
23

Acta rerum naturalium 13: 23–32, 2012 ISSN 1801-5972

Vegetace a fl óra přírodní památky Pod Kazbalem (okres Havlíčkův Brod)
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Abstract: The results of the phytosociological and fl oristic research of the Pod Kazbalem Nature Monument are introduced. The little forest meadow 
represents two types of grasslands: intermitently wet meadows of alliance Molinion caeruleae and Calthion palustris wet meadows. Vegetation of the 
locality are documented by 5 phytosociological relevés, which were analysed by expert system (Chytrý 2007). The fl oristic research in 2007–2012 
recorded 115 species of vascular plants, from these, 14 taxons of the Czech Red List (Procházka 2001). The most important is occurence of rare and 
endangered species Gentiana pneumonathe, Iris sibirica and Trollius altissimus. The component of the paper are recommendations for the conservation 
management of the locality. 
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ÚVOD

Přírodní památka Pod Kazbalem byla zřízena Okresním 
úřadem v Havlíčkově Brodě v roce 1998. Výměra chráně-
ného území činí 0,81 ha. Předmětem ochrany je nevelká 
lesní loučka se zachovalými společenstvy vlhkých a stří-
davě vlhkých luk, kde se vyskytuje řada ohrožených druhů 
rostlin. Botanický inventarizační průzkum probíhal v letech 
2007 až 2011 s cílem zhodnotit aktuální vegetaci území 
a zhotovit soupis všech zjištěných rostlinných taxonů. 
Součástí průzkumu bylo rovněž posouzení výsledků dosa-
vadní péče o lokalitu z hlediska ochrany přírody.

HISTORIE BOTANICKÉHO PRŮZKUMU

Nevelké území skryté v lesním celku dlouho unikalo 
pozornosti botaniků. Je však nutno konstatovat, že z šir-
šího okolí je botanických a fl oristických prací publiko-
váno relativně málo (Bureš 1994). Zmínka o území chybí 
ve fl oristické práci manželů Neuhäuslových (Neuhäusl et 
Neuhäuslová 1964) a významné druhy zde rostoucí neu-
vádí ve své syntetické práci Vladimír Faltys (Faltys 1990). 
Lokalita není uvedena v přehledu významných přírodo-
vědných lokalit okresu Havlíčkův Brod (Faltysová 1991), 
ani v rozšířeném přehledu významných krajinných prvků 
z tohoto území (Hlaváč et al. 1992). Území rovněž nena-
vštívila žádná z exkurzí fl oristického kurzu ČBS, konaného 
v roce 1990 v Hlinsku, ačkoliv některé z tras byly vedeny 
v těsné blízkosti lokality (Faltys in litt.). 

Teprve v roce 1994 upozornil revírník LČR Josef 
Bohuněk (tehdejší Lesní správa Ronov nad Doubravou) 
na zajímavou lesní loučku s výskytem upolínů nedaleko 
Jarošova. Lokalitě totiž hrozilo zalesnění v souvislosti 
s tvorbou nového lesního hospodářského plánu. Provedený 
rámcový botanický průzkum zjistil i výskyt dalších 

ohrožených rostlinných druhů (Čech 1994b), výčet druhů 
byl doplněn i při dalších návštěvách území v letech 1994–
1999 (Čech in litt.). Díky společnému postupu odborného 
lesního správce, orgánu ochrany přírody a havlíčkobrod-
ského střediska tehdejšího Českého ústavu ochrany přírody 
se podařilo zalesnění zabránit a posléze zajistit i územní 
ochranu lokality. Dalším významným zjištěním byl poz-
dější nález malé populace Gentiana pneumonanthe, kterou 
objevil při provádění počáteční ochranářské péče o lokalitu 
v roce 1999 Filip Lysák. 

METODIKA

Botanický inventarizační průzkum probíhal v letech 2007 
až 2011, konkrétně v termínech 19. 6. 2007, 31. 7. 2008, 
2. 7. 2009, 4. 10. 2009, 22. 8. 2010, 29. 5. 2011, 10. 9. 2011 
a 17. 3. 2012. Mimo vlastní plochu přírodní památky byla 
inventarizována i zbývající plocha luční enklávy o výměře 
ca 0,12 ha, která se nachází v ochranném pásmu zvláště 
chráněného území. Vzhledem k malému rozsahu lokality 
nebylo území rozděleno do dílčích ploch.

Nomenklatura cévnatých rostlin (tab. 2) je sjednocena 
podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002). 
Ohrožené taxony jsou řazeny do kategorií dle Červeného 
seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001). 
Nomenklatura mechorostů a stupně jejich ohrožení (tab. 3) 
je uvedena dle Seznamu a červeného seznamu mechorostů 
České republiky (Kučera et Váňa 2005). Rámcový bryolo-
gický průzkum území a určení mechorostů z ploch fytoce-
nologických snímků 1, 2, 4 a 5 provedl Tomáš Berka.

Dokladové herbářové sběry jsou uloženy v herbáři autora 
a také v herbáři Muzea Vysočiny v Jihlavě (MJ).

K zápisu fytocenologických snímků (tab. 1) byla pou-
žita devítičlenná Braun-Blanquetova stupnice (Westhoff 
et van der Maarel 1978). Při zápisu snímků 1, 2, 4 a 5 



24

Čech: Vegetace a fl óra přírodní památky Pod Kazbalem (okres Havlíčkův Brod)

spolupracovali Jiří Juřička, Kamila Juřičková a Tomáš 
Berka, při zápisu snímku 3 pak Josef Komárek. Údaje 
byly vloženy do programu TURBOVEG (Hennekens et 
Schaminée 2001). K úpravě snímků a jejich analýze byl 
využit program JUICE 7.0 (Tichý 2002). Analýza snímků 
proběhla za pomoci tzv. expertního systému (Chytrý 
2007). Základním principem analýzy je metoda Cocktail 
(Bruelheide et Chytrý 2000) s jednoznačným přiřazením 
(resp. nepřiřazením) fytocenologického snímku k expli-
citně defi novaným vegetačním jednotkám. V případě, že 
by snímek nebyl takto přiřazen, je metoda Cocktail dopl-
něna v expertním systému vyhodnocením podobnosti 
snímků k vegetačním jednotkám (Tichý 2005). Při analýze 
byla proto využita plná verze souboru pro nelesní vegetaci 
(expert_neles_2010-06-01_Full.txt; http://www.sci.muni.
cz/botany/vegsci/expertni_system.php). 

Nomenklatura syntaxonů byla sjednocena dle prvního 
dílu Vegetace České republiky (Chytrý 2007); z této práce 
současně vychází i stanovení diagnostických druhů jednot-
livých vylišených vegetačních jednotek.

Zeměpisné souřadnice fytocenologických snímků 1, 2, 
4 a 5 byly zaměřeny pomocí přístroje ASUS A639 v sou-
řadnicovém systému S-JSTK a poté převedeny do s. sys-
tému WGS-84. Snímek č. 3 byl zaměřen přístrojem Garmin 
GPSmap 60CSx přímo v s. systému WGS-84. umístění 
snímků na lokalitě je zřejmé z obr. 1.

PŘÍRODNÍ POMĚRY ÚZEMÍ

Lokalitu tvoří luční enkláva v lese na pravém břehu 
potoka Hostačovka, v katastrálním území Petrovice 
u Uhelné Příbramě, ca 1 km západoseverozápadně od osady 
Jarošov a 1,8 km jihojihozápadně obce Petrovice u Uhelné 
Příbramě v okrese Havlíčkův Brod. Lokalita se nachází 
v zeměpisné poloze 4945˝29˝ severní šířky a 15°34´00˝ 
východní délky, v nadmořské výšce 495–499 m. Z geomor-
fologického hlediska leží území v provincii Česká vyso-
čina, subprovincii II Česko-moravská soustava, oblasti IIC 
Českomoravská vrchovina, celku IIC-2 Hornosázavská 
pahorkatina, podcelku IIC-2C Havlíčkobrodská pahorka-
tina a okrsku IIC-2C-a Chotěbořská pahorkatina (Demek 
1987). Vlhká lesní louka se velmi mírně sklání k jiho-
západu a tvoří dolní část úvalu drobného periodického 
potůčku, pravostranného přítoku Hostačovky v povodí 
Vltavy. Tento potůček se v prostoru louky rozlévá, místy se 
nacházejí nezřetelná prameniště. Zajímavým prvkem z dob 
tradičního zemědělského hospodaření je hranice vlastnic-
kých parcel, vyznačená řadou kamenů a rozdělující loka-
litu ve směru severozápad – jihovýchod.

Horninový podklad území tvoří metamorfované horniny 
moldanubika: sillimanit-biotitické migmatity fl ebit-stro-
matitového typu. V dolní části svahu nad nivou potoka se 
nacházejí deluviální hlíny a sutě pleistocénního až holocén-
ního stáří (Štěpánek et Fišera 1996). Na těchto substrátech 
vznikly kambizemě oglejené, pseudogleje a na prameniš-
tích místy až gleje (Čech et al. 2002).

Území náleží do klimatického okrsku MT2 mírně teplé 
oblasti, s průměrným ročním úhrnem srážek 700 mm a prů-
měrnou roční teplotou okolo 7 C (Quitt 1971). 

Z hlediska regionálně fytogeografi ckého členění ČR 
(Skalický 1988) patří studované území do fytogeo-
grafi cké oblasti Mezofytikum (Mesophyticum), fyto-
geografi ckého obvodu Českomoravské mezofyti-
kum (Mezophyticum Massivi bohemici), okresu 66. 
Hornosázavská pahorkatina.

Dle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová 
et al. 1998) se území nachází na styku černýšových dubo-
habřin (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum) s bikovými 
či jedlovými doubravami (as. Luzulo albidae-Querce-
tum petraeae, Abieti-Quercetum). Vzhledem k charakteru 
území (častý výskyt pseudoglejů na mírně ukloněných plo-
šinách) lze spíše uvažovat o jedlových doubravách. V nivě 
potoka a na prameništích se nacházejí stanoviště potočních 
olšin (sv. Alnion incanae).

VÝSLEDKY A DISKUSE

VEGETACE

Vegetační kryt území tvoří luční společenstva třídy 
Molinio-Arrhenatheretea. Jedná se o náhradní nelesní 
vegetaci na stanovištích původní lesní vegetace. Území 
se nachází mimo tzv. starosídelní oblast, tj. mimo výskyt 
hlubokých a lehce obdělávatelných půd v klimaticky pří-
znivých oblastech České kotliny. Souvislejší osídlení lze 
v tomto prostoru předpokládat zřejmě až od 13.–14. sto-
letí. Blízká Uhelná Příbram vznikla jako uhlířská osada 
ve 13. století (první písemná zmínka je až z roku 1352), 
ostatní blízké obce jsou ještě mladšího data. Poměry 
v širším okolí lokality přibližuje mapa 1. vojenského 
mapování z konce 18. století. Provedení této mapy však 
neumožňuje přesněji zjistit konkrétní podobu lokality. 
Následující mapa tzv. stabilního katastru z 1. poloviny 
19. století ukazuje pozemky vlhkých luk již v dnešní 
podobě, na rozdíl ode dneška však obklopené převážně 
mezofi lními a vlhkými loukami, pouze na jihu a jiho-
východě s přiléhajícím vzrostlým jehličnatým lesem. 
Postupné zalesňování okolních nevýnosných pozemků 
přineslo vznik dnešní drobné luční enklávy, obklopené 
ze všech stran kulturními lesními porosty. Jednotlivé 
typy luční vegetace vytvářejí v nevelkém území vzá-
jemně se prostupující mozaiku, především v závislosti 
na vlhkostních poměrech. 

Během průzkumu byly v území zjištěny tyto vegetační 
jednotky:
tř. Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937
sv. Molinion caeruleae Koch 1926
 as. Molinietum caeruleae Koch 1926
sv. Calthion palustris Tüxen 1937
 as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae 

Balátová-Tuláčková 1979 
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Střídavě vlhké bezkolencové louky svazu Molinion cae-
ruleae

Společenstva střídavě vlhkých bezkolencových luk se 
v území nalézají především v jeho severní a severozápadní 
části, ve výše položených místech, přímo neovlivňovaných 
zamokřením z periodické vodoteče a pramenišť. Určitou 
roli zde může mít i to, že tyto plochy jsou podstatně více 
osluněny než jižní část území, která je po většinu vegetační 
sezóny zastíněna vysokým lesním porostem.

V zapojeném bylinném patru (s pokryvností okolo 95 
%) se významně uplatňuje řada diagnostických druhů 
svazu, především Molinia caerulea agg., Selinum carvifo-
lia, Galium boreale, Holcus lanatus, Sanguisorba offi cina-
lis a Avenula pubescens. Z dalších diagnostických druhů 
se zde méně pravidelně vyskytují např. Betonica offi ci-
nalis a Holcus lanatus, vzácněji pak Serratula tinctoria, 
Centaurea jacea a některé další. Mimo plochu fytocenolo-
gických snímků roste v této vegetaci také Carex umbrosa 
a silně ohrožený druh Gentiana pneumonanthe. Značný 
podíl ve složení porostů ovšem tvoří i některé diagnostické 
druhy vlhkých pcháčových luk, především Angelica syl-
vestris, Lysimachia vulgaris a místy také Filipendula ulma-
ria. Část severního okraje luk již pohltil rozšiřující se lesní 
plášť stromů a keřů.

Všechny tři zaznamenané fytocenologické snímky (sn. 1, 
2, 3) přiřadil expertní systém k asociaci Molinietum cae-
ruleae (TDD01). U snímků 1 a 3 je nápadný značný podíl 
druhů svazu Calthion palustris a i při subjektivním hod-
nocení vykazovaly výrazné známky přechodu k vlhkým 
pcháčovým loukám. Tuto domněnku podporuje i rela-
tivně značná hodnota indexu podobnosti těchto snímků 
(frequency positive fi delity index FPFI > 40) vzhledem 
k některým asociacím svazu Calthion palustris. 

Vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris 

Zaznamenané fytocenologické snímky vlhkých pcháčo-
vých luk (sn. 4 a 5) zachycují oba základní typy této vegetace 
v území. V dosti zamokřených plochách v centru východní 
části lokality jsou vyvinuty vysokobylinné porosty s domi-
nujícími druhy Filipendula ulmaria a Lysimachia vulgaris. 
Dále se v nich s vyšší pokryvností vyskytují Angelica syl-
vestris a Cirsium palustre. Z významných druhů zde roste 
Trollius altissimus a Iris sibirica. Tuto vegetaci zachycuje 
snímek 4, jenž byl expertním systémem přiřazen k asociaci 
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae (TDF13). 
Značná pokryvnost obou dominant zatím zřejmě není příliš 
ovlivněna pravidelným kosením.

Na zbývajících plochách jižní a jihovýchodní části území 
se nacházejí fytocelonogicky méně vyhraněná společenstva 
vlhkých pcháčových luk. Mimo dvouděložných dominant 
Angelica sylvestris, Cirsium palustre, Galium uliginosum 
aj. se zde významněji uplatňují také některé druhy ostřic 
(Carex panicea, C. hartmanii, C. nigra, C. demissa, C. echi-
nata) a sítin (Juncus coglomeratus). Z významnějších 

druhů se zde vzácně vyskytuje např. Dactylorhiza majalis, 
Epilobium palustre, Eriophorum angustifolium a Valeriana 
dioica. Společenstvo zachycuje snímek 5; ten nebyl expert-
ním systémem (metodou Cocktail) přiřazen k žádné aso-
ciaci. Při vyhodnocení podobnosti snímku dosahovaly 
výrazně největších indexů podobnosti (frequency posi-
tive fi delity index FPFI > 40) společenstva svazu Calthion 
palustris. Nejvyšší hodnota FPFI (= 47,8) byla dosažena 
u as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae, s ohle-
dem na druhové složení a fyziognomii porostu lze však 
uvažovat i o as. Angelico sylvestris-Cirsietum palustris.

Na části ploch vlhkých pcháčových luk při jižním okraji 
lokality je vyvinut relativně zapojený nálet vzrostlých olší. 
Místy jsou nápadné projevy acidifi kace okrajů lesní louky 
vlivem sousedních smrkových kulturních porostů, kdy 
v bylinném patru mizí náročnější druhy dvouděložných, sni-
žuje se jeho pokryvnost a v mechovém patru se význam-
něji uplatňují rašeliníky (Sphagnum gingersonii) a ploníky 
(Polytrichum formosum). Nejvíce se takto ovlivněná vege-
tace objevuje při jihovýchodním okraji území, což koreluje 
s dlouhodobější existencí smrkového lesa v těchto místech. 

Část ploch obou typů luční vegetace je částečně degrado-
vána, především náletem dřevin (Alnus glutinosa, Frangula 
alnus, Salix aurita) a rozšířením některých expanzivních 
druhů bylin (Calamagrostis canescens, C. epigejos, Phalaris 
arundinacea). Místy došlo k nežádoucímu zvýšení pokryv-
nosti druhů Filipendula ulmaria a Scirpus sylvaticus.

Tab. 1. Fytocenologické snímky vegetace PP Pod Kazbalem.
Tab. 1. Phytosociological relevés from the Pod Kazbalem Nature 
Monument.

Číslo snímku 1 2 3 4 5
Plocha (m2) 16 16 25 16 16
Expozice JZ JZ JZ JZ JZ
Sklon (°) 1 1 1 1 1
Pokryvnost celková Et (%) 95 98 95 90 80
Pokryvnost E1 (%) 95 95 90 90 80
Pokryvnost E0 (%) 50 5 20 20 45
Počet druhů 54 31 46 26 39
Terénní číslo 1 2 5 3 4

E1:
Druhy sv. Molinion caeruleae

Molinia caerulea agg. 2b 2b 1 . 1
Galium boreale 2b 1 2a + .
Selinum carvifolia 1 1 2a + +
Avenula pubescens 1 1 1 . .
Sanguisorba offi cinalis 1 1 1 + +
Luzula multifl ora + + + . +
Betonica offi cinalis r + 2a . .
Holcus lanatus 2b . 2b + +
Rumex acetosa 1 . + . +
Lychnis fl os-cuculi + . 1 + +
Serratula tinctoria + . + . .
Centaurea jacea + . + . .
Carex pallescens + . + . .
Potentilla erecta + . + . .
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Číslo snímku 1 2 3 4 5
Ranunculus acris + . + + +
Festuca rubra agg. + . r . +

Druhy sv. Calthion palustris
Angelica sylvestris 1 2a 2m 1 2a
Galium uliginosum . . + + 1
Caltha palustris + . + . 1
Ranunculus auricomus agg. r . + . .

Ostatní druhy
Cirsium palustre 2a r 2a 1 1
Lysimachia vulgaris 1 3 1 2a 1
Lathyrus pratensis + 1 + + +
Filipendula ulmaria 2b . 2b 5 +
Deschampsia cespitosa 1 1 2a 1 .
Carex panicea 1 + + . 1
Achillea ptarmica 1 + + . +
Juncus conglomeratus 1 . 1 + 2a
Carex hartmanii 1 . 1 + 2a
Ranunculus repens + . + + 2a
Anthoxanthum odoratum 2a . + . +
Juncus effusus 1 + . . 1
Poa trivialis 1 . . + +
Mentha arvensis + + . . +
Agrostis canina + r . . +
Stellaria graminea + . + . +
Bistorta major + . r . +
Myosotis nemorosa . . . + 1
Alopecurus pratensis . + r + .
Carex fl ava 1 . + . .
Equisetum arvense + . + . .
Leucanthemum vulgare agg. + . + . .
Iris sibirica + . r . .
Juncus articulatus r . r . .
Hypericum maculatum . 1 + . .
Galium palustre . . . r +

E0:
Brachythecium sp. 1 1 . + +
Plagiomnium elatum + + . + +
Plagiomnium undulatum r + . . .
Calliergonella cuspidata 3 . . 2a 3
Plagiomnium undulatum r + . . .

Druhy v jednom snímku: 

E1: sn. 1: Cerastium holosteoides +, Myosotis palustris 
agg. +, Alchemilla sp. +; sn. 2: Geranium palustre 2b, 
Cirsium oleraceum 1, Carex ovalis +, Equisetum syl-
vaticum +, Crepis mollis subsp. hieracioides r; sn. 3: 
Briza media +, Agrostis stolonifera +, Poa pratensis +, 
Trifolium pratense r; sn. 4: Trollius altissimus 1, Carex 
vesicaria +, Lysimachia nummularia +, sn. 5: Valeriana 
dioica 2a, Carex nigra 1, Holcus mollis 1, Epilobium 
palustre +, Scutellaria galericulata +, Veronica scutel-
lata +, Cardamine pratensis +.

E0: sn. 1: Bryum pseudotriquetrum +, Climacium den-
droides +, Rhytidiadelphus squarrosus +, Thuidium 

philibertii +, Brachythecium mildeanum +; sn. 2: 
Scleropodium purum +, Plagiomnium affi ne +, 
Chiloscyphus coadunatus r, Cirriphyllum piliferum r. 

Sn. 1: Petrovice u Uhelné Příbramě, PP Pod Kazbalem, 
vlhká louka v lese, ca 1,8 km JJV od návsi v obci, 498 
m n. m., 49°45′29,1″ s. š., 15°33′59,4″ v. d. (WGS-84), 
31. 7. 2008.

Sn. 2: Petrovice u Uhelné Příbramě, PP Pod Kazbalem, 
vlhká louka v lese, ca 1,8 km JJV od návsi v obci, 496 
m n. m., 49°45′29,1″ s. š., 15°33′56,1″ v. d. (WGS-84), 
31. 7. 2008.

Sn. 3: Petrovice u Uhelné Příbramě, PP Pod Kazbalem, 
vlhká louka v lese, ca 1,8 km JJV od návsi v obci, 498 
m n. m., 49°45′28,9″ s. š., E 15°33′58,9″ v. d. (WGS-
84), 2. 7. 2009.

Sn. 4: Petrovice u Uhelné Příbramě, PP Pod Kazbalem, 
vlhká louka v lese, ca 1,8 km JJV od návsi v obci, 497 
m n. m., 49°45′28,1″ s. š., E 15°34′00,0″ v. d. (WGS-
84), 31. 7. 2008.

Sn. 5: Petrovice u Uhelné Příbramě, PP Pod Kazbalem, 
vlhká louka v lese, ca 1,8 km JJV od návsi v obci, 496 
m n. m., 49°45′28,2″ s. š., E 15°33′57,5″ v. d. (WGS-
84), 31. 7. 2008.

FLÓRA CÉVNATÝCH ROSTLIN A MECHOROSTŮ

V nevelkém území o výměře menší než 1 ha bylo během 
průzkumu v letech 2007–2011 zjištěno či ověřeno celkem 
115 taxonů cévnatých rostlin (tab. 2). Vzhledem k charak-
teru území pochopitelně převažují luční a mokřadní druhy. 
Z fl oristického a fytogeografi ckého hlediska je významný 
především výskyt některých v regionu vzácných druhů 
bezkolencových luk: Carex umbrosa, Galium boreale, 
Serratula tinctoria. Největší význam z hlediska ochrany 
přírody jistě mají populace Gentiana pneumonanthe, Iris 
sibirica a Trollius altissimus. Celkem bylo v území nale-
zeno 5 druhů zvláště chráněných rostlin a 14 druhů, uve-
dených v červeném seznamu (Procházka 2001), tj. 5,8 
% resp. 16,1 % všech aktuálně zjištěných druhů. Z dříve 
nalezených druhů zůstaly neověřeny 4 druhy, z toho jeden 
z červeného seznamu: Listera ovata, Lysimachia nemo-
rum, Succisa pratensis a Veronica chamaedrys. První dva 
jmenované druhy byly v roce 1996 nalezeny při okraji 
navazující olšiny, mimo plochu dnešní PP. Nově bylo 
nalezeno 40 druhů cévnatých rostlin (viz tab. 2), z toho 5 
druhů červeného seznamu včetně jednoho zvláště chráně-
ného druhu: Carex fl ava, Isolepis setacea, Leucojum ver-
num, Trifolium spadiceum a Veronica scutellata. Výskyt 
vybraných ohrožených druhů na lokalitě je vyznačen na 
obr. 1. V plochách fytocenologických snímků a při namát-
kovém průzkumu území bylo dále nalezeno 14 druhů 
mechorostů (tab. 3). Dva z nich jsou hodnoceny v čer-
veném seznamu mechorostů (Kučera et Váňa 2005) jako 
druhy vyžadující pozornost.
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Tab. 2. Seznam taxonů cévnatých rostlin PP Pod Kazbalem.
Tab. 2. Vascular plant taxa list of the Pod Kazbalem Nature Monument.
A = druhy zjištěné během průzkumu v letech 2007–2011
94–99 = druhy zaznamenané v území v letech 1994–1999 
§ = zvláště chráněný druh podle vyhl. MŽP ČR č. 395/92 Sb.: §2 – druh silně ohrožený, §3 – druh ohrožený
C = druh Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001): C2 – silně ohrožený taxon, C3 – ohrožený taxon, C4a – vzácnější taxon vyžadu-
jící pozornost
Leg. = sebrán herbářový doklad. MJ – herbářový doklad uložen v herbáři Muzea Vysočiny v Jihlavě. ! – doklad uložen v herbáři autora

taxon A 94–99 § C Leg.
Achillea ptarmica x x
Agrostis canina x 
Agrostis stolonifera x
Ajuga reptans x x
Alnus glutinosa x x
Alopecurus pratensis x x
Anemone nemorosa x x
Angelica sylvestris x x
Anthoxanthum odoratum x x
Athyrium fi lix-femina x
Avenula pubescens x x
Betonica offi cinalis x x
Betula pendula x x
Bistorta major x x
Briza media x
Calamagrostis canescens x x
Calamagrostis epigejos x
Caltha palustris x x
Campanula patula x x
Cardamine pratensis x x
Carex canescens x
Carex demissa x
Carex echinata x
Carex fl ava x C4a
Carex hartmanii x x C3 MJ, ! (1994)
Carex hirta x x
Carex nigra x x
Carex ovalis x
Carex pallescens x x
Carex panicea x x
Carex pilulifera x
Carex umbrosa x x C3 MJ, ! (1996)
Carex vesicaria x x
Carex × alsatica x x ! (1994)
Centaurea jacea x x
Cerastium holosteloides x
Cirsium oleraceum x x
Cirsium palustre x x
Crepis mollis subsp. hieracioides x x C3 MJ, ! (1994)
Crepis paludosa x x
Dactylorhiza majalis x x §3 C3
Deschampsia cespitosa x x
Dryopteris carthusiana x
Equisetum arvense x x
Equisetum sylvaticum x x
Eriophorum angustifolium x
Festuca rubra agg. x
Filipendula ulmaria x x
Fragaria vesca x
Frangula alnus x x
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taxon A 94–99 § C Leg.
Galium boreale x x MJ, ! (1996)
Galium palustre x x
Galium uliginosum x x
Gentiana pneumonanthe x x §2 C2 MJ, ! (2000)
Geranium palustre x x ! (1996)
Glyceria fl uitans x
Holcus lanatus x x
Holcus mollis x x
Hypericum maculatum x x
Chaerophyllum hirsutum x x
Isolepis setacea x C3 ! (2011)
Iris sibirica x x §2 C3 ! (1994)
Juncus articulatus x
Juncus bulbosus x
Juncus conglomeratus x x
Juncus effusus x x
Lathyrus pratensis x x
Leucanthemum vulgare agg. x x
Leucojum vernum x §3 C3
Listera ovata x C4a ! (1996) 
Luzula campestris x
Luzula multifl ora x
Lycopus europaeus x x
Lychnis fl os-cuculi x x
Lysimachia nemorum x ! (1996)
Lysimachia nummularia x x
Lysimachia vulgaris x x
Lythrum salicaria x
Mentha arvensis x
Moehringia trinervia x
Molinia caerulea agg. x x
Mycelis muralis x
Myosotis nemorosa x x
Oxalis acetosella x x
Phalaris arundinacea x x
Picea abies x x
Plantago lanceolata x
Plantago major x
Poa pratensis x
Poa trivialis x x
Populus tremula x x
Potentilla erecta x x
Prunella vulgaris x
Ranunculus acris x x
Ranunculus auricomus agg. x x
Ranunculus fl ammula x x
Ranunculus repens x x
Rubus idaeus x
Rumex acetosa x x
Rumex obtusifolius x
Salix aurita x x
Salix cinerea x
Sanguisorba offi cinalis x x
Scirpus sylvaticus x x
Scutellaria galericulata x x
Selinum carvifolia x x
Senecio ovatus x x
Serratula tinctoria x x C4a MJ, ! (2000)
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taxon A 94–99 § C Leg.
Stellaria alsine x
Stellaria graminea x x
Succisa pratensis x
Trollius altissimus x x §3 C3 MJ, ! (1998)
Trifolium pratense x
Trifolium spadiceum x C3 ! (2007)
Valeriana dioica x x C4a
Veronica chamaedrys x
Veronica scutellata x C4a
Vicia cracca x
Viola palustris x

Tab. 3. Seznam taxonů mechorostů PP Pod Kazbalem.
Tab. 3. Bryophytes taxa list of the Pod Kazbalem Nature Monument.
C = druh Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera et Váňa 2005): 
LC-att – taxon vyžadující pozornost, LC – taxon neohrožený

taxon C pozn.
Brachythecium mildeanum LC-att
Bryum pseudotriquetrum LC
Calliergonella cuspidata LC
Cirriphyllum piliferum LC
Climacium dendroides LC
Chiloscyphus coadunatus LC játrovka
Plagiomnium affi ne LC
Plagiomnium elatum LC-att
Plagiomnium undulatum LC
Polytrichum formosum LC
Rhytidiadelphus squarrosus LC
Scleropodium purum LC
Sphagnum gingersonii LC
Thuidium philibertii LC

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ A OHROŽENÉ DRUHY 
ROSTLIN

Carex fl ava – C4a

Vzácnější druh slatinných a rašelinných luk roste v území 
roztroušeně v zachovalejších částech luční vegetace. 
Lokalita se nachází na severozápadním okraji oblasti s rela-
tivně častějším výskytem tohoto druhu v Železných horách, 
Žďárských vrších a přilehlých částech Hornosázavské 
a Kutnohorské pahorkatiny (Faltys 1990, Hadač, Jirásek et 
Bureš 1994). V území taxon roste i s C. demissa a křížen-
cem C. × alsatica.

Carex hartmanii – C3

V širším regionu Českomoravské vrchoviny je ostřice 
Hartmanova rozšířena na řadě lokalit vlhkých a rašelin-
ných luk, často v početných populacích (Bureš et Řepka 
1991). V PP Pod Kazbalem roste roztroušeně především 
ve vlhčích částech pcháčových luk, kde vytváří i plošky 
s vyšší pokryvností.

Carex umbrosa – C3

Fytogeografi cky významný taxon; menší populace 
při severním okraji území zřejmě představuje ojedinělý 
výskyt druhu ve fytochorionu Hornosázavská pahorka-
tina. Nejbližší nálezy jsou uváděny až z Polabí a přilehlé 
části Železných hor, ojedinělá skupina mikrolokalit je sou-
středěna na malém území ultrabazických hornin Ranského 
masivu ve Žďárských vrších (Bureš et Řepka 1991).

Crepis mollis subsp. hieracioides – C3

Roztroušený výskyt škardy měkké jestřábníkolisté 
v severovýchodní části Hornosázavské pakorkatiny zřejmě 
souvisí s relativně častým výskytem ve východní části 
Železných hor a přilehlého území (Faltys 1990, Hadač, 
Jirásek et Bureš 1994). V PP Pod Kazbalem roste dosti 
vzácně v obou hlavních typech luční vegetace.

Dactylorhiza majalis – §3, C3

Typický druh zachovalejších vlhkých luk se v PP Pod 
Kazbalem vyskytuje v malé populaci, čítající do 20 kve-
toucích jedinců.

Gentiana pneumonanthe – §2, C2

Z hlediska ochrany přírody se jedná bezesporu o nejvý-
znamnější taxon území. V širším regionu Českomoravské 
vrchoviny se vyskytuje velmi vzácně, nejbližší recentní 
populace se nacházejí v okolí Hlinska, např. v PR Ratajské 
rybníky (Hadač, Jirásek et Bureš 1994). V Květeně ČR 
(Kirschner et Kirschnerová 2000) není hořec hořepník 
z fytochorionu Hornosázavská pahorkatina uváděn; jedná 
se tedy o první nález z tohoto okrsku. Hořepník roste v PP 
Pod Kazbalem v malé populaci v severozápadní části 
území. V roce 2010 zde bylo zjištěno 12 trsů, z toho tři sil-
nější trsy s 8–20 kvetoucími lodyhami. 

Isolepis setacea – C3

Několik rostlin bylo nalezeno v roce 2011 na narušených 
ploškách mezi trsy ostřic v blízkosti fytocenologického 
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snímku 4. Přehlížený a konkurenčně slabý druh nenachází 
v zapojené luční vegetaci dostatek vhodného prostoru, jeho 
další existence zřejmě závisí na drobných disturbancích 
vegetačního krytu (např. černou zvěří).

Iris sibirica – §2, C3

Kosatec sibiřský je ve fytochorionu Hornosázavská 
pahorkatina dosti vzácný, v rámci kraje Vysočina roste 
v tomto okrsku pravděpodobně již pouze jen u Hroznětína 
(Čech 1994a) a Chrtníče (Čech in litt.). Populace v PP Pod 
Kazbalem je tvořena minimálně desítkami vitálních trsů, 
které vytvářejí menší zapojené porosty. Postupně se obje-
vují nové mladé kvetoucí exempláře, což ukazuje na fungu-
jící generativní reprodukci.

Leucojum vernum - §3, C3

V širším okolí lokality nepatří bledule jarní ke zvlášť 
vzácným druhům, vyskytuje se na desítkách lokalit v pří-
potočních a prameništních olšinách a také na některých 
vlhkých loukách. Zkoumaná lokalita se nachází při seve-
rozápadním okraji souvislejší arely druhu v tomto pro-
storu, během průzkumu byly nalezeny další početné popu-
lace bledulí na horním toku Hostačovky mezi Vepříkovem 
a Leškovicemi. Vzhledem k početnosti a charakteru výskytu 
bledule jarní v severní části Havlíčkobrodska zřejmě není 
pochyb o jejich původnosti. Přímo na lokalitě roste několik 
desítek exemplářů ve východní části území a také při okraji 
lesa na severovýchodním okraji lokality.

Listera ovata – C4a

Jediný ohrožený druh, neověřený během průzkumu 
v letech 2007–2011, zde byl nalezen v roce 1996. Rostl 
v několika exemplářích na okraji olšiny při západním 
okraji lokality. 

Serratula tinctoria – C4a

Tento diagnostický druh střídavě vlhkých luk je ve fyto-
chorionu Hornosázavská pahorkatina neobyčejně vzácný, 
v Květeně ČR (Křísa 2004) není odtud vůbec uváděn. 
Mimo zkoumaného území zde roste v PR Niva Doubravy 
(Čech et al. 2002), v PP Hroznětínská louka (Čech 1994a) 
a v roce 1993 byl nalezen u Chotěboře, lokalita však již 
zanikla (leg. L. Čech, 1993 herb. Čech). Popsané loka-
lity tvoří severní hranici relativně rozsáhlého území 
Havlíčkobrodska, Pelhřimovska a Jihlavska, kde se druh 
vůbec nevyskytuje. Populace v PP Pod Kazbalem čítá 
několik desítek exemplářů.

Trollius altissimus – §3, C3

Z původního relativně hojnějšího rozšíření upolínu 
nejvyššího v severní části Havlíčkobrodska zůstalo do 

dnešní doby zachováno pouze několik izolovaných popu-
lací, všechny bez výjimky ve zvláště chráněných územích 
(Čech et al. 2002). V 90. létech 20. století, kdy byla plo-
cha dlouhodobě nekosená, rostly na lokalitě stovky vitál-
ních exemplářů. Po zahájení pravidelného kosení došlo ke 
znatelnému úbytku jedinců, které jsou méně vitální a také 
méně kvetou.

Trifolium spadiceum – C3

Druh pravidelně kosených vlhčích luk byl prozatím 
v území zaznamenán pouze velmi ojediněle. Ve steril-
ním stavu může být přehlížen a jako konkurenčně slabý 
druh upřednostňuje mírně narušovaná místa v trávnících, 
popř. kvete až při otavách. Na dlouhodobě nekosené lesní 
louce přežíval zřejmě v semenné bance a obnovoval se v ní 
během příležitostných disturbancí. 

Valeriana dioica – C4a

Kozlík dvoudomý je v širším regionu dosud poměrně 
častý druh olšin i vlhkých pcháčových a rašelinných luk. 
V PP Pod Kazbalem je dosti hojný, především v jižní části 
lokality.

Veronica scutellata – C4a

Ve vyšších polohách Havlíčkobrodska je rozrazil štítko-
vitý rozšířen dosti souvisle na mokrých loukách a na bře-
zích rybníků (Faltys 1990). V zájmovém území roste roz-
troušeně na nejvlhčích místech, často v místech bývalých 
odvodňovacích stružek.

DOPORUČENÍ PRO OCHRANU PŘÍRODY

Základem ochranářské péče o lokalitu je pravidelné kaž-
doroční kosení. Tato péče probíhá v území systematicky 
od roku 1999. Lokalita se obvykle kosí v letních měsících 
(červenec, srpen) ručním nářadím (křovinořez). Sklizená 
hmota je vyklízena mimo plochu přírodní památky. 
Dosavadní péči lze však hodnotit pouze jako dostateč-
nou. Hlavním problémem se v poslední době se jeví rela-
tivně nedbalá seč s ponecháním vysokého pokosu, nedo-
statečné vyhrabání a následné ukládání stařiny. Žádoucí 
efekt této seče zvláště na potlačení expanzivních druhů je 
pak minimální. Na druhou stranu je třeba zvážit vliv pra-
videlného důkladného kosení na populaci upolínu, které 
zřejmě vede ke snížení jeho vitality. Zcela negativní pak 
byl vliv letní seče na hořec hořepník. Od roku 2009 jsou 
proto všechny zjištěné trsy hořepníku v terénu označeny 
a jejich bezprostřední okolí je ze seče vynecháno. Tyto 
plošky jsou na podzim pozorně vyžnuty pomocí srpu tak, 
aby nedošlo k posekání lodyh hořepníku. Okolí plodících 
rostlin je vyhrabáno železnými hráběmi s cílem narušení 
drnu a vytvoření volných plošek pro vzcházení semen. 
Tyto práce provádějí členové ZO ČSOP Chotěboř. V roce 
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1999 a 2010 byla dále provedena výrazná redukce křovin 
a náletových dřevin.

Pro další péči o lokalitu bude i nadále zásadní pravi-
delné kosení s odklízením hmoty. Na plochách s výskytem 
expanzivních druhů je třeba kosit zvláště pečlivě, samo-
zřejmostí musí být důkladné vyklízení hmoty. Na plo-
chách s výskytem upolínu je možno seč občas vynechat 
či posunout až do pozdního období. Nepravidelné fl uktu-
ace termínů seče v období konec června – srpen nejsou na 
závadu, spíše naopak, stejně jako střídavé vynechávky na 
zachovalejších plochách z důvodu ochrany hmyzu. Silné 
polykormony kosatce sibiřského není nutno kosit pravi-
delně. Jednoznačně lze doporučit pokračování zvláštní 
péče a mikropropagace hořce hořepníku. V nejbližším 
období je také třeba provést výraznou redukci vzrostlých 
olší v jižní části území. Vhodné bude postupně odstraňo-
vat dřevinný plášť lesa na severním okraji lokality, zabí-
rající plochu původních luk. Doporučit lze také alespoň 
rámcový průzkum bezobratlých s ohledem na možný 
výskyt ohrožených druhů.

ZÁVĚR

Přírodní památka Pod Kazbalem, ač rozsahem opravdu 
nevelká, představuje významnou ukázku relativně zacho-
valých vlhkých a střídavě vlhkých luk, v okolním regi-
onu dříve hojně rozšířených. Ochranářský význam mají 
především společenstva střídavě vlhkých bezkolenco-
vých luk sv. Molinion caeruleae, zde zastoupená as. 
Molinietum caeruleae. Z ohrožených rostlinných druhů 
území je třeba na prvním místě uvést Gentiana pneumo-
nanthe, jehož zdejší populace je zřejmě jedinou recentní 
na území kraje Vysočina. Významný je také výskyt dal-
ších ohrožených druhů, především Iris sibirica, Trollius 
altissimus a fytogeografi cky pozoruhodných druhů Carex 
umbrosa a Serratula tinctoria. Důležitost lokality zvyšuje 
i fakt, že se jedná o jednu z posledních zachovalých lesních 
luk v regionu, v dnešní době již v drtivé většině případů 
zalesněných či zarostlých spontánním náletem. Zajímavé 
je srovnání vegetace a fl óry v nejbližších obdobných loka-
litách Havlíčkobrodska – PP Hroznětínská louka (ca 15 km 
západně), PR Havranka (3 km jižně) či PR Niva Doubravy 
(16 km jihovýchodně). Zachování lokality se i v budoucnu 
neobejde bez pravidelné ochranářské péče, především 
kosení a podpory vybraných druhů.

Obr. 1. Lokalizace zaznamenaných fytocenologických snímků a výskyt významných ohrožených druhů rostlin v PP Pod Kazbalem.
Fig. 1. Position of the recorded phytosociological relevés and occurence of some important rare and endangered species in the Pod Kazbalem Nature 
Monument.
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