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Abstract: Downy oak forests are communities of thermophilous oak forests occurring on base-rich soils in warm and dry lowlands and hilly regions of
Central Europe. In southern Moravia, they occur mainly on the southern outposts of the Western Carpathians. However, a recent survey revealed several
new sites on the south-eastern edge of the Bohemian Massif. The present study documents vegetation at three peripheral sites of downy oak forests located
deep in the Bohemian Massif, on the boundary of the Vysočina region. All three sites are confined to spots of base-rich soils in predominantly acidic environments of the Rokytná, Jihlava and Chvojnice river valleys. Downy oak forest vegetation is well developed here and includes many thermophilous species, some of which reach their distributional limit in Moravia here. Classification based on cluster analysis assigned most recorded relevés to a Quercion
pubescenti-petraeae alliance. The study acknowledges the importance of thermophilous communities for the biodiversity of the Vysočina region.
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ÚVOD
Šipákové doubravy jsou bazifilní teplomilné dubové
lesy s výskytem dubu pýřitého čili šipáku (Quercus
pubescens) ve stromovém patře. V České republice
jsou rozšířeny téměř výhradně v teplých oblastech na
vápníkem bohatých substrátech (vápence, spraše, vápnitý
karpatský flyš, vápnité sedimenty České křídové tabule,
bazické neovulkanity). Ve střední Evropě představují
submediteránně-subkontinentální vegetační typ. V tradiční
fytocenologické klasifikaci (Chytrý 1997) jsou řazeny do
zvláštního svazu Quercion pubescenti-petraeae BraunBlanquet 1932, který ovšem zahrnuje i teplomilné dubové
lesy bez šipáku s podobným druhovým složením. V tomto
příspěvku šipákovými doubravami rozumím jakékoli
porosty s výskytem šipáku, byť by jejich fyziognomie
nesplňovala kritéria pro lesní vegetaci (např. příliš malá
rozloha nebo nedostatečný zápoj stromového patra)
a druhové složení vykazovalo přechody k jiným typům
dubových lesů (např. příměs acidofilních druhů).
Výskyt šipákových doubrav na Moravě je soustředěn do
jižních výběžků Západních Karpat (především do předhůří
Ždánického lesa a na Pálavu) a do Praebohemika (sensu
Suza 1935, 1944), tedy na jihovýchodní okraj Českého masivu (Chytrý et Horák 1997). Výskyt v Praebohemiku je
většinou fragmentární a je vázán na ostrůvky bázemi bohatých substrátů v jinak převážně kyselém prostředí, nejčastěji
na výslunných svazích a jejich horních hranách v zaříznutých údolích vodních toků. Rozsáhlejší okrsky příznivých

substrátů jsou jen v okolí Brna (devonské vápence v Moravském krasu a na Tišnovsku) a Moravského Krumlova
(permské slepence). Současné výzkumy však ukazují, že
větších či menších porostů šipáku je v Praebohemiku více než dvacet, a toto území tak představuje nejrozsáhlejší
arelu šipákových doubrav v České republice (obr. 1). Jak je
z obrázku patrné, mezní lokality této arely zasahují směrem
k severozápadu až k hranicím kraje Vysočina, kde se tato
teplomilná vegetace jinak nevyskytuje. Cílem předkládaného příspěvku je tyto mezní lokality charakterizovat po
stránce stanovištních podmínek, druhového složení vegetace a výskytu šipáku.
METODIKA
V letech 2005–2010 jsem se věnoval průzkumu
vegetace šipákových doubrav v Praebohemiku. Vedle
lokalit popsaných ve fytocenologické literatuře (např.
Chytrý et Horák 1997) jsem navštívil i všechny ostatní
lokality odkud pocházejí snímky šipákových doubrav
uložené v České národní fytocenologické databázi (ČNFD;
Chytrý et Rafajová 2003). Navštívil jsem také další místa
s výskytem šipáku, ze kterých fytocenologická data dosud
chyběla. K jejich vyhledání jsem použil především herbář
BRNU, internetové databáze (www1, www2) a doporučení
regionálních znalců (zejména R. Řepky, V. Grulicha, D.
Zeleného a F. Lysáka), několik lokalit jsem nově objevil při
vlastním terénním průzkumu. Na navštívených lokalitách
jsem dohledal porosty s výskytem šipáku a zapsal zde
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Obr. 1. Rozšíření šipákových doubrav v Praebohemiku. Zobrazeny jsou pouze výskyty doložené fytocenologickými snímky. Vysvětlivky: trojúhelníčky
– mezní lokality popsané v tomto příspěvku; kroužky – ostatní lokality; silná čerchovaná linie – státní hranice; tenká dvojitě čerchovaná linie – hranice
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Fig. 1. Distribution of downy oak forests on the south-eastern edge of the Bohemian massif. Only sites documented by phytosociological relevés are
shown. Legend: triangles – peripheral sites described in this paper; circles – the other sites; thick dashed and dotted line – state border between the
Czech Republic and Austria; thin dashed and double dotted line – border between the Vysočina Region (northwest) and the Jihomoravský kraj Region
(southeast).
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fytocenologické snímky. V případě velké proměnlivosti
zájmové vegetace jsem na jedné lokalitě zapsal větší počet
snímků. Zaznamenal jsem také geografické souřadnice
snímkovaných ploch a jejich základní stanovištní
podmínky. Snímky jsem přepsal do databázového software
Turboveg 2.0 (Hennekens et Schaminée 2001) a odtud
exportoval do programu pro analýzu fytocenologických dat
Juice 7.0 (Tichý 2002). Pro účely předkládaného příspěvku
jsem vybral snímky porostů šipákových doubrav, jež jsou
směrem k severozápadu mezní a vyskytují se až při hranici
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Tyto snímky jsem
dále analyzoval. Protože mne zajímal především vztah
těchto mezních porostů k ostatním typům teplomilných
doubrav v České republice, přidal jsem k nim 2 392
snímků teplomilných, smíšených a kyselých doubrav
ze stratifikovaného výběru z ČNFD připraveného pro
účely projektu Vegetace České republiky (Chytrý 2007)
a celý soubor jsem klasifikoval pomocí shlukové analýzy.
Protože různé algoritmy shlukové analýzy dávají poněkud
odlišné výsledky (Tichý et al. 2010) a z mých předpokladů
nevyplýval jasný algoritmus první volby, rozhodnul jsem
se pro současné použití tří algoritmů často používaných
pro klasifikaci vegetace: beta-flexible se Sørensenovým
indexem jako mírou podobnosti snímků, Wardovu metodu
s euklidovskou vzdáleností jako mírou podobnosti snímků
a modifikovaný algoritmus Twinspan (Roleček et al.
2009) s Whittakerovým beta jako mírou heterogenity
skupiny snímků. Pro beta-flexibile a Wardovu metodu
jsem použil logaritmickou transformaci procentických
údajů o pokryvnostech druhů, pro Twinspan maximálně
tři pseudospecies s hraničními pokryvnostmi 5 a 25 %
(Hill et Šmilauer 2005). Ve všech třech výsledných
klasifikacích jsem vyhledal skupiny snímků, do kterých
bylo zařazeno šest zájmových snímků, a na základě analýzy
diagnostických, konstantních a dominantních druhů jsem je
přiřadil k tradičně rozlišovaným syntaxonům teplomilných
doubrav (Chytrý 1997). Výsledky klasifikací jsem poté
srovnal.
Taxonomické pojetí a nomenklatura cévnatých rostlin
se řídí Klíčem ke květeně České republiky (Kubát et al.
2002), s výjimkou Dianthus carthusianorum s.l. = D. carthusianorum + D. pontederae, Galium pumilum s.l. = G.
pumilum + G. valdepilosum, Myosotis sylvatica s.l. = M.
sylvatica + M. stenophylla, Rosa canina s.l. = R. canina
agg. sensu Ehrendorfer (1973) + R. corymbifera agg. sensu Ehrendorfer (1973) + R. villosa agg. sensu Ehrendorfer
(1973) a dubů. Při terénním výzkumu jsem se vzhledem
k nevyjasněné taxonomii rodu Quercus (Bruschi et al.
2000) nesnažil o determinaci dubů uvnitř okruhů d. pýřitého (Quercus pubescens, Q. virgiliana) a d. zimního
(Quercus dalechampii, Q. petraea, Q. polycarpa). V textu je pro jednoduchost označuji jako Quercus pubescens,
respektive Quercus petraea. Zvláštní pozornost jsem naopak věnoval dubům morfologicky přechodovým mezi
Q. pubescens a Q. petraea. Byť je morfologická plasticita
obou taxonů značná (Bruschi et al. 2000), významná část
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intermediárních fenotypů s řidčeji chlupatými letorosty
a ruby listů je zřejmě produktem křížení dubu pýřitého a d.
zimního, které je zejména ve smíšených porostech běžné
(Salvini et al. 2009). Tyto morfologicky intermediární jedince proto označuji jako Quercus cf. petraea × pubescens.
Nomenklatura syntaxonů teplomilných doubrav víceméně
odpovídá pojetí, jež používá Chytrý (1997).
VÝSLEDKY
Podle dosavadních poznatků se vegetace šipákových
doubrav vyskytuje v Kraji Vysočina na dvou lokalitách:
v přírodní rezervaci Velká skála u Lhánic a na stráních nad
Novým mlýnem u Tavíkovic. Třetí zaznamenaná lokalita,
okolí vápencového lomu u Ketkovic, leží těsně za hranicí
kraje. Výskyt šipáku byl dosud publikován jenom z lokality u Ketkovic (Koblížek et al. 1998), fytocenologicky vyhodnocen nebyl vůbec.
Velká skála u Lhánic
Velká skála leží v údolí Jihlavy mezi Mohelnem a Biskoupkami, ve východní části stejnojmenné přírodní rezervace. Je to granulitový skalní útvar vystupující při horní
hraně jižního svahu údolí, v jehož okolí se nacházejí menší
výchozy hadců. Hadce jsou zde silně zvětralé, s puklinami
hojně mineralizovanými sloučeninami hořčíku a vápníku,
včetně krystalického uhličitanu vápenatého – kalcitu. To
zřejmě přispívá k výskytu řady bazifilních druhů, včetně
šipáku, který se jinak na rozsáhlých hadcových tělesech
v okolí téměř nevyskytuje (u Mohelna chybí, od Biskoupek pochází jediný údaj; Koblížek et al. 1998). Obohacení
hadců uhličitanem vápenatým je zde zřejmě sekundárního
původu, snad ze spraší (S. Houzar in verb.). Na lokalitě
jsem zaznamenal výskyt asi deseti stromů šipáku, včetně
možných kříženců. Většina jich roste na strmém výslunném svahu asi 40 m západně od Velké skály. Svah je tvořen
hadcem, v dolní části hadcovou sutí. V této části jsem zapsal dva vegetační snímky.
Snímek 1: Lhánice, PR Velká skála, xerotermní doubrava
na hadci asi 40 m SZ od skalního útvaru Velká skála a 2,4 km
J od kapličky v Senoradech, 49°06′09,6′′N, 16°14′25.8′′E
(WGS-84), 30. 7. 2009, 100 m2, 360 m n. m., sklon svahu
30°, orientace 210°.
E3 (35 %): Quercus petraea 2, Q. pubescens 2.
E2 (4 %): Quercus petraea 1, Berberis vulgaris +, Rosa
canina s.l. +.
E1 (35 %): Carex humilis 3, Bupleurum falcatum 1, Euphorbia cyparissias 1, Teucrium chamaedrys 1, Verbascum
chaixii 1, Dianthus carthusianorum s.l. +, Echium vulgare
+, Ajuga genevensis +, Euphorbia epithymoides +, Festuca ovina +, Galium valdepilosum +, Genista pilosa +, G.
tinctoria +, Hieracium pilosella +, H. schmidtii +, Melica
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Roleček: Šipákové doubravy na Vysočině

ciliata +, Pimpinella saxifraga +, Poa angustifolia +, Potentilla arenaria +, Pulsatilla grandis +, Allium flavum +,
Anthericum ramosum +, Carex michelii +, C. praecox +,
Salvia pratensis +, Seseli osseum +, Pyrethrum corymbosum +, Chamaecytisus ratisbonensis +, Thymus praecox
+, Trifolium alpestre +, Cytisus nigricans +, Veronica chamaedrys agg. +, Vincetoxicum hirundinaria +, Hackelia
deflexa r, Senecio jacobaea r, Taraxacum sect. Ruderalia
r; Acer campestre +, Quercus petraea +, Q. pubescens +,
Sorbus torminalis +, Prunus mahaleb r, Rosa canina s.l. r,
Tilia cordata r.
Snímek 2: Lhánice, PR Velká skála, xeromezická doubrava
na hadcové suti asi 40 m Z od skalního útvaru Velká skála
a 2,4 km J od kapličky v Senoradech, 49°06'09,3''N,
16°14'25.0''E (WGS-84), 2. 8. 2010, 100 m2, 350 m n. m.,
sklon svahu 35°, orientace 220°.
E3 (55 %): Quercus cf. petraea × pubescens 3, Picea abies
2, Quercus petraea 1, Q. pubescens 1, Pinus sylvestris 1.
E2 (10 %): Acer campestre 1, Quercus cf. petraea × pubescens 1, Tilia platyphyllos 1, Acer pseudoplatanus +, Berberis vulgaris +, Ligustrum vulgare +, Rhamnus cathartica
+, Rosa canina s.l. +.
E1 (25 %): Anthericum ramosum 2, Carex michelii 2,
Vincetoxicum hirundinaria 2, Galium album 1, Teucrium
chamaedrys 1, Verbascum chaixii 1, Ajuga genevensis +,
Bupleurum falcatum +, Carex muricata agg. +, Clematis
recta +, Clinopodium vulgare +, Euphorbia epithymoides
+, Fragaria vesca +, Hieracium cf. laevigatum +, H. sabaudum +, Impatiens parviflora +, Inula conyzae +, Lapsana
communis +, Myosotis sylvatica s.l. +, Pyrethrum corymbosum +, Torilis japonica +, Viola collina +, Astragalus
glycyphyllos r, Campanula persicifolia r, Carex humilis r,
Melica nutans r, Salvia pratensis r, Taraxacum sect. Ruderalia r, Veronica chamaedrys agg. r; Acer campestre 1,
Ligustrum vulgare +, Quercus petraea +, Q. cf. petraea ×
pubescens +, Rosa canina s.l. +, Acer platanoides r, Carpinus betulus r, Prunus mahaleb r, Rhamnus cathartica r.
První snímek zachycuje rozvolněný fragment šipákové
doubravy při horní hraně svahu, přecházející do suchého
trávníku. Porost bezprostředně sousedí s vegetací kyselých
teplomilných doubrav na granulitovém podloží, odkud sem
pronikají některé acidofyty (Festuca ovina, Genista pilosa,
Hieracium schmidtii). Spolu se šipákem jsou však početně zastoupeny i další bazifilní druhy (Berberis vulgaris,
Bupleurum falcatum, Carex michelii, Euphorbia epithymoides, Melica ciliata), takže jednoznačná fytocenologická
klasifikace porostu není možná ani na svazové úrovni: jde
o přechodovou vegetaci mezi svazy Quercion pubescentipetraeae a Quercion petraeae (tab. 1), s prvky bazifilních,
acidofilních a hadcových doubrav. Z dalších druhů je pozoruhodný výskyt lopuštíku skloněného (Hackelia deflexa),
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který je však v širším okolí poměrně častý, a několika jedinců koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), který
má silnou populaci v blízké přírodní památce Kozének.
Druhý snímek zachycuje zapojenější šipákovou doubravu na hadcové suti. Charakteristická je menší účast druhů
suchých trávníků a větší zastoupení mezofilnějších heliofytů (Clematis recta, Galium album), hajních a suťových dřevin (Acer campestre, A. pseudoplatanus, Carpinus betulus,
Tilia platyphyllos) a nitrofytů (Impatiens parviflora, Torilis
japonica). Ve stromovém patře se uplatňují i jehličnany:
vedle regionálně hojné borovice překvapivě i smrk, který je na hadcovém substrátu poměrně vitální a na vlhčích
stanovištích i zmlazuje. Absence výraznějších acidofytů
umožnila souhlasnou klasifikaci porostu do svazu Quercion
pubescenti-petraeae, na pomezí xerotermní asociace Pruno
mahaleb-Quercetum pubescentis a xeromezické asociace
Corno-Quercetum (tab. 1).
Jeden strom šipáku roste také na okraji porostu situovaného
asi 20 m východně od Velké skály na granulitovém podloží.
I zde je patrné lokální obohacení substrátu vápníkem, projevující
se výskytem bazifilních druhů Stipa pulcherrima nebo
Lithospermum purpurocaeruleum v okolí. Zdroj vápníku však
není zřejmý, snad jde o drobnou polohu amfibolitu. Druhové
složení porostu se šipákem zachycuje následující snímek.
Snímek 3: Lhánice, PR Velká skála, xerotermní doubrava
na hadci asi 20 m V od skalního útvaru Velká skála a 2,4 km
J od kapličky v Senoradech, 49°06'09,0''N, 16°14'27.4''E
(WGS-84), 5. 6. 2010, 100 m2, 350 m n. m., sklon svahu
25°, orientace 130°.
E3 (40 %): Quercus petraea 3, Q. pubescens 1.
E2 (15 %): Crataegus sp. 2, Euonymus verrucosa 1, Ligustrum vulgare 1, Berberis vulgaris +, Cotoneaster integerrimus +, Quercus petraea +, Rosa canina s.l. +.
E1 (35 %): Brachypodium pinnatum 1, Carex humilis 1,
C. praecox 1, Poa angustifolia 1, P. nemoralis 1, Teucrium
chamaedrys 1, Verbascum chaixii 1, Ajuga genevensis +,
Allium oleraceum +, Arabidopsis thaliana +, Campanula
persicifolia +, Carex caryophyllea +, C. michelii +, Festuca
ovina +, Galium album +, G. aparine +, Genista tinctoria
+, Inula hirta +, Lathyrus niger +, Lychnis viscaria +,
Myosotis ramosissima +, Phleum phleoides +, Polygonatum
odoratum +, Pyrethrum corymbosum +, Silene nutans +,
Symphytum tuberosum +, Thymus praecox +, Trifolium
alpestre +, Veronica chamaedrys agg. +, Vincetoxicum
hirundinaria +, Achillea collina r, Aurinia saxatilis ssp.
arduini r, Fallopia convolvulus r, Fumaria schleicheri
r, Hieracium umbellatum r, Hypericum perforatum r,
Linaria genistifolia r, Myosotis sylvatica s.l. r, Orobanche
caryophyllacea r, Rumex acetosella r, Veronica sublobata
r; Euonymus verrucosa 2, Ligustrum vulgare 2, Quercus
petraea +, Prunus spinosa +, Rosa canina s.l. +, Cornus
mas +, Cotoneaster integerrimus +, Sorbus torminalis +.
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Stejně jako v případě snímku 1 je zde zřejmé míšení acidofilních prvků (Festuca ovina, Lychnis viscaria) a bazifytů
(Berberis vulgaris, Carex michelii, Cornus mas, Euonymus
verrucosa, Inula hirta). Větší je zastoupení relativně mezofilních druhů (Galium album, Poa nemoralis, Symphytum
tuberosum), což souvisí s polohou na mírnějším svahu s jihovýchodní orientací. Významná je i účast nitrofytů, včetně
jarních efemér (Fallopia convolvulus, Fumaria schleicheri,
Galium aparine, Veronica sublobata). Numerická klasifikace proto opět vedla k nejednoznačnému zařazení snímku
na pomezí svazů Quercion pubescenti-petraeae a Quercion
petraeae (tab. 1). Při okrajích porostu se vyskytuje charakteristický druh bázemi obohacených suchých trávníků
Praebohemika Achillea nobilis, na přilehlých skalních výchozech roste početná populace Gagea bohemica.
Stráně nad Novým mlýnem u Tavíkovic
Lokalita leží na středním toku Rokytné mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Moravským Krumlovem. Výslunné lesnaté svahy nad Rokytnou zde hostí řadu nelesních enkláv,
porostlých z větší části acidofilní vegetací suchých trávníků a rozvolněných dubových porostů na rulovém podkladu.
Pouze v západní části území se nachází asi 0,5 ha velká
enkláva s bazifilní vegetací. V bezlesí se zde vyskytují druhově bohaté stepní trávníky svazu Festucion valesiacae
lemované křovinami s převahou bazifilních druhů (Acer
campestre, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Ulmus minor). Na východním okraji této enklávy roste asi pět
jedinců šipáku – spíše než o teplomilnou doubravu jde tedy
o teplomilné křoví se šipákem. Výskyt bazifilních druhů
je zde zřejmě umožněn obohacením substrátu uhličitanem
vápenatým ze spraší, které tvoří na horním okraji území
mocné akumulace (vlastní pozorování). Druhové složení
vegetace se šipákem zachycuje následující snímek.
Snímek 4: Šemíkovice, údolí Rokytné, křoviny na okraji
stepi na svazích nad Novým mlýnem u Tavíkovic, 1,2 km
SSZ od kostela v Tavíkovicích, 49°02′30,6′′N, 16°06′13.1′′E
(WGS-84), 31. 7. 2010, 70 m2, 340 m n. m., sklon svahu
25°, orientace 200°.
E3 (25 %): Acer campestre 2, Quercus pubescens 2.
E2 (50 %): Acer campestre 2, Euonymus verrucosa 2,
Rosa canina s.l. 2, Carpinus betulus 1, Crataegus sp. 1,
Euonymus europaea 1, Ligustrum vulgare 1, Lonicera xylosteum 1, Prunus spinosa 1, Quercus petraea 1, Ulmus
minor 1, Rhamnus cathartica +.
E1 (20 %): Brachypodium sylvaticum 1, Carex michelii
1, Fragaria viridis 1, Inula hirta 1, Teucrium chamaedrys
1, Verbascum chaixii 1, Achillea millefolium agg. +, Ajuga
genevensis +, Alliaria petiolata +, Astragalus glycyphyllos
+, Carex humilis +, C. praecox +, Clinopodium vulgare
+, Elytrigia intermedia +, Euphorbia cyparissias +, Festuca rupicola +, F. valesiaca +, Galium aparine +, Geum
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urbanum r, Hypericum perforatum +, Medicago falcata +,
Melica transsilvanica +, Origanum vulgare +, Poa angustifolia +, Pseudolysimachion spicatum +, Pyrethrum corymbosum +, Salvia pratensis +, Securigera varia +, Torilis
japonica +, Trifolium alpestre +, Veronica chamaedrys agg.
+, Vicia tetrasperma r, Viola hirta +, Campanula bononiensis r, Melittis melissophyllum r, Poa nemoralis r; Acer
campestre 1, Euonymus verrucosa 1, Ligustrum vulgare 1,
Carpinus betulus +, Crataegus sp. +, Euonymus europaea
+, Prunus spinosa +, Quercus petraea +, Rhamnus cathartica +, Rosa canina s.l. +, Ulmus minor +, Cotoneaster integerrimus r, Sorbus torminalis r.
Byť jde o mezní lokalitu šipáku v povodí Rokytné, výskyt náročných teplomilných druhů je zde dosud bohatý (mj. Campanula bononiensis, Carex michelii, Festuca
valesiaca, v suchých trávnících mimo snímek i Stipa capillata). Acidofyty prakticky chybějí, což je pozoruhodné
i s ohledem na výskyt rulových výchozů na lokalitě (i na
nich převládají bazifilní druhy jako Sedum album nebo
Acinos arvensis). Zřetelné je pronikání mezofilních prvků (Brachypodium sylvaticum, Lonicera xylosteum), které naznačuje, že v případě dalšího sukcesního vývoje lze
předpokládat rychlou mezofytizaci vegetace a vymizení
náročných termofytů. Převaha bazifilních lesostepních
druhů sice umožňuje jednoznačnou klasifikaci této vegetace do svazu Quercion pubescenti-petraeae a xerotermní
asociace Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis (tab. 1),
avšak s ohledem na nedostatečnou rozlohu a malý zápoj
stromového patra je vhodnější řadit tento porost do vegetace teplomilných křovin svazu Berberidion Braun-Blanquet
ex Tüxen 1952, asociace Ligustro vulgaris-Prunetum spinosae Tüxen 1952.
Okolí vápencového lomu u Ketkovic
Lokalita leží na horní hraně údolí Chvojnice asi 1,5 km
nad jejím soutokem s Oslavou, mezi Náměští nad Oslavou
a Oslavany. Kyselé metamorfity svratecké klenby moravika zde protíná úzký pruh krystalických vápenců, na který
je vázán výskyt bazifilní vegetace. Poloha vápenců byla
obnažena dnes již uzavřeným drobným lomem, do jehož
okolí je soustředěn výskyt xerotermních vápnomilných
druhů, mimo jiné jediné recentní populace Himantoglossum adriaticum v České republice. Několik desítek stromů
šipáku roste nad horní hranou lomu, větší porost s roztroušeným šipákem se pak nachází na svazích údolí Chvojnice
pod cestou z Ketkovic ke Ketkovskému mlýnu. Následující
dva snímky oba porosty dokumentují.
Snímek 5: Ketkovice, šipáková doubrava nad vápencovým lomem při cestě ke Ketkovskému mlýnu, 1,7 km JZ
od kostela v Ketkovicích, 49°08′52,6′′N, 16°14′53.1′′E
(WGS-84), 6. 7. 2009, 100 m2, 370 m n. m., sklon svahu
20°, orientace 225°. ′′
E3 (45 %): Quercus petraea 2, Q. pubescens 2, Q. robur
2, Q. cf. petraea × pubescens 1.
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E2 (10 %): Acer campestre 1, Carpinus betulus 1, Euonymus verrucosa 1, Sorbus torminalis 1, Cornus mas +,
Ligustrum vulgare +, Quercus robur +, Tilia cordata +.
E1 (40 %): Peucedanum cervaria 2, Teucrium chamaedrys
2, Viola collina 2, Ajuga genevensis 1, Carex digitata 1, C.
michelii 1, Brachypodium pinnatum 1, Bupleurum falcatum
1, Cytisus nigricans 1, Festuca ovina 1, F. rupicola 1,
Genista tinctoria 1, Lithospermum purpurocaeruleum 1,
Melampyrum cristatum 1, Securigera varia 1, Verbascum
chaixii 1, Achillea millefolium agg. +, Aster amellus +,
A. linosyris +, Campanula rapunculoides +, Centaurea
scabiosa +, C. triumfettii ssp. axillaris +, Clinopodium
vulgare +, Euphorbia cyparissias +, E. epithymoides +,
Geranium sanguineum +, Helianthemum grandiflorum
ssp. obscurum +, Hieracium pilosella +, H. lachenalii +,
Hylotelephium maximum +, Leontodon hispidus +, Lotus
corniculatus +, Medicago lupulina +, Myosotis sylvatica +,
Phleum phleoides +, Poa angustifolia +, Polygala comosa
+, Polygonatum odoratum +, Pyrethrum corymbosum +,
Salvia pratensis +, Scabiosa ochroleuca +, Stachys recta
+, Thesium linophyllon +, Thymus praecox +, Arenaria
serpyllifolia r, Fragaria viridis r, Eryngium campestre r,
Galium pumilum s.l. r, Hieracium sabaudum r, Medicago
falcata r, Melica nutans r, Melittis melissophyllum r, Senecio
jacobaea r, Vincetoxicum hirundinaria r; Cornus sanguinea
1, Sorbus torminalis 1, Acer campestre +, A. platanoides +,
Carpinus betulus +, Cornus mas +, Euonymus verrucosa
+, Prunus spinosa +, Quercus pubescens +, Q. robur +,
Berberis vulgaris r, Ligustrum vulgare r, Pinus nigra r,
Rosa canina s.l. r.

Festuca ovina +, Fragaria moschata +, Galium album ssp.
pycnotrichum +, Genista tinctoria +, Hieracium murorum
+, H. sabaudum +, Lithospermum purpurocaeruleum
+, Melica uniflora +, Myosotis arvensis +, Origanum
vulgare +, Poa angustifolia +, Polygonatum odoratum
+, Trifolium alpestre +, Verbascum chaixii +, Veronica
teucrium +, Vincetoxicum hirundinaria +, Viola collina
+, Aster amellus r, Cephalanthera damasonium r,
Hieracium lachenalii r, Hylotelephium maximum r, Linaria
genistifolia r, Melampyrum cristatum r, Platanthera sp. r,
Salvia pratensis r, Silene nutans r, Stachys recta r, Veronica
chamaedrys agg. r, Vicia tenuifolia r, Thymus sp. r; Cornus
sanguinea 2, Acer campestre +, A. platanoides +, Carpinus
betulus +, Euonymus verrucosa +, Ligustrum vulgare +,
Prunus spinosa +, Quercus petraea +, Rosa canina s.l. +,
Tilia cordata +, Crataegus monogyna r, Quercus pubescens
r, Sorbus torminalis r.
Snímek 5 zachycuje mladý rozvolněný dubový porost
zarůstající suché trávníky na výslunných svazích nad horní
hranou lomu. Porost je druhově bohatý a obsahuje množství
světlomilných bazifilních druhů (Aster amellus, A. linosyris, Centaurea scabiosa, Eryngium campestre, Polygala
Tab. 1. Výsledky klasifikace fytocenologických snímků uvedených v tomto příspěvku třemi různými algoritmy shlukové analýzy a jejich syntaxonomická interpretace na úrovni asociace. U snímků 4 až 6 je shoda
klasifikace úplná, u snímku 2 částečná, u snímků 1 a 3 žádná. Rozdíly
v klasifikaci vcelku dobře odpovídají přechodovému druhovému složení
snímků. Vysvětlivky: beta-flex – beta-flexible; Ward – Wardova metoda;
Twin – modifikovaný Twinspan; 1 až 6 – čísla snímků, jak jsou uvedena
v tomto příspěvku; Sorbo-Q – Sorbo torminalis-Quercetum; Genisto-Q

Snímek 6: Ketkovice, PR Údolí Oslavy a Chvojnice, šipáková doubrava na výslunném svahu pod cestou ke Ketkovskému mlýnu, asi 90 m SZ od vápencového lomu a 1,7 km
JZ od kostela v Ketkovicích, 49°08′54.0′′N, 16°14′49.0′′E
(WGS-84), 13. 8. 2005, 150 m2, 370 m n. m., sklon svahu
28°, orientace 225°.

– Genisto pilosae-Quercetum petraeae; Pruno-Q – Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis; Corno-Q – Corno-Quercetum.
Tab. 1. Results of classification of phytosociological relevés presented in
this paper using three different algorithms of cluster analysis and their
synataxonomical interpretation at the association level. Agreement of
classifications by different algorithms is perfect for relevés nos. 4 to 6,

E3 (40 %): Quercus pubescens 2, Q. cf. petraea × pubescens 2, Carpinus betulus 2, Quercus petraea +, Sorbus
torminalis +.

partial for relevé no. 2 and no for relevés nos. 1 and 3. However, the differences reflect the transitional species composition of the relevés quite well.
Abbreviations: beta-flex – beta-flexible method; Ward – Ward’s method;
Twin – modified Twinspan; 1 to 6 – relevé numbers used in this paper;

E2 (35 %): Cornus sanguinea 2, Carpinus betulus 1,
Cornus mas 1, Tilia cordata 1, Acer campestre +, A. platanoides +, Crataegus monogyna +, Ligustrum vulgare +,
Quercus cf. petraea × pubescens +, Q. pubescens +, Rosa
canina s.l. +, Sorbus torminalis +.
E1 (20 %): Brachypodium pinnatum 2, Carex digitata
1, Teucrium chamaedrys 1, Anthericum ramosum +,
Bupleurum falcatum +, Campanula rapunculoides +,
Carex caryophyllea +, C. michelii +, Clematis recta +,
Clinopodium vulgare +, Cytisus nigricans +, Dactylis
polygama +, Euphorbia cyparissias +, E. epithymoides +,
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Sorbo-Q – Sorbo torminalis-Quercetum; Genisto-Q – Genisto pilosaeQuercetum petraeae; Pruno-Q – Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis;
Corno-Q – Corno-Quercetum.

beta-flex
1
2
3
4
5
6

Sorbo-Q
Pruno-Q
Sorbo-Q
Pruno-Q
Pruno-Q
Pruno-Q

Ward
Genisto-Q
Pruno-Q
Corno-Q
Pruno-Q
Pruno-Q
Pruno-Q

Twin
Pruno-Q
Corno-Q
Pruno-Q
Pruno-Q
Pruno-Q
Pruno-Q
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comosa, Scabiosa ochroleuca). Silně zastoupeny jsou
i lemové druhy (Centaurea triumfettii, Lithospermum
purpurocaeruleum, Melampyrum cristatum, Peucedanum cervaria) a teplomilné keře (Berberis vulgaris,
Cornus mas, Euonymus verrucosa, Sorbus torminalis).
V malém množství jsou přimíšeny acidofyty (především
Festuca ovina).
Snímek 6 pochází ze staršího, souvislého, místy však
stále prosvětleného porostu na svahu údolí Chvojnice.
Většímu stáří porostu odpovídá menší zastoupení druhů
suchých trávníků a větší účast hajních druhů (Carpinus
betulus, Fragaria moschata, Melica uniflora, Tilia cordata). Přesto byl snímek spolu s předchozím souhlasně klasifikován do svazu Quercion pubescenti-petraeae
a xerotermní asociace Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis (tab. 1). Okolní porosty jsou zapojenější a mezofilnější a ukazují sukcesní potenciál tohoto stanoviště.
Další zapojování zdejších teplomilných doubrav však
není žádoucí z hlediska ochrany přírody a je třeba mu
bránit aktivním managementem (celé území je součástí
evropsky významné lokality Údolí Oslavy a Chvojnice
a prochází jím hranice stejnojmenné přírodní rezervace).
DISKUSE
Terénní výzkum a následné analýzy ukázaly, že
všechny tři mezní lokality šipáku v Praebohemiku, ležící
na hranicích Kraje Vysočina, hostí plošně omezené, ale
floristicky dobře vyvinuté porosty šipákových doubrav.
Čtyři z šesti snímků byly jednoznačně klasifikovány do
svazu Quercion pubescenti-petraeae, pouze dva ze tří
snímků z Velké skály u Lhánic vykazovaly přechodové
druhové složení mezi tímto svazem a svazem Quercion
petraeae. Z toho je zřejmé, že šipák si i na okraji
svého rozšíření na Moravě drží své ekologické nároky
a dobře indikuje vlastnosti stanoviště (teplá a suchá
místa s dostatkem vápníku). Na všech třech lokalitách
se spolu s ním vyskytují další náročné teplomilné
bazifilní druhy, jež zde v některých případech také
dosahují severovýchodní hranice svého rozšíření na
Moravě. Alespoň některé porosty je proto možné zařadit
do xerotermní asociace Pruno mahaleb-Quercetum
pubescentis, jejíž výskyt v Praebohemiku mimo údolí
Dyje nebyl dosud uváděn (Chytrý et Horák 1997,
Chytrý 2000). Lze to vysvětlit tím, že podmínky, jež
na těchto lokalitách umožnily výskyt šipáku, zároveň
umožnily výskyt dalších náročných teplomilných druhů.
Xerotermní doubravy navíc často představují pouhá
sukcesní stadia, jež se v případě absence disturbancí
vyvíjejí směrem k mezofilnějším typům lesní vegetace
(Roleček 2007). To nepochybně platí i pro všechny tři
studované porosty. Na dvou ze tří lokalit (Velká skála
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a Ketkovice) byl také zjištěn výskyt dubů morfologicky
intermediárních mezi Q. pubescens a Q. petraea, což
naznačuje možnost hybridizace a potenciálního ohrožení
mezních populací šipáku introgresí dubu zimního.
Numerická klasifikace zapsaných snímků třemi různými algoritmy ukázala, jak se mohou jednotlivé algoritmy shlukové analýzy lišit ve svých výsledcích, ale také
jak tyto rozdíly závisí na druhovém složení konkrétních
snímků. Protože by analýza vztahu mezi jednotlivými
klasifikačními algoritmy a výsledky jednotlivých klasifikací přesáhla rámec tohoto příspěvku, ponechávám ji
stranou. Přesto na nevyhnutelnou existenci tohoto vztahu upozorňuji s konstatováním, že jen dobré porozumění
jednotlivým algoritmům umožňuje realistickou interpretaci jejich výsledků.
Při syntaxonomické interpretaci numerické klasifikace
jsem se snažil o konzervativní přístup, tedy o dodržení tradičního pojetí syntaxonů (Chytrý 1997). Výjimkou je pominutí asociace Asplenio cuneifolii-Quercetum petraeae
Chytrý et Horák 1997, tedy hadcových doubrav ze svazu
Quercion petraeae. Tomuto vegetačnímu typu se poněkud
blíží snímek 1, pocházející právě z hadcového podloží.
Vzhledem k nevelkým floristickým rozdílům této asociace
od dalších typů teplomilných doubrav a vzhledem k absenci druhů specifických pro hadcový substrát ve snímku 1 zde
však s touto asociací nepracuji.
Možná se nabízí otázka, proč vymezovat studijní území
politickou hranicí a lokalitám ležícím za nebo na této hranici
přisuzovat zvláštní význam. Zde poznamenávám, že všechny
tři pojednávané lokality představují výborné příklady přírody Praebohemika, tedy území na východním okraji Českého
masivu, pro které je charakteristické míšení „hercynských“
prvků (tj. především mezofytů a acidofytů) a „panonských“
prvků (tj. především bazifytů a xerotermofytů). Teplomilné
prvky vyznívají do nitra Českomoravské vrchoviny postupně a uplatňují se i v její centrální části, např. v údolí Jihlavy
u Jihlavy nebo na horním toku Moravské Dyje (Suza 1930,
Ekrt et Ekrtová 2008, Ekrtová et Ekrt 2008). Proto považuji
za užitečné chápat lokality xerotermofytů v Praebohemiku
nejen jako poslední výspy panonské přírody, ale také jako
charakteristickou součást přírody Českomoravské vrchoviny (včetně její centrální části, kterou geograficky poměrně
dobře vymezuje právě Kraj Vysočina), byť je to součást rozlohou minoritní a druhovým složením exotická.
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