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ÚVOD

Národní přírodní rezervace Velký Špičák byla vyhláše-

na v roce 1964 ve vrcholové partii kopce Špičák a Velké 

Javoří. Rezervace se nachází v lesním komplexu severo-

východně od města Třešť ve střední části bývalého okresu 

Jihlava. Předmětem ochrany je zde rozsáhlý komplex 

květnatých bučin a suťových lesů pralesovitého charakte-

ru reprezentující přírodě blízký typ lesní vegetace tohoto 

území. Floristický a vegetační průzkum zde byl proveden 

v letech 2005–2006 jako součást projektu VaV 602/2/03 

Ministerstva životního prostředí. Cílem provedeného 

průzkumu bylo zmapování současné vegetace území a po-

drobný soupis taxonů vyšších rostlin.

HISTORIE FLORISTICKÉHO VÝZKUMU

Oblast hřebene Špičáku a Velkého Javoří u Třeště 

představuje v regionálním měřítku významnou lokalitu 

přírodě blízké lesní vegetace s řadou fytogeografi cky vý-

znamných druhů a fl óra této oblasti byla v minulosti něko-

likrát fl oristicky zpracována. První fl oristické a vegetační 

hodnocení tohoto území uvádí Ambrož (1931). V sedmde-

sátých letech publikoval Horník (1973) podrobnou charak-

teristiku lesních biocenóz území. Poté byla fl óra rezervace 

zpracována až na konci devadesátých let minulého století 

v souborné publikaci k fl óře centrální části Českomorav-

ské vrchoviny (Růžička et al. 1997). 

METODIKA

Lokalita byla navštívena čtyřikrát v průběhu celé vegetační 

sezóny roku 2005 (14. 5., 23. 6., 16. 7., 9. 9.) a jednou v sezó-

ně 2006 (7. 5.). Inventarizována byla pouze celá plocha rezer-

vace, ochranné pásmo do inventarizace zahrnuto nebylo.

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 8 fytocenologických 

snímků o velikosti 500 m2 v lesních společenstvech, 16 

m2 na lesním prameništi a 6–9 m2 ve vegetaci skalních 

štěrbin. Determinace mechorostů ve fytocelogických 

snímcích byla provedena Mgr. Jiřím Košnarem. Jednotky 

aktuální vegetace jsou klasifi kovány na úrovni svazu pří-

padně asociace. Není-li možno jednotku jednoduše syn-

taxonomicky defi novat, je vymezena na základě druhové 

skladby a ekologických charakteristik. Nomenklatura 

syntaxonů je sjednocena podle Moravce (Moravec 1995), 

pouze nomenklatura tř. Asplenietea trichomanis je převza-

ta podle Muciny (Mucina 1993). Jednotlivé syntaxony byly 

přiřazeny do biotopů defi novaných dle Katalogu biotopů 

České republiky (Chytrý et al. 2001). Kódy těchto biotopů 

jsou uvedeny za konkrétním syntaxonem v popisu jedno-

tek aktuální vegetace. Na základě vymapovaných typů 

vegetace byla sestavena mapa současné vegetace NPR 

Velký Špičák. Z důvodu přehlednosti legendy byly jednot-

ky použité v mapě uvedeny dle Katalogu biotopů České 

republiky (Chytrý et al. 2001). Bližší syntaxonomická spe-

cifi kace (na úrovni svazu či asociace) je uvedena v popisu 

příslušného obrázku.

Nomenklatura vyšších rostlin je sjednocena podle Klí-

če ke květeně ČR (Kubát et al. 2002). Ohrožené taxony 

jsou řazeny do kategorií uvedených v Červeném seznamu 

cévnatých rostlin České republiky (Procházka 2001). No-

menklatura 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 fl óry bylo použito 

podle práce Catalogue of alien plants of the Czech Repub-

lic (Pyšek, Sádlo et Mandák 2002). Taxony jsou obvykle 

rozlišeny na úrovni druhu či poddruhu. Výjimečně jsou 
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některé taxonomicky obtížné skupiny řazeny pouze na 

úroveň skupin (např. Rubus fruticosus agg., Taraxacum 

sect. Ruderalia). 

Determinace kapradí z okruhu Dryopteris carthusiana 

agg. (D. carthusiana, D. dilatata, D. expansa) byla pro-

vedena mj. na základě analýzy relativní velikosti genomu 

pomocí průtokového cytometru v rámci projektu revize 

této skupiny v ČR (částečné výsledky, Holubová 2006). 

V severní části NPR byly odebrány vzorky z 18ti rostlin, 

které byly označeny v terénu. Rostliny byly odebrány na 

stanovištích o následujících souřadnicích: 49˚18‘43,6‘‘ N, 

15˚30‘35,8‘‘ E; 49˚18‘44,7‘‘ N, 15˚30‘36,5‘‘ E; 49˚18‘45,1‘‘ 

N, 15˚30‘40,3‘‘ E; 49˚18‘41,9‘‘ N, 15˚30‘40,2‘‘ E; 

49˚18‘38,8‘‘ N, 15˚30‘35,1‘‘ E; 49˚18‘41,2‘‘ N, 15˚30‘28,9‘‘ 

E. Vzorky z živých rostlin byly následně analyzovány 

(P. Trávníček) na průtokovém cytometru (Partec PA II) 

v Botanickém ústavu AV ČR v Průhonicích. Zeměpisné 

souřadnice byly zaměřeny pomocí přístroje Garmin Vista 

C a v tomto příspěvku jsou uvedeny v souřadném systému 

WGS-84.

Dokladové herbářové sběry (tab. 2) jsou uloženy v Mu-

zeu Vysočiny Jihlava (MJ) nebo v herbáři druhého z au-

torů. 

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

NPR Velký Špičák se nalézá asi 2,5 km severovýchod-

ně od zámku v Třešti. Rezervace leží v nadmořské výšce 

650–733 m n. m. a rozloha území činí 46,08 ha. Území 

NPR představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin 

a suťových lesů pralesovitého charakteru nalézající se na 

zaobleném hřbetu s vrcholy Špičák (733,5 m n. m.) a Velké 

Javoří (679 m n. m). Lokalita je obklopena hospodářskými 

lesními komplexy tvořenými převážně monokulturami 

smrku (Picea abies).

Geologické podloží je tvořeno metamorfovanými hor-

ninami moldanubika. Hřebenovou partii Špičáku a Vel-

kého Javoří tvoří cordierit-biotitická pararula, která na 

obou stranách přechází v cordierit-biotitický migmatit. 

Na reliéfu hřebene se významně projevily pleistocenní 

kryogenní pochody, jejichž vlivem došlo ke vzniku řady 

mrazových srubů, kryoplanačních teras a menších kamen-

ných moří, hojně se vyskytujících po celé délce vrcholové 

partie hřbetu. V závislosti na lokálních podmínkách se na 

půdotvorném substrátu vytvořily různě hluboké a kyselé 

kambizemě spolu s podzolem kambickým (Dudek 1963, 

Čech et al. 2002).

Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří podle Neu-

häuslové (Neuhäuslová et Moravec 1997, Neuhäuslová 

1998) květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli-Fagetum. 

Území se nalézá ve fytogeografi ckém okresu 67. Česko-

moravská vrchovina (fytogeografi cký obvod − Českomo-

ravské mezofytikum) (Skalický 1988a) a ve čtverci 6659c 

středoevropského síťového mapování (Ehrendorfer et 

Hamann 1965).

Dle geomorfologického členění ČR (Culek 1996) je 

území NPR Velký Špičák součástí podsoustavy Českomo-

ravská vrchovina a nachází se v severozápadní části celku 

Křižanovská vrchovina a podcelku Brtnická vrchovina 

(okrsek – Špičák).

Klimaticky přísluší území do mírně teplé klimatické ob-

lasti (MT3), která zaujímá většinu bývalého okresu Jihlava 

(Quitt 1971). Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 

6,5–7 °C a průměrný roční úhrn srážek okolo 600–650 mm 

(Čech et al. 2002).

Území NPR Velký Špičák představuje velmi hodnotnou 

a reprezentativní ukázku přírodě blízkých listnatých a smí-

šených lesních společenstev Českomoravské vrchoviny. 

Lokalita je také cenná z fl oristického a fytogeografi ckého 

hlediska z důvodu výskytu řady charakteristických druhů 

podrostu listnatých lesů, které vlivem výsadby smrkových 

monokultur ztratily v krajině svá stanoviště. Zaznamenán 

byl také výskyt několika vzácných a ohrožených druhů 

květeny České republiky.

VEGETACE NPR VELKÝ ŠPIČÁK 

NPR Velký Špičák je ukázkou zachovalých lesních 

společenstev. Vegetační kryt území je tvořen listnatými 

a smíšenými lesy s roztroušenými skalními mrazovými 

sruby. Vegetace je celkově poměrně homogenní a za-

stoupení jednotlivých společenstev (obr. 1) odpovídá 

především hloubce, skeletovitosti a úživnosti půdního 

substrátu. Většina porostů se dochovala ve stavu, který 

odpovídá nebo je blízký přirozenému a místy má až prale-

sovitý charakter. Bohaté bylinné patro umožňuje zpravidla 

zařazení společenstev do syntaxonomického systému na 

úroveň svazu či asociace.

Nelesní vegetace je zastoupena velmi vzácně a předsta-

vuje společenstva skalních výchozů, která jsou tvořena 

převážně mechorosty, pouze místy s porosty kapradin. 

Ojediněle se vyskytuje vegetace lesních pramenišť.

Lesní jehličnaté kultury se v rezervaci prakticky nevy-

skytují. Pouze na SV okraji rezervace je v porostech vyšší 

podíl Picea abies pocházející s největší pravděpodobností 

z výsadeb.

Syntaxonomický přehled vegetace

tř. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Braun-

-Blanquet 1934) Oberdorfer 1977

ř. Androsacetalia vandelli Br.-Bl. in Meier et Braun-

-Blanquet 1934

sv. Hypno-Polypodion vulgaris Mucina 1993

tř. Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tüxen 1943

ř. Montio-Cardaminetalia Pawłowski in Pawłowski, 

Sokołowski et Wallisch 1928

sv. Cardaminion amarae Mass 1959

as. Veronico montanae-Caricetum remotae Sý-

kora in Hadač 1983
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tř. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937

ř. Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski, So-

kołowski et Wallisch 1928

sv. Tilio-Acerion Klika 1955

as. Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et 

Schlüter 1957

sv. Fagion Luquet 1926

podsv. Eu-Fagenion Oberdorfer 1957 em. Tüxen in 

Oberdorfer et Tüxen 1958

as. Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer 

ex W. et A. Matuszkiewicz 1960

as. Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in 

Grüneberg et Schlüter 1957

Charakteristika jednotek aktuální vegetace

Vegetace stinných silikátových skal 

Jednotka zahrnuje porosty kapradin a mechorostů na 

stinných rulových výchozech mrazových skalních srubů. 

Vegetaci dominují mechorosty, zejména Hypnum cupres-

siforme, místy se vyskytují porosty Polypodium vulgare 

a vzácně byl ve skalních štěrbinách zaznamenán výskyt 

Cystopteris fragilis a Gymnocarpium dryopteris (tab. 1, 

snímek 2, 3). Syntaxonomicky jednotku reprezentuje sv. 

Hypno-Polypodion vulgaris (S1.2).

Lesní prameniště 

Vegetace lesních pramenišť se vyskytuje ojediněle na 

nevelké ploše na západní části rezervace v jejím jižním 

okraji. Syntaxonomicky se jedná o společenstva sv. Car-

daminion amarae, as. Veronico montanae-Caricetum 

remotae (R1.4), která jsou tvořena řídkými porosty druhů 

Carex remota, Ranunculus repens, Myosotis nemorosa, 

Stellaria alsine, Veronica beccabunga, Lysimachia nemo-

rum aj. Vzácně byl zaznemenán výskyt Veronica montana. 

Prameniště je významně narušováno lesní zvěří a rudera-

lizováno porosty Rumex obtusifolius. Hojně byly zastoupe-

ny i mechorosty, zejména Rhizomnium punctatum (tab. 1, 

snímek 1).

Suťové lesy

Jednotka zahrnuje charakteristické lesní porosty na 

suťových rozpadech a svahových drolinách s významným 

zastoupením Lunaria rediviva v podrostu vyskytující se 

od kolinního až do montánního stupně (Moravec et al. 

2000). V NPR Velký Špičák jsou společenstva suťových 

lesů vázána na svahy o sklonu 10–30° s balvanitými a su-

ťovými rulovými rozpady vyskytující se pouze na svazích 

vrchu Špičák (733 m n. m.). 

Ze syntaxonomického pohledu se jedná o typická spo-

lečenstva as. Lunario-Aceretum (L4) (tab. 1, snímek 4, 5). 

Ve stromovém patře jsou zastoupeny druhy Acer pseudo-

platanus, Fagus sylvatica, Acer platanoides a Fraxinus 

excelsior. Zejména Fraxinus excelsior pak v některých 

porostech silně dominuje a lze předpokládat zde v minu-

losti jeho výsadbu. Vzácněji se vyskytuje Acer platanoi-

des, Tilia platyphyllos, Carpinus betulus a Ulmus glabra. 

Keřové patro je vyvinuté pouze místy a nemá vysokou 

pokryvnost. Bylinné patro je bohaté s významným zastou-

pením druhů Lunaria rediviva, Urtica dioica, Mercurialis 

perennis, Dryopteris fi lix-mas, Impatiens noli-tangere aj. 

Výrazně je vyvinut i jarní aspekt charakteristický roz-

sáhlými porosty druhu Allium ursinum a v severní části 

rezervace s porosty Galanthus nivalis a vzácně Anemone 

ranunculoides. Místy se vyskytuje intenzivní zmlazení 

dřevin, zejména Acer pseudoplatanus či Fraxinus excelsi-

or. Porosty suťových lesů pozvolna prostorově přecházejí 

v porosty květnatých bučin.

Květnaté bučiny

Květnaté bučiny sv. Fagion (L5.1) představují dominant-

ní společenstvo inventarizovaného území. Vyskytují se na 

mírných svazích i na hřebeni mezi oběma kopci na mezot-

rofních silikátových půdách. Mapovány byly samostatně 

nebo v mozaikách s vegetací stinných silikátových skal 

a suťových lesů. Z fytocenologického hlediska porosty 

reprezentují převážně as. Dentario enneaphylli-Fagetum 

(tab. 1, snímek 7, 8), která je vázána na hlubší eutrofnější 

půdy. Dominantní dřevinou je Fagus sylvatica, místy jsou 

přimíšeny Abies alba, Picea abies, Fraxinus excelsior, 

Acer pseudoplatanus, případně Ulmus glabra. Keřové 

patro je vyvinuto pouze místy a je tvořeno převážně hus-

tým zmlazením Fagus sylvatica. V bylinném patře jsou 

zastoupeny druhy Dentaria enneaphyllos, Dentaria bul-

bifera, Mercurialis perennis, Actaea spicata aj. Místy je 

vyvinut výrazný jarní aspekt tvořený pokryvnými porosty 

Allium ursinum. Pokryvnost a druhové složení bylinného 

patra je významně závislé na zapojení lesního porostu. 

Na eutrofních půdách v blízkosti prudších svahů vykazují 

společenstva silnou tendenci k vegetaci suťových lesů. 

Druhově chudší porosty na mělčích půdách, na skalních 

rozpadech a na skalnatých hranách svahů ze syntaxono-

mického hlediska pravděpodobně odpovídají as. Festuco 

altissimae-Fagetum. Dominantní dřevinou je také Fagus 

sylvatica vzácně s příměsí Abies alba a místy s Picea abi-

es. Společenstvo této associace není na území rezervace 

vyvinuto v příliš typické formě a většinou se vyskytuje 

maloplošně. Bylinné patro je druhově chudší s výskytem 

Dryopterix fi lix-mas, Dryopteris dilatata, Dryopteris 

carthusiana, Galium odoratum, Mycelis muralis, Festuca 

altissima, Viola reichenbachiana aj. Zaznamenaný fyto-

cenologický snímek (tab. 1, snímek 6) reprezentuje spíše 

společenstvo na pomezí obou zmíněných asociací. 

Paseková vegetace

Na území NPR se vyskytuje v podstatě jediná výrazněji 

odlesněná plocha. Vzrostlé dřeviny se vyskytují pouze 

místy, zejména po okraji této plochy. V prostoru paseky 

se nachází několik oplocenek většího rozsahu s výsadbou 

i přirozeným náletem listnatých dřevin. Byla zde zazna-

menaná výrazná expanze nežádoucích druhů např. Rubus 

fruticosus agg. a místy Calamagrostis epigejos, která vý-

znamně omezuje další přirozené zmlazení lesních dřevin.
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Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8

Plocha (m2) 16 9 6 500 500 500 500 500

E3 (pokryvnost %) - - - 75 60 80 70 90

E2 (pokryvnost %) - - - 10 - 1 - 5

E1 (pokryvnost %) 70 1 15 60 60 30 50 40

E0 (pokryvnost %) 10 5 80 20 80 15 30 10

E3

Fraxinus excelsior . . . 2 3 . . 2

Carpinus betulus . . . + . . . .

Fagus sylvatica . . . 2 + 4 4 4

Acer pseudoplatanus . . . 2 + . + .

Acer platanoides . . . 1 . . . .

Picea abies . . . . . 1 . .

Ulmus glabra . . . . 2 . + .

Abies alba . . . . . + . .

E2

Ulmus glabra . . . 1 . . . .

Fraxinus excelsior . . . 1 . . . .

Acer pseudoplatanus . . . 1 . . . .

Fagus sylvatica . . . . . + . 1

E1

Gymnocarpium 

dryopteris . + . . . + . .

Impatiens 

noli-tangere . r + 1 2 1 2 +

Polypodium vulgare . . 1 . . . . .

Poa nemoralis . . 1 + + + 1 .

Sambucus racemosa 

juv. . . r + . r r .

Galeobdolon 

montanum . . r 1 . 1 2 .

Oxalis acetosella + . r + + 1 1 .

Rubus idaeus juv. . . r . . . . .

Lunaria rediviva . . . 3 1 . . .

Allium ursinum . . . 2 2 . . 3

Acer pseudoplatanus 

juv. . . . 2 1 r + +

Urtica dioica . . . 1 . . . .

Moehringia trinervia . . . + + . r .

Mercurialis perennis . . . 1 + 1 1 .

Acer platanoides juv. . . . + + . . +

Fagus sylvatica juv. . . . 1 + . 2 +

Dryopteris fi lix-mas . . . 1 + r . .

Mycelis muralis . . . r . r 1 .

Polygonatum 

multifl orum . . . + . . . .

Dryopteris dilatata . . . 1 r r . .

Rubus fruticosus agg. . . . r 1 + . .

Senecio ovatus . . . r + + + .

Galium odoratum . . . + . 2 1 .

Festuca altissima . . . + + r . .

Athyrium fi lix-femina + . . + . + r .

Hordelymus europaeus . . . . 1 1 1 .

Paris quadrifolia . . . . + r + r

Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8

Plocha (m2) 16 9 6 500 500 500 500 500

E3 (pokryvnost %) - - - 75 60 80 70 90

E2 (pokryvnost %) - - - 10 - 1 - 5

E1 (pokryvnost %) 70 1 15 60 60 30 50 40

E0 (pokryvnost %) 10 5 80 20 80 15 30 10

Viola reichenbachiana . . . . + + 1 .

Maianthemum 

bifolium . . . . + r 1 .

Dryopteris expansa . . . . . r . .

Circaea alpina . . . . . + . .

Rumex obtusifolius 2 . . . . . . .

Carex remota 2 . . . . . . .

Ranunculus repens 2 . . . . . . .

Myosotis nemorosa 2 . . . . . . .

Poa trivialis 1 . . . . . . .

Stellaria alsine 2 . . . . . . .

Veronica beccabunga 2 . . . . . . .

Asarum europaeum r . . . 1 . 1 .

Stachys sylvatica + . . . . . 1 .

Urtica dioica + . . . . . + .

Festuca gigantea r . . . . . . .

Equisetum sylvaticum r . . . . . . .

Lysimachia nemorum + . . . + . . .

Chrysosplenium 

alternifolium + . . . . . . .

Galium palustre r . . . . . . .

Carex sylvatica r . . . . . . .

Actaea spicata . . . . . . r .

Dentaria bulbifera . . . . . . 1 .

Deschampsia 

cespitosa . . . . . . r .

Calamagrostis villosa . . . . . . + .

Dentaria 

enneaphyllos . . . . . . r .

Milium effusum . . . . 1 . . .

Melica nutans . . . . + . . .

Carex muricata agg. . . . . r . . .

Fragaria vesca . . . . r . . .

Sorbus aucuparia juv. . . . . r . . .

E0

Hypnum 

cupressiforme . 1 3 1 2 1 2 1

Hypnum sp. . . r r + . . .

Grimmia hartmanii . + . . . + r .

Pohlia nutans subsp. 

nutans . + . . . . . .

Plagiothecium laetum . . + . . . . .

Bryum laevifi lum . . . 1 . . . .

Herzogiella seligeri . . . + . . . .

Isothecium 

alopecuroides . . . 1 + . + .

Brachythecium 

populeum . . . + . . + .

Tab. 1: Fytocenologické snímky jednotlivých typů vegetace NPR Velký Špičák.

Tab. 1: Phytosociological relevés of the vegetation types of Velký Špičák reserve.
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Číslo snímku 1 2 3 4 5 6 7 8

Plocha (m2) 16 9 6 500 500 500 500 500

E3 (pokryvnost %) - - - 75 60 80 70 90

E2 (pokryvnost %) - - - 10 - 1 - 5

E1 (pokryvnost %) 70 1 15 60 60 30 50 40

E0 (pokryvnost %) 10 5 80 20 80 15 30 10

Brachythecium 

rutabulum . . . r . . . .

Rhizomnium 

punctatum 2 . . + . . . .

Atrichum undulatum . . . . . + . .

Brachythecium sp. + . . . . . . .

Brachythecium 

rivulare + . . . . . . .

Calliergon 

cordifolium + . . . . . . .

Cynodontium sp. . . . . . . + .

Plagiomnium affi ne . . . . 1 . . .

Plagiochila 

porelloides . . . . 1 . . .

Dicranum viride . . . . . r . .

Snímek 1: as. Veronico montanae-Caricetum remotae, 

49°18‘27.37“ N, 15°30‘45.68“ E, 655 m n. m., exp. 

JJZ, sklon 5°, 23. 6. 2005, Libor Ekrt a Ester Hofhan-

zlová

Snímek 2: sv. Hypno-Polypodion vulgaris, 49°18‘44.07“ 

N, 15°30‘40.22“ E, 705 m n. m., exp. Z, sklon 85°, 14. 5. 

2005, Libor Ekrt a Ester Hofhanzlová

Snímek 3: sv. Hypno-Polypodion vulgaris, 49˚18‘45‘‘ N, 

15˚30‘39‘‘ E, 705 m n. m., exp. Z, sklon 70°, 14. 5. 2005, 

Libor Ekrt a Ester Hofhanzlová

Snímek 4: as. Lunario-Aceretum, 49°18‘43.9“ N, 

15°30‘39.6“ E, 725 m n. m., exp. SSV, sklon 10–30°, 14. 

5. 2005, Libor Ekrt a Ester Hofhanzlová

Snímek 5: as. Lunario-Aceretum, 49°18‘43.0“ N, 

15°30‘48.6“ E, 700 m n. m., exp. SSV, sklon 25°, 23. 6. 

2005, Libor Ekrt a Ester Hofhanzlová

Snímek 6: as. Festuco altissimae-Fagetum, 49˚18‘37‘‘ N, 

15˚30‘30‘‘ E, 690 m n. m., exp. ZJZ, sklon 20°, 23. 6. 

2005, Libor Ekrt a Ester Hofhanzlová

Snímek 7: as. Dentario enneaphylli-Fagetum, 49°18‘27.37“ 

N, 15°30‘45.7“ E, 679 m n. m., exp. SSZ, sklon 10°, 23. 6. 

2005, Libor Ekrt a Ester Hofhanzlová

Snímek 8: as. Dentario enneaphylli-Fagetum, 49˚18‘38‘‘ 

N, 15˚30‘45‘‘ E, 680 m n. m., exp. SSZ, sklon 5°, 23. 6. 

2005, Libor Ekrt a Ester Hofhanzlová

FLÓRA NPR VELKÝ ŠPIČÁK 

NPR Velký Špičák představuje charakteristickou ukáz-

ku středoevropské lesní fl óry středních a vyšších poloh. 

Na inventarizovaném území o rozloze 46 ha bylo celkem 

nalezeno 115 taxonů vyšších rostlin, což dokumentuje 

fl oristickou bohatost původních lesních společenstev ve 

srovnání s monokulturními hospodářskými lesními po-

rosty (tab. 2). 

Mimořádně fl oristicky bohaté je především území 

v bezprostředním okolí vrcholu Špičák (733 m n. m.), kde 

se vyskytuje také nejpestřejší mozaika stanovišť. Jsou zde 

na prudších svazích zastoupeny suťové lesy, na mírných 

květnaté bučiny a větší skalní výchozy porůstá skalní 

vegetace. Přirozenou fl oristickou pestrost ještě zvyšuje 

samotný vrchol kopce Špičák, kde se vyskytuje řada ne-

lesních či ruderálních druhů a druhů lesních okrajů. Jejich 

výskyt je důsledkem prosvětlení porostu (Arabis glabra, 

Hypericum maculatum, Clinopodium vulgare, Veronica 

chamaedrys), zvýšené eutrofi zace (Chelidonium majus, 

Torilis japonica, Arctium minus) a intenzivního sešlapu 

(Plantago major, Poa annua) na turistické stezce a v jejím 

okolí.

Obr. 1: Mapa aktuální vegetace NPR Velký Špičák, stav v roce 2005. 

L4 – as. Lunario-Aceretum, S1.2 – sv. Hypno-Polypodion vulgaris, L5.1 

– as. Dentario enneaphylli-Fagetum (as. Festuco altissimae-Fagetum 

nelze plošně vymezit, R1.4 – sv. Cardaminion amarae, X11 – paseka 

s nitrofi lní vegetací

Fig. 1: Map of the actual vegetation of the Velký Špičák National Nature 

Reserve in 2005. L4 – ass. Lunario-Aceretum, S1.2 – all. Hypno-Polypo-

dion vulgaris, L5.1 – ass. Dentario enneaphylli-Fagetum (ass. Festuco 

altissimae-Fagetum is imposible to defi ne areally), R1.4 – all. Cardami-

nion amarae, X11 – clearings with nitrophilous vegetation
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Obr. 2a, b: Výskyt vzácných a regionálně významných druhů NPR Velký Špičák.

Fig. 2a, b: Occurrence of some important rare and endangered species in the Velký Špičák National Nature Reserve.

Tab. 2: Inventarizační seznam taxonů zaznamenaných v NPR Velký Špičák v letech 2005–2006.

Tab. 2: Plant taxa list of the Velký Špičák National Nature Reserve recorded during 2005–2006.

§ = Chráněný druh podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: §3 = ohrožený druh

C = Druh Černého a červeného seznamu ČR (Procházka 2001): C3 = ohrožený taxon; C4 = vzácnější taxon vyžadující pozornost

R = Regionálně chráněný taxon Jihlavska podle nařízení OkÚ Jihlava č. 8/99

Leg. = sebrán herbářový doklad; MJ: herbářový doklad je uložen v Muzeu Vysočiny Jihlava, Ekrt: herbářový doklad je uložen v herbáři druhého 

autora (herb. L. Ekrt).

Taxon § C R Leg.

Abies alba C4

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Actaea spicata R MJ

Adoxa moschatellina R

Aegopodium podagraria

Alliaria petiolata

Allium ursinum R

Alnus glutinosa

Anemone nemorosa

Anemone ranunculoides R

Anthriscus sylvestris

Arabis glabra R

Taxon § C R Leg.

Arctium minus MJ

Asarum europaeum MJ

Athyrium fi lix-femina

Avenella fl exuosa

Betula pendula

Brachypodium sylvaticum R MJ

Calamagrostis epigejos MJ

Calamagrostis villosa MJ

Cardamine impatiens

Carex pilulifera

Carex remota MJ

Carex muricata agg. MJ

Carex sylvatica
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Vzhledem k charakteru rezervace byly nejhojněji za-

zmenány především druhy listnatých lesů (květnatých 

bučin). Živinami bohatší cordierit-biotitické pararuly 

tvořící místy suťové rozpady zde umožnují výskyt řady 

trofi cky náročnějších druhů jako např. Lunaria rediviva. 

Z fytogeografi ckého hlediska je významný bohatý 

výskyt druhů karpatsko-alpské migrace (Allium ursi-

num, Hordelymus europaeus) či druhů, jejichž rozšíření 

je v České republice ostrůvkovité (Anemone ranuncu-

loides). Území je také zajímavé společným výskytem 

druhů jejichž výskyt je soustředěn do horských poloh či 

oblastí s teplotní inverzí (Circaea alpina, Dryopteris 

expansa, Polygonatum verticillatum) a druhů vázaných 

v České republice na listnaté lesy nižších poloh jako je 

Anemone ranunculoides, Corydalis intermedia či Melica 

unifl ora.

Taxon § C R Leg.

Carpinus betulus

Cerastium holosteoides

Circaea alpina C4 R MJ

Clinopodium vulgare MJ

Corydalis intermedia

Cystopteris fragilis

Dactylis glomerata

Dentaria bulbifera R

Dentaria enneaphyllos C4 R

Deschampsia cespitosa

Dryopteris carthusiana Ekrt

Dryopteris dilatata Ekrt

Dryopteris expansa C4 Ekrt

Dryopteris fi lix-mas MJ

Epilobium angustifolium

Epilobium montanum

Equisetum sylvaticum

Fagus sylvatica

Festuca altissima

Festuca arundinacea

Festuca gigantea

Fragaria vesca

Fraxinus excelsior

Galanthus nivalis §3 C3

Galeobdolon montanum

Galeopsis bifi da MJ

Galeopsis pubescens

Galeopsis speciosa MJ

Galium aparine

Galium odoratum MJ

Galium palustre

Galium rotundifolium

Geranium robertianum

Geum urbanum

Gymnocarpium dryopteris MJ

Hieracium lachenalii

Hordelymus europaeus R MJ

Hypericum maculatum

Chelidonium majus

Chrysosplenium alternifolium

Impatiens noli-tangere

Lamium maculatum

Lunaria rediviva §3 C4 MJ

Lupinus polyphyllus

Lysimachia nemorum

Taxon § C R Leg.

Maianthemum bifolium

Melica nutans

Melica unifl ora R MJ

Mercurialis perennis

Milium effusum

Moehringia trinervia

Mycelis muralis MJ

Myosotis nemorosa

Oxalis acetosella

Paris quadrifolia R MJ

Phalaris arundinacea MJ

Picea abies

Plantago major

Poa annua MJ

Poa nemoralis MJ

Poa trivialis

Polygonatum multifl orum R

Polygonatum verticillatum

Polypodium vulgare MJ

Prenanthes purpurea R

Quercus robur

Ranunculus repens

Rosa pendulina R

Rubus fruticosus agg.

Rubus idaeus

Rumex obtusifolius

Sambucus nigra

Sambucus racemosa

Scrophularia nodosa

Senecio ovatus MJ

Sorbus aucuparia

Stachys sylvatica MJ

Stellaria alsine

Stellaria nemorum

Taraxacum sect. Ruderalia

Tilia platyphyllos MJ

Torilis japonica

Ulmus glabra R MJ

Urtica dioica

Veronica beccabunga

Veronica chamaedrys

Veronica montana C4 R

Veronica offi cinalis MJ

Viola reichenbachiana
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Ve stromovém patře byly okrajově zaznamenány druhy 

Quercus robur a Carpinus betulus o jejichž původnosti, 

zejména v případě habru, lze však pochybovat. Výskyt 

habru obecného je vázán na vrcholové partie kopce Špi-

čák. Tvoří zde příměs porostů suťových lesů. Výskyt 

druhu je v ČR soustředen převážně do termofytika a tep-

lejších oblastí mezofytika. V některých územích, mezi 

které patří i Českomoravská vrchovina, však přirozeně 

chybí (Kovanda 1990). Není tedy příliš pravděpodobné 

(i vzhledem k vysoké nadmořské výšce), že by se jednalo 

o původní výskyt. Podobný charakter mají i další lokality 

Carpinus betulus v nedalekém okolí (např. přírodní rezer-

vace Luh u Telče).

Vzhledem ke složité taxonomické problematice taxonů 

z komplexu Dryopteris carthusiana bylo analyzováno 18 

rostlin metodou průtokové cytometrie pro ověření deter-

minace vybraných rostlin (Holubová 2006, Holubová, 

Ekrt, Suda, Trávníček nepubl.). Z celkového počtu 18ti 

analyzovaných vzorků průtokovým cytometrem (viz me-

todika) bylo ověřeno 8 rostlin Dryopteris dilatata, 6 rostlin 

Dryopteris expansa a 4 rostliny Dryopteris carthusiana. 

Na území NPR byl tedy bezpečně ověřen výskyt přehlí-

ženého druhu Dryopteris expansa. Lze předpokládat, že 

by na lokalitě mohl být také nalezen kříženec Dryopteris 

×ambroseae (D. dilatata × D. expansa), který se vyskytu-

je hojně na území ČR v přirozených směsných populacích 

obou rodičovských druhů (Holubová 2006, Holubová, 

Ekrt, Suda, Trávníček nepubl.).

Inventarizační průzkum neověřil výskyt Gagea lutea 

a Bromus benekenii uvedených v literatuře (Čech et al. 

2002). Výskyt těchto druhů však rozhodně nelze vyloučit. 

Vzhledem k velikosti a nepřehlednosti některých částí re-

zervace mohly být tyto druhy přehlédnuty.

VZÁCNÉ, OHROŽENÉ

A REGIONÁLNĚ VÝZNAMNÉ TAXONY

Celkem bylo zaznamenáno 8 taxonů registrovaných 

v Červeném seznamu České republiky (Procházka 2001), 

2 taxony chráněné vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 

a 19 regionálně chráněných druhů rostlin Jihlavska podle 

nařízení OkÚ Jihlava č. 8/99. Aktuální výskyt jednot-

livých vzácných a ohrožených taxonů je znázorněn na 

obrázku 2a, b. 

Zákonem chráněnými druhy, které byly na území re-

zervace zaznamenány, jsou Galanthus nivalis a Lunaria 

rediviva. Sněženka podsněžník, v červeném seznamu 

zařazená mezi ohrožené taxony (C3), se vyskytuje roz-

troušeně až hojně na S až SV straně vrchu Velký Špičák. 

Dále byly nalezeny pouze taxony vzácné (C4), vázané na 

podrost v živinami bohatších listnatých či suťových lesích 

jako Dentaria enneaphyllos, Lunaria rediviva, Corydalis 

intermedia či Circaea alpina. Roztroušeně byla zazname-

nána Veronica montana či Abies alba. Z druhů vzácných, 

jejichž rozšíření je v součastnosti známo pouze omezeně, 

byla zaznamenána Dryopteris expansa. Z regionálně 

významných a chráněných druhů se poměrně vzácně 

v rezervaci vyskytuje Anemone ranunculoides. Obecně je 

tento druh na území celé ČR poměrně vzácný a v někte-

rých oblastech úplně chybí. Velká část lokalit se vyskytuje 

v oblastech termofytika a v mezofytiku je rozšířen ome-

zeně (Skalický 1988b). Výskyt sasanky pryskyřníkovité je 

tedy na území NPR Velký Špičák vzácným a významným 

fl oristickým prvkem nejen v rámci Českomoravské vr-

choviny. Další regionálně chráněné taxony jsou převážně 

druhy listnatých lesů, či druhy fytogeografi cky významné 

(Actaea spicata, Adoxa moschatellina, Allium ursinum, 

Brachypodium sylvaticum, Hordelymus europaeus, Po-

lygonatum multifl orum, Polygonatum verticillatum či 

Melica unifl ora).

V NPR byl také náhodně zaznamenám výskyt mechu 

Dicranum viride. V Červeném seznamu mechorostů 

České republiky (Kučera et Váňa 2003) byl taxon za-

řazen do kategorie CR (kriticky ohrožený taxon). Byl 

zaznamenán zpětně při deterninaci mechorostů (det. Jiří 

Košnar, rev. Jan Kučera, herb. Jiří Košnar) sebraných 

ve fytocenologickém snímku (tab. 1, snímek 6). Výskyt 

tohoto druhu chráněného v rámci soustavy NATURA 

2000 je z rezervace Velký Špičák již několik let znám, 

ale z jiné části (T. Berka, ústní sdělení). V celé České re-

publice bylo donedávna známo pouze 6 recentních lokalit 

(Rybka et al. 2004), ovšem jejich počet v poslední době 

roste a taxon je již hodnocen jako ohrožený (EN) (Kučera 

et Váňa 2005). 

NEPŮVODNÍ, UMĚLE VYSAZENÉ

A EXPANZNÍ TAXONY

Jediným nepůvodním invazním druhem, který se ojedi-

něle vyskytuje na vrcholu Velký Špičák poblíž turistické 

stezky, je Lupinus polyphyllus. Zdá se pravděpodobné, že 

druh byl zde v minulosti vysazen. Na území NPR byly 

dále zjištěny dva taxony považované za archeofyty (Che-

lidonium majus, Arctium minus), které se na území ČR 

vyskytují již od středověku. 

ZHODNOCENÍ STAVU LOKALITY

A OPATŘENÍ OCHRANY PŘÍRODY

Předmětem ochrany na území NPR Velký Špičák jsou 

listnatá a smíšená lesní společenstva, která reprezentují 

původní lesní fl óru a vegetaci střední Evropy. Tato spo-

lečenstva jsou v současnosti velmi cenná a vyskytují se 

v současné krajině Českomoravské vrchoviny ostrůvkovi-

tě až vzácně. Tento typ lesních porostů výrazně ustoupil 

pod vlivem nejrůznějších zásahů člověka (odlesnění, lesní 

pastva), ale zásadní vliv mělo především zavedení lesnic-

kého plánování v 19. století a s ním související výsadby 

monokulturních porostů převážně smrku.
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Lesní společenstva na území NPR Velký Špičák jsou 

v součastnosti velmi zachovalá a přírodě blízká. Vyskytu-

je se zde minimální počet nepůvodních druhů. Stromové 

patro má až na nepatrné výjimky přirozené druhové slo-

žení. Pouze na velmi omezené ploše při SV okraji byl za-

znamenán vyšší podíl Picea abies. Bylinné patro je velmi 

bohaté a stabilní. Snížení jeho bohatosti nebo pokryvnosti 

je důsledkem zejména rozdílných světelných podmínek 

(silný zápoj v mladých hustých porostech zmlazení). 

Porost má místy až pralesovitý charakter a jsou zde 

v podstatě přítomny všechny fáze vývoje lesního ekosys-

tému (stádium rozpadu a zmlazování, stádium dorůstání, 

stádium optima) (Vrška et al. 2002). Populace Abies alba 

a vzácně Ulmus glabra zde byla podpořena výsadbami 

do samostatných oplocenek. Přirozené zmlazení bylo 

zaznamenáno u všech lesních dřevin, ale na řadě míst 

je úspěšně likvidováno lesní zvěří. Hojně bylo zmlazení 

zaznamenáno zejména u buku a javoru klenu. Vzhledem 

k místy značnému poškozování přirozeného zmlazení 

okusem spárkatou zvěří by bylo vhodné uvažovat o oplo-

cení celého obvodu rezervace, tak jak je to například 

provedeno v NPR Boubínský prales, NPR Žofínský prales 

nebo PP Stožecká skála. Průchod rezervací by byl umož-

něn pomocí průchodných míst na stezkách na hranici 

rezervace.
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SUMMARY

Floristic and vegetation investigations of the studied 

area were conducted. Overall, a total of 115 species of 

vascular plants were found. Eight species of vascular 

plants listed in the Czech Red List (Procházka 2001) were 

found. The occurrence of one vulnerable taxon (Galanthus 

nivalis) and seven species categorized as lower risk were 

recorded. The distribution of some of them is shown on 

the map. Only a few alien species were observed in the 

locality. One endangered species from the Red List of 

Bryophytes (Kučera et Váňa 2003) was recorded (Dicra-

num viride). The map of the actual vegetation shows the 

distribution of plant communities of all Fagion (Dentario 

enneaphylli-Fagetum, Festuco altissimae-Fagetum), Tilio-

-Acerion, Hypno-Polypodion vulgaris and Cardaminion 

amarae alliances. 
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