním, tedy 21. dubna (rok 2002) a 27. dubna
(roky 2001 a 2003). Proto jsou mé údaje poněkud odlišné
od toho, co je uváděno v literatuře. Zavadil et Dandová
(1997a) uvádějí, že začátek aktivity P. fuscus v ČR spadá
do konce března a dubna, Reiter et Hanák (2000) uvádějí
počátek aktivity 5. dubna a Nöllert et Nöllert (1992) již začátkem března. Pozdější zjištění přítomnosti P. fuscus ve
mnou sledovaném území je zřejmě způsobeno jejím velmi
skrytým způsobem života.
Jako hlavní fázi rozmnožování na sledovaných lokalitách
v zájmovém území jsem na základě terénních pozorování
stanovil období přibližně od druhé dekády dubna do druhé dekády května. Toto rozmezí odpovídá tomu, co uvádějí
Zavadil et Dandová (1997a), tj. v ČR v dubnu až červnu;
a Nöllert et Nöllert (1992), tj. rozmnožování v oblasti jejího
evropského rozšíření P. fuscus od března do konce května.
Moje data mírně odporují pouze údajům Ročka (Roček
1992d), který uvádí rozmnožování většinou v druhé polovině dubna a začátkem května. V SV části okresu Jihlava je
tedy hlavní fáze rozmnožování posunuta, což může být způsobeno rozdílnými klimatickými podmínkami při výzkumu.
Rana lessonae
Počátek aktivity u tohoto druhu jsem na sledovaných
lokalitách v zájmovém území zjistil nejdříve 3. dubna (rok
2002), což odpovídá závěrům Kotlíka et Zavadila (Kotlík
et Zavadil 1997b). R. lessonae se podle těchto autorů objevuje v ČR na přelomu března a dubna. Nöllert et Nöllert
(1992) pak udávají začátek aktivity středoevropských populací již od března.
Hlavní fáze rozmnožování začíná na mnou sledovaných
lokalitách začátkem května a trvá přibližně do poloviny
června. Tyto výsledky odpovídají tomu, co je uváděno
v literatuře. Král (1992) udává rozmnožování od poloviny května, Kotlík et Zavadil (1997b) od konce května
do začátku července, Nöllert et Nöllert (1992) od konce
dubna/ začátku května do července. Počátek líhnutí pulců
jsem v zájmovém území zjistil nejdříve 12. června.
Rana temporaria
Začátek aktivity jsem na sledovaných lokalitách zaznamenal na přelomu března a dubna, nejdříve 24. března (rok
2001). Podobné údaje, a to 19. resp. 26. 3. uvádí Stojanová
(1985). Rehák (1992) uvádí, že počátek sezónní aktivity
záleží na zeměpisné poloze lokality, její nadmořské výšce,
mikroklimatu, povětrnostních poměrech, teplotě a srážkách. Podobně také Kolman et Nečas (1997) uvádějí, že začátek aktivity i období rozmnožování závisí na nadmořské
výšce a počasí. Nöllert et Nöllert (1992) udávají začátek
aktivity ve střední Evropě v polovině února až polovině
dubna. Např. Reiter et Hanák (2000) udávají první pozorované jedince od 11. března.
Hlavní fáze rozmnožování na mnou sledovaných lokalitách probíhá přibližně od konce března do poloviny
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dubna, což zhruba odpovídá údajům z literatury. Kolman
et Nečas (1997) uvádějí pro ČR rozmnožování od března do května, Stojanová (1985) přibližně od 30. března
do 20. dubna (roky 1983 a 1984), Nöllert et Nöllert (1992)
pak od poloviny března do konce května.
První snůšky jsem na sledovaných lokalitách v zájmovém území zaznamenal 30. března (rok 2002), což zhruba
odpovídá údajům Reitera et Hanáka (Reiter et Hanák 2000).
Je to ale přibližně o tři týdny dříve, než uvádí Čepková
(1988), tj. 18. dubna (rok 1987). Začátek líhnutí pulců jsem
zjistil nejdříve 27. dubna (rok 2001), což je o několik dní
později než uvádí ve svých výsledcích Stojanová (1985); ta
uvádí pozorování prvních pulců 19. dubna (rok 1983).
První metamorfované jedince jsem na sledovaných
lokalitách pozoroval 4. a 12. června (roky 2002 a 2003).
Podobného výsledku dosáhla také Stojanová (1985)
– 13. června. Poněkud pozdější nález metamorfovaných
jedinců, 9. července (rok 1986), uvádějí Čepková (1988)
a také Nöllert et Nöllert (1992). Podle nich ukončení metamorfózy ve střední Evropě probíhá od poloviny června do
poloviny října, většinou však v červenci. Kolman et Nečas
(1997) pak udávají, že metamorfóza R. temporaria je v ČR
ukončována v červnu až říjnu. Do tohoto rozmezí spadají
i moje výsledky.

hrázi rybníka, kterou jedinci či páry tohoto druhu museli
překonávat a tudíž je bylo možno snáze odchytit.
V obou případech byly díky použitým metodám vyloučeny opakované odchyty jedinců.
Na odchycených dospělcích žab (Anura) jsem měřil znaky uvedené na obrázcích 1 až 3 (podle Baruš et al. 1992)
Pro hodnocení vzorku populace druhů jsem spočítal
indexy, a to jednak pro celou populaci a také zvlášť pro

3. Biometrická měření
MATERIÁL A METODIKA
Odchyt obojživelníků za účelem měření morfologických
znaků a následného stanovení odhadů hodnot a jejich poměrů v místních populacích byl prováděn v roce 2003 na
dvou vybraných lokalitách: Panském rybníku u Kamenice
a rybníku Vidlák u Meziříčka.
K měření morfologických znaků jsem používal umělohmotné posuvné měřítko s přesností na desetiny milimetru. Měřeny byly pouze dospělí jedinci druhů Bufo
bufo (n=100; n M=43, n F=57; vzorek populace z Panského
rybníku u Kamenice) a Rana temporaria (n=75; n M=47,
n F=28; vzorek populace z rybníka Vidlák u Meziříčka).
Měřený vzorek tvoří u obou druhů odhadem dvacetinu
lokální populace.
Z důvodu nutnosti nárazového odchytu většího množství jedinců jsem odchyt načasoval do období rozmnožování jednotlivých druhů. Jedinci druhu Bufo bufo byli odchytáváni během tahu do padacích pastí při záchranných
transferech přes komunikaci u Panského rybníka přibližně
1 km jihovýchodně od Kamenice. Na úseku dlouhém
přibližně 200 metrů byly umístěny zábrany z elektroinstalační fólie, jež byly ukotveny pomocí dřevěných kolíků.
Po deseti až dvaceti metrech pak byly podél fólie zapuštěny do země kbelíky, které sloužily jako padací pasti.
Jedince druhu Rana temporaria jsem odchytával ručně
během jejich jarního příchodu k místu rozmnožování, rybníku Vidlák u Meziříčka. Odchyt jsem prováděl pouze na
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Obr. 1: Schéma měření tělesných proporcí žáby. L – délka těla (longitudo
corporis), Lc – délka hlavy (longitudo capitis), Ltc – šířka hlavy (latitudo capitis), F – délka stehna (longitudo femoris), T – délka holeně (longitudo tibiae), P – délka chodidla (longitudo pedis), Spp – rozestup víček
(spatium palpebralis), Dro – délka čenichu (longitudo rostri). Upraveno
podle TERENT’JEVA et ČERNOVA (1949) a BERGERA (1975).
Fig. 1: Schema for measuring frog body proportions. L - body length, Lc
- head length, Ltc - head width, F - thigh length, T - shin length, P - sole
length, Spp - lid distance, Dro - nose length.

Obr. 2: Schéma měření zadní nohy skokana (Rana spp.). Cint – délka
vnitřního patního hrbolu (callus internus metatarsalis), Dp – délka prvního prstu (longitudo digiti 1.). Upraveno podle BERGERA (1975).
Fig. 2: Schema for measuring jumper’s back foot. Cint - length of inner
heel bump, Dp - length of Þ rst Þ nger.
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Všechny naměřené a spočítané hodnoty jsem statisticky
vyhodnotil, tj. stanovil průměrnou hodnotu vzorku (x̄),
střední chybu průměru (SE), směrodatnou odchylku (SD),
variační koeÞcient (CV), maximální hodnotu (R max), minimální hodnotu (R min), šikmost (g1) a špičatost (g2). Délku
těla (L) u jednotlivých druhů jsem graÞcky znázornil pomocí krabičkových diagramů (box-plot), a to jak pro celou
populaci určitého druhu, tak i zvlášť pro samce a samice.
Statistické hodnocení jsem prováděl pomocí programu
Statistica for Windows 5.5 (StatSoft 2000).
Použité zkratky
viz Materiál a metodika u části 1: Rozšíření obojživelníků
Obr. 3: Schéma měření příušní žlázy u ropuchy (Bufo spp.). Lgp – délka
příušní žlázy (longitudo glandulae parotis), Lagp – šířka příušní žlázy
(latitudo glandulae parotis). Upraveno podle BERGERA (1975).
Fig. 3: Schema of toad parotid gland measurements. Lgp - length of
parotid gland, Lagp - width of parotid gland.

samce a samice. U druhu Bufo bufo se jednalo o indexy L/
Lc, L/Ltc, L/T, L/F, Ltc/Lc, Lc/Dro, Lc/Spp a F/T, u druhu
Rana temporaria Lc/L, Ltc/L, T/L, F/L, Ltc/Lc, Dro/Lc,
Cint/Dp a Cint/T.

VÝSLEDKY
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Výsledné hodnoty charakterizující vzorek populace
z Panského rybníka u Kamenice jsou uvedeny v následujících tabulkách (celková, samci, samice). Jako první
je vždy uvedena tabulka tělesných proporcí, jako druhá
tabulka indexů.

Tab. 3: Tělesné proporce celého vzorku Bufo bufo (n=100).
Tab. 3: Body proportions of all Bufo bufo.
x̄ [mm]

SE [mm]

SD [mm]

CV [%]

L [mm]

75,80

1,28

12,83

16,93

99

Lc [mm]

30,67

0,61

6,10

19,88

42

17

-0,21

-0,78

Ltc [mm]

27,12

0,49

4,87

17,95

35

16

-0,20

-0,93

F [mm]

32,02

0,47

4,73

14,78

46

21

0,13

-0,16

T [mm]

28,78

0,37

3,75

13,02

40

20

0,19

-0,07

P [mm]

46,22

0,61

6,07

13,12

58

30

-0,15

-0,62

7,14

0,12

1,23

17,24

9,4

4,6

-0,08

-0,98

Spp [mm]

R max [mm]

R min [mm]
51

g1

g2

-0,05

-1,00

Dro [mm]

8,16

0,13

1,25

15,33

11,2

5,3

0,02

-0,67

Lgp [mm]

15,37

0,27

2,69

17,50

21,6

10,0

0,13

-0,44

6,11

0,11

1,12

18,25

9,1

4,0

0,25

-0,57

Lagp [mm]

Tab. 4: Indexy tělesných proporcí celého vzorku Bufo bufo (n=100).
Tab. 4: Indices of body proportions of all Bufo bufo.
x̄

SE

SD

CV [%]

R max

R min

g1

g2

L/Lc

2,51

0,04

0,36

14,28

4,18

1,93

1,86

5,23

L/Ltc

2,81

0,02

0,19

6,75

3,56

2,30

0,42

1,64

L/T

2,63

0,03

0,26

9,74

3,14

1,82

-0,37

0,02

L/F

2,37

0,02

0,24

10,28

3,00

1,77

0,20

-0,30

Ltc/Lc

0,90

0,01

0,12

13,68

1,41

0,70

1,90

5,13

Lc/Dro

3,76

0,05

0,53

14,13

5,09

2,36

-0,14

0,17

Lc/Spp

4,32

0,06

0,64

14,93

5,96

2,47

-0,02

0,33

F/T

1,11

0,01

0,10

8,73

1,39

0,87

-0,08

0,49
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Tab. 5: Tělesné proporce vzorku samců Bufo bufo (n=43).
Tab. 5: Body proportions of male Bufo bufo.
L [mm]

x̄ [mm]

SE [mm]

SD [mm]

CV [%]

R max [mm]

R min [mm]

g1

g2

64,02

1,00

6,58

10,28

79

51

-0,33

-0,52
-0,49

Lc [mm]

25,84

0,61

4,01

15,53

33

17

-0,33

Ltc [mm]

22,63

0,44

2,85

12,61

30

16

-0,08

0,75

F [mm]

28,79

0,47

3,10

10,76

35

21

-0,03

-0,03

T [mm]

26,19

0,47

3,05

11,64

38

20

1,26

4,27

P [mm]

41,95

0,74

4,83

11,51

53

30

0,19

0,12

6,06

0,11

0,75

12,36

7,9

4,6

0,32

0,30

Spp [mm]
Dro [mm]

7,01

0,10

0,67

9,62

8,2

5,3

-0,26

0,11

Lgp [mm]

13,27

0,30

1,97

14,81

16,1

5,2

-1,69

5,62

Lagp [mm]

5,34

0,12

0,77

14,42

7,4

4,0

0,56

0,41

Tab. 6: Indexy tělesných proporcí vzorku samců Bufo bufo (n=43).
Tab. 6: Indices of body proportions of male Bufo bufo.
L/Lc

x̄

SE

SD

CV [%]

R max

R min

g1

g2

2,53

0,07

0,46

18,10

4,18

1,93

1,47

2,72

L/Ltc

2,85

0,03

0,23

7,95

3,56

2,30

0,22

1,56

L/T

2,46

0,03

0,21

8,72

2,88

1,82

-0,50

0,83

L/F

2,24

0,03

0,22

10,02

2,82

1,77

0,57

0,11

Ltc/Lc

0,89

0,02

0,15

17,26

1,41

0,70

1,72

3,07

Lc/Dro

3,70

0,09

0,59

15,95

5,09

2,36

-0,07

-0,24

Lc/Spp

4,31

0,11

0,75

17,32

5,96

2,70

0,14

-0,44

F/T

1,10

0,01

0,10

8,76

1,33

0,87

-0,18

0,49

SE [mm]

SD [mm]

CV [%]

R max [mm]

R min [mm]

g1

g2

Tab. 7: Tělesné proporce vzorku samic Bufo bufo (n=57).
Tab. 7: Body proportions of female Bufo bufo.
x̄ [mm]
L [mm]

84,68

1,12

8,47

10,00

99

58

-0,60

0,82

Lc [mm]

34,32

0,62

4,71

13,74

42

20

-0,97

1,22

Ltc [mm]

30,51

0,39

2,93

9,62

35

22

-0,59

0,42

F [mm]

34,46

0,57

4,28

12,42

46

21

-0,39

1,18

T [mm]

30,74

0,39

2,96

9,63

40

23

0,03

1,12

P [mm]

49,44

0,64

4,80

9,71

58

36

-0,42

0,00

7,96

0,11

0,82

10,24

9,4

6,0

-0,37

-0,13
0,34

Spp [mm]
Dro [mm]

9,02

0,11

0,81

9,00

11,2

6,8

0,14

Lgp [mm]

16,78

0,33

2,52

15,01

21,6

10

-0,62

0,76

Lagp [mm]

6,70

0,13

0,97

14,51

9,1

4,3

-0,06

-0,13

Tab. 8: Indexy tělesných proporcí vzorku samic Bufo bufo (n=57).
Tab. 8: Indices of body proportions of females Bufo bufo.
x̄

SE

SD

CV [%]

R max

R min

g1

g2

L/Lc

2,49

0,03

0,26

10,53

3,75

2,08

2,30

8,82

L/Ltc

2,78

0,02

0,15

5,47

3,10

2,47

0,21

-0,39

L/T

2,76

0,03

0,20

7,34

3,14

2,20

-0,48

0,05

L/F

2,47

0,03

0,21

8,34

3,00

2,07

0,41

-0,24

Ltc/Lc

0,90

0,01

0,09

10,40

1,35

0,75

2,17

9,04

Lc/Dro

3,81

0,06

0,48

12,67

4,94

2,50

-0,09

0,68

Lc/Spp

4,32

0,07

0,56

13,00

5,85

2,47

-0,27

1,55

F/T

1,12

0,01

0,10

8,73

1,39

0,91

-0,02

0,60
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Obr. 4: Krabičkový diagram délky těla (L) vzorku populace Bufo bufo.
Fig. 4: Box-plot of body length in the Bufo bufo sample population.

Rana temporaria Linnaeus, 1758
Výsledné hodnoty charakterizující vzorek populace
z rybníka Vidlák u Meziříčka jsou uvedeny v následu-

jících tabulkách (celková, samci, samice). Jako první je
vždy uvedena tabulka tělesných proporcí, jako druhá
tabulka indexů.

Tab. 9: Tělesné proporce celého vzorku Rana temporaria (n=75).
Tab. 9: Body proportions of all Rana temporaria.
x̄ [mm]

SE [mm]

SD [mm]

CV [%]

R max [mm]

R min [mm]

g1

g2

L [mm]

70,09

0,70

6,08

8,68

82

59

-0,04

-0,83

Lc [mm]

28,25

0,35

3,07

10,86

39

22

0,73

1,52

Ltc [mm]

23,12

0,33

2,83

12,25

30

18

0,13

-0,59

F [mm]

37,56

0,41

3,55

9,45

46

28

0,06

0,34

T [mm]

38,99

0,41

3,52

9,04

46

30

-0,11

-0,22

P [mm]

56,27

0,57

4,90

8,70

67

48

0,12

-1,02

Spp [mm]

5,03

0,08

0,69

13,77

7,6

3,7

0,85

1,32

Dro [mm]

8,25

0,09

0,81

9,79

10,5

6,4

0,04

0,13

Cint [mm]

3,58

0,06

0,49

13,57

4,9

2,1

0,02

0,39

Dp [mm]

8,90

0,09

0,81

9,11

10,8

6,2

-0,09

0,93

Tab. 10: Indexy tělesných proporcí celého vzorku Rana temporaria (n=75).
Tab. 10: Indices of body proportions of all Rana temporaria.
x̄

SE

SD

CV [%]

R max

R min

g1

g2

0,40

0,00

0,03

6,81

0,51

0,36

1,22

2,24

Ltc/L

0,33

0,00

0,02

7,33

0,39

0,27

-0,42

0,01

T/L

0,56

0,01

0,05

8,09

0,66

0,44

-0,03

0,11

F/L

0,54

0,00

0,04

7,61

0,62

0,44

-0,47

-0,08

Ltc/Lc

0,82

0,01

0,06

7,88

0,96

0,64

-0,12

-0,38

Dro/Lc

0,29

0,00

0,02

8,49

0,38

0,24

0,58

0,71

Cint/Dp

0,40

0,01

0,05

12,38

0,54

0,30

0,05

-0,50

Cint/T

0,09

0,00

0,01

15,22

0,13

0,06

0,61

0,32

Lc/L
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Tab. 11: Tělesné proporce vzorku samců Rana temporaria (n=47).
Tab. 11: Body proportions of male Rana temporaria.
x̄ [mm]

SE [mm]

SD [mm]

CV [%]

67,98

0,78

5,37

7,90

R min [mm]

g1

g2

79

59

0,14

-0,66

Lc [mm]

27,87

0,50

3,40

Ltc [mm]

22,64

0,39

2,65

12,19

39

22

1,10

2,03

11,70

30

18

0,56

F [mm]

37,68

0,40

0,38

2,72

7,22

44

33

0,44

-0,29

T [mm]

39,36

P [mm]

56,40

0,46

3,19

8,09

46

34

0,38

-0,62

0,73

4,99

8,85

67

48

0,25

Spp [mm]

-1,02

4,97

0,11

0,74

14,86

7,6

3,7

1,27

2,32

Dro [mm]

8,22

0,13

0,86

10,46

10,5

6,4

0,11

0,21

Cint [mm]

3,68

0,07

0,48

13,01

4,9

2,8

0,21

-0,19

Dp [mm]

8,97

0,13

0,87

9,71

10,8

7,5

0,29

-0,75

L [mm]

R max [mm]

Tab. 12: Indexy tělesných proporcí vzorku samců Rana temporaria (n=47).
Tab. 12: Indices of body proportions of male Rana temporaria.
x̄

SE

SD

CV [%]

R max

R min

g1

g2

0,41

0,00

0,03

7,25

0,51

0,36

1,05

1,68

Ltc/L

0,33

0,00

0,02

6,91

0,39

0,28

-0,29

0,49

T/L

0,58

0,01

0,04

6,07

0,66

0,52

0,55

-0,48

F/L

0,56

0,00

0,03

5,00

0,62

0,49

0,09

0,14

Ltc/Lc

0,82

0,01

0,07

8,26

0,96

0,64

-0,20

-0,25

Dro/Lc

0,30

0,00

0,03

9,16

0,38

0,24

0,48

0,52

Cint/Dp

0,41

0,01

0,05

12,88

0,54

0,30

-0,23

-0,26

Cint/T

0,09

0,00

0,01

14,45

0,12

0,07

0,39

-0,48

CV [%]

R max [mm]

R min [mm]

g1

g2

Lc/L

Tab. 13: Tělesné proporce vzorku samic Rana temporaria (n=28).
Tab. 13: Body proportions of female Rana temporaria.
x̄ [mm]

SE [mm]

SD [mm]

L [mm]

73,64

1,06

5,60

7,60

82

60

-0,68

0,15

Lc [mm]

28,89

0,44

2,33

8,07

34

24

-0,18

-0,08

Ltc [mm]

23,93

0,57

2,99

12,51

29

18

-0,57

-0,64

F [mm]

37,36

0,88

4,68

12,52

46

28

0,01

-0,38

T [mm]

38,36

0,76

4,01

10,46

46

30

-0,37

-0,49

P [mm]

56,04

0,91

4,82

8,60

65

48

-0,15

-1,09

Spp [mm]

5,14

0,11

0,61

11,80

6,3

4,0

-0,10

-0,49

Dro [mm]

8,30

0,14

0,72

8,72

9,9

7,0

-0,07

-0,11

Cint [mm]

3,41

0,09

0,45

13,34

4,1

2,1

-0,49

1,02

Dp [mm]

8,77

0,13

0,69

7,90

10,2

6,2

-1,79

6,61

Tab. 14: Indexy tělesných proporcí vzorku samic Rana temporaria (n=28).
Tab. 14: Indices of body proportions of female Rana temporaria.
x̄

SE

SD

CV [%]

R max

R min

g1

g2

Lc/L

0,39

0,00

0,02

4,97

0,45

0,37

0,98

1,50

Ltc/L

0,32

0,00

0,03

7,88

0,36

0,27

-0,53

-0,76

T/L

0,52

0,01

0,03

6,62

0,57

0,44

-0,48

-0,63

F/L

0,51

0,01

0,04

8,18

0,59

0,44

0,23

-0,48

Ltc/Lc

0,83

0,01

0,06

7,27

0,93

0,73

0,18

-0,97

Dro/Lc

0,29

0,00

0,02

6,85

0,33

0,26

0,29

-0,40

Cint/Dp

0,39

0,01

0,04

10,50

0,47

0,33

0,36

-1,06

Cint/T

0,09

0,00

0,01

16,34

0,13

0,06

1,09

2,37
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Obr. 5: Krabičkový diagram délky těla (L) vzorku populace Rana temporaria.
Fig. 5: Box-plot of body length in the Rana temporaria sample population.

DISKUSE
V následujícím textu uvádím porovnání svých výsledků
s výsledky jiných autorů. Z důvodu téměř úplné absence
primárních naměřených hodnot od těchto autorů jsem nemohl
výsledky komplexně statisticky porovnat a tím pádem ani jasně rozhodnout, zda jsou soubory mých dat signiÞkantně odlišné od jejich či nikoliv. Zjištěné a dále presentované odchylky
tedy mohou, ale také nemusejí, znamenat odlišnost mnou
zkoumaných lokálních populací od jiných lokálních či celorepublikových populací. Ve většině případů jsem totiž mohl
porovnávat pouze maximální a minimální hodnoty (jejich
rozmezí), průměrné hodnoty, příp. střední chybu průměru.
Bufo bufo
Délka těla (L) ve vzorku populace z Panského rybníka
u Kamenice se pohybuje v rozmezí 51 až 99 mm (samci
51–79, samice 58–99 mm). Samci dosahují výrazně menších velikostí než samice (průměr 64,02 oproti 84,68 mm).
Zjištěné velikosti samců i samic přibližně odpovídají údajům uváděných Hodrovou (Hodrová 1981), Nöllertem et
Nöllertem (Nöllert et Nöllert 1992) a Rothem (Roth 1997).
Poněkud odlišné výsledky ale zaznamenali jiní autoři.
Lác (1968) uvádí celkově větší hodnoty pro délku těla pro
samce i pro samice, obdobně i Kminiak (1971) a Stojanová
(1985). Větší velikost pouze u samic pak uvádí Chvátalová (1987). Rozdílné hodnoty posledně uvedených autorů
mohou být způsobeny malým zkoumaným vzorkem (maximálně 27 ex. oproti mým 100 ex.).

Hodnota indexu L/Lc se ve sledovaném vzorku populace
pohybuje v rozmezí 1,93 až 4,18 (samci 1,93–4,18; samice
2,08–3,75). Mezi mými a literárními údaji je výrazný rozpor. Hodrová (1981), Chvátalová (1987), Kminiak (1971),
Opatrný (1992b), Roth (1997) i Stojanová (1985) uvádějí
vyšší průměrné hodnoty tohoto indexu (přibližně 3,5–4,4
oproti mým 2,51). Výrazný je zejména rozdíl v dolní hodnotě rozmezí indexu, horní hodnota u sledované populace
většinou odpovídá literárním údajům.
Index L/Ltc je v mnou sledované populaci v rozmezí
2,30 až 3,56 (samci 2,30–3,56; samice 2,47–3,10), což přibližně odpovídá údajům uváděných Hodrovou (Hodrová
1981). Ta pro samice udává průměrnou hodnotu indexu
podobnou mnou sledované populaci (2,87), avšak pro
samce poněkud vyšší (3,04–3,14). Hodnota indexu pro
vzorek populace samců z okolí Telče (Hodrová 1981) je
pak taktéž vyšší než u kamenické populace (3,11 oproti
2,85). Výsledky podobné mým uvádějí Chvátalová (1987)
a Stojanová (1985).
Ve sledované populaci leží hodnota indexu L/T v rozmezí 1,77 až 3,00 (samci 1,82–2,88; samice 2,20–3,14).
Hodrová (1981) udává poněkud vyšší hodnoty indexu pro
obě pohlaví, stejně tak i Chvátalová (1987) a Kminiak
(1971). Výsledky téměř shodné s mými udává Stojanová
(1985).
Průměrná hodnota indexu L/F je ve vzorku populace
z Panského rybníka 2,37 (samci 2,24; samice 2,47), což
zhruba odpovídá datům od jiných autorů (Chvátalová
1987, Kminiak 1971, Stojanová 1985). Mezi těmito a mými
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údaji jsou pouze některé menší rozdíly, které mohou být
způsobeny rozdílně početnými výběry vzorků populace
(viz pozn. u délky těla).
Průměrná hodnota indexu Ltc/Lc ve sledovaném vzorku
populace je 0,90 (samci 0,89; samice 0,90). Oproti výsledkům Hodrové (Hodrová 1981) jsem zaznamenal mnohem
větší variabilitu hodnot a také celkově nižší velikost tohoto
indexu (0,90 oproti 1,24). Výrazně menší jsou mé hodnoty
indexu i v porovnání s prací Opatrného (Opatrný 1992b).
I zde je patrná poměrně větší variabilita v mých datech.
Index Lc/Dro ve sledované populaci dosahuje průměrné
hodnoty 3,76 (samci 3,70; samice 3,81). Tyto mnou zjištěné
hodnoty jsou mnohem vyšší, než uvádí Opatrný (1992b), tj.
průměr 2,29 pro samce a 2,20 pro samice. Větší je rovněž
variabilita mých dat v porovnání s prací Opatrného (Opatrný 1992b). Výrazný rozpor je také v porovnání mých
výsledků s výsledky Hodrové (Hodrová 1981). Ta uvádí
celkovou průměrnou hodnotu tohoto indexu 2,58 (samci
z okolí Telče 2,63) a rozmezí hodnot indexu 2,35–2,87.
Dolní hodnota souhlasí s mými daty, ovšem horní hodnota
je o mnoho vyšší (5,09).
Průměrná hodnota indexu Lc/Spp je ve vzorku populace z Panského rybníka 4,32 (samci 4,31; samice 4,32). Tyto
hodnoty jsou, stejně jako u předchozího indexu, výrazně
vyšší než uvádějí Hodrová (1981) a Opatrný (1992b). Podle Hodrové (Hodrová 1981) je průměrná hodnota tohoto
indexu 2,68 (samci z okolí Telče 2,60), dle Opatrného
(1992b) 3,44 pro samce a 2,99 pro samice. Co se týká
rozmezí hodnot indexu Lc/Spp, tak dolní hodnota rozmezí
je u mých dat v souladu s těmito autory, avšak v případě
horní hodnoty je v mých datech patrné výrazné navýšení
(5,96 oproti 3,20 a 4,00). Výrazné rozdíly hodnot indexů
Lc/Dro a Lc/Spp oproti literatuře mohou být způsobeny
chybou při měření tělesných proporcí Dro a Spp. Není ale
vyloučeno, že k této chybě nedošlo a tudíž jsou v lokální
populaci u Kamenice skutečně tyto indexy vyšší, než je
celorepublikový průměr.
Hodnoty indexu F/T jsou u sledované populace v souladu s výsledky Hodrové (Hodrová 1981).
Rana temporaria
Délka těla (L) ve vzorku populace z rybníka Vidlák
u Meziříčka se pohybuje v rozmezí 59 až 82 mm (samci
59–79, samice 60–82 mm). Samci dosahují menších velikostí než samice (průměr 67,98 oproti 73,64 mm). Zjištěné
velikosti přibližně odpovídají údajům uváděných Rehákem
(Rehák 1992), jsou však v rozporu s údaji dalších autorů.
Kolman et Nečas (1997) uvádějí velikost dospělců nad
100 mm, Nöllert et Nöllert (1992) pak 70 až 90 mm. Rozmezí, které zahrnuje moje data, avšak menší průměrnou
velikost (o přibližně 7–12 cm) samců i samic uvádějí Chvátalová (1987), Kminiak (1971), Stojanová (1985) a Škrobánek (1993). Celková menší délka těla vzorku populace
od Meziříčka je možná způsobena lokálními klimatickými
podmínkami, které jsou nepříznivější na většině Českomoravské vrchoviny (Quitt 1975). Odlišnost od dat zjištěných
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Škrobánkem (Škrobánek 1993) je způsobena tím, že autor
neměřil pouze adultní, ale také subadultní jedince.
Hodnota indexu Lc/L se ve sledovaném vzorku populace pohybuje v rozmezí 0,36 až 0,51 (samci 0,36–0,51;
samice 0,37–0,45), což je v rozporu s většinou literárních údajů. Chvátalová (1987), Kolman et Nečas (1997),
Opatrný (1970) a Rehák (1992) uvádějí nižší hodnoty jak
průměru (přibližně 0,3 oproti mým 0,40), tak i rozmezí
daného indexu. Kminiak (1971) a Stojanová (1985) pak
udávají výrazně nižší pouze průměrné hodnoty u samců
(0,28 resp. 0,27 oproti mým 0,41).
Index Ltc/L je ve sledovaném vzorku populace v rozmezí 0,27 až 0,39 (samci 0,28–0,39; samice 0,27–0,36),
což odpovídá údajům uváděných Chvátalovou (Chvátalová
1987) a Stojanovou (Stojanová 1981).
Průměrná hodnota indexu T/L je ve vzorku meziříčské
populace 0,56 (samci 0,58; samice 0,52). Tyto hodnoty
přibližně odpovídají výsledkům Chvátalové (Chvátalová
1987), Opatrného (Opatrný 1970), Reháka (Rehák 1992)
i Stojanové (Stojanová 1981), pouze Kminiak (1971) udává
poněkud nižší průměrné hodnoty tohoto indexu (samci
0,52; samice 0,49).
Hodnota indexu F/L se ve sledovaném vzorku populace
pohybuje v rozmezí 0,44 až 0,62 (samci 0,49–0,62; samice
0,44–0,59). Podobné výsledky zaznamenali také Kolman
et Nečas (1997), Opatrný (1970), Rehák (1992) a Stojanová
(1981). Kminiak (1971) a Chvátalová (1987) uvádějí nižší
průměrné hodnoty tohoto indexu oproti mým údajům, tj.
pro samce 0,47 resp. 0,51 a pro samice 0,44 a 0,48 (oproti
mým 0,56 pro samce a 0,51 pro samice).
Index Ltc/Lc je ve sledovaném vzorku populace v rozmezí 0,64 až 0,96 (samci 0,64–0,96; samice 0,73–0,93),
což jsou výrazně menší hodnoty než uvádějí Opatrný
(1970) i Rehák (1992). Opatrný (1970) udává rozmezí 0,9
až 1,35; Rehák (1992) pak 0,86 až 1,35.
Podobně jako předchozí index je i index Dro/Lc v meziříčském vzorku populace (0,24–0,38) menší než uvádí
Opatrný (1970) a Rehák (1992). Ti udávají rozmezí pro
index přibližně 0,4 až 0,6.
Index Cint/Dp je ve sledovaném vzorku populace v rozmezí 0,30 až 0,54 (samci 0,30–0,54; samice 0,33–0,47),
což zhruba odpovídá údajům uváděných Opatrným
(Opatrný 1970), Rehákem (Rehák 1992) i Nöllertem et
Nöllertem (Nöllert et Nöllert 1992). Oproti výsledkům
uvedených autorů jsou moje data poněkud variabilnější.
Průměrná hodnota indexu Cint/T ve sledovaném vzorku
populace je 0,09 (rozmezí 0,06–0,13). Tyto zjištěné hodnoty jsou v souladu s výsledky Chvátalové (Chvátalová
1987), Kminiaka (Kminiak 1971), Reháka (Rehák 1992)
i Stojanové (Stojanová 1981). Větší variabilita v mých datech je zřejmá v porovnání s výsledky Opatrného (Opatrný
1970), který udává tento indexu v rozmezí 0,085 až 0,099.
Odlišnost mých výsledků u mnoha uvedených indexů
od výsledků, které uvádí Opatrný (1970), jsou zřejmě
způsobeny tím, že Opatrný měřil nejenom adultní, ale
i subadultní exempláře.
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SOUHRN
V severovýchodní části okresu Jihlava jsem prokázal
výskyt dvanácti druhů obojživelníků, a to Triturus alpestris, Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bombina
bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Pelobates fuscus, Hyla
arborea, Rana arvalis, Rana temporaria, Rana lessonae
a Rana klepton esculenta. Zjistil jsem rovněž některé zajímavé údaje o vertikálním rozšíření obojživelníků v této
části okresu Jihlava, a to u druhů Bombina bombina, Bufo
viridis a Pelobates fuscus.
V celém okrese Jihlava bylo doposud prokázáno 14
druhů obojživelníků, a to Salamandra salamandra,
Triturus alpestris, Triturus cristatus, Triturus vulgaris,
Bombina bombina, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea,
Pelobates fuscus, Rana arvalis, Rana temporaria, Rana
lessonae, Rana kl. esculenta a Rana ridibunda (Maštera
2000–2005). Výskyt druhu Rana dalmatina nebyl spolehlivě prokázán (Doležal 2001). Současným mapováním
nebyl zatím z minulosti potvrzen pouze druh Salamandra
salamandra i přesto, že byl intenzivně vyhledáván (Maštera 2003).
Z výše uvedených čtrnácti druhů jsem v severovýchodní části okresu Jihlava nezjistil druhy Salamandra salamandra a Rana ridibunda. Z 21 druhů obojživelníků žijících v České republice nebylo doposud nikdy spolehlivě
prokázáno v okrese Jihlava a stejně tak v severovýchodní
části okresu Jihlava následujících 7 druhů: Triturus carnifex, Triturus dobrogicus, Triturus helveticus, Triturus
montandoni, Bombina variegata, Bufo calamita a Rana
dalmatina.
Při provádění fenologických pozorování jsem, kromě
běžných dat v souladu s literaturou, zaznamenal i několik
pozoruhodných výsledků, zejména co se týká data nálezu
prvních metamorfovaných jedinců v daném roce.
Z výsledků biometrických měření vyplývá poměrně
velká vnitropopulační variabilita tělesných proporcí i jejich poměrů u obou sledovaných druhů. Významné odchylky od literárních údajů jsem zjistil v indexech L/Lc,
Lc/Dro a Lc/Spp u druhu Bufo bufo a v tělesné proporci L
a indexech Lc/L, Ltc/Lc a Dro/Lc u Rana temporaria.
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Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách
a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem
Jaderné elektrárny Dukovany
Bioaccumulation of heavy metals and radionuclides in freshwater sponges and sediments in the Mohelno
reservoir inßuenced by operation of the Dukovany nuclear power plant
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Abstract: The study showed bioaccumulation of heavy metals, mainly copper, nickel, chromium and zinc, in the biomass of water sponges (Porifera)
in the Mohelno Reservoir, inßuenced by operation of the Nuclear Power Plant Dukovany. Only copper had its origin in the NPP technology as a consequence of corrosion processes in the NPP condensators. Bioaccumulation of radiotoxicological radionuclides, detectable by gamma-spectrometry,
in the biomass of Porifera as a consquence of the NPP Dukovany operation was not proved. Only potassium 40K activity (max. 1 kBq.kg-1) was found,
as well as cesium 137Cs, in May 2001, the presence of which was due to atmospheric deposition after the Tschernobyl NPP breakdown. Cobalt 60Co
and silver 110Ag were detected in the bottom sediments from the Mohelno Reservoir in May 2001, which could have their origin from the NPP Dukovany technology. Only cesium 137Cs (after Tschernobyl breakdown) and potassium 40K were detected in all other bottom sediment samples from the
Mohelno Reservoir. Small concentrations of radionuclides (manganese 54Mn, cobalt 60Co and beryllium 7Be), originating from the NPP Dukovany
technology, were found in the bottom sediments in the NPP Dukovany accumulation basin.
Key words: freshwater sponges, sediments, bioaccumulation, Dalešice and Mohelno reservoirs, nuclear power plant, heavy metals, radionuclides.

ÚVOD
Sladkovodní houby (Porifera) se vyskytují jak ve stojatých, tak i v tekoucích vodách. Většinou tvoří ploché povlaky o různé tloušťce na pevném substrátu ve vodě. Mají
vnitřní kostru z křemitých jehlic, spojených sponginem
v praménky (Hrabě 1954). Ve stojatých vodách vytvářejí
prostorové prstovité kolonie, které se však mohou tvořit
i ve vodách tekoucích v místech se slabším prouděním
(Manconi et Pronzato 1991).
V nádržích Dalešice a Mohelno byly zjištěny tři druhy
sladkovodních hub – Spongilla lacustris (L., 1758), Ephydatia ßuviatilis (L.,1758) a Ephydatia mülleri (Lieberkühn,
1885) – pořadí podle hojnosti (Žáková et al. 2004). Na
sledovaných lokalitách byly většinou pozorovány smíšené
porosty těchto hub.

Obr. 1: Porosty hub na ponořených větvích z nádrže Mohelno (10. 11.
2001).
Fig. 1: Growths of freshwater sponges (Porifera) on the submerged branches in the Mohelno Reservoir (10. 11. 2001).

Sladkovodní houby na jedné straně svou mohutnou
Þltrační činností přispívají k samočistícím pochodům
(odstraňování drobných organismů a částic z vody spolu
se škodlivými látkami), na druhé straně ale působí potíže
při využívání vody k různým účelům (vodárenství, energetika ap. – více viz Žáková et al. 2005) .
Vodní houby jsou schopny denně proÞltrovat velké
množství vody. Mohou proto velmi účinně přispívat k zadržování planktonu i látek kumulovaných v jeho buňkách
(Harisson in Hart et Fuller 1974, Žáková 2002). Kaestner
(1969) uvádí, že houba Spinosella o průměru 4 cm a délce
10 cm přeÞltrovala za den 78 litrů vody, Leuconia aspera
7 cm dlouhá o průměru 1 cm 22,5 litru vody a jiný druh
s 20 prstovitými výběžky dlouhými 10 cm o průměru 2 cm
1575 litrů vody.
Dle Weissenfelse (Weissenfels 1989) Porifera nemají
trávicí systém v pravém slova smyslu, mají systém kanálků, vedoucích vodu, který slouží dýchání i výživě ve
spojení s komůrkami, vystlanými límečkovými buňkami. Na otázku příjmu partikulární potravy nebo výživy
přijímané v rozpuštěné formě není všeobecně platná odpověď. Přes jednoduchou stavbu hub není objasněno, jak
jsou částice přinášené vodou zadržovány a převedeny do
stravitelné formy pro houby. Rozhodující roli hrají nepochybně komůrky, složené z překrývajících se límečkových
buněk (choanocytů) s límečky z vlákének (mikrovilli),
obklopujících bičíky. Potrava přichází do apikální části
choanocytů, ale není zatím jasné, jestli přes mesenchym,
nebo se dostává přímo do komůrky s bičíkatými buňkami
z přívodního kanálu. Je prokázáno, že i některé pinakocyty jsou schopny fagocytózy. Hanzák et al. (1973) uvádí,
že se voda Þltruje límečkovými buňkami, pevné částice
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se zachycují a všechno organické je zužitkováno jako potrava. Voda se zbylými neužitečnými látkami je nakonec
vyvrhována vyvrhovacím otvorem. Měňavkovité buňky
(archaeocyty) polykají potravní částice, neztrávené límečkovými buňkami, tráví je uvnitř buňky a výživné látky
předávají v různých částech těla houby. Ve sladkovodních
houbách nacházíme často ve velkém množství zelené řasy
– zoochlorelly, které dodávají houbě zelenou barvu nebo
na ní tvoří zelené skvrny. Na světle dodávají houbám organické látky, při nedostatku světla je amébovité buňky sežerou. Hejsková (1948) uvádí, že zcela neprobádaným polem
jsou vztahy hub k nanoplanktonu, který tvoří podstatný díl
jejich potravy a na druhé straně k ostatním konsumentům
planktonu (hlavně Þltrující Crustacea).
Vysoká schopnost bioakumulace těžkých kovů porosty
sladkovodních hub byla zjištěna v řece Dyji v rámci řešení
mezinárodního česko-rakouského projektu (Krachler et
Löfßer 1996, Žáková et Kočková 1999). Nejvyšší bioakumulace byla pozorována u olova, rtuti a kadmia, o něco
nižší u dalších těžkých kovů – chromu, mědi, zinku, niklu,
železa, manganu, molybdenu a polokovů jako arsen a selen. Obsah těžkých kovů ve sladkovodních houbách byl
nejvyšší ze všech zastoupených bentických organismů i ze
vzorků sedimentů. Obsah kadmia v biomase houby Spongilla lacustris byl 24x vyšší než v sedimentu. V nádržích
Vranov n. Dyjí a Nové Mlýny byla prokázána vysoká bioakumulace těžkých kovů v biosestonu, který je významnou
součástí potravy sladkovodních hub.
Sledování jakosti vody a sedimentů v nádrži Mohelno
(Kočková et al. 1998) indikovalo zvýšený obsah některých
cizorodých látek v chladicích vodách Jaderné elektrárny
Dukovany vracených do nádrže (radionuklidů – tritium
3H, 54Mn, 58Fe a těžkých kovů – zejména Cu) a v sedimentech (Zn, Ni, Cd, Cr, Cu).
Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) odebírá chladicí vodu z nádrže Mohelno a zakoncentrovanou (3–4 x)
a oteplenou (až o 13 °C) ji do nádrže vrací Skryjským
potokem. Silné naředění v nádrži Mohelno vliv chladicích
vod výrazně snižuje (Kočková et al. 1998 a,b, Žáková
1982, Žáková et Mlejnková 1997). Současně je nádrž
ovlivňována energetickým provozem přečerpávací vodní
elektrárny Dalešice (PVE Dalešice).
Kontaminace hydrosféry radionuklidy z technologie
jaderné elektrárny je převážně způsobena kapalnými
emisemi. U reaktorů typů VVER, instalovaných v Jaderné
elektrárně Dukovany, mohou představovat určité riziko pro
životní prostředí netěsnosti primárního okruhu. Jedná se
především o radionuklidy, vzniklé štěpením paliva (štěpné
produkty) a dále aktivací paliva, pokrytím paliva, konstrukčních materiálů a chladiva neutrony (aktivační produkty). Štěpné produkty „inventář reaktoru“ jsou závislé na
typu reaktoru, paliva a stupni vyhoření (Malátová 2000).
Nejvýznamnějším radionuklidem, jehož limit uvolňování do hydrosféry je čerpán až z 90 % je tritium 3H
s fyzikálním poločasem přeměny 12,26 let. Ve vodních organismech je tritium přítomno jednak jako součást volné
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nebo vázané vody, což představuje 97 %, a dále organicky
vázané 3 % (Diabaté et Strack 1993). Tritium je však též
běžným radionuklidem přírodního pozadí hydrosféry.
Koncentrační faktor (poměr tritia ve vodě a v organismech) se pohybuje v intervalu 0,8–1,0. Přesto však u sladkovodní řasy Chlamydomonas, pěstované v experimentálních podmínkách s tritiovanou vodou, byl publikován
údaj o pětinásobné kumulaci organicky vázaného tritia
(Diabaté et Strack 1993). Naproti tomu u mořské řasy rodu
Acetabularia měla výsledná aktivita organicky vázaného
tritia 6 % hodnoty prostředí (Strack et al. 1983).
Tritium patří mezi „přirozené“ izotopy vodíku, vzniká
tříštivými reakcemi kosmického záření s atomovými jádry
ve vrchních vrstvách atmosféry. Podle odhadů vzniká touto
cestou 4. 1014 – 8. 1014 Bq za den. Vzhledem k tomu, že také
dochází k jeho přeměně, byl obsah tritia v přírodě dlouhou
dobu konstantní. Po zahájení jaderných zkoušek ve 40-tých
letech minulého století však došlo k dramatickému nárůstu
aktivit tritia v přírodě. Tritium je rovněž nejvýznamnějším
radioizotopem, který se uvolňuje do životního prostředí
i při bezporuchovém provozu jaderných reaktorů. Je produkováno primárně při jaderném štěpení v aktivní zóně
reaktoru a dále v menší míře při neutronové aktivaci vody
v primárním chladícím okruhu. V souvislosti s provozem
jaderných elektráren vzrůstá znečištění životního prostředí
tritiem, a to přibližně o 2 .1015 Bq za den. Vzhledem k tomu,
že neexistují dostupné technologie na odstraňování tritia,
uvolňuje se většina tohoto radioizotopu do atmosféry ve
formě tritiované vody. Tritium se tedy může snadno dostat
do potravního řetězce. Většina aktivity tritia, respektive tritiované vody zůstává „volná“ (přibližně 90%) a je součástí
intra a extracelulárních tekutin. Menší část aktivity tritia (asi
10%) je pak vázaná na makromolekuly, proteiny a nukleové
kyseliny. Obratlovci i bezobratlí živočichové žijící ve vodě
mají ve tkáňových tekutinách speciÞckou aktivitu tritia blízkou hodnotám, jež jsou v této vodě obsaženy. Rovnováhy
je obvykle dosaženo po několika týdnech. Vyjimku tvoří
zelené rostliny, které díky fotosyntetické asimilaci mohou
malé množství tritia převádět do organické formy. Ukázaly to experimenty s tritiovanou vodou (Diabaté et Strack,
1993). U aktivity tritia, jež je vázána na makromolekuly, se
rovnováhy dosahuje podstatně pomaleji. Vzhledem k velmi
malé energii záření tritia a relativně krátkému biologickému
poločasu je tritium považováno za nejméně nebezpečný
radionuklid. Na druhé straně bylo ukázáno, že ionizující záření způsobuje mutace DNA (deoxyribonukleové kyseliny,
jež je nositelem dědičnosti). Většina radiobiologů a mezinárodní i nadnárodní organizace, reprezentující jejich postoje,
vycházejí z lineární bezprahové teorie karcinogenního působení ionizujícího záření (Unscear 1994).
Dalšími významnými radionuklidy, které se mohou
uvolnit do hydrosféry, jsou štěpné produkty pocházející
z aktivní zóny reaktoru a unikající díky netěsnostem
v primárním okruhu chladiva. Podle Malátové (Malátová
2000) jsou u reaktorů typu VVER nacházeny následující
radionuklidy 51Cr, 54Mn, 59Fe, 57Co, 65Zn, 76As, 89Sr, 90Sr,
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95Zr, 95 Nb, 103Ru, 106Ru, 110Ag, 124Sb, 131I, 134Cs, 137Cs,
140Ba, 140La, 141Ce, 144Ce, 181Hf

a 182Ta. Většinu těchto radionuklidů lze stanovit gamaspektrometrickou analýzou.
Izotop stříbra 110Ag by mohl pocházet z přídavných materiálů pro spojování dílů z neželezných materiálů.

METODIKA
Sledované lokality
Nádrž Mohelno je druhým stupněm soustavy nádrží
Dalešice-Mohelno. Je situována na 59,617 km řeky Jihlavy a její zátopa je dlouhá 7 km. Nádrž Dalešice leží na
66,522 km toku a vytváří 22 km dlouhou zátopu, která
končí pod obcí Vladislav.
Nádrž Mohelno je v bezprostředním kontaktu s otevřeným terciárním chladicím vodním okruhem Jaderné elektrárny Dukovany. Chladicí voda v tomto okruhu cirkuluje
mezi kondenzátory a chladicími věžemi, přičemž cca 30 %
odtéká společně s vyčištěnou odpadní vodou JE Dukovany
Skryjským potokem zpět do přehradní nádrže Mohelno.
Množství vracené vody kolísalo ve sledovaném období
přibližně v rozpětí 0,350–0,500 m3.s -1, zakoncentrování
rozpuštěných látek bylo přibližně 2,5–2,7- násobné. Voda
odpařená chladicími věžemi a voda vypuštěná Skryjským
potokem je do terciárního okruhu doplňována z nádrže
Mohelno prostřednictvím čerpací stanice. Základní funkcí odebírané vody je zajištění koloběhu vody mezi osmi
kondenzátory turbín, kdy zajišťuje kondenzaci par a zahřívá se odebraným teplem, a osmi chladicími věžemi,
kde se naopak ochlazuje a předává teplo z kondenzátorů
atmosféře.
Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) byla postupně
uváděna do provozu od roku 1985, v trvalém plném provozu je od roku 1988. Instalovány jsou čtyři tlakovodní
reaktory typu VVER 440 druhé generace – model V 213.
Každému reaktoru přísluší dva turbogenerátory o výkonu
2 x 220 MW. Celkový elektrický výkon jaderné elektrárny
je 1 760 MW. Jaderná elektrárna Dukovany je dispozičně
členěna do dvou hlavních výrobních celků z nichž každý
je tvořen dvěma reaktorovými bloky.
Přečerpávací provoz vodní elektrárny Dalešice způsobuje silné kolísání hladiny (v nádrži Mohelno až o 12,5 m,
v nádrži Dalešice o 1,8 m), které má za následek mísení
vodních vrstev a destratiÞkaci obou nádrží. V nádrži Mohelno je promícháván prakticky celý objem vody. V nádrži
Dalešice tato destratiÞkace dosahuje jen asi do třetiny až
poloviny vzdálenosti od hráze, kontrolní proÞl Hartvíkovice již většinou není přečerpávacím provozem ovlivněn.
Sledované období
Sledování byla prováděna v letech 2001–2003 v rámci
řešení grantového projektu 206/01/1595. K vyhodnocení
změn obsahu těžkých kovů a radionuklidů byly použity
i některé výsledky dřívějších sledování Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M., pobočka Brno. Odběry
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vzorků vody byly prováděny v květnu, srpnu a říjnu 2001,
v dubnu, červnu, září a listopadu 2002, odběry vzorků hub
v květnu, září a listopadu 2001 a v květnu, červenci, září
a listopadu 2002, odběry sedimentů v květnu a září 2001
a v září 2002.
Místa odběru vzorků
Odběry vzorků sladkovodních hub a sedimentů byly
prováděny na následujících lokalitách (obr. 2):
D – nádrž Dalešice-Hartvíkovice střed (kontrolní proÞl
neovlivněný JEDU ani PVE)
B – nádrž Mohelno – cca 200 m od hráze – levá stana (poblíž bývalé proudnice)
A – nádrž Mohelno – cca 200 m od hráze – pravá strana
Další sledované proÞly: – nádrž Mohelno 200 m od hráze
– střed
– akumulační nádrž JE Dukovany

Obr. 2: Schematická mapka sledované oblasti (místa odběru vzorků: nádrž Mohelno u hráze A – pravý břeh, B – levý břeh, D – nádrž Dalešice,
Hartvíkovice).
Fig. 2: Schematic map of the monitored locality (sampling points: Mohelno Reservoir at the dam – A – right side, B – left side, D – Dalešice
Reservoir–Hartvíkovice).

Způsob odběrů vzorků
Vzorky vody byly odebírány z lodi hloubkovým odběrákem typu Friedinger, zahuštěné vzorky biosestonu planktonní sítí o velikosti ok 40 µm.
Hloubka vody v době šetření kolísala na kontrolním
proÞlu Dalešice-Hartvíkovice mezi 29,5–37,2 m a v nádrži
Mohelno u hráze v rozmezí 16–19 m. Situace v obou nádržích byla v září 2002 ovlivněna mimořádnou manipulací
během povodně.
Vzorky hub byly odebírány zaškoleným potápěčem. Výskyt hub byl pozorován v nádrži Mohelno u hráze přibližně od hloubky 3 m v celém proÞlu až na dno původního
koryta (do hloubky 19 m). Pod vyústěním odpadních vod
JE Dukovany pod čerpací stanicí byl v roce 2002 zjištěn
nejsilnější výskyt hub – vysoká vrstva v celém proÞlu od
hloubky 6 m až po původní dno koryta, zhruba do hloubky
17 m. V nádrži Dalešice na proÞlu Hartvíkovice se houby
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vyskytovaly na větvích zatopených keřů i na kamenech
od hloubky 5 m, v hloubce 9–11 m byl výskyt masivnější
(až 20 % povrchu kamenů). Průměrná hmotnost hub na
ponořených větvích a kamenech v nádrži Mohelno dosahovala v době maxima v červenci 2002 5,4 g sušiny na 100
cm2. Hrubý odhad maximální pokryvnosti hub v nádrži
Mohelno pod JE Dukovany byl 70–80 % plochy kamenů
a potopených větví.
Vzorky dnových sedimentů byly odebírány potápěčem z hloubky maximálního rozvoje sladkovodních hub
– 8–10 m – na kontrolním proÞlu v nádrži Dalešice-Hartvíkovice a u hráze nádrže Mohelno na levé a pravé straně.
Odběry vzorků sedimentů byly prováděny vždy na pěti
místech na ploše 1 m2 do hloubky cca 10 cm jako směsný
vzorek. 1. 9. 2002 byl proveden zonační odběr sedimentů
uprostřed nádrže Mohelno u hráze v hloubce 19 m. Vzorek byl odebírán vertikálně do odběrného válce (délka
40 cm, šířka 7 cm) a následně separován na 3 vrstvy – dolní (odebraná v hloubce 30–40 cm), střední (z hloubky
10–30 cm) a horní (z hloubky 5–10 cm). Celkové množství
odebraného sedimentu bylo 5 litrů a vzorky z jednotlivých
vrstev byly důkladně promíchány.
Chemické a radiochemické analýzy
Fyzikálně-chemická měření a chemické analýzy byly
prováděny v laboratoři Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., pobočka Brno podle standardních metod
v rozsahu uváděném ČSN 83 05 30 Chemický a fyzikální
rozbor povrchových vod. V této práci jsou hodnoceny jen
výsledky sledování těžkých kovů a radionuklidů, výsledky
dalších fyzikálně-chemických sledování byly publikovány
na jiném místě (Žáková et al. 2004).
V roce 2001 byla sledována širší škála těžkých kovů
a metaloidů (olovo, kadmium, nikl, chrom, arzén, rtuť,
měď, zinek, hliník, železo a mangan) ve vodě, v biosestonu, v biomase sladkovodních hub a v sedimentech
metodou AAS. Na základě vyhodnocení dlouhodobějšího
trendu od roku 1977 byly vytipovány parametry, které
vykazují zvýšení v nádrži Mohelno a které je nutno dále
vyhodnotit ve vztahu k předpokládané bioakumulaci látek, jejichž koncentrace ve vodním prostředí se zvyšovala
(zejména Cu, Ni, Cr a Zn).
Ve vzorcích biosestonu, sladkovodních hub a sedimenů
byly sledovány koncentrace následujících radionuklidů:
134Cs, 137Cs, 131I, 59Fe, 140Ba, 140La, 103Ru, 65Zn, 95Zr, 95Nb,
40K,60Co, 58Co, 110 Ag a 54Mn. Měření bylo prováděno na radioizotopovém pracovišti Ústavu biochemie, chemie a biofyziky Veterinární a farmaceutické university Brno (P. Dvořák) gamaspektrometrickou trasou CANBERRA (ověřenou
ČMI č. 911-OL-Z 1947/00 a ČMI č. 911-OL-Z 2888/2003)
s detektorem HPGe s 20% relativní účinností a rozlišovací
schopností 1,8 keV. Podle množství dodaných vzorků byly
použity dvě geometrie měření a to standardní 450 ml „Marinelliho nádoby“ a 200 ml lahvičky vedle detektoru (2 vzorky
hub z roku 2002). Doba měření byla standardní u všech
vzorků 64 800 s (18 hodin). Jako vyhodnocovací software
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byly použity Genie 2000 a Gamat. Při vyhodnocení byla
prováděna korekce na měrnou hmotnost.
Vodní houby byly vyšetřovány v nativním stavu nebo
konzervovány mrazem či sušením. Před měřením byly
vzorky homogenizovány. Voda s obsahem biosestonu
byla vyšetřována v nativním stavu, stejně jako vzorky
sedimentů, kde však byly vzorky umístěné v Marinelliho
nádobách před vlastním měřením chlazeny, aby nedošlo k významnějšímu rozkladu biomasy v sedimentu.
Vzhledem k vybavení pracoviště nemohly být sledovány
aktivity radionuklidů s převažující složkou záření beta
především 89Sr a 90Sr.
Doplňující radiometrické analýzy vody byly provedeny ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M.,
pobočka Brno. Celková objemová aktivita beta (CAB)
byla stanovena podle ČSN 75 7612 „Stanovení radionuklidů – Celková objemová aktivita beta“. Vlastní měření
bylo prováděno pomocí měřiče nízkých aktivit alfa a beta
TESLA NA 6201. Výsledky měření jsou udány s chybou
stanovení pro 95% hladinu spolehlivosti.
Stanovení obsahu draslíku bylo prováděno metodou
atomové absorpční spektrometrie.
Objemová aktivita tritia byla měřena v laboratoři
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Regionální centrum Brno. Analýza byla provedena v destilátu z odebraného vzorku vody metodou kapalinové scintilace
přístrojem TRICRAB 2560 TR/XL fy Packard. Vzorky
byly měřeny po dobu 60 minut, minimální detekovatelná
aktivita činila 3 Bq.l-1.

VÝSLEDKY
KOVY A METALOIDY
Těžké kovy a metaloidy ve vodě
Vyhodnocení obsahu těžkých kovů ve vodě v podélném
proÞlu nádrží od vtokového proÞlu řeky Jihlavy pod Vladislaví až po odtok z nádrže Mohelno v roce 2001 ukázalo
výrazný nárůst koncentrace mědi v odtoku JE Dukovany
(Skryjském potoce), způsobený korozí kondensátorů
(obr. 3). Nárůst koncentrace niklu (obr. 4) a zinku v odtoku JEDU byl pravděpodobně způsoben zakoncentrováním
vody v chladicích okruzích; v nádrži Mohelno nastávalo
opět snížení naředěním. Výsledky šetření v podélném
proÞlu v roce 2001 prokázaly, že koncentrace chromu byly
nejvyšší v přítokové vodě nádrže Dalešice, v chladicí vodě
JE Dukovany i pod nádrží Mohelno se výrazně snižovaly.
Koncentrace těžkých kovů ve vracené vodě z JE Dukovany se pohybovala v rozmezí I.–III. třídy jakosti podle
ČSN 75 7221 ( tj. neznečištěná až znečištěná voda). Pouze
koncentrace mědi dosahovala až hodnot V. třídy jakosti
dle ČSN 75 7221 (velmi silně znečištěná voda >100 µg.l-1).
Hlavní příčinou byla koroze kondensátorů. V roce 2002 se
koncentrace snížila díky náhradě mědi v kondensátorech
titanem (a možná též díky abnormálním srážkám).
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V akumulačním rybníku JE Dukovany byla 1. 9. 2002
zjištěna více než 16 x vyšší koncentrace mědi (54,9 µg.l-1)
než v nádrži Mohelno (3,3 µg.l-1). Koncentrace niklu zde
byla též mírně zvýšená, koncentrace chromu a zinku byla
zvýšena nepatrně.
Tab. 1: Koncentrace těžkých kovů a metaloidů ve vodě (µg.l-1) 1. 9. 2002
– hladinová vrstva, střed.
Tab. 1: Heavy metal and semimetal concentration in water (µg.l-1) 1. 9.
2002 – surface layer, middle.

Pb
Cd
Ni
Cr
As
Hg
Cu
Zn
Al
Fe
Mn

Nádrž DalešiceHartvíkovice
<1,0
0,16
6,1
<1,0
<3,0
<0,05
3,3
28
60,6
43
<20

Nádrž Mohelno
u hráze
< 1,0
< 1,0
6,7
< 1,0
<3,0
<0,05
3,9
<10,0
<40
38
<20

Těžké kovy a metaloidy v biosestonu
Cizorodé látky, přijímané z vody drobným biosestonem,
mohou být začleňovány do biomasy sladkovodních hub,
které se jím živí. Tím jsou v průběhu roku zadržovány
v nádrži a po úhynu hub mohou být nárazově uvolňovány
do vody nebo přecházet do sedimentů. Ve vegetačním
období 2001 byl v sestonu z nádrže Mohelno zjištěn vyšší
obsah olova, niklu, chromu, mědi, zinku, železa, hliníku a manganu ve srovnání s kontrolním proÞlem Dalešice-Hartvíkovice (tab. 2). Obsah olova v sestonu z nádrže
Mohelno byl vyšší přibližně 6x, obsah niklu 11x, obsah
chromu 15x, obsah mědi přibližně 3,5x, železa a manganu
přibližně 1,5x, obsah hliníku přibližně 2x a zinku o 5 %.
V zahuštěném vzorku z kontrolního proÞlu Dalešice-Hartvíkovice i z nádrže Mohelno, převládal v květnu
2001 větší plankton, který nemůže být přímo konzumován
sladkovodními houbami. Zooplankton indikoval bioakumulaci těžkých kovů z ultrananoplanktonu, příp. drobného nanoplanktonu, podobných velikostních kategorií jako
konzumují houby. Ve vzorku z nádrže Mohelno bylo větší
množství fytoplanktonu, ale převládaly velké rozsivky
Bacillariophyceae (Aulacoseira granulata a Asterionella
formosa), které nemohou být konzumovány límečkovými
buňkami hub.
Tab. 2: Obsah těžkých kovů a metaloidů v biosestonu (hladinová vrstva)
16. 5. 2001.
Tab. 2: Heavy metal and semimetal content in bioseston (surface layer)
16. 5. 2001.

Obr. 3: Koncentrace mědi ve vodě v podélném proÞlu nádrží Dalešice
a Mohelno 2001.
Fig. 3: Concentration of copper in water along the longitudinal proÞle,
Dalešice and Mohelno Reservoirs 2001.

Obr. 4: Koncentrace niklu ve vodě v podélném proÞlu nádrží Dalešice
a Mohelno 2001.
Fig. 4: Concentration of nickel in water along the longitudinal proÞle,
Dalešice and Mohelno Reservoirs 2001.
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Vzhledem k tomu, že při Þltraci vzorků přes planktonní
síť uniká velká část drobných organismů, konzumovatelných houbami, byl v roce 2002 stanoven obsah těžkých
kovů v sestonu porovnáním jejich koncentrací v neÞltrovaných vzorcích vody a ve vzorcích, zbavených Þltrací
biosestonu. Stanovení, provedené v září 2002, ukázalo
výraznější kumulaci v sestonu z nádrže Mohelno pouze u kadmia a niklu. Koncentrace niklu se ale nelišila
od kontrolního proÞlu Dalešice-Hartvíkovice, kde byl
v sestonu zjištěn též zvýšený obsah železa. V akumulač89
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ním rybníku JE Dukovany byla v sestonu naměřena mírně
zvýšená koncentrace zinku, hliníku a manganu.
V době prováděných analýz bylo množství biosestonu
v hladinové vrstvě na kontrolním proÞlu Hartvíkovice
v nádrži Dalešice dosti nízké. Biomasa biosestonu, konzumovatelného přímo límečkovými buňkami hub (< 10 µm)
byla nejvyšší v hlubších horizontech – ve vrstvě od 5 m
(v hladinové vrstvě 12%, v hloubce 2 m 1%, v hloubce 5 m
23%, v hloubce 10 m 21,5 % a u dna 23 %). V nádrži Mohelno u hráze byla biomasa biosestonu vyšší. V hladinové
vrstvě převládaly dlouhé rozsivky v řetízcích – Aulacoseira
granulata, větší centrické rozsivky (celkem 63,6 % biomasy)
a kryptomonády (24,4 % biomasy). Bioseston, přímo konzumovatelný houbami (<10 µm), tvořil u hladiny pouze 5 %
biomasy a v hloubce 2 m 2 % biomasy (obr. 5 ). Ve spodních
vrstvách bylo také zvýšené množství konzumovatelného biosestonu – v 5 m 24%, v 10 m 16% a u dna 37%.

Obr. 5: Biomasa fytoplanktonu ve vertikálách nádrží na sledovaných
proÞlech 2002.
(Dalešice-Hartvíkovice: hladina – H 0, hloubka 2 m – H 2, 5 m – H 5,
10 m – H 10, dno – H dno, nádrž Mohelno u hráze: hladina – M 0, hloubka 2 m – M 2, 5 m – M 5, 10 m – M 10, dno – M dno)
Fig. 5: Biomass of phytoplankton at the monitored localities – zonal
sampling 2002.
(Dalešice Reservoir-Hartvíkovice: surface – H 0, depth 2 m – H 2, 5 m –
H 5, 10 m – H 10, bottom – H bottom, Mohelno Reservoir at the dam: surface – M 0, depth 2 m – M 2, 5 m – M 5, 10 m – M 10, bottom – M bottom)

Těžké kovy a metaloidy v biomase sladkovodních hub
V roce 2001 byly vzorky biomasy hub pro analýzy těžkých kovů odebírány v květnu a v září, v roce 2002 byly
shromažďovány za delší období od července do září, aby
bylo získáno dostatečné množství sušiny pro zvýšení spolehlivosti stanovení. V květnu 2001 nebyly na kontrolním
proÞlu Dalešice-Hartíkovice nalezeny žádné houby (na
obr. 6–9 chybějící první sloupec neznamená hodnoutu 0).
Sladkovodní houby v nádrži Mohelno obsahovaly v některých obdobích výrazně zvýšené koncentrace mědi,
niklu, chromu a zinku na proÞlech, ovlivněných JE
Dukovany (A, B) ve srovnání s neovlivněným proÞlem
Dalešice-Hartvíkovice (obr. 6–9).
Zvýšený obsah mědi byl zjištěn ve všech vzorcích z nádrže Mohelno (levá i pravá strana) – obr. 6. V září 2001
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bylo v nádrži Mohelno obsaženo více mědi v houbách než
v sedimentech. Nejvýraznější zvýšení obsahu mědi bylo
stanoveno ve směsném vzorku hub, analyzovaném v září
2002, odebraném na levé straně nádrže Mohelno u hráze
– přibližně 9x (na pravé straně zjištěno zvýšení přibližně
6x). Mohlo dojít k určitému ovlivnění mimořádnou manipulací v nádrži v době povodně v srpnu 2002.
Největší zvýšení obsahu niklu v porovnání s kontrolním proÞlem bylo také zjištěno na levé straně nádrže
Mohelno v roce 2002 – o 62% (obr. 7).
Nejvyšší obsah chromu v sušině hub byl zjištěn v jarním období roku 2001 v nádrži Mohelno, kdy převážná
část biomasy byla tvořena gemulemi (částečně klíčícími)
– obr. 8. V té době byla stanovena výrazně vyšší sušina hub
– 7,1–8 % než v září v době plného růstu – 4,4–4,73 %. To
potvrzuje, že bioakumulace těžkých kovů je závislá na fázi
životního cyklu hub.
Zvýšený obsah zinku v houbách byl prokázán v nádrži
Mohelno v září 2001 – na pravé straně o 30%, na levé straně o 19 % (obr. 9).

Obr. 6: Obsah mědi v biomase sladkovodních hub na sledovaných lokalitách.
Fig.6: Content of copper in biomass of freshwater sponges in the monitored localities.

Obr. 7: Obsah niklu v biomase sladkovodních hub na sledovaných lokalitách.
Fig. 7: Content of nickel in biomass of freshwater sponges in the monitored localities.
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Těžké kovy a metaloidy v sedimentech
V roce 2001 bylo v nádrži Mohelno u hráze zjištěno
v sedimentech zvýšené množství mědi, niklu a chromu,
podobně jako v houbách, a dále manganu v porovnání
s kontrolním proÞlem Dalešice-Hartvíkovice (tab. 3).
Vyhodnocení výsledků dřívějších analýz od roku 1994
ukázalo, že se nikl, chrom a měď vyskytovaly v menším
množství i v sedimentech na vtoku do nádrže Dalešice
a pocházely z různých průmyslových odvětví a zemědělské výroby na horním toku Jihlavy.

Obr. 8: Obsah chromu v biomase sladkovodních hub na sledovaných
lokalitách.
Fig. 8: Content of chromium in biomass of freshwater sponges in the
monitored localities.

Obr. 10: Obsah těžkých kovů v sedimentech 1. 9. 2002.
Fig. 10: Heavy metal content in sediments 1. 9. 2002.

Při zonačním odběru 1. 9. 2002 bylo v sedimentech
u hráze nádrže Mohelno zjištěno podstatně vyšší množství mědi, niklu, chromu a zinku než na kontrolní lokalitě Dalešice-Hartvíkovice (obr. 10). Obsah mědi byl
8–10 x vyšší s maximem ve spodní vrstvě, niklu 7,6–9,3 x
vyšší s maximem ve střední vrstvě, chromu 2,4–2,6 x vyšší bez výrazných rozdílů mezi vrstvami a zinku 1,1–1,8 x
vyšší. Analýzy těžkých kovů v sedimentech v akumulačním rybníku JE Dukovany opět jasně prokázaly pů-

Obr. 9: Obsah zinku v biomase sladkovodních hub na sledovaných
lokalitách.
Fig. 9: Content of zinc in biomass of freshwater sponges in the monitored localities.

Tab. 3: Koncentrace těžkých kovů a metaloidů v sedimentech na sledovaných lokalitách v roce 2001.
Tab. 3: Heavy metal and semimetal content in sediments of the monitored localities 2001.
koncentrace

Nádrž Dalešice-Hartvíkovice střed

Nádrž Mohelno – pravý břeh
9. 9. 2001

Nádrž Mohelno – levý břeh

13. 5. 2001

9. 9. 2001

13. 5. 2001

13. 5. 2001

9. 9. 2001

Pb

53,1

67,2

26,2

27,2

24,1

29,6

Cd

1,18

1,61

0,44

0,44

0,44

0,22

mg.kg-1

Ni

52,9

56,6

647

529

902

957

Cr

109

155,8

302

376

690

996

As

15,1

31,2

8,3

11,2

6,8

12,1

Hg

0,14

0,21

0,07

0,13

0,10

0,04

Cu

53,3

59,5

124

143,3

134

120

Zn

220

272

219

146

187

147

Fe

42,4

43,6

40,0

45,3

41,8

52

Al

52,3

49,9

23,9

40,7

23,7

35

Mn

1,31

1,5

2,61

2,8

2,08

1,9

g.kg-1
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vod mědi z provozu elektrárny – obsah byl 6x vyšší než
v nádrži Mohelno (1490 mg.kg-1 sušiny). V jednotlivých
vrstvách v nádrži Mohelno před hrází bylo zjištěno v horní – 233 mg Cu.kg-1 sušiny, ve střední – 248 mg Cu.kg-1 sušiny a v dolní 288 mg Cu.kg-1 sušiny. Obsah zinku byl více
než dvojnásobný, ale obsah niklu a chromu v akumulační
nádrži byl nižší.
RADIONUKLIDY
Vliv provozu Jaderné elektrárny Dukovany na obsah
radionuklidů v nádrži Mohelno
Aby bylo možno posoudit vliv činnosti Jaderné elektrárny Dukovany na obsah radionuklidů v nádrži Mohelno,
byly vyhodnoceny výsledky komplexních radiologických
šetření řeky Jihlavy od roku 1976 (Staněk 1980 a, b, 1984,
Procházka 1995, 1997, Mlejnek 1997, 2003) na vytipovaných odběrových místech v podélném proÞlu řeky Jihlavy
včetně obou nádrží.
Z přirozených radionuklidů bylo sledováno radium
226Ra, uran 238U, draslík 40K, celková aktivita alfa a beta, z umělých radionuklidů cesium 137Cs, stroncium 90Sr
a tritium 3H. Výsledky sledování z období před spuštěním
provozu Jaderné elektrárny Dukovany ukázaly, že celý
horní tok řeky Jihlavy až k přítoku do Dalešické údolní
nádrže není ovlivněn žádnými odpadními vodami z uranového průmyslu. Hodnoty aktivit přirozených radionuklidů včetně koncentrace přírodního uranu byly velmi
nízké, neměnily se v průběhu roku a korespondovaly s geologickým podložím v této oblasti (Staněk 1980 a,b). Aktivita radia se pohybovala v rozmezí 0,018–0,098 Bq.l-1 ve
všech odběrových místech. Koncentrace přírodního uranu
byly v rozmezí 0,6–2,2 µg.l-1 a byly konstantní. Celková
aktivita beta kolísala v rozmezí 0,097–0,889 Bq.l-1, z toho
většina aktivity připadala na draslík 40K, a to v rozmezí
0,078–0,672 Bq.l-1 (Kočková et al. 2001, Staněk et al. 1980,
Mlejnek 1997).
Hodnoty aktivit umělých radionuklidů byly pod mezí
detekce, aktivity cesia 137Cs byly v rozmezí 0,006–0,020
Bq.l-1, aktivity stroncia 90Sr se pohybovaly v přibližně
stejných hodnotách s maximem kolem 0,018 Bq.l-1 (Staněk
1984, 1980 a,b, Kočková et al. 2001, Mlejnek 1997).
Vzhledem k tomu, že tritium 3H patří k nejvýznamnějším
radioaktivním izotopům, uvolňovaným do životního prostředí z jaderných elektráren, byly již od roku 1980 monitorovány
aktivity tritia ve vodě. Vzorky vody byly odebírány přibližně
v měsíčních intervalech v průběhu roku v podélném proÞlu
řeky Jihlavy od vtoku do nádrže Dalešice, v obou nádržích,
v čerpací stanici JE Dukovany, ve Skryjském potoce a pod
nádrží Mohelno (Kočková et al. 1998, 2001, Staněk 1991).
Pozaďové hodnoty tritia ve vodě se v kontrolním proÞlu řeky
Jihlavy Mohelský mlýn pohybovaly před rokem 1986 v průměru kolem 10 Bq.l-1. V letech 1988–1991 – po uvedení JE
Dukovany do trvalého provozu – byla zjištěna průměrná
roční aktivita tritia v řece Jihlavě v kontrolním proÞlu Mohelský mlýn v rozmezí 63–91 Bq.l-1 (celkový průměr 77, 5
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Bq.l-1), což znamená významné zvýšení, které ale zdaleka
nepřesáhlo limitní koncentrační hodnotu pro kontrolní proÞl
5000 Bq.l-1 (danou Rozhodnutím Okresního úřadu, odboru
životního prostředí v Třebíči) Kočková et al. (1998).
Komplexní posouzení vlivu provozu Jaderné elektrárny
Dukovany na jakost vody v nádržích Dalešice, Mohelno
a řece Jihlavě, a to nejen z hlediska zvyšování obsahu
minerálních látek vodami vracenými z chladicích okruhů,
ale především s ohledem na možné znečištění radioaktivními látkami, zejména tritiem ukázalo:
Podle naměřených dat lze pro ukazatel CAB – celková
aktivita beta jakost vody v nádržích Dalešice a Mohelno
charakterizovat I. třídou jakosti vody podle ČSN 757221
(jako neznečištěnou vodu) stejně jako v řece Jihlavě. Jakost vody ve Skryjském potoce lze pak pro stejný ukazatel
charakterizovat II. třídou jakosti ve smyslu ČSN 757221
tj., jako vodu mírně znečištěnou. Na základě měření vodivosti a koncentrace draslíku je zřejmé, že nárůst CAB
ve Skryjském potoce je způsoben zvýšeným obsahem
solí, respektive draselného iontu. Toto tvrzení je v souladu
s výsledky dřívějších studií (Procházka 1995, 1997, Mlejnek 1997), kde byla prokázána lineární korelace mezi CAB
a vodivostí, respektive koncentrací draselného iontu.
Na základě naměřených hodnot objemových aktivit tritia
lze jakost vody v nádržích Dalešice, Mohelno a v řece Jihlavě
ve sledovaném období pro ukazatel tritium charakterizovat II.
třídou jakosti vody podle ČSN 757221 tj., jako vodu mírně
znečištěnou. Jakost vody ve Skryjském potoce lze pak pro
stejný ukazatel charakterizovat až IV. třídou jakosti (ve smyslu ČSN 757221) tj., jako vodu silně znečištěnou. Nepravidelně odebírané vzorky z vertikálních proÞlů nádrže Dalešice
svědčily o pouze částečném promíchávání vody v této nádrži.
Naproti tomu voda v nádrži Mohelno byla dokonale promíchávána a naměřené objemové aktivity tritia se lišily jen
nepatrně vzhledem k hloubce odběru. Hodnoty objemových
aktivit tritia ve Skryjském potoce kolísaly až o dva řády, což
souvisí s periodami vypouštění odpadních vod z JEDU.
Hodnoty objemové aktivity tritia ve Skryjském potoce
ve sledovaném období 2001–2002 nepřesahovaly hodnotu
přípustného znečištění povrchových vod (4000 Bq.l-1) dle
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Nebyla překročena ani maximální efektivní dávka, povolená pro odpadní vody z JE
Dukovany, 6 µSv na jedince/rok na kontrolním proÞlu pod
veškerými výpustěmi odpadních vod.
Bioakumulace radionuklidů ve složkách biosféry na sledovaných lokalitách
Celkem bylo měřeno 23 vzorků odebraných z vodních
ekosystémů. Jednalo se o vzorky vody s biosestonem, vodních hub a sedimentů dna. Vzorky byly odebrány z nádrží
Dalešice (proÞl Hartvíkovice), Mohelno a akumulační
nádrže Jaderné elektrárny Dukovany (JEDU).
V tabulce č. 5 jsou uvedeny minimální detekovatelné
aktivity (MDA) nejvýznamějších radionuklidů pro danou
geometrii měření a v závislosti na množství vzorku (měrné hmotnosti).
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Tab. 4: Objemová aktivita tritia (Bq.l-1) na sledovaných lokalitách v nádržích 2001–2003.
Tab. 4: The tritium volume activity (Bq.l-1) in the monitored localities in the reservoirs 2001–2003.
Hartvíkovice 0 m
Hartvíkovice 10 m
Hartvíkovice dno
Mohelno 0 m
Mohelno 10 m
Mohelno dno

16. 5. 2001
10,5
21,1
14,2
193,6
195,3
162,5

6. 8. 2001
3,7
19,4
18,4
71,7
65,5
66,9

22.10. 2001
23,4
20,5
19,1
47,6
50,3
50,1

15. 4. 2002
8,5
3,7
5,8
191,9
203,2
208,3

Tab. 5: Minimální detekovatelné aktivity (Geometrie „Marinelliho nádoby“ 450 ml, geometrie jedné 200 ml lahvičky, doba měření 64 800s).
Tab. 5: Minimum detectable activity.
200 ml lahvička
[Bq.kg-1]
ρ = 0,300-1,000

Radionuklid

Marinelliho nádoba
[Bq.kg-1]
ρ = 0,900-1,099

134Cs

<0,3

< (5,8 - 1,9)

137Cs

<0,4

< (6,7 - 2,2)
< (5,3 – 1,7)

131I

<0,3

59Fe

<0,8

< (13 – 4,3)

140Ba

<0,6

< (21 – 6,9)

140La

<0,7

< (8 – 2,6)

103Ru

<0,3

< (5,6 – 1,8)

65Zn

<0,9

< (14 – 4,6)

95Zr

<0,7

< (6,1 – 2,0)

95 Nb

<0,4

< (6,1 – 2,0)

40K

<20

< (310 – 100)

Ve vzorcích vodních hub, odebraných v nádrži Mohelno v květnu 2001, analyzovaných Státním ústavem
pro jadernou bezpečnost (laboratoř Moravský Krumlov),
bylo zjištěno cesium 137Cs – u pravého břehu 30,55 Bq.kg-1
a u levého břehu 9,93 Bq.kg-1 (Kočková in Žáková, 2004).
U vzorků vodních hub, odebraných v období září 2001 až
září 2002, analyzovaných na radioizotopovém pracovišti
Ústavu biochemie, chemie a biofyziky Veterinární a farmaceutické university Brno (P. Dvořák), byla nalezena
pouze aktivita draslíku 40K. U sušených vzorků dosahovala tato hodnota až 1 kBq.kg-1, u nativních vzorků,
stejně jako u vzorků vody s biosestonem byly nalezeny
hodnoty 40K pod mezí detekce (tab. 5). Všechny ostatní
radionuklidy, sledované v daném gamaspektrometrickém
systému, byly pod minimálními detekovatelnými aktivitami (MDA), uvedenými v tab. 5.
Významné jsou výsledky z měření sedimentů. Ve vzorcích sedimentů z nádrže Mohelno, odebraných v květnu
2001, analyzovaných laboratoří Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) byly zjištěny radionuklidy kobalt
60Co a stříbro 110Ag, které mohou pocházet z technologie
JE Dukovany (zřejmě z korozních a štěpných produktů,
případně z přídavných materiálů pro spojování neželezných dílů). Výsledky měření vzorků, odebraných v období
od září 2001 do září 2002, analyzovaných na radioizotopovém pracovišti Ústavu biochemie, chemie a biofyziky
Veterinární a farmaceutické university Brno (P. Dvořák),
jsou uvedeny v tabulce č. 6. Jediný radionuklid, obsažený

17. 6. 2002
6,4
9,6
7,5
110,5
102,0
122,0

9. 9. 2002
4,2
6,0
5,4
24,7
22,4
34,3

4. 11. 2002
8,5
9,8
7,7
16,3
14,4
14,8

3. 6. 2003
<4
13,6
6,3
112,8
91,2
97,9

16. 9. 2003
33,9
29,2
24,4
96,7
88,2
83,4

ve všech vzorcích, bylo cesium 137Cs. Jeho hmotnostní
aktivita se pohybovala v intervalu od 4 do 47 Bq.kg-1.
Nejnižší hodnota byla naměřena ve vzorku z akumulační
nádrže JE Dukovany, nejvyšší hodnota pak v sedimentu
nádrže Dalešice. To potvrzuje, že tento radionuklid je spíše pozůstatkem kontaminace životního prostředí vlivem
jaderné havárie v Černobylu (v roce 1986) než činnosti
JEDU. Vyplynulo to též z výsledků sledování radioaktivity v povrchových vodách a materiálech vodního prostředí
v okolí JE Dukovany (Staněk in Kočková et al. 1998) v letech 1984–1991. Někdy byly hodnoty aktivity cesia 137Cs
provázeny též relativně vyššími hodnotami draslíku 40K.
Také v sedimentu z akumulační nádrže JE Dukovany byly
prokázány nízké aktivity radionuklidů, které mají původ
z technologie JEDU – manganu 54Mn, kobaltu 60Co a dále
berylia 7Be, které může mít kosmogenní původ, avšak
může pocházet i z chladiva reaktoru JEDU (reaktory
VVER). Aktivity tohoto vzorku jsou v souladu s výsledky
dlouhodobého sledování sedimentů usazovací nádrže pracovníky kontrolních laboratoří JEDU.
Aktivita tritia v biomase nebyla zkoumána vzhledem
k obtížné technické dostupnosti měření. Také vzhledem
k tomu, že většina publikovaných údajů se shoduje v tom,
že tritium, jež je součástí molekuly vody, se za přirozených
podmínek ve většině vodních organismů výrazně neakumuluje a jeho speciÞcká aktivita v biomase odpovídá aktivitě, obsažené ve vodě (viz úvod).
Velké množství korektních údajů o aktivitě tritia ve
vodách, kontaminovaných JE Dukovany (viz výše), spolu s trvalým monitorováním laboratoří JEDU a SÚJB
umožňuje kvaliÞkovaný odhad obsahu tritia ve vodních
organismech.

SOUHRN A DISKUSE
TĚŽKÉ KOVY A METALOIDY
Těžké kovy a metaloidy se do hub dostávají a) z vody,
kterou přeÞltrují, b) z potravy – z drobných organismů,
které přímo pohlcují (organismy menší než 10 µm – drobné řasy, sinice, prvoci a bakterie), c) z větších částic, které
jsou obsaženy v houbách pouze jako inkluze, které nejsou
tráveny, ale mohou se usazovat na jejich povrchu, v přívodních kanálech nebo v subepidermálních prostorech
a zvyšovat obsah těžkých kovů v analyzovaných vzorcích
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Tab. 6: Vzorky s nálezem vyšším jak minimální detekovatelné aktivity radionuklidů. Hmotnostní aktivity [Bq.kg-1] a kombinovaná relativní standardní nejistota ± u A [%], vše vztaženo k datu odběru. (MA geometrie „Marinelliho nádoby“).
Tab. 6: Samples with Þ ndings higher than minimum detectable activities of radionuclides.
Druh vzorku
Datum odběru
Sediment nádrže Mohelno
levá strana
9. 9. 2001
Sediment nádrže Mohelno
pravá strana
9. 9. 2001
Sediment nádrže Dalešice
Hartvíkovice
9. 9. 2001
Sediment nádrže Mohelno
střed 19 m horní vrstva
1. 9. 2002
Sediment nádrže Mohelno
u hráze 19 m střední vrstva
1. 9. 2002
Sediment nádrže Mohelno
u hráze 19 m dolní vrstva
1. 9. 2002
Sediment nádrže Dalešice –
střed 17 m dolní vrstva
1. 9. 2002
Sediment akumulační nádrže
JE Dukovany
1. 9. 2002

Hmotnost
vzorku [g]
Geometrie

7 Be

60 Co

134Cs

789
MA
699
MA
646

1
± 18

MA
636
MA
550
MA
631
MA
574
MA
682
MA

6
± 17

(větší organismy, detritus, příp. minerální částice ze sedimentů zvířených v důsledku přečerpávacího provozu).
Výzkum ukázal, že biomasa sladkovodních hub, vytvořená v nádrži Mohelno, kumulovala v sobě velké množství
těžkých kovů (zvláště mědi, niklu, chromu a zinku), které
se po odumření hub ukládaly do sedimentů spolu s těžkými kovy, kumulovanými v odumřelém planktonu. Tato zásobárna těžkých kovů přestavuje nebezpečí pro následný
úsek řeky Jihlavy při zvýšeném odpouštění vody z nádrže
Mohelno, i zátěž pro samotnou nádrž v důsledku rozviřování sedimentů při přečerpávacím procesu.
Vliv Jaderné elektrárny Dukovany byl prokázán u mědi,
která měla svůj původ v korozi kondensátorů. Přestože
se v roce 2002 koncentrace mědi ve vodě snížila díky
postupnému nahrazování mědi v kondensátorech titanem,
její bioakumulace ve sladkovodních houbách v nádrži Mohelno byla vysoká (na levé straně u hráze byla v houbách
přibližně 6450x vyšší koncentrace Cu ve srovnání s vodou
s biosestonem). Bioakumulace v houbách byla pozorována
i u dalších těžkých kovů – niklu, chromu a zinku. Výsledky ukázaly, že bioakumulace těžkých kovů byla rozdílná v různých obdobích roku, což potvrdilo její závislost
na růstové fázi hub.
Přítomnost mědi v nádrži Mohelno snižovala rozvoj
fytoplanktonu. Po snížení koncentrace mědi (po náhradě
v kondensátorech titanem), lze očekávat zvýšený rozvoj
fytoplanktonu včetně negativního dopadu na odběr vody
čerpací stanicí a technologii JE Dukovany.
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RADIONUKLIDY
V námi sledovaných vzorcích sladkovodních hub
– Spongilla lacustris (L.,1758), Ephydatia ßuviatilis (L.,
1758) a Ephydatia mülleri (Lieberkühn, 1885) a biosestonu
nebyl prokázán vliv činnosti Jaderné elektrárny Dukovany
na bioakumulaci radiotoxikologicky významných radionuklidů, 134Cs, 137Cs, 131I, 59Fe, 140Ba, 140La, 103Ru, 65Zn,
95Zr, 95 Nb, 40K,60Co, 58Co, 110 Ag a 54Mn, stanovených pomocí spektrometrie gama.
V květnu 2001 bylo zjištěno ve sladkovodních houbách
z nádrže Mohelno cesium 137Cs (9,93 Bq.l-1- 30,55 Bq.l-1),
které pravděpodobně pocházelo ze spadu po havárii v Černobylu (bylo zjišťováno ve výrazně zvýšené koncentraci po
Černobylské havárií ve vodních organismech i na lokalitách,
neovlivněných činností JE Dukovany – Staněk in Kočková
et al. 1998). U všech vzorků vodních hub, odebraných v období září 2001 – září 2002, byla nalezena pouze aktivita 40K.
U sušených vzorků dosahovala tato hodnota až 1 kBq.kg-1,
u nativních vzorků, stejně jako u vzorků vody s biosestonem
byly nalezeny hodnoty 40K pod mezí detekce. Všechny ostatní radionuklidy, sledované v daném gamaspektrometrickém
systému, byly pod minimálními detekovatelnými aktivitami
(MDA). Výsledky měření aktivity sedimentů ukázaly, že
jediný radionuklid, obsažený ve všech vzorcích, bylo cesium
137Cs. Jeho hmotnostní aktivita se pohybovala v intervalu
od 4 do 47 Bq.kg-1. Nejnižší hodnota byla naměřena v akumulační nádrži JE Dukovany a nejvyšší v sedimentu nádrže

Acta rerum naturalium 2: 85–97, 2006

Dalešice. Z toho lze usoudit, že tento radionuklid je spíše pozůstatkem kontaminace životního prostředí vlivem jaderné
havárie v Černobylu než činnosti Jaderné elektrárny Dukovany a má zřejmě původ ve srážkách a spadech z atmosféry.
Hodnoty aktivity cesia 137Cs byly provázeny též relativně
vyššími hodnotami draslíku 40K.
V květnu 2001 byly v sedimentech v nádrži Mohelno
zjištěny navíc radionuklidy kobalt 60Co a stříbro 110Ag,
které mohou pocházet z technologie JE Dukovany (zřejmě
z korozních a štěpných produktů, případně přídavných
materiálů pro spojování neželezných dílů). Také v sedimentu z akumulační nádrže Jaderné elektrárny Dukovany
byly prokázány nízké aktivity radionuklidů, které mají původ v technologii JE Dukovany – manganu 54Mn, kobaltu
60Co a berylia 7Be, které může mít kosmogenní původ,
avšak může pocházet i z chladiva reaktoru JE Dukovany
(reaktory VVER), případně z korozních produktů.
Tritium je nejvýznamnějším radioizotopem, který
se uvolňuje do životního prostředí i při bezporuchovém
provozu jaderných reaktorů. Porovnání naměřených koncentrací tritia ve vodě v nádrži Mohelno před zahájením
provozu JE Dukovany s hodnotami naměřenými v minulých
letech ukázalo, že došlo k významnému zvýšení hodnot
objemových aktivit tritia po spuštění provozu elektrárny,
ale nebyly překračovány hodnoty přípustného znečištění povrchových vod dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
(4000 Bq.l-1), ani maximální efektivní dávka, povolená pro
odpadní vody z JE Dukovany – 6 µSv na jedince/rok na kontrolním proÞlu pod veškerými výpustěmi odpadních vod.
Aktivita tritia ve sladkovodních houbách ze sledovaných lokalit nebyla zkoumána, vzhledem k tomu, že nebyly z dostupné literatury získány žádné důkazy o případné
bioakumulaci tritia prostřednictvím potravních řetězců
ani s experimentálně sestavenými potravními řetězci, ani
z údajů z kontaminovaných prostředí (Staněk 1994).

ZÁVĚR
Prováděný výzkum ukázal, že sladkovodní houby kumulovaly ve svém těle sledované těžké kovy (měď, nikl,
chrom a zinek) a radionuklidy (137Cs), avšak vzhledem
k jejich životnímu cyklu – každoročnímu odumírání a obnovování větší části biomasy, nemohou být považovány za
vhodné bioindikátory dlouhodobějšího znečištění hydrosféry radionuklidy ani těžkými kovy. Mohou indikovat
pouze aktuální případně sezónní zatížení vodního prostředí. Přispívají však k zadržování těžkých kovů a radionuklidů v sedimentech nádrže, jejichž nahromadění může
představovat potenciální riziko pro vodní prostředí.
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SUMMARY
The research project „Role and seasonal changes of
freshwater sponges (Porifera) in a reservoir inßuenced by
nuclear power plant operation“, and conducted from 2001
to 2003, was aimed at explaining the role and life cycle of
freshwater sponges (Porifera) in the Mohelno Reservoir,
which is used as a source and recipient of cooling water
from the Dukovany Nuclear Power Plant and is also inßuenced by operation of the Dalešice Pumped Storage
Hydroelectric Plant. The reference locality of the Dalešice
Reservoir (Hartvíkovice) is inßuenced neither by cooling
water nor by pumped storage operation.
The study found bioaccumulation of heavy metals, mainly copper, nickel, chromium and zinc, in the biomass of
Porifera in Mohelno Reservoir, but only copper had its origin in the operation of the Nuclear Power Plant Dukovany,
due to corrosion processes in the NPP condensators.
Heavy metals accumulated annually in Porifera and
plankton biomass are deposited in the bottom sediments
and could increase heavy metal content in the Mohelno
Reservoir by the mixing of water caused by the repumping
process, or may be leached to the Jihlava River in periods
of increased water discharge.
The study did not Þnd bioaccumulation of radiotoxicological radionuclides, which are detectable by gamma-spectrometry, in the Porifera samples as a consquence of
the operation of the Nuclear Power Plant Dukovany from
September 2001 to September 2002. Only potassium 40K
activity (max. 1 kBq.kg-1) was found, as well as cesium
137Cs, in May 2001.
Only cesium 137Cs was detected in the bottom sediments
of the Mohelno Reservoir from September 2001 to September 2002. Its presence was not the consequence of NPP
Dukovany operation, but due to atmospheric deposition after the Tschernobyl NPP breakdown. High concentrations
of potassium 40K in sediments showed the organic origin
of the radionuclides. Cobalt 60Co and silver 110Ag were also
detected in May 2001, which could have their origin in the
NPP Dukovany technology.
Small concentrations of radionuclides, manganese
54Mn, cobalt 60Co and beryllium 7Be (which could have
also a cosmogenic origin), originating from the NPP Dukovany, were found in the bottom sediments from the NPP
Dukovany accumulation basin.
Tritium 3H is the most important radioisotope that is
released into the environment by normal NPP reactor
operations. The long-term monitoring of water quality
95

Žáková et al.: Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany

showed signiÞcant changes in the Mohelno Reservoir
since the NPP Dukovany was put into operation, but the
values didn´t exceed the given limit concentrations. Bioaccumulation of tritium in most water organisms is not
presumable; only in photosynthetically active organisms
can a small part of tritium be bound organically. In principle, the activity of tritium in biomass is mostly equal to its
activity present in water.
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