
t'.'it! Íytoqeoqláliť'él-o čleaé'l Č5o pl! Í]_''Irrl.lcÍ .'z'_'_

Ausnůtz!.9 phyto9eoqraphl5cher 6liedé!uno de. Č5s lur faun'sti-
schs E.fo.5ch!ng lesibohme.5

!!-9!
v'r!ěle-ě ČsP'dÍl I'" 'Ha]\t,sLr!1|lle3a' je tet!o!oU i Iá_

po!.U loraou 7p.J.oJá.o Í)looco9r.fLc"e cle.a.! c5R' ÍohoLo botá-
nlcLého poúkládU lz. r v\\odou '}u'r! p.o úč.l' láLa'qtlc|éFo
_ zvláŠta .r!oňoIoqlckéao _ o!1zkunl l€d' ottlvích Čá<tí úz€íÍ c5F.
FýtogéÓo!álické údajd jsou vBrni vhodný{ výchoztň pÓd1r].adovýn

zákonlto.t a loqika Va2eb nezi .o5tlinaňi e ž1VoÓi.hV
Pro ujasněni uvedených 50uV!s!o5ti je tteb3 se'.áni' se s ně_

ktěrýni odbo!nýni pojny a Úvědoňj t t' .álládní vzálemné vaŽby me_
z' tost!lnan1 . ŽÍVoůtcňy v éko.y3téne.h.

Náplnl fytooeog.ilid v noVŮdobém pojeti /po boiani.kéň kongre_
3! v 0ÍU3elL r9r0'le.a_ká o.ozŠÍtsr] .o5tl!n é ve9erá'e na leal
v závi5l03tL na !něJšlcF pooňÍnlách rtéd"!sin nélLoalrnátu a otl.
dél á j..)ich !ývoJl od nelst.ršÍch geolo9tckých dob áž pÓ 3o!čá3-
ňo3t' 0ó 2h1néného .okÚ }9!o exl.tUj. též íytocen01o0le Jako sa'
no3tatný vědnÍ obot.2abýv.Jí.Í 5e ná!ko! o rostltn^ých spoleěen-
3ivech a tellch v/t.zlcl- l. vnéltíid F!o5tř€dÍ' Ro!-ě' íytócP_Ó-
loqle !e i i' dllu ''xvéte.v csl'' v U.^!té.
z lytocenolooie a lyzio!ooi..o3tlin /nauka o o!gánéch lo3tl'n a

leJich lÚnkcÍcň /posiupně s. oddě!lla €kologlé lostlin láko 3a-
no3tatný vědní obol'

v souóa9.é době j€ .koloqie .ostlln a ekolÓqi. 
'ivočichG5oučástí obecoé ékologi.. značná část těch!o obo.ů.]e Žaněře.a

na !tud!u{ ékogygténú á l2ájeoných va2eb ý n!.h.
Rost1lny h!6lí v ckosy5téfi€ch.o1Í 9!1mérních pfoducentú a

j3o! tak zák!adeo pot!ávni.h pylsntd. řetéz.0. v íich nd .ě na-
va!!lt Jako pt!n! spota.bitelé lytolá9ové ó ná ty p.k v ekoloqic-
tých 

'ávislostech 
p..dátoři' p.Íazité, dékÓftpo2itoři a řada dól-

no3ttlňv v !ko3vsténéch spÓlÚ 9 vnějšl[i abiotl.kýňl 3loŽká-
tr1 5 vllvy !ytÝářl 

'lvotn! 
pfostredj v íěnž Itvočiané d!Uhy n6lé_

Ž6jl lvol€ ékoloorcké rlky.
z uvět'.naho _ v61ice 3t!!aného. s.h.n5tického _ poh1édu vy_

plýv{l 
'ó 

v!Žby á vŽáJésné závtsl09t' '€z! žiVoóichy a rostllnánI
l9o! n.pro9to zákonité. ltězt hnyŽer . .03tl!ná i jsou p.k ekoro-
glckó vazby zvláště Óetné' čl3to konpll(oÝaňé a vz,jenně 9€ inté'
er!.jící;. také v nnoha sněfech Ještě nep.ozkounané' Ná tonto poli
núž. c{levědoně ved.ný íauňrstrcký výukun přlné3t lovnéŽ 9Voje

fáÚni3tlcký vÝ'k!E ! dev.3tov.nú.h úzénlch
Óéer . vý.n.n láUnisttctého

pěvku šl!oce !ozvádét. Bylo o too
výzkuňu nenÍ tleb. v tonto ptÍs-
1iž pojednáno v p.áctch liňý.h

zpr.v-upa.9o!.UsL Prz.ň ! slppr 
' 
No. J( l''U J |'-42
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RÓ!néŽ lal zollobý pr.vádĚní j:lo! ohsliar!
'' '' |'' ''ř r'L':.'

v"le.1 !ýzl,UnI b, b|'r ]ceLné a lJL]r]cÍ
J. tíeDI zmLnlť c9 jeit.] o:].'Jn.n. bohU;.l ne p.íjia ťJdo5!

nóm J5oe"tL 
', 

! _o I ds' " ''Ó) J _ J.'dý'
l\ htén! j'l.eřo ::'- d''Í o "' l''
!.:.1 rd 7,,0t.. rr'_' di 7 r'. Lo o .l 1_
V néktP.ých óáste.h úz9hi.h.akteť t.v' ''Žá.hrannéno'' výzkJmu'
len húhuiÉl io2a.h.3iuie lácné i1!oč'1ié drÚhy, ňýb'r']zJ.nr]ó!Je'

nl''' 4Íi e .e1L'
.".. '"'r' "p"t .'.1, 7ll' !í"l"o' ' .l ''Ó .i/. T'
má.]i p3k 'iiž jen hiŠtÓrrckou Čen .

oevastcVaná Ú.Émi Však nejsÓu pon.chává|3 sVémU ÓsudÚ ' J!ou

P! - .ř )P\ ' L"c'
olLéntačné zachycei ý pÍi1o.é II!, v dopLň.ídh k
f v } o q e o q l a f i . k é ň o oIre9Ú Ó. a5. Je 1oo i.né a p i i..: cné. lr do
ml',d:cn_Do ort]' rLcLc .'oL (.n j Íd''I or l''
" ''. .| "Ó_ó'.Ó' oorjL''cl 'o\.:F e'''"slén'

.ar5o" jÉěté vvtýoicn! vyvažUjÍc1 z!ětné va.by /D.édátoři' pa!az'_
:É: .nfo".é áo d' _::c doct":e' 'J _a1 ' IourJ?' \ Jo!c'1é_'
olEmno:..lj něX1ťr''5 l\roflq__.r d''_' \U ptlklJdU -'lr''llIL\
LocLř..d .'Př... L:NNÉ.

5tabi1lsa.1 Ýznikajicích novýĎň ekosystémú všá| nB.Ušují dál_
ší.rtropogen 1 !ásaňy' jako Je vápněni. hnojeil á jiné FostUpy
zaměiené.a !ěst'.bni činno5l V úládých po!o5lech.

olváÍ|e-!i 5e no ýeškeIé.lnešií dgnl V KrÚšných lrorácň z šir_
5-1- rddl ..-. t(to :ZeT' ?á / llo' lJboratoi

pl ..d', t .í' pr't'l-4 ťddó pol'5: Jc. ^aor3'il
zdc byly lpi]sÓbeny člověkJm'

Ž uv.jotéň. hlediska !y zde ani faUn!stický 6 pa.deVšim
_ t/'! 'n aé_t' 7]r!d'51canou' P'7ndL!' o! ''l''aÍ

! 1'ir' /is!dné ' ťe!lo." 'rut' 'ar .Ór' by btlv /É'ni ce''aé l plo
lr" -i. i v"sta'el" d-'ác:lťain Ýll.']ni '.io..rrI crlic.3 ho...

j.'.nil,ý' B";!l,lV' Šu'á!a. ťdd. d"1.j.h
Éá!|tstlcké 91iDVé n!.oVání

Po.lst.tnou 3 vyradÓv5noU čá5t] výsl€dné.préVy Ó launi9tickém
\iŽ!.tr. '"J na!o'd pÓd\lá.''' 5volí ple''!ť}octj 'J'!'n' ,'lť'i
l)? "' o'Jls.' 'n té.iL l l/P J'.' lé' Ý)';_l o' ' ooa.r'1o '.n /pla'

P: í\toqlLo áf'(', l ZJD'én']r1'l.t, Ýil._. J/e.l :crq ]. lnJ
: ."h sorLecni s.,_._ siio""r: pr!r'.i r " i:.t'
s.'l o lo'o ool' l po'éo'lrL' d' 

'ci.""'. " :-.t. ]\5LáíJ r.P nlle/'l JU'o.:| slr'
;;l .l.- '/' _l|}'l"'ltltl'\' ' .lll' i:'.l.Ď?,No''l''l"Fl

Nálé2y Ú.č ! t ého ž ivočr:]ného
nén poll 5!té vždy na s.mo9tát'jé
r. liPb3 ťÓ2l ršit náIezv dÓ rd!ujl a,.

dlÚl.! ]joU VrznáčŮvá.y v pii3lLš-
náocs s l ťdÓv3nÓho úzeni' Gra{'cky
Lt\t /;: C / a od .oku 1960

qr.ll4zaq !!!.irli_!4,tii!i__:i_l!
Pl!1 5íio!é|. m'oDý'rÍ tŽe nád ob.v'ovÝm za|.eslenjň 5t.co_

" 'Ý''áíel_ ,| .a:, ' 2to uz-"_ c' "L 't'_r€.l:tic'iý'n úd'Ji. Xu piÍlLl3dJ: výško!éhÓ óLeněni tc.énU' k]imá_il.lj.h !.nólů, ?3|e5n11i' ! pon- V}z4JaeiÍ uv9aen'r''r údJjů jé
no.t.é pťol áil é t LJv.JIm.p']5oĎen:
{I) 51E!dÝlný údá:l je VÝznačen V při5iUóný.h polÍclr vŽcy na samo_

si'tré napc3. co té.tto mapek víak 'l'? nelze.ak.es1ÓV.t ni_
la?y ziiátěného dlJrU' PilkládV oJUŽitl tohotD .půsÚbu .j5ou
u !.nény ! píi]o2e l'

l2) 51!noV3ný úíl3j j. Ótlly5Óvýni h.ánicemi Žak.éš1en do napv;rai
9tÚín{i části tjl€fij. ! proÍilnUté napoÝádi 5iiL ]ze p.ůbéi]
h.3.j. Jled!ýat v je'rí.t:ivi.h pÓ]lch' 0! tč.lrto mdpťk iÉnÓ:'lr nálc7ý ŽiÝÓčranahr d.U}u zak|'"slcVat' PÓuŽlj! tohot.
zp.15o.l Je pal.ňó z piilohý I]'
V 'lo' '''14a'-l' D_ |LJ.ťj'';e.!!.' o'p'r sl oo'd/'Lel'J

'' '' ža ]' :'
a, b..' rl' ÍolÓ a]cněnÍ 1z€ Unlntnil |]ťtdeVšim pii sl.d'vjnj
m!l5Í.h ljr€I!

\_-j!-!vloq"l jlJí' _"'' '''. ''._:-t!t fl''' '"l. t ''! '1
P.omjln€Ííj'1i ná napU iytoqeoqlafic]iého dL€něnÍ s'i napoVacich

pÓlil obÍ]lŽíňé poÚktádj 7 něnoŽ 1ze p.o 
'á!n'sti.ký 

(zvr.entonÓ-
ro9L.ký) výzkUm vytěI!t tad! ce|ných údájó a tníoť;aci. Vycnázinepti ion.l.spoň Že struěných chá!]kteťist!k j-"dnotriýých ók.€só
á pÓilo(.e5Ů. l'iáěté ýyhÓd.é moŽno iento postup poUz!i pt' ýýzk!_
mu nenšI.h uienrích ca1kú' setkáVaji ]1 se V nÉkt.ťén Foli h!!ni
c0 n'[|]lka I.ý1jqeDo..!icr<ý.h okre5ů (podok.e3ů), upÍesn' se jeji.1r pÓ1ohl o.!:'t'm doFlňUji.lČ]r kva.,laotů 3' b,.' d' Pro jed
notjjVá m3po!JcÍ oole l:e !jska! pienevšjn tyto Žakládni úd3je
o sl..lo!ónám i]e0í:

plť:j veoElaé j 5tUpňě o výškopl5nJm členénÍ_ o clr3 rak td I ! kVětenv
-. rdl !rlJ kraliny
' J ži!n4n podkLa.lu ioÚdě)

1e 9n lni a zeměděLskýňi p1och!mi
'o ant ťt]póq.nni činnos ti.

. Plo'it ""''_'l 'n olj5lu' 'lo pot.l' .on",' lal LJ!.'litU 1á'é-
?'! n,]/"-e tl : !' '- ''e.Paj.r ú'l.J'] ý)!!ot'l
Ó.hataktcr] !.áliiy V l€jin okotÍ. Iytr po?ná1ky j9oo zvláště
ce.né pai z p r 

' 
J o V á v á n i . b ě . ů . oí5t ' která o.cbně n.7náfie'

2)

!) 5LIJ!V3.' |rjiti tllá1liv |c pfisLltnď! plLe máÚrvaťl 9ítě na.ážj &sto
fu'P al" ío'.t- o-]Ýr1'l f. -'o.,ch r'p l'to lrooL-v
5ť i |2: d'| 'r''|1 Íil pl'y "'.J' / ťr F 

"dJ 
t c'lc3a

\í '':p' l' 'ťa ''. ' "p.'' "tJ 
o.o'|lf'. pil ( Á\''. 1rr! 'tc

oi.<''r_' l/e 5ll:'át l.tá !U ol' o-' r.'_'_'.'::(l;.F -b !' ďd';'r
\ "di-. '..-. dF 4e,r -.o..ri\-".
do tá'.Lo'"J 'e o rL_o"4 oubl.!o\d..e''_pcrodáll /JÚdÚÓ'"i\e Óúo'''
L<].qJ.. ť'ltrJIo!|.ae JFl :.rl v Pl1 

'l. 
PÓ-EP'l13]'IoB9!'oo0

Temtn ''lok.lit?' ja lde u'lván výhradně jlko nísicp'.ňi (topoeť3fický)
Boj@ cŽnaÓÚj'.i .ázva oiíslušné oistD V k.ajilrě' zákťésrené do rupy/řésť.' v--5lrice' hU.a. ..r/lrnjk. po.J''l' v bl'zko3li (V ckoli) tákto ozn.če'



f rt"9!.qq9g!&!!-!]€!!!j'Zi!! s!!!3
v I'dÍl! ''(Vě!eny" j90U strÚčné cňárákte!i5tiky (dio9nozy)

fvtÓq.oqraťi.ký.ň o|.esú (podokťes'j) 2plácdvá.y ío.nou te!tU Ža-
šiiloVaného do uk.aték latin5kých názVú chaťékte.izujjcich úd.jú.
V pt1loŽe tII' jsou dtágnÓzy óešiflovány do českého zněňi.

0rle ]9oU v uledére pr.Lole 5!lUaré cňalr"telj9tlll Ólras.]
a podokres.] 1áLerejL.l.r do /ool|''e5.éao Lljje d'olnF_v o dál-
sl úda]eI oeoloqLcr; po'l.lád. v;Š!o!é čle"e.-' \ll_a!oloqrc\é ňÓd-
nrty. Iyt! zprgsňujicí doplňky jsoU prevzatý z "IoÝého návťhu
r.qiÓrái1é.lyt.geoór'ílc<eňl Člai..| ?loln1ica Čecn''' kt€!' ! ro'
(e lei' oUbll!o!ál c''0r' llJdl'l_ 5^Jll.-i.5c't s\'\|'Ic(Y'lc7'/'
U ÍytoqeroráÍtcléF^ Ó\re5U "2.'Če9li le:'' á U pooÓ!r.5L ''llá.
PlZe.9xá pá\orkatlné '].5tnl' ]9JL ní9to ooplňUJ'clc. idaJ'] lvo-
d€ny Úp]né cha.akte!t9tiky' též ptevzaté Ž výše citovánéňo dÍlá.

U podoktesu '']la" jě tak učiněno 9roto' áby byl p.ohlÓUhén
pohl€d na 9fírodni Doně.v v okoli Plzqě' U ok!€su ''26'' p.otd'
ž. úzonÍ aeského resa i. n€inéně faUnisticky ptozkounáno z c.lých

Při fauni5tickéň vý2ku u le derzé obejit bez
taňtckých unalost1 a á.i bez alespoň o.ientáčntch
ných souvisej lclch obÓ.ú.

P.o riskral UcELe.éjaÍho á.lUo<Lho plehLedu o oťílodníct
poonLňlJcr légionU 'ápadrl.F 

cacn' jé t!.bá pros'.Uoo!ó! oodrÓbré
cňd'ákterlstiky vaecl' /deJaÍ.r'Ýtogeo9ráÍlckvch okcP3ú á ooddhré-
5l]' l/ j5o_ obrareny ve výre c'| 'ané oÍlc!''5,(4LllkY.l97'l. Bohu_
}"l ]e td!o puDlih..e lI2 ro'ebfdnd' Pfo váZ^F ,áJer.é l9oU všál.
r ói.oollcr vyllsIv ! |nihJv."',a odboťn'cn lrstltU.Í.

Z3!E
v úvodnl.h kapitotáČh Jé v.licé schesaticty popsán p.tncipi-

ěr.i vŽá1eňný vztah nezi .o9tl!.aní á živoěichy Jako íakt.r zdú-
vodňU !Ící piédLlad..é tená. Pro Drol€sioňál.í pr.cdtnÍkÝ lsou
u\aÚěňé poinal!ý ' 7lk!.ttostl .3!rostoU 3Jnozfe)no3tl. o n1l
néi2e pocňýbovat' Předkládaná.lakta byl. JlŽ pod.ooné á odboťně
zp!acÓvá.. v nnoňa specjélnich p.aclch' 2 n1chŽ něktéré lsou c1_
toVany v pléňlědÚ použiťé lite.atu!y.

ČLárel j. vcáL u.a.1 ňlál.ě oro neloJcodí hÓléktiv sbéra_
telo_anaterú. Ú.elen 

'ríspév|.J 
je zdůraznit' 

'€ 
aálrl9tický

výllJn n.-n'c být ler pouFin vyp]ňován1n o.ázdních pot1 s1toýého
nápovánJ' P.áýě tákl Jako n€trůž. být círen aí6té!.ké entonoro-
ote sdmo Čáiné sbl.t(daenÍ. n.bo doxoncg Jc^ výdélécré ''kŠ6Íta-
tenl'' 3 n.5bÍr'nýn [a tel iále .---ffin_GT iE-řToTEnu naJít b!Óiopy (9tanovrště)t n. něž sledoý.ná dfuhy

'ivoč!óů 
Jsfu .kologlcky !áŽárly.

Někdy bývá ýýraz 'lloklllta'' fuhlázován čéskýň ekv|válentá "6atozlště''.
TmtD 5lov^ífu teťniru le často ! s.uÝislosti s nálezY dNhn dáltn obs6h
''*ologi*) , ofloli2uJí;Í * pojrón blolop isránoýišié).
V soťčasné době je p'oblďatiká přÍ.odního p.ostóédí př.dnětm št..kého
zájfu. v nejrůznějších sdélovaci.h plostřed.lcn 3e o nl v ínÓa lovln&h
ho@ll. Při tm js f,ěkteťé odbo.né te.ňiny ne vŽdy sp.ávňě pfužÍvány'
wgvětlÓvány á ěagto 15Óu i Vzájmě za#ňoványl bohuŽél nětdy t záslupct
fÚŽnýcň odbr.ný.ň prolésÍ. Bylo by proto velic€ účelné a žádoucÍ.Ékte.é
často uživá.é r..mÍny z obtasli g{oloqie př6.é a l€dnozmčně definovót
. tÍn j€jich použivání J6nó výňezit.

3

sÓUsla?né o r . lj L ! b Ó v i n Í . d b o r . i . l Žn']osli z jinýČh obo.i 'kte.0 5 fa!.ilIik.U 5cuIi5i' ]e iUln!fl a t.vr].jn p.edpok1JcÉn.
Vý2nan pUŽnatkL] z bolaniky' !eoloÍ]i']' klimaloLoqie' pedd1ogie'
ekolÓajo, bro)oqLe ái.. ve] l Vý.3zň. V!nikne. kd!' V .n.š]icni

Ó'' 'i ' 
l. o ". ' 'el' 'stl,

l.'l.F/ |JU/alli' , ?l'o' '! oiÓ.l |':1 J/ l'-b' oolá'-o!á!.
Hl"\.r :o'.'(r, pl...p'\.U ]é pl lorc llI'

Á ÚddJúT o )"U-Ól'l'jL1 Ít(olPJlláÍ_L!J!1
seclr jso! piioÓjeny VysVětliVky použ'ýaný.h Ódbo.ných pojnů
Z ]iric\ ''L''9ÓJ! l''' prilÓ^J
predevšin éňtonolooického _ ýýzkUnÚ aápadočeského k.á]e.

Pii zpIacoVán i ýý5ledné f.!nistické
ňen't 9.áricky .á1ezy jednotrivý.lr druh!

Ne zkV3litněnÍ launlstického VýŽkunu v ceré csR bv ji5těpřisoĚlo' kdyby podobný podkrád byl'' zpracovén plÓ káŽdý ř.aj.

rijr dá5 ce!let de. c:q lU!oF d!é p-vloqeoalápFl'c P

'ld aUsÍ.l-]ic5 beFároól! von q\0l'\.ddr!'r s^a_rický csc. in ''(Větena csR',.3and I' /HEJNÝ,sLAVlx;I9sB/Dl"'e boLJ-isr ? Ua(erlá9é há! áL-h.lcr(Lo; Bede.tlng tJ. dléláUaJ5'l3c-p'Óť9' entotr;'ogt'cFe LrÍorsch_'q'
ln del Beiláo9 I1I. 'i.d !n einfach. Lándka!te llestbóňnéns

{1e 6lundlage die oňytogeÓq.aphis.hé Gllede!un9 dés 6ebÍeteseinqÓz.i.hnet' Fu. einzelne phytooeÓctaohische_3ézi!ké fLjhrtdel rutÓ. Úle | 
' 
r . . . 

' 
d ! 

" 
r l e r l 5 L l \ ná' ^ / 5l AL1cX i j l'33/ Lnr dléqeoloalrchÉ'

/5raL ICkY:1975/ an.

3ALATl(A 8.,l972| český l€5' In: sbo!nik ok..n!z' Tá.ňov,3:9_lB.
3A|{Í!Á B'.t ál''lo'!: Regiordlrí Čleaéri.eljeí' ČsF' l1, 5oor..

a9. sool ' /"rép 
' 
s ' ' 

Prará ' 
/B:3I _96 '2 nép

D0sŤÁL J.,l9'7: FytÓgeÓgrafické ěl.nění č5R' I.: sbÓťn.Čs'spol'
zéněpis. 

'Práhá l62 | l _l3.
HEJ Ý s..sLAVÍK B''lr33: l(věteňa ČsRl díl t. Acadenia'P.áha'
(RÉČ [R V' .t at' 'l'3o: Bioklina!o1ool.ký srovnít tecn'nolo9ický

á expllkati vní ' Ácad.niá'P!ana.
L0s0s 3.,!934; Ekologt. živoč!.hů. sPll,Prah..
{Illš(4 R. et aI',lqóqI cPooDtdnlL"ó Iapá ČssR' r'ťesrg 7é1a.InI véq"!dce c.'P šPr.A'?:L 20r 'l3ÓUoor !cp " Iér'

l:200 000)- Prrh.
NIttal]1s M..l9B8: 0ie P.áČhlkale. (coleopte.a:3Uoťe5tid.e) tňnňetnland'Pl.lz- a tu.hi3tor ' Us ' á i n..
lovÁK F-A.'l9'4: P!ehled českostoVenské kvé!eiv s hl.diská d.h.á'n' pr'rooY á "tájI1v la: !PŠ.l} )'!r€d' :ocrr3.a ťe5koslo_

venské pa í.Ódy á k ! a j i n y 
, 2 : l i,| ] _ 4 0 

' 
' P . a h a .

zp.á Vy j. ttebé z.zn3-



l]i]lj(:',l1B;i sť7|án LUlll'1 3 j{:jlci Iadú pfu sii(!é ínF.l!jli
"t.ptt, ..

kÉ ptl ť s r ! 
' 

P L i lr J . 2 5 l l ?):] 9],

"|!'''|ó'' 
Ij'e

' ' ,p, .3 - ..p,d r :e
í|.koslD!.n5Lo' 7 p r a Y ' l 

'] 

č ' p Ú b ' c 5 E v Plln] 
' 
I\ r']]' l6.

PqU!!:R L..l9B9: aák.!5l3ii srt'! D.. fJÚnil1i.k. a lLJÍ!.llcL9 iJ
.:. : ..,. r,,:. . r

' ''' /|'- íJ'r''L' ' "? 'ťl'ó 
o'l á'J'

_ z o n a V . l p ó ' p o b ' Č s t I Pi:n1' 51]o!l 'l1!.1 in nrLnl\'
c]rTŤl E',]9i0| (1LietÓlo9]cké pcc{1aLl! .l. rl]Óioýél]ljn.!á.l.

']cla g.:] L' na:Ul' r.Gion'' rFlP|- ]l_Prahá, l'2 : ri _]9'

:.t' 'i.'.| :"l'' '| ť.J:']' lló'-'
''I a J

dP]: 'lc5l5;hmL5c.en 0ezlrL-"s. lclli ll ! '; ' r 
'r 

! ' i J t u l ' 3Ďl'fí1]e
.í]c' | /áp3íloJÓjké hUzeUú'P]z.i,BoiJr!k' j 5:B' J]"'

5(A-IciiÝ !.. L933 | ]1cqiÓ. .ilně lvt.qeo.].Jf i.jié aIeíÉnj' tn: H.l.\i'
5l3ýik: li!Éténá asR,I' ;10]'L2i. Aca.]PÍla'P.ah3'

r\, 3.,1q.1 ,4P'' 1r.. .rto."-o
v..Im! f!|ÓqFo]r1'l'léoU JLl!ru L''R .lp.'l'!'oor'qo1le/'
P.aha,6,15-62-

5L\\iÍk 6. 'l93o: Pťj3pĚvék k lyt.qeoglaaic|ié cho.ákteri5'icé
5|r.l'"3'P-o l_JlP' la| ', L' ]! !lá: ''' J í]t_ _-olnJl';
orDbL"'J' !á
Ácádeml á ' P.a'ra '

5LAVil{0!Á J'.l936| akoIÓ!ie .ost!r.. 5P!l'P!alra'
'. - ,, J., L '_, | .t,. . 1".,",

lL 'l. ]' o'| \! I'.lqB. .o r ''lJí|L I ntÓoleil Í';'.' l.-
hmyzJ Č€skÓ51!vensk3' -ap.áýv Čsr.rodt's!Ór''PrahJ.

Ad.esa aUtola /Ánsclrri!t de5 V€lfa55.l9/:
Josef 5u.hý, tt'l'máie 'l0)' )20 0B Pl.éó

II

Vl]j/' ll riio|éh. ŇáodVá''1 k

Pri i,. Li rr r.

vý]ádidn' clr3.3kt3|l5tLk Územj '

ohr. J. Nadfuťské výŠky nad ó00 í.

0t)!. 6. Pllněrný úňh súŽ€k v. vegetačnln Óbdobi tv'-I\. nád 400 m.



VVÚž 1t í síiového maoovánÍ nad
Viškového č!.něnÍ a z!te5něn! '

tlEÚEl!4dr4eJqer4hl4+lLÉ9

Plilor'r tI.
a lt.!.atiVnln zal..slenÍn obťy5ú

Et: /'ll ÉHUI5 
' 
t933'/

a d.
'Í

T
,q, t-
'1!: $ Í u1 Ť tpr"tJBq

Tr p # r
í2rai &l J a

iiss F( -a

ll

i!!!_9_9_9_!l_1!_9'i!-L]_9_É!j- č_j_9&!q_!lé.rÉ

dra0fo.y t5tLu
kých Ók!esů (!oóÓk!e5ú ) 19Ó19ou ro!a.o\áný d1e dilá ''Kvétená [5R'
l." /HE JNý, sLAVlk,l9B8/.
0ÓÓ1\u'l(! Udá]P Jso_ v'td/e } z ''{Ó'érÓ _á\.h' le9jÓná'.ě_í/-
loqeoqrdÍlc!é-o ČLenérL ?lpdon)'. c.ír_'rAl Iťll'lo_!''
u vy5'étru.jl.1ch doprókú j€ vždv Úve.l.ná poÚritá li!eratUra.

Ťhelnopňy1i.Un (Ť)

l. 0oUpoýská pahorkatina '
Chriakte.istika(vět.ná r.zmanitá, ie.no'yty v ni pťeVráda]í ňad nezoryty;
ve9Étáčni 5tÚpéň ko1i.ní; ÚŽeni rel!tivně stáŽkoVě nedostat_
kové (réiatiVně kÓnt!nántální)l !eli€l dzemÍ sVažitý| podklad
č.d'ěrVý á gprášový' živnýi zenědélsky obdělávaňé p1ochy pře
v1ádají ád résnÍni plocháni; vyskyt!ji se.tepni ío.f,ace.

cha!akťe.i9tiká
xvěte.a v!c. ňéně.jédnotválná' zastoupená iernofyty l nezofytyi
!e!étáaní 9tÚpéň kÓlinní i ÚzeBÍ .elativně 5.ážkově nedo5t€tko_
vé (!ěl5tiVně kontin6ntální) i v re11elU Je p1o.hé; Živný
podklád p!ev.žUJE nád chÚdým' sp!ašoVý; 2enědě1sky k!ltlvoÝáné
plochy á áňt!opogéňnÍ činnost.
0ÓplňUJlc l údaJe
Géo1Óg'cký p!ak].ád: pťévázně miÓ.mÍ. .a jiŽnjn okraji i pemské sediren_

l'i Ó]edlnélé ni/'é pahoclv JsoU lfFtLroLalro vullarlc
lelo oů.oou (tso. vé'"lrou 6le5aĚe I déle LlJliéLai
sedirentY l splaše'

!Ýškoýá č]enltost: ]0 _ r'0 f.
Klinatololické hodnoty: .oénl ..áŽky 400-'00 m!

inddr záÝláž.ní (-20) áž
ok.a.jÚ MŤ 4.

ločnj izotemá 7-9 Ócl

Pndy: jilovi!o-hlInité'
a) 2áie.ké PoÓhři.

cňa.dktér1stlka(větena vÍcé fiéně jEdnotvárná' 91ožená z ielnofytó i nezofy_
l''t!e9etačnL stuDen ýol!n.1i U/eni lelctrvne sLaZkolě neooc_
!Jtkové (reLattvaé kontl1e.tál1:1i v .elreIU pLoLt'él'rvn,
podllad přev1ádá .ad .hUdýn' sprašoÝýi zenědělská á éntro-
po9€nňÍ činnost.

b) PÓdbořáňská kÓt 1i.a '

cha.ákteri5ttka
(Věténa vÍce néně j.ťnotVárná. tVořl ji teÍmofyty i nezoly_
ty; Ý€ostačnÍ stÚpéň kotinnÍi úzehÍ re}atiVně s.áŽlově ne'
dostatkové (.Elativně kontin€ntálni)| v relteÍu ploché|
podklad Živnýi zánědělsky ohdě1áv€né ptochý.



t. Pi tru4.oh.ťskí.áneV'

l É! nl 'PÓl.ot\á: 
j me7Ó:!1\ 

'l'!láo3]í 
.Jd lc-a ÍJ'l | _ '/

,ěr: vcqé'áclll- s'.p.'. e !oll'ni dr !Uo'rýoIl'n|| L,ó_i

'r"r^_.ě ret.'r"no n " o o , i , 
' 
l o 

' 
. ' r c l J t l \ ň é p01l |''- '' )l_ :

V.erIefu krajiňy ýí.e p]oché erli sV.žitéi prdkla.l clr!dýi
anl!opÓoennl čiBro5l i dĚiýe t7bniky.

LoUn5ko_labské :1třeoohoai.

xvéten3 co.man'tá, te.nofyty V ni !ieýaiUjÍ nad nezÓlVtyi Ve_
detáčnl stup.n kJlin.ii úz.n1 ťelativně sláŽkové 11ontíflentálnii
;.érrell lr.l_l'' !'é2lt. !ólp'' p'.\á/JlÍ 1ád p]''_li_iI rod_
t'd. ..o!UlL.:lLi'. 9LIn'!i' 

'l\-,i 
7e-PlL.!|l Ó]n-' 'Jqaá nJc''

a) Lo n5ké 9tt.d'ý]ori'

Květe.á lo.ma 
'lá, 

te.nolyty v ni píeVládáji n.d oeŽolytyI
\eoetačnl !!.o.1 lÓ'!1rjl ú."Tl relctl! 'é crJ)\o\' neno!ldt
L"iÁ .."l1t'"nr {ÓnL_ne'!tJ1nrJ: l!dl.rá ! re'l.l' "!á}_|;i
Doo\l;d n"Ó!Ul:án)._; s lťettror1Inl \ .reLlrin. rllalrÝ|
'Éň.d.lŠht oLúA' á\áne otJ(iý a í1e!ni Iolíáce'

cha.akt..istika
(Věténa .ozmaníté' téťío!yty v .1 p^e!ládall nad íP7olyty;
ro2gátl veog!d.nrci s''o"ú ]i 'JLlnri al sUnráÍolL'a.: ljléíi
sLd,^oJé řerd(i!'é .roÓr'ái' ''P (.FláLl' 'e kÓrt' lťnllIní :

5 olÓc.'1l l \'l'lt;q pr.hJ /ÍáDrilldí 
' ro

' l-.lll poáltio 5ll1lt;' 
'i'n}l 'á 

|ouo-n\ pl'c'! lP.1l l 'eněděl.ky obdě1áváné.

Beso9hýt'cÚn ( }r)
l'í2ss l v t bÓhenici.

22' Na1štrÓvská vlchoVina.
charakteristika
IvĚréna 1edroltár.á. nc7otr!y oi.!láo.]r .ád oreoÍyivi v.9€
t.(1l .t:pea 5Ubno.iJ.aÍ; ú/el_ qrá'kote r.]álivně 'ádb)lloýé(le1átivna oceanlcké); ý .elt€Íu ploché 1 sVa:itéi Dodklaé
;hUdýi 1esy přévažÚJt nad p1och!ni zenědělsky obdě1áÝánýBi.

69olooický prdklsd: fylity'
vÝ4|ová č1enilogt: 70 _ }jo n.

^ilnábrooi}e hJdrÓl!| ..čnÍ.rár!y 700_Ů00 qoo'!h: rďrl
7 vc (\vilreana i ood ó "c)| Ír 

'"Í ?''t oi.řdI\é l cť ' u l."sll.'

chárakteťis1lka
(Věte.a jenno!Válnj' íez.fytv Ý.l ptevaŽU.jÍ n.d oťeofÝty. vé-
!.táčnÍ .t!peň sobnontán|l preV!ádá nad suprákollnnlol úŽe 

'sráŽkově rel3liýně nadbytkrvé (!'"!otiv.é Óť.á.Ické)i V leliefu
l5

l.rjr,y z.slorp,i.\ rlr2rv pioci. i s!siitli
z!]]aié pilúj1lj! l.J.i !lo't} lle!ljÚJ]l nJ,l
l''aiií i o 1)ln]n. '
L]oí ri'']i']! U.lr.
Cěo].(i :Á' o'Í]'ti]| l).|,ito,iý.
VýSlo!j Jl€i !!o!ll 

'0 
Juo m.

{limá!oi.!1lM djot]'I lÚa.i 3t;jl|) 6oD-loo m! ločni 1rore.Í' 6_' ccI
lí] l. íéňó řl l'

IhaťJkl'.l5t]k!
KVěte.a Jednotlárná, t!oiená mezo'ýlyl Vts!ot]óĎi 5:Lprň s!plá_
lil:nnji útg i .rážk!Vě vÍ.e hé.ě tILJi1ýl!!
fiLu te.énu plDchúi pol.lio oh!dy! ze éJůL5tVl d Jntťopog...i
činnÓ.t pť'rla:u.]i n.d ]esy a ťybniky-
a) c]ebskí pánev

cňa rÚl. te. is |1ká
{vatc.i .lednÓtVálnJ' tVoře|á n€ŽÓfytý' ý'i!tac|! 5t!peň sU_plo!Óir.nil 

']Žeill v1c6 méně .ěl'rivně oÚ:]DiJké t.jl cer!-
!rýně 5rá2kově nadbytkoýél v..rrefU k!ajinv..]kově plo'
chéj !odklad chúdý; ze éděl5ky obdě1áý.l; f].(l' převládajI
rrd te.r a.yb i ky.
DDprA!j ici ÚcajE
6€Ó]o9ický pÓdklad| pře!íŽrě miÓcen í 9edincnty; v o(l]jových éástech

nižši páno.katiny sitikátové ho.n] jt (fJ]ity, gra_
nit] ěáŠtÓ pt.klyté čtv.toňornifil .Airfu..yi j.n
výjiEanÉ se Vyskylu.]1 ost.ÓVy ttetího.ni.h vU!!á-
nilů'

výš*ová členLtÓst| ]0 - 7D ú'
Liinatol.ljcké hodmty| .!-rÍ' s.ížkv 55o ' 690 m; loČnÍ i?otÉlna 6_3 oci

ÍT 4,
Pr1ly: jil.Vité až jirý' poÚzs na !|xnito!éÍi podklod! h]iIjlo']5č:ié.

b) 50ko1ovská pá.Dv

clr..ék te! is t il\.
ÍVétena Jednotvó!ná! .épresolltovaná mÉzÓlyťv] veqétáčňi s!u_
peň 5!p.a':o1innÍt L]uen1 vice néně 5!áŽkovl9 pi2!]].lrÝl! 1ť.'
lativné o.eanické aj' .crief L!ajtny le prÓ.hý'' Ýzácné sVá-
žttýi podklad chtdý. velni v'ácné neoVu1ká.].ký; ál]':opÓ-
gennl a'nnost preVládá nód zemédělŠlVÍi' lesy ].ybn'ky.
0oplňu]Í.1 úda.je
G€olÓglcký p.'dt(lad: h]avně njNsl sedlrentyi Ý JkrJrJÝý.ň p.horká-

tinný.h éfutech g.aniť á ly]it' často překlyté
x!.ctérnlnt po*lylnýňi útv.ry; u o4ĎLtic jsN pa-
hotky . bázalto'dní.h llétihorn'dlr ÝUlkánitú'

Výšková č1enrto51: ]0 - l50 ',(llň.loLoql*e lod.ot}: ročnÍ slJ'lt 
''0 

_ ó50 ! i rďrl l'oré.fá
6_3'Jc: lŤ !. !vl!.Ťe MŤ 7.

PÓdy: paev{'ně j{lÚvita.ž jíly.

2'. Xrušnoho.9ké podňnl Í

Cha!at teclstika
livét.ná jednotvárnd, mezolý1y V ni pieva' ]il .ád Ó|eofytyi 5Ub-
ňonlannÍ v69.taónÍ 5t(peň nteVIádá nad oít lnnÍm i nad 5up.á-
kol1nntnt úzení ie ý'cé ňéné srážkově.e]aiivně ocean!cké! éás'



tečné i v'ce méné.el3ti!né kontine.tá]nít v.el]eí! je sVá_
žité; !odk1ad.ňUdýi le9ni pLÓchV pťÉýl'dari n3d Ž.něílělskými.

a,r XrÚšnÓlr..ské oodhÚrj Vl3stnj
clrálaktéťi5tikaý\ět. a Jec"ot/j!1d. rr'dlYiÍ ! .i pló\á.'ujl -áo Óťaoltt\:veqeIcl : 9|'peř 5ubno1tá1''í ple!ldoJ .ád nonljn-'í: .:ueni
5.áŽkoVě v1ce néně lelativnĚ oc€anické. část€č.é !.ÉIátiv-
ně kontinentá1nÍ| ..liel krajiny sválltýi podkrad cňudý'

charakt.ťistiká
X.ě!e.á ledror.ár.á, íezoÍyl' D..!ážulI nád ÓreoÍýtv: ýéoe.!dcai s1lp.i <_bnÓ '.a_ni prevljoJ nad no.tánnín: ;:,;^l .,'*"-
'é' !"látl\-l ocPd''c!é: r.lleÍ kraji.! rÝáro.rl't pÓdlrdd

PÓd!obf,á cha.akt€ristika /sKAL lcxÝ, r97'l
Flo.og..etiďy je tento Ók.es ve Vzt.zÍch k ně*lerýn úzaíň Bavocska

á 7.agi 'q \ol | 5orČlr.ř á l, slá!hÓ!5r@L lpru. v]l! alps'e lt.reav se
tJ prol.v-_e pro oen pr|5 '/ďl .r]'.l |ól(e (tprÍklao cl.ňa.bHfu áI_p.9tŤi5. G.{l:a'.lla a.P.!'' tlí.Ji'i 

'yt.'ol.h 
áj.) a nikoiiv

cqi a'sl.íacu4, sold.h.lI. ňolla{a, .'.a.elol'l lol.lrt v ne|_
1i'.*]gr éá5!_ l calrco.ďscs !liPilal!5 (t/ilI.'éti. t!i'íťo_
t4Játd.) a dá].5.lÉlŠim vIl'á 5_oá!Ia.t9lých olvhl. MDř- c.xt;!Z.áhiíl. subse. !.hoí.I i5 {d.t' J'oos!á] ). alriso.pl.iiu oppo.i !i_

'ňl.r .cla (xoletin*á xo!lina)' l&!éks .a!ář'ó_54'' L4|hyf'š |lxifoIir' í.!. ňoi.ailsr' 
'ol}4el. 

t.ř,;tii:l-olla lJeň llvlPňslá čás|)' i ld}, ŇLlelé y€fuvafu dÍUFý lásaruji l oo
5/ Člsti 5Uňá!! l" Óaedt'oft)' lterá ř rovne, ooo sulallártrLy? vIivŤ.vlrvý L!é!.ný sÚálv a ce9ýý ].c ]rou Torm nerŠI E} <. dÍ_vP nlglěLo
'až po studl' No!!J^ l91. DoslÁL (le'_' jaho orvnÍ hoonott ČB!ý lsv lort.\tJ 7áoá.Lťňl lLh aercy.9lých Ú/mÍ' áre De, oríklaoů o lo;slrsl

ce.ki r.s jP budo!án pťev./né rýlan]' pod.ura} qtdnrle.. vilrreénéi Jt.iEt sjr'káLolr'i Ťmrfdni. \aa. !y-e.erl l'toqéoqlali.hér; ú.esuje ráref sl-od.é r gFm.foloqlck}n'BÁLAÍIA et á]' j.,j , Dodl@"éisl
!!l!a-Í čre.;.i á vi5!itné r'.lclo-ze.ěpisné.ráráhtel15|l\. Ť v atldill
BÁl Á-rÁ lc'2' \ýš"o\á cIeri tosl 70_600 mtr]' Nejvyg{í poloi''o!r.su paifí
do cH 7' jitl r ',' Ro.1Í gl'j2l.v 700-900 m' v" ';ŠEÍJ polaiúh l p;es
lo00 ř' ro.rl lsoleríá 5-7 vL. v itáÉl ar sll-dli dooě i.Ťrn. s@'.as]-
hováIa ďusra. Ý dalglch obo@lcň v.áh opél .óstalÓ Jz6Í Če$éno les.řogÍdleno' v Y._\ŤÝŤ' s'ole!I 7aČÍ_á lďJlnÍ kÓlÓ.'zace ! blÍzlostr teh-.l' zá1ožených pftzních h.ódo (napt.Prifrd.)' Lesnt pokrývka doďres 9řeva-žlje ..d zfrědělgkfu půdfu, která pátrí u &ělskéfi! výiobnífu typu hor-
9l'éňo hGpodéreai .Fbo tto- bLďnoríť9ro-ovEnm.

ceský les s. ]lš: oo s@se'lní.r oAlesl 2A., 27, ]ta a aastPtné l od
]rb jako Úzaí kvétnatých b!čin (3ubMtánn!.h, výjirečné rcntánníó) svý-.l tndixátor'. k!e|e p|eLFéle!'l v€ cluprné cercň.vá a2 @ hor{^el.o ylŠ€:
*l^o le* (Mlá-^I Ll''lo-lagio{]: v xátetl6la kolllÝ J<oU vlce .o7-
štřeny ftkonstrlkčni poóáčerÉ slÓiny, zč&ti pfeÉ.H Ýe vlhké l@ky.
WFenova.é 9ou..oni Dlrésv J9@ lolll.y nÉbo p.ho.kátlny vélglfuU. ni!'
kýn z.9tou!ďÍí ]Fc] a !ě' JsoU.nlrrnp 16.l ceno4 c.s"fu resa' bUč
všechny mbo álespoň něktelé' cirli ty lvoĎÍ vós€t.čni kmt.ast.

,i.h1cd hll!n:ch l':.cor;, s nt!hv.iJrli.l.:lstick\jni olÓ ú?dm' (po_
kr! jlŽ rclYiý Úv.delÝ Jai!.)j L'zaI.-F2riÓn 3 €!-F49io' 1subíÓn-
t: '' l''.'' : all|ssira- HÓlal-
l'n-s -á'óPcuJ :! _Loaic.ld 4| Ú" a' Lyg i-a-i'. ) hei.un' Pol'-
gonaIuÍ v9lt l.L ll. t|'1!
'.' . J t''''a' y'IDaíie. ll)ilú Lrsih'D '',o'p.

E!<-y'..i'.o-Plc.iÓ{ ar'''!'|6l..||lň s'icd.aúl, cela e'].ÓsLl' vlIlos', cřel.!elis li!io5'.'E.' Ťřr.t-
lal:: .vr)-d.o, ci'.1.rin alPi"a é i1aÁa3y^e

r'.Ti.'''.. B. tkI jo',ub.sČé{. l'' Bé l{l.'!'.5.oí5 1'l'.Pi-
nil .alý4Íiala. caldaaiaoa'.,Lio.- 3řa.Lvrl'.. ir-
co?edn1Á1o, ca.daria. Íl.lAosa- chr;sosÚ le-illd lppos{!ií'li':i cilca.d aIÚ\ad "]' ÁI4o-P;di)h'J Ál'l-
o^ gI'lliáo5.e 'Íť-q'' caIIa pdlls.řls, Lysiřaciia h.'o.{ň.}1.!l.l..ia slř'lhi.P!cris. ian!íc''l's pIal an l Í )|i,s.ýioLiÓ4 caá|aaé á i.ř.ioÍ ÍrJm' I c.Iitr
iarťynic\n' Dié^lr'5 s.Jkleři UFl'4l.!.ř '/doi n'"', 'cal,.\Ó\ t"sca.' PěI'g)^Ó-Í?ísél lo^' EilsÚň \ele.opl'yllar'ť'y.e".a nl'.'d .ěLter;' .o'3..' 

'n

2' ' Í|.hoV9tj t]r: zda
Cha..Lteris t ika(vě!'-ra jecnolvá..á' tVoaená hezolyly; Veg€tační stUpeň Šup!a'kcl]nnjj ÚzemÍ sri'lové: relai!Vně océa.ickéi krajina v t9lie'f! .lloch:!] p|dk1a.] ohUóý| zéňÉ.lěl9ky o!děláváné p1ocňy pieV)á-
daji naÚ pjŮ.NáBt ll9ú a rybnikú'
cťDlnU.jJcl Jdá jB
6*'oojc!,ý D.Úkrod| ÓťÉrlžrť olánl|oVýj záEd.é od P5bérovic hadce!

V .1t}ni Člsti .tfíbo1íty'
\r\lalr.!l č1o-itÓst| ]0 _ r50 n.
xlirát0LÓt]ickó ndnn,tý| ťoÍ]i sráŽky 6n0 ' 300 mi rcč.í izotema 3_8 oat

23' Ťepelské Ý !ČhÝ
ahn!akterislika(|étqn. Vice ndn] roŽnáňitál mE2ofyiy pfev1ádáJ1 'jak naÍ] te.-n!lvtr !lk nad oreoíytl/i veo3tačnÍ 5tUp.ň 5|orakÓl'nn' až sÚb_nlntan.í| rjzeni s.á:kÓvÚ vi.]e né|ě r.l3tivně kÓnťlnentál.':
t.e]iel'] krájjly l3ÓU zast!Úpeny 3Va:ité i proché částil
podklad aůzlÝ' vijinrč.ě á VŽáciě h!dcoVý ( s e r p e n r i n i t o v ý ) inccVu1kan!ckýl 'í.e féně ĎhUdi; zeněděl5ké i tesní ploČhy.
.ťlÚka !ybn iky.
!oDlňU.J Í.' úd.j€
6€olo9ický 

''Óújad: 
siliká!.Vé hornj.y, ňlavnú sta..horní biidlice' fyli_
t} á !01y' Óst.ÓvV spIi!lŮ a sfibolitů i s!]rv ttet!_
hor.i.h Vyvřetini,.l:''_' -leal''.l''rl' Ď00r Fl'ro" 7'l.21t4'dÓl' h.''!:,--Lo.car.r" rr,/!, 00 : 0 m: .-,-l r/orerna \ 3 !.

ýlde! zavlatdni Ý€ vé!ťtáČnin obdobl (|20-0) 0 -
(_60) ml tj' }, 1| 5! 7! 9' lo' ll (zÓe však
Údolni Íenoídn); zc€lá VýjineÓně cH 7 (p3k ĎaŽický
pÚ*lad]'

l'údy: h!inito'Disri1é'

li



l(yňŠp.lská VrchoVina

Kýětena Více oéně rornanitá' I!p.escntoVaná m€zo'ytyi Ve0é_
'Uprálo] _r' á7 5'lnoa'á1ríi ú7enl l")LoÝě

l . l d l l \ . é ' á o b 
' 

L l o ' . l'l1!l!'P o( ear ' lP\l _']jeí i rajl'\
ore.jlaá <'6'll'. le5al plo.n' l o'orh) 7eně
dělsky !bdě1á!ané.

KVětená Více néně !Órmanitá. nezofyty v nl přeVážUjí ják
aad rélrÓÍ\1\. lo' nad ÓreÓÍlll| \egeta.aí't.p'ř 5Uola!0_
1lnn| :, š'bňonLannl, Jzeí.l 5!"2!o.é 

'd]5t'''é 'edosrollo\é(relatiVně kÓ.trněntárni)! ie]jel terénU 5vaŽitý; pÓdlil5d
částo skalnatý a kánenitý' ! chudý; l€5y přeVládáJí nád Ób_
děláv aný i iás'tn' '

(!ěten3 Vloe néně jednoIVárná, ie2ofyty přev]ádají.ád ter-
nol\l! l Ó..'ll|\t \ !"róť1l '' 'p,'' -Uoroa!á_nlI P]'el
.l"l- ' .'"?'L.t oDd!]áJ 5elo"r'_aÓ.Ý ''adco.j\:1és\ ric

Ťou't;ská vrchovÍná

N'ele.d ].o1ot\Jlna' jl _e.o!.lvt 
'PoPi.ťJ I

\Luo€A š:bío-!ca:| '7en{ 5l"llo.A relaIl.1Á aáoD)l!o\é
(!eia't!Vně ocean1cké)i v re]'efu krajiny pieVládájí p1ocňé
Lllclv.ád '!a}_l;ň; t.lá 

'nĚ '1oU /caloU_
peny 1éŠ\, obdělá\áne plo.lr! j r\bnjly'
ŽtUtická parro.katina

(Větena r!zman!tá. ň.zoíýtý V n1 pr€v6ŽujÍ nad t€rnofytyI
oe' Lo'JLoli''l: L7cnl 5lJ}l'\ě lP]ot;.1ě

.éóo_l.l!"." ré]oll.nl 'o'.l P''á ri': \ 'Pl,''' ''1j'a\
pl..]jod !\á))1i '"l'n '"o Dl -l .FI DodlloÓ
dě1sky vyUŽjVáná půda 

' 
ldsní ptoclrv.

sV o jš 1.ská pa]ro!kati.á

Květená.ozmaniti' mez.íytv v íi přeV]:l]á.]Í n3d ternoÍyt-vt
.LoEtáL.i s' ':t '7"aj .'.ld!l\1ě '';:lo.ě
.";.s1á1"o.e j(]J|1' 'e ! '' l")''íU FlP_'1.._
j{ sváŽité te.ény.ad p1ochír]! p!dk1ad rilný; 1esnÍ !lÓ_
cny i Žeměděl5ky obdětáVa.é p]ochy.

clra.ak ter ] í i i k á

{větena léd.oiVá!.;]j tVaři ji ne?oíytV: vege1ačn1 stUIně
' o'' lá |:' |ó]d1:' 'j ó

dn<]á iov€ l!É1"lL. \ r"]jeÍJ \ld ''

' 
_ '!p'd_'áo qld'''Ót]

/,1o., , .-5r . ro lstt .Dro Lo o "

'Ů 
doU a lybn í ky '

l3

cP.Lo!L.lJ pcdl' j' qrJn't lÚ1J)'
Výš(ÓVá čienitost; 70 _ ]00 m

29' 0ÓUpov5ké V ťchy
cňarak!er i5tiká

9crá.ll 5'p1É '''prJl'l'..l .'.U'aoa!i '_| "Ž.'l ..c.'o'_' l;_]"t'!.4 nc.Už'cL'o\e 
'é'é|:!né 

.onLl.é' tl]_.]| |Lá 'ná . lP.trelJ 5!á)rtc' ooJr.io 1Pl'.o.jI lec' p|;;",;]; ;;; ;;"";"i_shy'obdě] áV anJ nI !lUťňamr'
0ÓplňUl Íc í UdJ rd
c.Óloelc\ oodhldal }feLirÓl-r l 'l!J l! .Óá/alLoidal rol'l : rUI)vitlo!j dlen' rost: 70 - 600 n.(]lralol.!'.}- .orot.: .ot' -rail} ( o __Boo -| _o!'_ loL_"Í!" s o

,ii'e''P l Óod ) "ct lndP. Z"']á-.i \e 'Po;ua]1Íf, bd'hl 0'( 20 "- .o0]: l l. 14Í L] ] _o 
l

cts 7 roŽd'1/ o! ' l! _ '

}0. J.5e.1ckÓ_!ako!nická plošiná
Cha.akte!istikal'ětP1a Je.'.ot!J!-Á' slo2-rá z -e7ofýtú:

Nra]l.\ pfP!až']i oloclé U.'4r} .6o í,ál_t!-lIchldý pod!)ad .rl'.!ň' le3' i 
'":'l"']ie_áii:ii 

''
a) Jeseni.ká ploši na

charákté!1stiká
xýětFrá Jeon' r.cl1a' tr!i' l_ lc/Ólylý|
9Úono.ránnl plevládl náo s'praloli1r.mI Ul;_l s_ár.o!É lPl._

oroL.rý leLé1 podl.l"d '_Ud;I uosto.neny ]é,'i plo(rl l Že_eoPl5./ obděléÝá.á p1dá'
0oplňUjÍcJ 

'i 
d.]je

cco!o9'(l' pod(]aoI grfl!Ó.r d grá.od'oL'.Ó!i' dá'é pLe\áfio.lc^é !''rjtt 3p 5oillrÓ!;ml 'lo7.drl: ňa'ě zá9toLoen!
_ }dlboF\e sPolÉ'|\ p'_tl'é a l,lo''l'v!Šk0!1 ťle|ilor!| '}0 - 600 n'.h.b_ hl"bÓ.P /J.'z;Utá UooLl 'odn. .

(1.-a1olor_cle rÓdaoL\ l roia^ .rlt.Ý Á\o - .oo h; Loc-' lro'e''J... "': lÍoe. 
'a!lJ?"-| !; \"o"taé' ." ÓbÚo' i(}20 0) 0 - ( 60) *' ttt l, tĎ t"i:ň"e"l_.-

MÍ tl).
b) Rakovni cká kot 1Ína

cha.ákté.l sti k:
x.ěle'á.Jronol!ál.c. t!.le1j heloÍ'!t| !pg!réL.: s|''né/
tIý-ě konLi Flrdlni 

","'.l.l ór"" '"'utý.r! ? oruoádllrJ.' podhl"o.-;d' ! 
'!.n:i ,eaěda)3L! obd.ld! lr'l plo.r}'



2\

sedmi 5tÓteti klajl.a z.rvu ?31e5ňiL]. Írii'i1zi !.!JLi ]||'.fii \ jr
na hisl.rlĚké Fjč1ná]e ). stoietif (.árt..rĎ]. kt.l ! ii. ! lLl'_i]' l|.'
.Pr' dosdhut. ,
sousedllD rk..sim 5 !iijmkÚu Ž' a ]ll lRlitil1 mal. iL'.ljj, ná ,]i/.V
ělši.ň púdé.h bez]e$j r'ah.rkJtirJ, ro !.'r1 .laldi!-h púÓaLjlr/h1J?i. rl

' 
ťl lcrirh roLnl1l l

>r, - qrr^trec, .,. "rrr t"..rn' !o p.*' re ,;,t
íoubťJl 3lDrovt.Í ]cÉs vétšlr.u t)ofuvé monokulaurv]. ll. l].ťliii|u.
stal*ovslú á Pť€t..i !l jsoÚ Žakl,.šL.nv v ..k-n51nJkani qDoboa..j.kd J
Fé mlé ost..vy acidolilnjcn ř{řýr ni:tÍ.lr jololr (aciíofi1.l jťdlr\
Š p_l*\: . !'\'.P]'. ].]l Fl ;rljo/ýr '':" l ' 

.

tech neFójdffi- V ul'Žšlm okoli P]Ztrť i4 ullltnÓV3Ly na 1iživnajšÍcn
ooÚkladech i hab.ov€ a tcllsilfu' ÚÓ,b!a9Y' zthéd. Vi.. i|p: f;!3rslo_
pšenirnú' aep._jérný' b.ářňo.."Í)!_pnrdný' &tltnJ mát; Ža.iÓupeny'

8tavnl cenótatÓnv 3 vý.:ďněišiňi d!ÚňÝ: cd.'io' }ar!li
o @.r.o_q.'"itlo}i, .ciÚ! ť._:'' .ór." l.d ' 'r'T' _''o l"5 ! lrT'
Vých á olj9tÓvtc- ' plJtlÓ.irh \o'l"r'-. -'\ ' 0. 

^Á|rEÝ:cuh 
re-.-

skd, tefc, ň.arcqa. P.qaeIid p.ah!|ÍI:fa. Rasd aallIca'n. irld,i I' l l, caaié,ýl a gl )4a4k, r 1 l i b.adul d' ý\l aal i s'
Do L.r |' i ] 1 d a|b4' so.5L5 l o'ňia.l ll. c. - a^ i rň 5 lnauliew..5.ř.].!l. !i'.lo.!.' !.llyllis kIJ-.t, peAc.)é',r ó.týaťiá'Vin...oricL' \i.'hdha.i., vtcio édssqbi.o,ft l:l'' U !' ''' 'F.s lcéa ar. lrys l i Ro 9Ub"D' ff ! lLrs l tí., 7 ae s iýa .rs l. d.'ř'
\.q!é ťÁo íhď! dť!\ů héj].ich. ('éle -e ','J /p| |.'d|3 d'.ér..!r'c.nlllo í9.''d{i;.;r_q4.ť.i.t 9 o'Jo\l'_ á lell!l.i;or'
ná errráúlch 3l il^Jto'ir !!ďl 

'o 
ch' ch.a.b{lrs.I'.slřls.Étíc. h.Ýbac.., t P.,..ded,ň .?ao'eli,hr' P}15clita v;._!'li' !"r't.n.li!' coř.f .Ýic.Ioř!' 1J' \'.l'r Lin e.a bo-r..l i. U oreši. dNh.tn"_

Vltlé á stinné erozni rýhy Y p..l3Íól!U a FerfiU' rohĚŽ t lésňi
plllhy pob1iŽ práŘjni5.k Mji iÍldikác' J.dIin; ná!r- 5.'i.!l. .!.Ó-poé.' c.lili loaodifolik l'5! p_á-'rl4J ra p'r_:h.a Ýoo
!.!bmýnÍ o.óIJo' -úli 1e.del_l ! láq.]l.lrj .l/ ''ll''\Á Pt al'
l.oB|/c\ a} \ r1..|'.ne.tP7ln. 3.tclio. 7b.sc.{!i5.pl' Ó!l.._.Éfj k přcÉoÚotdm I}:clinistj . nJ!l' U Hůi"}. cr".'o.1' 3ol.':"
' 

ofuhv Bel!la řt4.s.é'5, Pi,ks .)lha!é..' Eliopio.ýF ýé-
4i'él!ň, Ťti.tteIil .|toPa.e' lrecriaí'a u1i4i,o'uh a v'
o|y.o.et, !y.op.dl. l l. lÁa{de l a, ?layhchos po ?. a'Ibe'
Ťti.|1op\oÝlň .lDinu á1.)'

ejesnt sloreiemt{a Ball.cLio' ílíir.n!'s: h.alnr q/ 
.

nadofr {ljrL.v..
Pkol.'idio' e.urdinéca.| hlavně tže. R.dtluz. ó uhlava'
8}b.léne Ívt@edlv IPo rcÚíÓÁ .ul r' ibi. ic'ni x| NrňbLa.a

elb.' Nyř'}otd.s p.lLara' o.ŘLhíon .4ýali.a.la: 3blofus
hb.l latí5' Jlt t tol.l io'. Nato.vr.rio' íl4v.5..h'it. Bi-
d.ňtion !Ílmř!tlll El.tin.5p'ól''' té' €! .lŠ1{..lř'ř.
col..irlB .lD.ili5' lrřnos.řis ii'iioI F.diola li|oidés,
Pol''.h!h ni!. r]'l poble.n! .alfuťy I vlřý. louhy rhlátnefioI(_
iiÓx, cdlt!io')| druhy !ělalnd .€di!€ť.nčni vůči oloil Ín okresn{.
? ÚllrÚ í.c.hllan.lId a'p.re, ]"nýs aďtiíIoř!'. !..q3
!l i'i'Ó.&Š, col.hl.Ú .u l'Md l c, íl.aI i.t!6 lt.id!' ár' tÍ&..o-^itid .pe/e Ň osnov.ň !l9:lt'cn '"b!:c"t']j' 0l óo-
.y,.pho.,. cérÉ..,', r9!oŠtit t!řl.l4' 

^lla 
caiyaphyl-

l,a, rilago lulcrc..,, ri.llcl''Éfi er.;eriÚ' c\ónaÝilla
i,n..a. ipaÝ''ld 'oti.onir' 

yhlpi. y^fos' v. bÝon6iÍlés'
Ao.l.lia .ř.cra' P.l.oÝllaoia p.élil.td' venl.Á.Ia dyb'.'
'ýiíoli'n 

.!ři.llň' thyws 3.lpyllAň.'r' {a''r5.iíol ivs,



Bř.ni.'..jlrÉ \e.oťilni ] sub:dl.tnťm.i tlá!.iky] D: l/rve'o_
c\] aó 2f )l' a..s' Aef í l Óaia e'1rur.? :a.''o\p 4''ar.l io'
Pl' l-u 1 p. I eoI té s' 

^htléřic'.- 
l i l io4o' séJ!ř reí Iólkr',

Íesý:a lb?lcola, Bo.L!loc|']Ja 1s.iaé-u-' c.hlautaa
caučalio. l.pp\lae a onapodiÓ,.caxa'ii (i.aqn.): 0l

LaLl'yfus uael.9!s, FaIcat.a ýýlla.ís' *claap'.Áh atýc4-
.řo{ti!h.j' !' PolňL Jr.d!Ý '.__{f é'l. í s.dlň

t.iápkih s'.' (5' purřctosceís}.
b] xoÚbská kd t 1iná

Cha.akteristika
Kýétena jednotYárnj. 91Óaéná Ž meŽofitů; ve!etáčni stÚp.é
5!proko]ínni až 5ubmof,tá.ni; úzéňl ! retativně sráŽl!oÝě
nadbýikÓVé (: !B!átivně Óde'nt.ké)l relief krajiny s pi€V3_
hou p]oché složky n3d sVáŽ!tÓU; pÓdkLad ýice chUdý neŽ živ_
ný] za5toupeny l€sn1 o1ochy 1plochy Žemědélsky obhospodaio_

DoPrňUjíci úda je
Iento plošné velni narý lyto!€Ólrlafický podÓkrÓs je výbŮžkň ly_

togeoo.állckého ÚzemÍ zo$hujíc'ho k f,ám u e soušednÍlro Bav..si<a /NsR/'
kde ná ch...kter kotinn'ho veqeiačň'ho 9tup^ě.
6e.Lo9ický podklad; v Čechách am'ibollly, dío.'ty áŽ gábra' podružně

téŽ svoly a oEnityi Ý údollch potÓkd j. geologi.-
ký podklad pĎekryť čtv.toňomtňi stě.ky a hlinání.

6eÓM.fÓlogi.ká cha.akt€listika: m naš@ úzen1 je to mímě zvlnéná
kotlina horniho iďu říčky (ouby
/che/ až .a .ozvad.jc' ve Vš.lubskén
pÍúsmyku (pro.tdť NÓvý (lÍčÓÝ-6!úd€k);
naÓroíské Výšky 422 _ 510 m n. í- ' Vy-
jl-el'é ér \(d n ''l]lhároloqicLe roo'o\: roČaj sr;:!ý 

'oo'soo 
m: loÚ l LzDlFría 6_7 

Uc:

l'lŤ4ouT7.

xÝótena !oznanitá' nezoíytý v ní pťevládalj nad terno!yty;
veoetačni stÚpeň 5!p.akolinnl přeVaŽuje nad 5Ubnoniánnínj
úreňÍ rel3tiýně 3lážkově nedoslatkové (.élátivně kÓntin€n-
tálnj)! .etref krajiny svaŽitý! podkrad Čd5tÓ 3kálnátýi
Vide clrUdý.eŽ1i živný;1esy pťevaŽUji nad zenědělsky Óbdě-
I ávanýni ploch3ni.

GeolÓqický podktad: ptekambli.ké bť'd1ícé á spility' kadbriln a oldo_
vik s por'yclty' po.ťyly a diabáŽy'

Výšková členitost: ?0 _ 600 n' (čeiné elr.lÓpy skalních výcnozo, suti
é /Jl l. L'icts Úí'oll - oe.o !1 á jFllc1plitoků\'^

()'-á!oloalLýÉ hod.ol}: 0!00 m: rÓ.ni 
'7otelíá 

6_q !c:
Ml !1.

PúdyI iílovito hlinité, h.ěd.zen! (čas!o .anke. á sutový ň.|ér)'
}J.0ranžovský hvoŽd

cňárakte!i5tika
Květdná.oznanitá' nezofvly v ÓÍ pteV1áóaji nad ternofytyj
v'qetlČní stÚpné sUp.akolinni a 5ubmontánn1i územi : .elá-
t!!|é slárkové nedDstatkové (: ť-"latlVné kont!nentálni)l

't2.

.:r.:.ť k:r]inl 5\J.li lJt pldkirr rpr]itÓ!Ý a !Illt]olltlckýi
ltr.ni rrLJ.h' p i . V J : U ] i . á a : F m ] . t] i j ( ; n l .

C.'.l ]ljk\' oLjll] j] bl7l.tré ho.ni1v (splLLty' JnlibdiLt!, Vzacna 
'3brJ).VtiL.!1 :L..rrostr 150 600 n.(llmJt.].qiljk! holnút!: Í]an1 l.-]:t! 60n B0o m; r!a|' izotema 

'-' 
.!|

rll/a4.

ivĎt-"n. jeJn!t!alná' týo.í .ji $PzDtýtyi VegeiačnÍ stÚp.Ós!Lno.tá.r i pieV1adá na.J 5uo.ikolinnin í nad ncntánnin: úl._íi: rel'trVnĚ 5ráŽkoVě |edost:lko!é (1 .e!átL!|ě kontin€n_tálni]; k.aJina V reliefU Še .rud.jj zJstÓLpsív lesni i zemědéL511e plÓ.hV.

Gr.]09j]1i pldk1aÚ: j11dr. ú,ín! arlové; severíí.k.a] z p.ekJmblLclý.lr
l. ,.......\oL l. \Fo .

(]rmatclcaLcké llodnnty: roČn' s.jŽkt 600 3oo (loo0) m! ť!ční izole.má(5)6-'oc; liŤ ), l' 
'' 

ále i ÍÍ 7| ÝyjÍmÓčně
v ÓklaJové Ďásli aH 7'

e/o.'l\ o -'"/''li 3o tél o_
! ., . ,"."" d.. . o.o, ir".r. u7".j
]e rLjžnoýó ťelativně ko.t!ne.tální ! s .eliefeí V němŽ sValry Fi_éVLád3jÍ naLr ]r1Ó.ňý ! čáslíii pÓdklad rdz.ýí 2ást.up€-Iy le5ni l zeoědéllké pr1chý'
á) l]Óloub^J!ske Podb.d5ko

cFl I ak t_"r i s} j!á
Xvét-".a .Óznán]tá. repres.ntova|á mezolvlyj ve9etaani 3tupně'L0.'. 'll. '' '_'.n" si./'o'é."dot1tL .:.rélá-t'.e ll'('rP'_'dl . i v rP lelu lrdli'J' o.P\ldd' Í _'á: ; L: !od_'r lo_Í'l] li 7d\_oup"'\ l" ''j j '-.) á .]bai' 

' 
'

0op1ňujÍ.i údá Jc
Géologický 

'Óóklád: 
hÓlniný ornovjku V selE.nÍ čjst' (R3deč. oko]i Ro'
kyca. a celrÓ!ic]l; dál. hÓlň'ny ko'Ťh.i3 a na jjlro'
lÁo14f. '':' ' l rl '''Drl'." D lo.:'e'

Vi4k.lá č]enLtÓst' l50 - }oL-lm'/l,fa o..qj1. 1rr/\\ tlo ooo-o5o m
"'0 

'i MI '' 
ř, re'" I v' 'o

Půdy: hllnjtd-p'lčlté. hn_ó.lozen'

NÓ.aaóov:ck; oaho!k.trna

KVětena j.dnotV;1.ná, tvDli ]i nezÓaytyt veqet]čni stUpeň 5U'
Ó. '' 'li1_'I iz"r' 'P ..á 'o' r.lJt''aó .oiLr.._r''''l ' teI'Úl' rť. Ó'"\,''l. plo'' Ul''|'



9r3nodi!riiovýl '.5tLu!..i 
r!i|.Úijké n1|.ht. 1c!] i iýL.ll] '

l)o'1ňU j iĎ i úo] Je
oe.lolický pÓÚk]id: q.anÓai.lit-
\,ýšk.ýá členitost: l0 l90'i'
xlimálrlDoicke hoonoly: tořni 5lj]lv 55c'd0! 4'. ivy]inPínĚ ť 6i' [].i

ťo;ňl 1r.1r.íi ú'B Il !lI l, J}e lé) Ml 
' 

lPb'
}lI ll. v!rimeÓnÉ |4I J.

Púdy; hnědozm' lehha ri3.ito'h]inlié.

chB.akra. istiká
(vět€na jednotválná. tVor.na m8:Ji}Lyl Veqetaani 91|p9n
.Uprakolinni' Vzj.né s!bnonij.ír l ú 2 . l' . e 1 i r i Ý l i . . á :] k ! _

Ýě n€dostá!kÓVé (.e1atiVně r.Ittne.t:]1.i)| V reii9lÚ zIa-
jiny 9rochý plDfir pieVLód5 nau 5Vjžiti ; podklad !.ánD-
dioritDvÝ; zemědÉLjke pLDch! 9. .Iiidaji s l'rl ] ry1]ňi'! '

h-r Horitdovtcko
Chdra!te.l r tika
Kvě!ei. je'lnoivárná! zaEtoloenj moznfytyi !e]].ťačni 3iU'
9ei] 5Upťakolin.íi územ1 9|jlkd!ě leLaiiVné nédortJtkÓÝé
lellti.Íré {onl_ '''"''.'l ' r'll.' ' k.d/: ! ÓL '.ré 'ál_plÉ/l.dajl aad 

'','l','lI 
o l''ád ''ó'4'lorl!J.iI lrrF"''

sky obděláVáné ploclry l l.r}' 3 vŽácnč rybÍ íky '
]7. šÚmaVsk.-noVohladské podhúř i

ch'r.nte.ist'ká
(Větena je 

'oznanitó' 
oeŽÓlyIy pťeýládali nád l.rnoly!ý i írco-

lýtV: vedeiaČnj 5tupťn lup.alio1!Íj i aŽ s!1rnonlán.i' zíÍdka n.n'
tánní; úrén1 le t.ážkÓVě.elátiVně (onttňe.tálnÍ; V !.liĚfU
kIajrny sVáŽjtý térén piÉvaŽU]e.3ó plochý i o'.tjemri F.dk)!d
je ťůzno.odý; .as!oUpe.v }esý i zeněděl9ky obdětáýané Dlrch!.
e) Horn I Paotav i

chatakt€.ist1ká
kvěiená l.znaniiá' nezofyty v n1 ptev1ádaji jak n.n te. Ufý
ty' ták nad Ór€olyty: roŽsah veqÉláčn{.h stupň0 sUpťako1innÍ
a2 sÚbmontánnÍ t úzeň' .elatlvné 5rážkoVě nedost!tkolé (rota
t'vně kÓntinéntá1n1)l kr.jina ý le1!éíU 3Ý3žitá: p!tlklal
!0znÓ.odý' čá5tÓ slra]n.ťý; resrt plÓchy pieVládaji.ad kúlti-

Doplňujicí údáje
ceologlcký pÓď(rad: sllikátové homint'. fuly; drÓbná Vlo'ky vgp.n.ů'

PllJlJ á Jíf'oolltůt )sru !o ostlnL. u _r.l_.
2i^otá' Bďd.sic 

' 
i.iéná U ť'lLic'

VýšLová člffiťost: l'0 - 600 ň' (chaťakteristický ddol.i lenmn .e
stmýni svahy, VýchoŽy skár' k.'ennýní fuři - kalo-
noJi|. (doli 0laýy á je)(. oflr'}j\'

íliEtoLogi!'é hodno'}. loanL cr1tk\ 600_quo mI rocnj l?olÉrm' 5-3 LI
r11 ], Ct 7.

b) sUšicko'hoťažěovické vépence
chárákte.istika
xvět.ná loznanitá' nezofyty pťev1Ádaj' nád telnofytyi ve9e_
táč.í stupeň sÚprakÓl1ňnl pfevaŽ!j€ n.d 5UbDo tánn1nl Úze]Íi
lelativně s.jžkově ned09tatkové (.elativně kontlÓentá1rj):

|']l']l l.lj]:! tVj:! 5v|,:]Li] ilýj!!: p.l2)r; l.j|ii|r! za_
r iJLtr /!!J.i .!..hr.

!.!j1,j(:i;J)jc
'l'ar1:']] r: l:li j: l'0 - ]a0 Í'
r1]|ii ,;:..i i)úí]itv: .l)Čl; sc;jž[r !:0_.]i] r: alhi ]a_tJ|j|á

ó ]_3 !i]; lil 5, 1!i j, !i ;]'
cr lri,.d LJti v.ror rc:

Lrr"fr( ir. r .:r: ir.r:
llět.:ii l']7ciiij' 

'l]7crÁ 'l Fe7.i!1ůi 'ť!:tl;.': +1],ať1 !ll]_{ií]''j ll| !|.ú] .Ólrli!né s.iŽLÚl,j ncd.j't]l['! j l.'1Ji':V.i!
lJii:no iJj lj]l l\iájln1 V .ElieťU 5\3.!i|;l pIcklJJ v;Í]r!liI
'!jt.l'c']' lds'i l zIné.]ěl]kI DtlhÓ.!'.]aa)!Jn; llt.hý'
0.n] ňlIj i. i !ÓJ.JJ
'llši Ná :]. r1.9t: L!i] ]00 

'|'i(Li!ri.]{j]:ťkó !]1r.r) m']5Í s.á:L!];1o-:oo m| .cóij iŽítÚ.ma 6 ;Íjai
|,ll J. iVvjn{ť,l .H;]'

'ij i o L \,irrra ! rciir)i! i

ci3. rk térl: il !.i '
[?n:e ]J lel'.IvJ.rd' zasto!'c.r Í!l!rai|!]
sLtlákilii.i'!!ý!'].j: ;ai 5u5montá.ni i jjze ! s:i:!n!ě ré]1_(|ť]atiVnĚ lcitlíť tjtna\i v rel]efU x.a'
)r.} 5Ýoži!é LitJal| !iaýla.l3ií nan D].jl]'nii podkiJó.rU]]lýj
2ťiÉjě]JIy oodrl;!ó:t] íjl.c|ry i ]c9n' p1!]in''
ť.pl.uiici ú!a g
GŤro.]j.r{.: p.oklJl| ýrvái.é rÚly s nalini r1.Žkafii jjni]j1. h.ťni.]

v ]'7|! tls:i :]tr;].].vÍ]lr liba:9l l:ro..]i..]1ů
!1iťc.íj_"rkai1 p1 ]|.l]!',;ýtl..]'i il9 j |ost; 

'l] 
' Jco 4.

K]h.!!.]L._!].|á ho.l.ol\ |..] í 5ri:k? iaÍ]_)ill, ]Í: ..a1l i-t.rŤa 
'_] 

o:;
ut i, 7. J.

j:i:-;aň L]]Á;. n i. i

l)h. r ]i a€: l jti! j
rró!€.. jl.lÚ!ljr.]j] ŽaŠt]ÚFe.V V.i fi..'.lytv i olrofyryi .oz

.j ň' .-''- '' ||ilrá' 
'|_ ri' L/ón _ Íe_r!,! ,t rro,, L-. , .r):/f,

Ir.]in! píeVa:lli sV]\} n.d ol.cňými ]t!:l'| !onk1ad.hUdý,.dgctl..!j: ]esý pr!!ládaji .id kuI!irJvlnými pl.choni'
Dorrlň]]j1c' ú.i.j'-
6E.l!njcký ljot]k1idI slllkát.vé hu!l!iY (íJljrl1' .JlÝ, íýlity)| ýy]ÍnEčněíie!ih{oí vÚli(l.ily'
!ý&ťýn:1.']r1l];rI t a,]ski 5tll.iJ al 6]ja i ltjl]t1ýrLho r:zÍ]iiJl níňÓ.ni

pLolÍj! ('i' 3e k sč\er..á..au sýniu']e pnvLovtÉj k jl'
ho!ýchonÚ 5p..l.jji i(. Il ' pÉL<řD-

. ]:' !Ó'.o'.." ]otlI ot:''ťl'e
ilo!{ná l.b c.
cij lj' |' vyjííeťl]á cl] 7.

'{rdV: ltarkivliÉ aŽ kanÉnlté.



V p..]ila'i'| cll.ír.ci]jIj.l] [.1'jq;: l ť 'jl\i :a(r,Lir!/ }] |ó]
U!!)']cno: '!'.... .]nÓ! \Illtrtr zrci:,!Í'i o!.cÚÍi ja' L 'lLri i!|'lJr.v
ýtml!cL3 z p..L]st] tú':Úl ].dl-" a Í'3r! lrí]j vÚiii ti.: l] Ó.5ll:.lV i p.'
cósty sfi.ku.'' Íi| bYl 5| réié Ž3cr\c..5tlv p...l l'' \rc.,p.i.r) rdly'

oah.n lvcÍlcniho JiLl.Li do,])Ó 13 pi.vj:.ttDiťdL: l...oLú 1r l
l' l' j!irÓ!;'a_hr \ ''..'' 1 J.'' !ó:Ló
|.'doi É'-!Ó |UÉl1-L/a.''"'l n' '''rl'' L.]''! ''L.PL
'i 

nalé jihlzálddni aásti nenÍ rjÓ:ld p!1kcŽ]!i po|ÓllŮ ixt zíer.lné

Po odstro.ěnj ci.vnÍ lŤ]olv z rléV.5t.V]n'.h šfi.čil. bý]o na vznik
lých holinách z?pÓaltÓ 5 ýýs.dboll no\i'i njnr]r]nl.h porrstn' VysJroýány
jšÓU dllhy daevin lnildv 1Čizj inl..dLkD.ria ! nich,! se 

'ltedp.k]ádá,Že !d.-lšin n€aiiznivý llivům budÓu.oolJ\at' zj.ov-.ň je p.o!ádě.Ó
@hranné zálesnolini, kte!é má !3br.jílI Erou ri! úČi.kún na p']du-

Jpové po{]k!ádv . rozs3h! .o!éh. z'I89.éni á jÉňÓ d.!ir.!é s|ladDé
ne]so.. oos.. \
'oion.l_.\. '.i",'' 'D''\n p|.F'Pocl tf!''á''l ' '_
ňák csc':ln lltt'/' Přioojené orocPntu.}ni údaie jsou h.uěÝn odháden
dnéšnjho omĎ.! 7astoloéni ]ednot1L!ých drÚňů.

x!Út.nl .]ednolÝá..d, frez.fyt' v r1 př?Vlá.loj! f,!.l o!cotyty;
ťou s]h Vel8tlaniťll 9!]pňú.Úbmontán|Í oŽ nontjnnii V reliefU
k.3.]iIY p.ÉVa;Uje 5VáŽity t.rÉÓ nJd p!ociri ; oodk1ad cnUdý;

6.0lnqický podk1adl p.ékámbr'.ké bt'd]ice, kaňb.ické lil'kJtove hor.i.yj
(pískovce' 5repence, Dtid1!.e á .j.].

ViškÚVá ÓlenitJst: L90 _ Joo m'
{irňatotogi.ké hodno!!: ročni s.ážky 3'o 

'o! 
mi .oč.j izolermá 5_6 Ócj

cHTahI].

(ýět'éna j.dnotVáťná' j5o! V ! zástoUpeny ne:ofytY i ore3fytyl
.oz5ah Vco9táčntch stUpň,1 montálrnÍdh aŽ sÚplanontánnÍclr (5 fy-
t'ceňo.ani 3jhálpinskin!] přťVládj nád sÚbíontá.nimii Úze{'
Jé sráii\ŮVó v1.e najě ťe1at!!nÉ Ó..anic!éi v lérief! k.ajiny
s. Vy9kt1Ú]I p].áně I5Vá!!!é téré.y; podklad chUdý' resy.

G€otoqlcký podkl3'l: !..n!toÝý a q.a.odioritový se ýzájemlni píeohody á
vrožkáhl jiný.h hoLnin'

!ýšková ě]enitost: l50 - 6c0 m'
Klrúatolooiďé hod.oty: průřě.nó.oč|r s.ážky v j'hovýchodnÍ části

od 700 m' V severozáp.Ílní a stted.I éásti až
lboo Ti ;o"rI i/o'e;é l.' o - í.l 0c. 

' !orlr-
ré hoL1l !l(r!} i aad o __; cl |' o' éá'tPara
c| 7' v éá5t1 kotliny ňornl V1táV! i MŤ ]'

(Větena jednoťVárná. zastoUpény fi€zÓÍyty í oreolytyl .o2-
sah Veqetaéních stUoňÚ no.tánnÍ až sÚor3mdntánni ptevláda
nad 5J..no]t.jnniij úzenÍ 3láŽkově .€1.tivně n3dbytkoýé (.._
tal!Vnó ÓceániČké]! L.á.jina s te.ény 5važitýn!; podklad
Óhudýi 1e6ní otoclLy přeVáŽUjl nad kUltiýoVanýnt'

|(Vě!éná JednÓtvá.ná' zástoÚpeny v.í nezofyty Í o.Eofyty;
.oŽ.ah v€o€tačn1.h 5tÚpňn fiontánnÍ ó' sUpťánÓntánňí; úŽá'
ní s.ážkové ná.lbytkové (re1ativ.ě oceánické)i v.eliefu
k.ájiny plo.hé ěásti př.važuJ' nád sVaŽitýni i !odklád chU-
dý' rdšeliništnli le3nl pl.Óhý pfeVládajÍ n3d kultivova_

(větená.j€dnÓtýá.ná' m.Žofyty v ni pteVaŽUJ1 nad Ó.óoíyty;
íontánni ve9.táční stupen pťeýtádá.ad sUbf,ontán|1ni v lé-
li€lU l.a']i.Y sváňy; podklad chudýt re!y.

VúškoVJ Ěteritost: r50 _ ]00 f,.
.llu!oloq_L'. rodnol': roo'. sLiŽ{ý 

'00-o00 
Ťl roa'l l1ol"md(!'j'Ló"c: ťH 7.

I

rl

lil

sofLýs aéqp.tia L'
Pr..a prnt.{. Enutrn

r{hxr conlo. !a LouDorr

Pí'!. řot{nda'o Lttrl(
!.rir d..i&. "1.'.
P7cca @tian4 (t1lLL' )Bn]Íl. .
Pin!5 í l.rt l l3 JAl'l'-
.lr!r tor.i.nsisllrP .?LCL . . . . .

:. oficielni ýýsádb.vá sěs ' .

Ná devastÓVáné p!trhy (holÍny) sé pa'ťozenou sukces' šiři i tátÓny
losrlrn lofev-Ž-é Jé r'lF]Ai:n poaíi +"-' >cFÓpr/ 

'Ít'x. ..,hráa. dl.h' calaňoqto'a|. yilloaa _r'\t' , ''_' a D._
.éioňp.ia tl.,@sa '_.' IR!l' v.t.1pllc' 'D."á|ll á n"std oofostt'
lsoÚ ot.lazkou. llerá lďp]i\Uje Výsadbu dfe!'n'

zálesňovánl hcl1n j. v podstaté .ozsáhrýB Výsádhovýň po]iusm' Jeňo
vi9le.t\l _ klaďé čl :áoJrné . bude rc}-o hld)f,n''' Fl'o'
9tsté!Ý. (tEÍé l fu!'ch poro9lech. vg Zdl]r(ř tplÍ?_l!).n ooúln\..F
.. záčln.iÍ vyttáret' lcÓu leor.c Ýe

kvě'ena Jédrotýá.'|á' ne7of'tl . ni ofe!42''r.dd "PolÝtv:
rÓ.3áh veqe'acnlca !tLpaů \lbno'tánti d! nonliÍnl: j.cni re_
lJtIÝné 9rá!Lově nddov'lo'a (relaLl!re ocec' lLL.)t ! reliefU
kla]iňy prev]ádajÍ sv3lité óástr n3Ú prochýml; pDdktad .hUdý,
ró:e1ln1ý: le".l oloLh' p.. a'Uji nJo iJl!l.''cn\]''

G.olooiaký ood(rad: lvrda 9Llí!átové ho..jny (gráíit a .uly s. ýzá]mnýni
paechÓdv. eíibÓlity ýzacné)| Vy]irečně třotiňolni
v']lkanirv a Ósl.ůVkv se.pentnritú'

výšková člhitost: ]0 ' J00 ň-
x]inai.looické lehotY: ločnl

]"'á
.IJlLv L50) 300_1000 m: ločni lzotermJ
UŽ.mL l'5 ]ť_ olraicvich ťJ:tj 

'-h 
Uc:

ÚŽÉňi pátti Íh m 7' okrajg do MÍ }.

?7



ceoqraÍichJ pozicť čf sŘos I.ýehs!a'

o''..hvtléú ao) _-
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irs.s6 s7 s.c
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! r: !i !! 1!.: Mi.!:r
l PiPh]ťa !É l]tlL]'::.1 :' l0l1.

E\: /8EJiri.! )iLr.l!iir
pl ani. i r plr.r. ! .i7t,r

..,prJc.l t inrs surritrltn ri

nrit I rr i
5!pťln..i,jnni s 1i. ji , r,/

sLjlr.rLpi.]i,']L:t]

2' FýtoqPrnrati.ké nn1i9!i
E(l /|E )ll\]. r -r! Íi. LrsB'/

cňarákter!.;lky f y t.oeoa. aí L.k'.5 rbI29 ii

IriilalYl!!]]! (Ťher opnytiČ!n)' l
' Je to ob1a5j eltrazcnálIi tepjomilnj !rj9dtáíj. a kVétený
{laeváŽně sÚbme!idionálníhn vcqe t. én j ho te+oeritnílro
pá9ma' zaÚ.]imajic1 ú:.ni přeVáŽra čá5ti p1aňá.IihÓ J koLin.iho
stUpně (zlátnikův VÉ9.!ač.l 5lup'éň l' a převážná iá;| ?' 3tupné].
5én patři stá.Óside1nl o!li5t, kde došl. od.eo1irU k t.!'lén'
o llť''"':, d

.je tu jJťeVaha n9lesnÍch fyioce.oJ s dr r|rv sUbme.idlo.jlníh. pás'
a, přev3ha poln'ch kuLlu., z3.hDvaly se z,]. Z!t!1v \erot.. niíjh

!rr.,'a;ra l, o!. bJ_. '_" ..'. " ,l'
/ le: r r r :o.e. /
íl.ýcň doub.3v pr1 sduč3ál é áblElo! k1ln3!Ďvý]:r býii. ý léni

prosto!Ú' !UŽn'mi pclonáni plinj.niho 51.)ié Ó.lio p.itékaji !Ét.
šÍ í9kv (pobtežní sp!ldř.nsr!3 3v.:Ú š.!.cioÍ fI!ýiqlills, sp!'
]ele|_'.d.r'\ 'e s'J/' }odřo.l4rr!io'' ' ].'_'].ch l ''Ú sdl iciol alba.; ulňeniol !'' L 'cLr p _'

0o télÓ oblastl nál€'i 2cměJé1ský výrobn1 typ kInualůiý. ršp'i5ký
(z větŠÍ č;5tir, na pÓl1.h l|- čJsťo pěsruje le]P.Ino...jmé']a
''o_ il, Í".-' n' cP'i tJ\o'a qq.ř.io4 prb.s.e{r |-,''. 1er., .Ataní on
s4n4liÍ.i' Fé!l'.io{ ýdl.Bia.a.' ca'éa1i04 lapplteé a'áar'u'I e '
ocÓiotdié^ dcatLhii' l''nico-5..a!io', Eť.4řÓsriJion ' ."'ol. !d
L;.' pl51U (cotv'.p|Órioh, xodl."io' 91dAcae] ' ' ) f'ta; cP'o/.
|.áo.5clřrioň ;Ťiiiňl' Ť}éřo-5aIlcořhioň, Prcclhellioh liňos'd.
5.orzon.io_J l{.io| 4.útrlii], scn.cíoá f lt'i.lllis, ulřánloÍ

.lbd., Hretocna.lLí.n, c} i'io| vG{o5i.
5. '.'' '''r; .'3''.|r!'' . t .'lí.1 : c .|

s.l'oéh.lkň |l'1ri.e'ri5 .0 r ','o' sé.I€.ió!r' ,|'-ihos4. P1 vuPjr
50lj L"al ao lo:' 5 )('r. cladíh -.risclJ_ íd.l'e l l.o!l'".

;doron!L. ýé.hdl'9 /rdo{is vd.n.l i5
isřa.ralas crscapqs ! .," o"rl .) ' , 6!elor:-

solc.g púÝwtocael|léa -r |' ! , cot..!'M's přo-
.k bcas __'l- 't' Lo l "\ ' . fil'D|li5 ýkl 

'.tis 
pl ''

!o!.'t'l!s .l'opa.E'..ri']t evrÚt5ri)' ecér.'s Pkbgsc.'s1dub

|aydrÓlaoaLhuň'i'... Ln''.' . s.5Idtia kli9ixo-Š. p '''á l '.!;'; . sirř Iolifolík' :-.^d! .lrolL l' ' Ťátřd_
o'qa|ÓÓ,s frlriLihus leJPneL o_l-ol3!' 

'ibtÝnk' 
ldňta{o "'ljJ'(.'r|1) . yio|a .ňbl9la Ý'rl.á oro'"laá

-.!-?-!-S4!!!-! (resophytlcun) - t4

Je lo oblás1 Ý.9étácc a kvěleny odpovÍdajjcl tempe!.jtnimu
pásmU (t'j.zo.ární ve9eta.i) v 3tředoevropských podminkách oceá'

o't'! cÓt l. oolá>t oploJ.ého ]L''na'e"o le."'7JFl '.'. !Po.láťni st.paé 5LpLc,oL.nrl
loroVé zanédbátet.é plochy na hlaíicí.ň . te.BofyIike , .vliVně
né .eliěleň nebo podkládem) áž subnoniánnÍ ! podle zlátnÍká ve!e'
tačnÍ stUpeň ]' (výjinečně ještě čá3| 2') áž 

''(čá5t). 
Jén ňej-niŽši ok.ajé této obla5t1 byly os'dlenV nÉoIitickýni Ženčdé1.i'\ nnolá J'ení-h lelo oolJ5tl v9aL e.irio\JLo p r e h i . L o t l . . " . ! _ o .1e|í pozdější (predeVšÍm V době bcon2ovó), po?ději n.olrá osIdlÉ'r' :/emi znolu 

'oý.)l 
doccsna le3. PrÓtÓ -pl" !]to oblárI pl"_

\;raě lFcní v}ro: vg!etdce d Íloli s odÚo'íÓá|.c'T oeoo9é..l' _

kým p.ocesem' K t.v3lému odle5.ěnÍ doa!o etéoovitě běhen stÉe'
dověkÚ- společe.stvá s d.Ulry teplejš1ch pásen s€ VyskytUj1 jen
v teplejé'ch po1ohách' na ertrénnich stanÓvlŠtÍch nebo pod !1!_
Ven xeťofytizace krájiny i j'ade; ÓbdÓhně tost1iny seVerné'išich
\cqPtal-ÍLF pl5en v.getálal.r !luon1 pocÍ.áJe f,rn-
t3arÍí'só V!5l\v!UlI pob]iž hláfic s o.eÓť!tll.P-' v 3ti1r'cr 

'_dol'cř á rá poonáLeny(r nebo ra{eli1lycF.lá'rl_gtrc1' V n''glÍh
0Ulo\áLh neŽolvtrka :é !v5h\ tJ ]lr.olo!tcr (evé.l' l!oov!Lr\ doUorav' dálF bÓro'e douolávy á ]ad_rÓVé doubr5vy á' lédl1ny' ve vyššíÓh po!olrach kVé1náté nebo aci-do!Ílni bUčiny (j.d1iny) 3ubnontán^1ho 5tUpné. 0dlelněňé p1ochyjsou pteVáž.ě využity láko pole; s€m náleŽí témĚf ce]á kcajiná
9 vý.obnin.enĚdělským type branbo.ářskýn' ok!á.jé k!ajiny vý-
toi]n'ho typU řepař5kého' v poh.aničí i čá5t kráj1hy vý.obníholYp! ho.ského ho5podařenl. vúčt oreoíytikÚ jsÓU dlfe!enčni c€-
nÓz' polrÍch ple!erl' Íóo/ 5pol-cerstev lUa"l 'h ('.or' 9\az'
r!!h.n.rlr.ťlú, alop..Lr{o' pť.a.'.i!. !olinioh' a "F.i.Pl;'t€rnnl.- t!avlnn'.r (Blořion .ť.éli'' ipol.aen5'g' Lvb1lč-:Č|
a obndlených d€n. o1áalo\á a le o!J 9.ÓlÉaén9t.J s!i/n Plrkio'
.'i'ola. a t!{foli{r n.dil' vúČi teLnoI! tr^l
.apt' s'il} Í!is.!o-PolygÓ(loa bk LoÝLa.' cataaniLho-\oÁllon,
Ťri íol ion ňédi i, 

^l 
tÓp i'on ba l le.-aÓnnA., R\ yhchaspoÝ íon albd.'

coli.ioh l.sio.alp. ál. á pťPde!šrn Laz'lÓ-Fa'irh, l'-Íag.al-
o{ a.,li._Ábi.l.xio'.

-_qjeÉ!!_!_!! (0.eopňyticÚn)
Je to oblást é't!a.oná1ni hÓlŠké veg€tace a kVět€ny' v nÍž

rŽ r. neo.tl.é !']l-"\ c'1vDÍ lá9tÓJpen1 t€9lonlI.}.'1 d(urJ' v'_
s!\lLiÍ se 7dP d.LFv !.!.h.Ólll.r a neuoí.l' i. ! ť'e 9E' 5pJdalÍ
Vegetačn1 st0p.ě mÓntánn( áž sÚbáIpínský' podle !láť.iká (9. )6._3' .cqetálrí 5lUo.a. v'q.tá.. álPspoa Íylio9-oml.!, pí_pl-lrd
vFqpláL. boreá]1l50'ptctá'ré JFlllIr-t.hoI výj!nečně áž a!ktiokého pá5má (s!barpÍnská. 1okálné ál al'
ptn3ká Ýeeetáce - !.sotUndťá a' run.Jra)' v pťi.Óuených res]chpteVládajl .ÉbÓ náJÍ s!lnd za5toUpeni jehričnány, zalfoéna sn!k.
a to ý po.ostech k1in.ioVých i podmá.enýcň át raše1inných. 0sid-
leni neDatr.ý.h o!och sé dáiuie zpcaýidLá 3ž oó |oVoVěkU. odles-

ll



nólé prochy j9rÚ .eLltiVně í']é! j9ou .]en V!Jtfieéně vy!žlván}
Lolnl'' h.tl''J4' l!l.o''i 1lo: o'Pvá'l1'r r'_

o lour ! d 01.1,r., /!;r.on, rlp
'tj Pj; r tó ''hlári l . o - . r d l j ( t ' ! : '| 

l i : l d ! )_rdJ ||l snnl'iŤ1ít'a
.i,]. !-..'i"_r,:t*' ;._.i'r e\c.ls'ó. 

^Ih.rlř 
in.'!o.. rlIy_

!io-l}i.. i.Í. PÍx :on *'l' l, :i.Ý.'io{, cr'co.c5-:''.
itii.iiii. r.a"iáii'tio: cá I a-!aÝo,li ó^' ýl l losaa'' co1aÁég..'Li''.' .'"'aixaccac. iqEiéioh Jl'iit, 

^'dřol..ion 
olpih.Ú' r.5|:_

.i.' v.ř5léolóÝil_ l'á.ion liillci' s.licio' !l.Ýb.c..4' lso._
riol lá.t.tti5. s;licir{ tlt.5i.c... Psýcr. jíl]íÍ diÍ.rcnénr

lťnoe.lt^Í h'l9Ý.. iiú-.. 5JD_
l,'"jt.i' t"""'1 ňrof: !r';Id s!Iy.!i.a :l.a ler.i1. 3d.ol!řyoí
ca.sDi!os@]s'.a'D'_e\'r-'él,. Llsr.Ýd co'aata |'ádáčel srd_
.'!'j. Pod c}Jilii llonlce chd.'o!Jl' Pih'3 9o Loťovlce Ll".l.
l.Óhi!!ň fitřM ojé l tqr! '' s'.řti. 9...'ňIl '!r.pP'áč v'1r\.ri).
Lat.' E(.iíloŤ.(oqil:'e .ll'doL.4t'i , Hi."c.l4i rIPi'Yi i9q'

sšr!rcr'\ aLr,!').'l'é!s t.ilid45'Š.llná trojclJr1á'!ir!3rÍ-
.!d'ur.llixá Lo;rničÉ" r:cr.ri). rÉlh.all'únaleň (oocn{l.
5lPrinolLšL:'.'tot. bifIotc!rioI.J dýnL..éla' .lárIltét1'.é
"."r v.rairn lá!.li.nfi k!Eh]Ýtc. LrĎeLovó)' 

'i... 
!b{'s 'n.k

,.;"' l: Ť-i.caaIi3 .!ror.3a reonjl.'ltáL e\r-p.k}', ,l.oliavr
éaÍIibo,./L' rněl sJtdrr'icP' }Lh''y'..lPle'pnoL"Ll.c ár!rkl
Eblc''éb .rrtťiacci LJí'ičnÍk rálÓUd!i)l lLp.Ý:i' ..!.9Ó ý[á.€c
]" '' 'ýl ' c.h!i.i. á3.l.Pic&a hoÍe. toLrtov/)' st..Ptop!.
ářPl.'Iíolií5'aÍrÚ! oojl:áv' a ňn_no d.la1ch' Í)aLšl FÓdhladÝ
k iozšlaenr r.ťofytika á ňe'rlyrík. lŽe Óólézt v cha!dkterlsti.E
veget.Čn]ich 9tUFňŮ 5!bnontán.Ílro a nontá.nihd.
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[.: / ( irj. ]' Lr.l9rjc. .

I ! ! :: ! ; I \ I : ! i: :' !
kjlŤaLi.ký l.d.]Y (ý'1') Fodre {onÓ.kaI

l', R/z. }Í _ l0! - i'ir' v]',
kd.r R j_. Jf. ]r:áŽ9k zo ýe!r,ji3'a; ib|,]tri dUb'n 3l záa'' lťxLáL]ná
'd.hrli! 5'jzil Vc tijLir ?lň.l:]r ll]r!.i.]" (Ú..sine. áž ú.oť].I
' 1. :' "" .. r- t .- p"
rr: p t. | \, .. vr.el...
r./ťNlÓ!1 rÉ!rU Vé l{ | iv o'5_, ) V cclan ýrqr1aórin c!.ot];' Pl.
ÍrD!j 'j..váii Vl'hový'\ llma!Ía tii ntr]teplejfich letnÍch ÍÉ'ir'j
a!.V 'a aŽ l!p|| nj !viL)

L.a- lirt - (ro.v'),
FlÓ lédno1liVé nĚsicÝ k\i1e. ii zit' má lvar:

l!t1Ř_lo!_í'0.'')'
Pťd dutre 59 d.ptň!]ts Člen!m.l. stejně jako ý p.!ém vzor.l' činž

.:j5JlJ! zjmni Vljhy. Vý!na Č!elu i. t' ý se ýu ta'
rrl]:.3 pijlluanÉ obI]-.bi (něo'c.-'iednot]i!é |ebo tři let.Í hěsice
:oJčo9ně]' í.l'oto :xde\ bV1o oJ0.:itc nro k1.]!lfj'k3cL klinJtlIkÝČh
ÓDli5li 

''iiR 
k VV e:9nÍ podoťJ1astÍ:

] ' 5!clr\'.t' indeY ň.náÍ .ež -20,
?. mliIjb sÚchýth' i.d.l rov.ý _20 aŽ ne.šl než c'
]. fiir ó vIhkých' inda! !.vný 0 a, nenšl n.L a0'
!. vlhký.h' in.]e( rovoý 60 al l20'

'. 
ve]Fi vlhkých, ind€r Větší 12]'

(ešne. 
' PEvný

Ii: /5i,\!1koVÁ,l9sú/.

a Šy_r '': tlql'y' hoi|'rt!PtL' /'vy'n oí!1a'snú'
3iptý':ió;;'é:eld:i:;óó_ii.l',P'P'err''rtr'D'\Ji'
x. ' Í! ka..:vctl ťi.r'ch stUpňů' o Jekompozitor'' l r.éplcac.!
s 5láŽ''] E evópoťácÚl ? ť!ao5pllic9, 

' 
(Ót íyÓtózá' ! r.f1exé

sl!nťaniha záťaíI Ž aInÓ.lÍéť|t p.ýr.hu o.9an'smú' povrČhu Fůdyi
rr n).e.]:lni živlr' v ,']ůda' tž !'k irIc.]itn'oh ž i v ! n ! l n i n e ť á ] i . a i: e
oD;]dIiLkých ]á!ek,' lvět.ivá|! h3t€a.á hoťni y (Ó.l!. ]. /$ ÁíÍ(0Vl/

2' !etoÝé pát.o
mi' Jeji.i, výŠka j. vé:šÍ

1' bylin.é pat.

7' VolllkjllÍ st|Úklirr. r.it]l.iiio sJ].]i';el3.!l.
a\l /5L' }\ t\ 0!Á. L 136 '' '

A' velti]<ál.1 str!ktU.1 iÓ.l1li..i]. ] p o l e é E . 5 r Ý a l 9 | | 
' 

t l i i l r Ů e

Veriikáln'
řá.ljní .o.tli Ihicl1 popJ1..l Ve 9!L9Lí r.Vině' tJ. ve 5ntj!u : lé
řÚj'c'm r.oat.iV.é a poŽlii'nÉ i].!!.opicky'o|| |'ll.'é '''.l.'l_Í ''i'''l' Í,.-"':] .'."r'''-- \"
kl .ód 2í]líl Vr kt.!o J...!.1iiLl4rJ hL3!.i bi.n31. J5iír]ra|1.h
orojnl ro.|1in' pÓ!t. p.Ú zo.ni! 11J9 lozl;š!jeme h]o!bkL] ul.:eni
J.d.o'-liVých Icienů' l]'n s-".oza]ii poro.l na j€iJ.oi'rjÝi p.os:D_
. Ó ! ě . Ó / 1 i š i t a ! n á patlá společ.n3tÍj'

a ÓL\ť'79 je s.heoátiŮký z.jrÚrněr o.ůle' lertri,]l.' fÓÍl_
.ou 5nolPien3tÝd !ťÚ..áuej1.i.'éhÓ níd7emnt i p.d7Ún|! az5ti
s Vy2načenin j..jno|] !vých nátél.

Na:jk1ádé ko.vé..e l!yl3 jPdnotlivá pátť: tťŽdel3na taklo:
t. stronÓv4 pat!Ó tvoal !o5tl'ny' kt.:{j jlJu VyŠš!

(kaŮvinné) ]é tvÓ.énD !ó!t]]ná'
neŽInanlŽšlncŽ}m.

J je IVní.no lÓ3trLnáÍ1 9 ÝýjkoU

t. přize h1í na1Lo (par.o me chDýé a riŠej-
nlkoVé) tvoři ťostliry' klcré pdk!ývaji půdu' Vé!šinÓL.lé tÓ-
to patro tvoř€no nechy á LišajnLky'

JednotliVá patrá !e éa!tÓ v ÓdtlÓr'jé lrté!atut9 orračuJi
písneny a s i.delefi. E znamérJ Žáč'!tÉěňl p15nenl srJvá 

't49.(ll.nccuzsky znafi.lá !atro). F.ancoÚz!tina zie přioofií.á zalLa'
datele .osťlÍnoé lyto.enollqlo n.of' J.BRAl]N-BLAIc!El,l' kte.ý
Žil ve flancii. stlolové !atro ml rnáéku E'' ketové pJtro' é''
byll-nA pat!o al, pr'rá. l p 'r.o _ E, '

RÚÝněž V pil.ln'n p.rít..J 1e noŽn. !.zll9jt ňěko!!k pat3.
v kořenových sy 5 t.mecl' ťÓstlinI

l.sv.cl'ni patIo' ktérJ zJjJhuj_p cd pÓ'
vrcll! dD 20 cr pod !ovrci] !údy a Óbvykle Óóp.vidá lrUíUŠovénÚ ho-

atlĎ Ód 20 cm do 100 ch

t ť o ' kte!é jde dÓ hlourky

Do led|oho pa!ld nohou zas.hoVát rostriny n.jr'1znějši.lL
d.UhÚ a.Ů!ňých žiV!tn'ch foren. RozhodÚlicí pro 

'řj5ljšnostdÓ u!č'ttého pat!á je pf'sLušná výška .ostliny narl zen1' Ták např.
v bylinnéf, pata€ sÉ vyskyi!ji jak vyl.varé' ták j.dnol6té byli_
nyl lle l3énénjčkv a nárost.lteÝl. (strÚnú a kéaů)' je3ťl'ae
jdJich ýýšká nijÉaesáhUje plenepsaný I E nad lent ' Ve 5Vrcňním
koť..oVóň pátíé se obÝyklé s!o1u.etkávajl koaeny drev'n ! bylin
2 ctréh. .ost!i.ného spoleéénstýó'

0t!crIti- 3tÍUl!JrnIr ,ldlen le tdc. li! pro!lJ a b s o l U l
nl výŠl.. lu'.ocenoz) ' ]e 

'o 
plo'o' !e nJolPnrl r}gkr

'ytocenozy 
záVisÍ nája. r. ílo.isti.kéfi 5lo'9nl a donin.ntni 

'i_votni forf,é společeň5tVa, le t.ké ná vlastnostech 5t.novišič.
Na.t' horské kllmáxÓvé $ .ainy dÓsnhu]i výškY áž ]' ó nad Žemi' kulnl._

ní aíťi.y vysáze.é V niŽÍ]á.h s niŽšin'jhrnen sláŽ€k býVal1 rprávllla ]€nali 20 m vysť,ké a snťkc!é oÓťn5ty přl kl1ň'iické h.an1ci lésa.e,]osahuji

2. stredni kÓtenové p
hloubky,

'' 
3podnl kÓ(Énové pa



č35t] ] !iak\ jt.movéto ílebo anl k.ioýóh. pdtro
r'.\Jt :m!í l!iky ]uónllrÚ pclu5n] ! l.u' ronl;!]to']
liosti 5ilnoýiště. PÚ.lÓpttoL j-ěl 

'e 
Viškn rs1rio je

':']k1ivity ' UkJz3tÚl.m l !ýncsU poro5tú'

stájně tók núžme pozc-

ok.zaterm j€ji.lr o.o-

']9r vé!liká1nÍ tran5ekt !esnln
spcléčenslVen I svlslá o5. '
Výikó h/ s vý2|a{:.nim paté.
v Ďa.lzen.i ( E) á v 

'odzemni 
(l()

část' s'olečenstVa .Óst1ln(o.!q' (l'\!0Is0vÁ)

Ex: /L0s0s et a1.,r934/
PfechÓdná spo1ečenstVa neboli dkoto.y

Ná gtyku společenstev VznikajÍ pfechodná 9pole_čen3iva nebcli ekrtrny (ob.'9?). Pťedstavuj! přechld m€'
Ž!.enozani různého ĚádÚ a vytvátejÍ se V nt.ň 2céla zvláštnl
bkrajoVé Ž'Votn1 podmí.ky' Ýe 5tl!ktUře a ÍUnkČi lsoU oVliýnénVo-é'J <Ó-spdlclni r.o|.čér.ll\ ' a!sdk -!jÍ ta(á v)á9i.L speLl_Í' +j ,nákv' Nópl ' ne7l l..é_ á lÓý\o! l/' i!a !.q.lá e v podo_
bě pláštĚ krÓvln á lenÚ bylin. kté!é.po!U 5 !lUIoU se 1iš!
od společcnstcV te5a a lookv. i Idya JsÓt J1mi dalekosálrIé o_
v1rVňová.a. akÓiony lze nékdy obtižné.ozeznat od Žoná.1. Ráz
elolo'U rL).'l! 'p2 uIale podni'.-ý dkrdj l"' | 

':''tl 
lo'.. ne

bo poI', lá. P to bA?aé L i-1en7í!nA ÓbděrélJné žemédgl5Lé

Elroton ná U.Óltou šířku' kt€ré záVisí v porst.tě.a soÚsé-
dícícň cenozá.h ó na plošném rozsahu náhte s€ ěnicÍch llifrá_tických podnInék' např' teplotyt s.ážek, vlhkosti. Íezi vel[ýíi
bionohy! l.ko Jso! taj9á. tu.dra' snjšený ré9 dDod.l n']že být.lÓ}on širo!j l ntlolrk ýllonelr':' U nen{írh io le(er5r9:. ja.o
i!D_ bio'-ro7v íleq a loUlé ' Ivá elo!o1 oovvlle ŠitlJ jer re-
hÓlik de3ilel -el!']. v télo J _é\lPťýcr s{U_pln 

'lvoalcři 
!ěLíi poc.t drU.ú neZ l ooo! soLsť lnlČh ...órácr'plÓtože do el('tonu DrÓnrlaJ' leJe_ dr_rv 7e.ÓL9ed.1ch ce'ór'ál. rd!ť 5J-Jtni.^oiÓ.9é vvznaČJje urČlt'ň pÓltPÍ' 9p"clrlc

kÝ.ts dr't i' NJol. ra oLlaji lesc rJ]de_é ý.r3Í poČet d!Lhú plJ_
kú' ňeŽ j3ou poĎty v soÚsedlcÍch biÓrénóuách lesa á loUky.
z hled1ská čá5Ú někteří autoťi za paechodná 5pol.č€nstVá Dovažu_

ji také.ůz.i 5uk.e5ni !ljze pti výVoji a zněnách ceno7' Tako!Li
fáze né!!e a.5to cstf. od 5eba odliši!, 

'.oto?. 
pltn|]€ do sebepťách6zeji' paLč9mŽ v pře.hodnén 9!ad'! 9e v€dle s.b€ VystytUj1

dťuhy dvoÚ lázi. l.lapi' v.ČhÓViŠtě mL:]:9 ÝzniknÓUt p.eš l2V. pte
c\od.e raše)ialště. lt!Ó ?-an\ \e Í)(''-1o/".r jé FlIo!le oťlJ.

92, základn' typy ekotonú: 
^ 

okr.je lesa xe.ot.cňnlch doubrav
n. nělkých púdáchi B okr.j l!žnÍho r.so' c oklaj dubo hab.oVého
lesá' D oýra] bUxového l.sa' ! okrai sn!<o!.FÓ lesá _

l lenová sool.čen3tva..' líovlrai plá{{' a lé9.í lá!oJ' { záoo_
iéný rE.. ! okrai Ie3a (oodlé JURll)
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' n- a,
ouiaaui! kl:ia rEL31l!né ne:]t'']:.:ji x i?;u]t1' lnÍ]i\ Ž]ti3ŽR;ijo U!áL1Ún ( stjž|.Ót: aed'.:jtko\y.i Ókld5]. onjttoV] !l1;ť lgpoUllti za]n!i' q..r.i 7'- hr.nril piéc_é',]i!.]v k1lm.titIj in3jel k1.ťÉ Íaji Vi:l]ái !.. rD:Io] veje1ál'-'
0-ao] oqi.ké .1daje j.oll hli!.Ě..dl. leollqlckich háo'r.ls

.)rt,. | ,1 -,.-..i.
krm.l!!ni spiLi!o!j J plsr|]'Lli1'vé aL9Óikj!m0r' , 1 :.- :.r, r- .r o ::: .1" r , , le, : q.!. -.. ,;et.
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Noň€rkiaIU.a jnén!vaf,ých .ostlii''Ýnh ta\onÚ ié h13viě
rqF.c r.d, tc; I

!!]hy l y t c o . o :] ! 3 f 1 .j k y Význ.n.é j5oU o:ňač.Nv j3ko ''|-','c!lhý v'jč] souseln1Í !ylochoť'onůn dil...Íič.Í - kVali!'ti! é
neho k!aniit!tiv|é ' j5,]! o.načovány jak. ''0

PÓ]nl(ka a Ú tÓťá člá.k!.
0zíaaeli á řa7Éí' f y t o l] d . |] l 3 f : . k ý . h J!.rsÓ 3 prdóklrnl Uýádě.ý.h''.l' l:':jlr' lť po'\'Ld .dl
Ž!l''''.aí \ ''ir_'"'A c'" hl \. i'r'l.'.,Ú,l nJho'pleí.li_
danÝ č1j ék !!cházÍ' PťÓ!o Byly a!tÚl.í o.lýédeny nékte.é sjen'nocUjjĎi úp.aVy. ! pÓd..bnidh.halakterrst'ká.F pťevzatýČh 
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