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Vztah diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO Křivoklátsko 

Abstrakt  

Termín biodiverzita vyjadřuje biologickou rozmanitost na různých úrovních – od 

diverzity genetické, přes druhovou až po diverzitu ekosystémovou. Rozložení diverzity 

rostlin na Zemi není rovnoměrné a je ovlivňováno různými faktory. Ve své práci kladu 

důraz na fyzicko-geografické faktory, mezi které lze zařadit klima, půdu a reliéf. Dále 

zhodnocuji vliv heterogenity prostředí, ekologických fenoménů, biotických faktorů a 

disturbancí. Poté se věnuji gradientům biodiverzity, mezi které řadím nadmořskou 

výšku, zeměpisnou šířku a rozlohu a odlehlost biotopů. Pozornost také věnuji vztahu 

diverzity rostlin a diverzity biotopů, neboť tento vztah ověřuji ve druhé části práce. Jako 

modelové území bylo vybráno CHKO Křivoklátsko pro svoji specifičnost, zajímavost a 

vysokou druhovou i stanovištní rozmanitost. Mým cílem je zjistit míru těsnosti vztahu 

mezi druhovou a biotopovou diverzitou ve vybraném území. 

Klíčová slova: diverzita rostlin, diverzita biotopů, Křivoklátsko 

 

The plant-habitat diversity relationship in the Křivoklátsko PLA 

Abstract 

The term biodiversity means biological diversity at different levels – from genetic 

diversity, species diversity to ecosystem diversity. The distribution of plant diversity on 

Earth is not uniform and it is influenced by various factors. In my thesis I emphasize 

physical-geographic factors, which include climate, soil and topography. Next I assess 

the influence of environmental heterogeneity, ecological phenomenons, biotic factors 

and disturbances. I also assess biodiversity gradients, which include altitude and latitude 

gradient and size and remoteness of habitats. Another part is focused on the plant-

habitat diversity relationship because this relation will be researched in the second part 

of my thesis. Křivoklátsko PLA was chosen as a model area for its specificity, interest 

and high species and habitat diversity. The aim of my thesis is to determine the species-

habitat diversity relationship in the selected area. 

Key words: plant diversity, habitat diversity, Křivoklátsko PLA
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1. Úvod 

Biodiverzita je základní podmínkou pro udržení života na naší planetě. Poskytuje 

zdroje a služby, jež mají důležitý význam pro celé lidstvo. Člověk výrazně ovlivňuje 

biodiverzitu a obecně přírodu již od neolitu, ovšem v posledních letech s růstem lidské 

populace na Zemi vedou jeho zásahy do přírody k neblahým a nevratným změnám. 

Proto je zcela zásadní ochrana organismů spolu s jejich stanovišti. Aby byla ochrana 

přírody co nejvíce účinná, je potřeba znalost biologické rozmanitosti, jejího rozložení ve 

světě a faktorů, které ji ovlivňují. 

V první části své práce vysvětluji, co je myšleno termínem biodiverzita a na 

jakých úrovních je možné ji studovat. Větší část práce pak věnuji fyzicko-geografickým 

faktorům, jež ovlivňují biologickou rozmanitost, přičemž pozornost je věnována 

především diverzitě rostlin. Mezi tyto faktory jsem zařadila klima, půdy a reliéf. 

Neméně důležitou roli hraje i heterogenita prostředí, ekologické fenomény, biotické 

faktory a disturbance. Věnuji se rovněž gradientům biodiverzity, mezi které lze zařadit 

nadmořskou výšku, zeměpisnou šířku a rozlohu a odlehlost biotopů. S výše zmíněnými 

faktory úzce souvisí rozložení biodiverzity na naší planetě, přičemž pozornost byla 

zaměřena rovněž především na rostliny. V závěru první části se věnuji vztahu druhové a 

biotopové diverzity, neboť v druhé části práce tento vztah ve vybraném území ověřuji. 

Jako modelové území bylo vybráno CHKO Křivoklátsko, a to díky své 

specifičnosti, zajímavosti a vysoké druhové i stanovištní bohatosti. Důvodem je i 

podrobné botanické zmapování, které se řadí k nejpodrobnějším nejen v rámci České 

republiky, ale i ve světovém měřítku (Ložek 2009). Křivoklátsko je také, oproti jiným 

územím v České republice, méně antropogenně ovlivněno, což je jeden z důvodů 

vysoké biodiverzity, kterou se může tato oblast pyšnit. Můžeme tu tak najít některé 

ekosystémy, které byly v jiných krajinách narušeny či úplně zničeny. V této druhé části 

práce nejdříve popisuji Křivoklátsko z hlediska jeho fyzicko-geografických 

charakteristik a rovněž se věnuji vegetaci a posléze i faktorům, které největší měrou 

ovlivňují diverzitu rostlin v chráněné oblasti. Metodická část práce se, jak již bylo 

řečeno, věnuje vztahu diverzity rostlin a diverzity biotopů na Křivoklátsku, přičemž 

cílem je zjistit míru těsnosti vztahu mezi vybranými úrovněmi diverzity. Dále pak v 

modelovém území hodnotím závislost diverzity biotopů na nadmořské výšce a na 

členitosti reliéfu. 
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2. Biodiverzita 

Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost, se jako nová koncepce integrující 

všechny úrovně živého světa od genů, přes druhy až po ekosystémy objevila v polovině 

80. let 20. století (Wilson 1988, cit. in Vačkář 2005). V současné době lze v odborné 

literatuře nalézt mnoho definic biodiverzity. V textu Úmluvy o biologické rozmanitosti 

(The Convention on Biological Diveristy 1992) je biodiverzita definována jako 

variabilita všech žijících organismů zahrnující suchozemské i vodní ekosystémy a 

ekologické komplexy, jejichž jsou součástí: to zahrnuje diverzitu druhů, mezi druhy a 

diverzitu ekosystémů. Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biologickou 

diverzitu jako „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, 

včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“ 

(Primack et al. 2001). Dále např. dle Roudné (2004) představuje biodiverzita 

různorodost živých organismů a ekosystémů – zahrnuje rozmanitost v rámci 

jednotlivých druhů, mezi druhy i v jejich interakci s prostředím, tedy rozmanitost života 

ve všech formách, úrovních a kombinacích. Biodiverzita se ovšem nevztahuje pouze na 

zdroje přírodní, ale i přetvořené člověkem (odrůdy kulturních rostlin, plemena 

domácích zvířat) nebo i na kulturní krajinu (Plesník 2012). 
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3. Úrovně studia biodiverzity 

Jak již ze zmíněných definic biodiverzity vyplývá, na biodiverzitu je možné 

pohlížet z více úrovní. Zpravidla je rozlišována diverzita genetická, druhová a 

ekosystémová (obr. 1) (McNelly et al. 1990). Jako ukazatel celkové biologické 

rozmanitosti bývá často uváděna druhová bohatost i přesto, že zachycuje pouze část 

biologické rozmanitosti (Plesník & Roth 2004). 

 

 

Obr. 1: Úrovně studia biodiverzity 

Zdroj: Temple (1991, cit. in Primack et al. 2001) 

 

3.1 Genetická diverzita 

Genetická diverzita vyjadřuje rozmanitost genů v rámci populací a druhů – 

zahrnuje odlišné populace v rámci téhož druhu a rozdílné jedince v rámci dané populace 

(Vačkář 2005). Charakteristické rysy každého organismu jsou určeny nejen zděděnými 

geny, ale i tím, jak se určité geny projeví a jistý podíl má samozřejmě i vliv prostředí. 

Genetická diverzita je velice důležitá, neboť umožňuje organismům přizpůsobovat se 

měnícím se podmínkám prostředí. Dle Plesníka & Rotha (2004) by vysoká míra 

genetické rozmanitosti měla druhům umožňovat snadno reagovat na změny vnějšího 

prostředí, zatímco nízká genetická diverzita zvyšuje riziko jejich vyhynutí. Podle 
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Primacka et al. (2001) genetická diverzita vzrůstá s rostoucí velikostí populace a také 

platí, že vzácné druhy mají nižší genetickou diverzitu než druhy s rozsáhlejším 

výskytem a jsou proto při změnách podmínek prostředí náchylnější k vymření. 

3.2 Druhová diverzita 

Druhová diverzita vyjadřuje rozmanitost druhů organismů žijících v určité oblasti. 

Druh však není jednoznačně definovatelný. O jeden druh organismů se dle některých 

autorů jedná tehdy, mohou-li se jeho příslušníci (alespoň potenciálně) navzájem 

přirozeně křížit a produkovat fertilní potomstvo (Jeffries 1997; Primack et al. 2001).  

Druhová diverzita je závislá na druhovém bohatství (Moravec et al. 1994). 

Druhové bohatství lze podrobněji studovat na třech úrovních – rozlišujeme tzv. alfa, 

beta a gama diverzitu. Alfa diverzita vyjadřuje počet druhů v určité oblasti, většinou ve 

společenstvu (Whittaker 1972). Užívá se ke srovnání počtu druhů v různých 

zeměpisných oblastech nebo společenstvech (Plesník & Roth 2004). Beta diverzita je 

definována jako míra diferenciace druhového složení společenstva podél gradientu 

prostředí (Whittaker 1972). Jako příklad uvádí Primack et al. (2001) výskyt druhů 

mechového společenstva na vrcholech horského hřebene: beta diverzita bude vysoká, 

pokud se druhové složení mechového společenstva mění na vedlejších vrcholech, a 

nízká, pokud se většina druhů vyskytuje na všech vrcholech (na celém hřebeni). Vysoká 

beta diverzita je tedy výsledkem malého zastoupení společných druhů v různých 

společenstvech. Gama diverzita označuje diverzitu větší geografické oblasti (Whittaker 

1972). Gama diverzita je výsledkem alfa i beta diverzity a lze ji spočítat jako součin alfa 

a beta diverzity (Whittaker 1972). Celkově je na Zemi popsáno asi 1,4 milionů druhů 

organismů (Wilson 1992), z nichž rostliny tvoří asi 300 000 (Myers et al. 2000, Begon 

et al. 1997). 

Pokud ovšem popisujeme složení společenstva pouze na základě počtu druhů, 

zastíráme tak skutečnost, že se ve společenstvu nachází druhy s různou velikostí 

populace (jak běžné, tak i druhy vzácné). Pro zahrnutí tohoto aspektu je proto vhodné 

využít tzv. indexů diverzity, které zahrnují informaci jak o druhovém bohatství, tak o 

vyrovnanosti počtu jedinců, kteří přísluší k danému druhu. Např. společenstvo může být 

za prvé tvořeno deseti zhruba stejně početnými druhy, za druhé může být tvořeno 

rovněž deseti druhy, kde ale jedinci jednoho druhu tvoří 90 % společenstva a 
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zbývajících devět druhů připadá na 10 % společenstva (Begon et al. 1997). Obě 

společenstva mají sice stejné druhové bohatství, diverzita je ovšem větší v prvním 

případě. Jedním z vhodných indexů je Shannonův index diverzity, který lze spočítat tak, 

že pro každý druh určíme relativní zastoupení počtu jedinců nebo biomasy, kterým druh 

přispívá do počtu jedinců nebo biomasy celého společenstva (Townsend et al. 2010). 

Diverzita (H) pak bude: 

        

 

   

     

kde suma znamená, že se násobek Pi ln Pi spočítá pro každý druh zvlášť a všechny tyto 

násobky jsou pak sečteny; „S“ vyjadřuje počet druhů ve společenstvu (Townsend et al. 

2010). Čím větších hodnot bude diverzita (H) nabývat, tím bude druhová bohatost 

společenstva větší a zastoupení jednotlivých druhů vyrovnanější. Pokud by byla 

diverzita rovna nule, na daném území by dominoval pouze jeden druh. 

3.3 Ekosystémová diverzita 

Diverzitu ekosystémů a společenstev lze charakterizovat jako rozmanitost 

stanovišť, společenstev a ekosystémových procesů v biosféře (McNelly et al. 1990). Dle 

Jeníka (1998) je však číselné porovnání ekosystémové diverzity problematické kvůli 

neexistenci jednotné definice a klasifikace typů ekosystémů na Zemi a je proto možné 

stanovit diverzitu ekosystémů pouze na lokální či regionální úrovni, když je dohodnut 

způsob vymezení ekosystémů. Ekosystémová diverzita je charakteristická tím, že velice 

dobře odráží proměnlivost prostředí a stanovištní mozaikovost (Kučera 2001). 

Rozmanitost ekosystémů může být ovlivněna nejen variabilitou reliéfu či stanoviště, ale 

také dlouhodobým stěhováním organismů, jejich vzájemných vylučováním a 

mikroevolucí na daném místě (Jeník 1998). 
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4. Faktory ovlivňující diverzitu rostlin 

Kombinací různých faktorů se na zemském povrchu vytváří pestrá skladba 

stanovišť, která odráží rozložení a diverzitu rostlin. Odlišné podmínky pro život rostlin 

jsou podmíněny především klimatem, edafickými faktory a reliéfem. Specifické klima, 

reliéf či substrát se mohou projevovat výrazně odlišným druhovým složením ve 

srovnání se svým okolím a vytvářet tak tzv. ekofenomény. Vysvětlení tohoto fenoménu 

bude věnována samostatná kapitola. Diverzitu dále ovlivňuje heterogenita prostředí, 

biotické faktory a disturbance. Kromě toho má na diverzitu rostlin vliv i například 

velikost organismu (Wilson 1992). Diverzita rostlin na Zemi je ovlivněna i historickými 

faktory – do této kategorie lze zařadit např. kontinentální drift, změnu klimatu, výzdvih 

horstev nebo změnu výšky mořské hladiny (Groombridge & Jenkins 2002). 

Faktory ovlivňující diverzitu rostlin ovšem nejsou stálé a svou změnou v čase 

ovlivňují podmínky stanovišť. Limitujícím faktorem se pak stává ten faktor, který je 

v minimu (např. voda, minerální látky, světlo). Slavíková (1986) uvádí, že pokud se 

podmínky stanoviště odchylují od podmínek, které jsou pro většinu rostlin optimální, 

mívají společenstva nižší biodiverzitu. Dále pak dle Slavíkové (1986) platí, že 

stanoviště s limitujícími faktory jsou charakteristická menší druhovou bohatostí a 

naproti tomu stanoviště se středními vlastnostmi mají druhů více. 

4.1 Klimatické faktory 

Klima je považováno za faktor, který nejvíce ovlivňuje rozložení rostlinných 

společenstev na Zemi (Prach et al. 2009, Townsend et al. 2010).  Mezi klimatické 

faktory lze zařadit vliv světelného a radiačního režimu, teploty, srážek, větru a 

chemického složení ovzduší. Významnou roli může hrát i proměnlivost klimatu z 

hlediska jeho charakteru v průběhu roku. Méně sezónní oblasti jsou obdařeny vyšším 

druhovým bohatstvím než oblasti více sezónní (např. Groombridge & Jenkins 2002). Na 

druhou stranu však dle Townsenda et al. (2010) mohou být v sezonně se měnícím 

prostředí druhy přizpůsobené specifickým podmínkám během roku a lze tedy 

předpokládat, že v sezonním prostředí bude schopno spolu existovat více druhů než 

v prostředí konstantním. Vliv na druhové bohatství může mít i globálně se měnící 

klima. Právě změna klimatu se může stát jednou z největších hrozeb pro biodiverzitu 
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(Plesník & Roth 2004). Změny podnebí mohou přímo ovlivňovat druhy změnami 

fenologie (např. časnější kvetení), prodlužováním vegetačního období a změnami 

v rozšíření (Plesník & Roth 2004). Např. od poslední doby ledové se teplota zvýšila o 

8°C, což mělo za následek ústup ledovců, čímž bylo mnoha stromům 

umožněno posunutí hranice jejich výskytu (Townsend et al. 2010). Se současným 

zvyšováním teploty se změna podnebí zrychluje, přičemž platí, že čím rychleji ke 

klimatickým změnám dochází, tím bývá jejich dopad na přírodu větší (Solomon et al. 

2007). Je zřejmé, že změna podnebí ovlivní biologickou rozmanitost na všech třech 

úrovních (Plesník 2009). Dle Primacka et al. (2001) může být přepokládané zvýšení 

teplot tak rychlé, že se jim mnoho druhů nebude schopno přizpůsobit a vyhynou. 

4.1.1 Světelný a radiační režim 

Množství záření dopadající na zemský povrch je závislé na zeměpisné šířce, 

nadmořské výšce, ročním období a na stavu atmosféry. S těmito faktory se mění úhel 

dopadu slunečních paprsků, průzračnost a mocnost atmosféry a délka dne (Moravec et 

al. 1994). Díky střídání ročních období se u rostlin vyvinul jev zvaný fotoperiodismus, 

který umožňuje řídit vývojové procesy během roku (např. nástup kvetení, tvorbu 

zásobních orgánů, opad listů). Je možné, že fotoperiodismus limituje rozšíření 

některých druhů rostlin (Moravec et al. 1994). 

Světlo potřebuje každá rostlina v jiném množství a na základě toho rozlišujeme tři 

druhy rostlin. Heliofyty rostoucí na nezastíněných stanovištích jako jsou stepi, pouště, 

tundry nebo horské oblasti; heliosciofyty, které snáší jak zastínění, tak i plné osvětlení 

(především lesní a travinná společenstva); a sciofyty, kterým vyhovuje zastínění a 

rostou v mechovém a bylinném patře lesů (Jeník 1970). 

4.1.2 Teplota 

Teplotní režim je ovlivněn zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou. Podílí se i 

přenos tepla atmosférou a mořskými proudy a reliéf (Moravec et al. 1994). Teplota 

ovlivňuje vegetaci především svými minimálními či maximálními hodnotami (Moravec 

et al. 1994). Nebezpečí tkví v působení dlouhodobějších minimálních nebo 

maximálních teplot a záleží také na délce jejich trvání. Na vysoké teploty jsou 

adaptovány rostliny zvané termofyty, které je bez problémů snášejí. Při nízkých 
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teplotách některé rostliny umí zabránit tvorbě ledu ve svých buňkách a přežít tak teploty 

hluboko pod nulou. To, jaký mají vysoké či nízké teploty dopad na rostliny, závisí i na 

životním stádiu dané rostliny. Například pozdní jarní mrazíky mohou být letální pro 

právě vyklíčené semenáčky, ale starším rostlinám neublíží (Townsend et al. 2010). 

Některé rostliny působení „nepříznivých“ teplot dokonce vyžadují. U mnoha semen je 

pro přerušení dormance nezbytné působení dlouhodobějších nižších teplot. Vliv 

vysokých či nízkých teplot závisí také na oblasti, ve které se daná rostlina nachází. 

Kreft & Jetz (2007) uvádí, že citlivost rostlin na mrazy (nebo i na sucho) omezuje 

diverzitu rostlin, ovšem kromě oblastí teplých a vlhkých. 

Teplotní režim je ovlivňován především expozičními rozdíly svahů. Jižní, 

osluněné, svahy mívají vyšší teplotu a celkově lepší teplotní režim než svahy 

neosluněné. Na těchto svazích pak můžeme najít teplomilné druhy i přesto, že se oblast 

nachází v zeměpisné šířce s druhy chladnomilnějšími a naopak.  

Obecně lze konstatovat, že teplejší oblasti hostí více druhů organismů než oblasti 

chladné (Groombridge & Jenkins 2002). Rovněž i Kreft & Jetz (2007) uvádí pozitivní 

vliv vyšší průměrné roční teploty na druhovou bohatost rostlin.  

4.1.3 Srážky 

Atmosférické srážky jsou hlavním zdrojem vody pro rostliny (Jeník 1970). 

Srážkový režim je ovlivněn topografickými faktory, převládajícími větry a rozmístěním 

pohoří (Moravec et al. 1994). Pro vegetaci není nejdůležitější množství srážek, ale spíše 

jejich rozdělení během roku (Klika 1948). Úhrn srážek působí nejvíce, stejně jako u 

teploty, v minimálních nebo maximálních hodnotách. Kromě ročního úhrnu je 

důležitým faktorem ovlivňující vegetaci forma srážek. Zda prší hodně či málo není 

jediným určujícím faktorem působícím na vegetaci. Kolik vody se vsákne do půdy je 

ovlivněno tvarem reliéfu, expozicí a inklinací svahu, mocností půdy, její texturou a 

strukturou (Moravec et al. 1994). Každý typ vegetace vyžaduje jiný typ deště. Např. pro 

lesy jsou více účinné prudké deště než trvalé mírné, protože lépe pronikají i hustými 

korunami stromů (Klika 1948). Sníh může mít na vegetaci jak pozitivní tak negativní 

vliv. Vrstva sněhu tvoří tepelnou ochranu rostlin i půdy (Jeník 1970) a chrání pupeny 

před vyschnutím (Klika 1948). Sníh je také důležitým zdrojem vody v půdě pro rostliny, 

neboť se během tání lépe vsakuje do půdy než déšť (Slavíková 1986). Nepříznivě 
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působí sněhová pokrývka na vegetaci svou vahou. Tím může dojít k odlamování větví, 

vývratům stromů apod. Podobně působí i laviny, které většinou smetou téměř všechny 

dřeviny s výjimkou poléhavých keřů (Moravec et al. 1994). Proto lavinové dráhy 

umožňují sestup některých alpínských společenstev do lesního stupně (Jeník 1961). 

Obecně můžeme říci, že vlhčí oblasti se vyznačují větší druhovou bohatostí než 

oblasti sušší (Groombridge & Jenkins 2002). 

4.1.4 Chemický vliv ovzduší 

Atmosféra je jedním ze stálých zdrojů chemických látek potřebných pro růst a 

vývoj rostlin. Je tvořena ze 78 % dusíkem, z 21 % kyslíkem a zbylé 1 % tvoří oxid 

uhličitý a další plyny. Moravec et al. (1994) uvádí, že díky svému relativně stálému 

složení se jako činitel působící na vegetaci příliš neuplatňuje. Dle Jeníka (1970) je výše 

zmíněné složení ovzduší výrazně pozměněno jen v okolí činných sopek a minerálních 

pramenů. Do ovzduší se však dostávají vlivem člověka další chemické sloučeniny. Vliv 

škodlivých emisí na vegetaci je prokazatelný a projevuje se v celém společenstvu, ve 

kterém jsou postupně eliminovány druhy podle stupně jejich rezistence (Slavíková 

1986). Druhy, které uhynou, mohou být nahrazovány novými, více odolnými. 

Výsledkem těchto změn je pak většinou snížená druhová bohatost rostlin s dominancí 

několika málo odolných druhů (obr. 2) (Slavíková 1986). Moravec et al. (1994) také 

uvádí, že rezistence rostlinných společenstev závisí i na půdních poměrech a na druhové 

bohatosti daného společenstva: na minerálně bohatších půdách dochází k rozpadu 

společenstva pomaleji stejně jako u společenstev druhově bohatších. 

 

Obr. 2: Závislost počtu druhů rostlin a spadu tuhých emisí na vzdálenosti od zdroje 

znečištění v ovzduší 

Pozn.: Znázorněn je vliv emisí vznikajících při pálení magnezitu. 

Zdroj: Slavíková (1986, podle Hajdúka 1970) 
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4.1.5 Vliv větru 

Vítr může na vegetaci působit pozitivně i negativně. Pozitivně se může uplatňovat 

při anemogamii či anemochorii. Negativně může působit fyziologicky na zvyšování 

transpirace či svou mechanickou silou, která způsobuje disturbance vegetace jako je 

poškození rostlinných orgánů částicemi písku a ledovými krystalky či polomy a 

vývraty. Toto působení je nejvíce patrné v horách, kde pak může dojít k odumírání 

stromů a posunu stromové hranice směrem dolů (Moravec et al. 1994). V horách hrozí 

další nebezpečí v období zim, kde jsou masy sněhu přesouvány větrem a ovlivňují tak 

rozložení vegetace. Na pobřeží může vítr i znemožnit růst stromů a omezit růst keřů 

pouze do určité výšky (Moravec et al. 1994). Stromy jsou vůči větrným vlivům různě 

odolné. Vývraty bývají více ohroženy většinou jehličnaté stromy než listnaté a více jsou 

i ohroženy stromy vyskytující se osamoceně (Klika 1948). 

Převládající dominantní větry vytváří spolu s tvary reliéfu tzv. anemo-orografické 

systémy, jež ovlivňují vytváření rostlinného pokryvu (Jeník 2008). V jednotlivých 

částech anemo-orografických systémů dochází vlivem rozdílných interakcí mezi 

fyzikálními a biotickými faktory k odlišné prostorové i druhové struktuře ekosystémů: 

v deflační vrcholové části je mozaika ekosystémů jednotvárnější, zatímco v závětrném 

prostoru může koexistovat větší množství společenstev i druhů; v prostředích, která jsou 

narušovaná lavinami či erozí, je větší příležitost pro uchycení malých populací 

rozmanitého původu; nebo např. v závětří dochází k akumulaci spor, semen, plodů i 

zárodků z velké vzdálenosti, což podporuje vznik velmi pestrých společenstev (Jeník 

2008). 

4.2 Edafické faktory 

Na tvorbě půd se podílí matečná hornina, ze které půda vzniká, dále pak podnebí, 

reliéf a živé organismy. Svůj vliv má rovněž čas i člověk, který půdy ovlivňuje 

především zemědělskou a stavební činností. Výsledkem působení půdotvorných činitelů 

jsou chemické a fyzikální vlastnosti půdy (pH, obsah minerálních a organických látek, 

textura, obsah vody, atd.), které ovlivňují výskyt rostlinných druhů. 

Různé druhy rostlin potřebují minerální látky v různém množství a tím je omezen 

výskyt některých rostlin jen na určité půdní typy. Např. dusík patří mezi živiny, které 
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jsou často v půdě v minimu, a tudíž rozhoduje o složení rostlinného společenstva (Jeník 

1970). Výskyt rostlin je ovlivněn rovněž přítomností organických látek v půdě, jež 

ovlivňují některé půdní vlastnosti, což se odráží ve vegetaci.  

O složení rostlinného společenstva rozhoduje i přítomnost vody v půdě. Množství 

vody v půdě je v různých půdách odlišné a dle toho, kolik vody rostliny potřebují, je 

můžeme dělit na hydrofyty – rostliny vázané na vodní prostředí, hygrofyty – rostliny 

rostoucí na mokrých až bahnitých půdách, mezofyty – rostliny rostoucí na vlhkých 

půdách a xerofyty – rostliny vázané na suché půdy. Kolik využitelné vody je schopna 

rostlina přijmout závisí nejen na absolutním obsahu vody v půdě, ale například i na tom, 

jakými silami je voda v půdě poutána (Slavíková 1986). Písčité půdy mají velkou 

pórovitost, a proto moc vody nezadržují. Díky velkým pórům je však voda vázaná 

slaběji a je pro rostliny snadno dostupná. Naproti tomu jílovité půdy mají velmi jemnou 

strukturu a jsou schopny zadržet velké množství vody. Voda je ale v pórech silněji 

vázaná a obtížněji dostupná. Textura půd takto působí nepřímo tím, že ovlivňuje vodní 

režim půdy. Na rostliny však může působit i přímo a to především svými extrémními 

typy (Moravec et al. 1994).   

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující diverzitu rostlin je půdní pH. Určité 

rostliny mohou růst pouze v daném rozpětí pH. Dle pH pak dělíme rostliny na acidofilní 

(pH do 6,7), neutrofilní (pH okolo hodnoty 7) a alkalofilní (přesahující hodnotu 7,2) 

(Jeník 1970). Pokud je pH půdy nižší než 3 nebo vyšší než 9 dochází u většiny rostliny 

k poškození kořenových buněk (Begon et al. 1997). S hodnotami nižší než 3 se lze 

setkat na rašeliništích či podzolech, s pH větším než 9 na slaných a sodných půdách a 

kolem minerálních pramenů (Slavíková 1986). Vztahu pH a druhové bohatosti 

cévnatých rostlin se věnovalo velké množství autorů, přičemž jejich pozornost byla 

zaměřena především na oblasti vyšších zeměpisných šířek (Pärtel 2002).  Většina autorů 

našla ve zmíněných oblastech pozitivní vztah mezi pH a druhovou bohatostí, následoval 

vztah negativní a jen velice nepatrné množství autorů zjistilo, že gradient pH 

nevysvětluje variabilitu v počtu druhů. Pärtel (2002) i Ewald (2003) uvádí, že vztah 

mezi lokální druhovou bohatostí a pH půdy je determinován velikostí species pool, jež 

reflektuje rozšíření půdních typů během evoluční historie flóry. Dle těchto autorů je 

možné ve vyšších zeměpisných šířkách nalézt pozitivní vztah mezi druhovou bohatostí 

a pH. Převaha kalcifilních druhů je dle zmíněných autorů způsobena existencí 

rozsáhlejšího species pool u půd s vyšším pH, než u půd kyselých. Dle Ewalda (2003) 
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může být tato nerovnováha odrazem rozsáhlé extinkce acidofilních druhů během 

pleistocénu.  

Vliv na půdy i na složení rostlinných společenstev má rovněž acidifikace půdy 

způsobená lidskou činností – především používáním pesticidů a vinou kyselých dešťů. 

4.3 Reliéf 

Reliéf ovlivňuje diverzitu rostlin svým tvarem a tím ovládá rozložení teplot, 

srážek, světla a proudění větru. Tyto faktory pak vytváří specifické lokální klimatické 

podmínky. U svahů je důležitý jejich tvar, průběh, sklon a expozice. Různé sklony 

svahů mívají různý vývoj půd, čímž ovlivňují výskyt dané vegetace. V rovinatém terénu 

jsou zvláštnosti matečné horniny přebity dlouhodobým pedogenetickým vývojem, 

zatímco na strmých svazích se může vliv matečné horniny projevit větší měrou, neboť 

zde dochází k zrychlené erozi a obnažení zvětralin (Jeník 1970). Na strmých svazích 

proto nalezneme bohatou květenu. Burnett et al. (1998) ve své studii zjistili, že velice 

výraznými faktory ovlivňujícími diverzitu rostlin jsou orientace svahů a odvodnění 

půdy. Na výskyt rostlinných společenstev má vliv i hmotnost pohoří. Větší hmotnost 

pohoří totiž umožňuje zdvih izotermy do vyšší nadmořské výšky a tím i zdvih vegetační 

linie (Jeník 1970). Tím je pak způsoben rozdíl mezi vegetací jednotlivých izolovaných 

vrchů a vegetací stejně vysokých mohutnějších pohoří. Vliv hmotnosti pohoří na průběh 

hranice lesa znázorňuje Jeník (1970) na třech pohořích: hranice lesa v Krkonoších leží 

ve výšce 1210 m, ve Velké Fatře již v 1360 m a ve Vysokých Tatrách ve výšce 1650 m. 

Diverzita rostlin může být ovlivňována i členitostí reliéfu – dle Ložka (2005a) 

nalezneme ve více členitém reliéfu vyšší hodnoty diverzity. 

4.4 Heterogenita prostředí 

Více druhů bychom měli najít v prostředích, která poskytují více biotopů, 

v prostředí s větší rozmanitostí klimatu a v konečném důsledku ve všech prostředích, ve 

kterých je širší spektrum zdrojů (Townsend et al. 2010).  

Vlivu heterogenity prostředí na druhovou diverzitu se věnovali autoři Harner & 

Harper (1976), kteří svou studii prováděli v zalesněné oblasti centrálního Utahu a 

severního Nového Mexika. Výsledkem jejich zkoumání bylo, že heterogenita prostředí 
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výrazně ovlivňuje počet druhů rostlin v určitém území (obr. 3). Rovněž zjistili, že 

konkrétně v jejich studii, je druhová diverzita ovlivňována nejvíce dostupností vlhkosti 

a počtem půdních typů. Zároveň uvádějí, že dohromady vliv rozlohy a heterogenity 

prostředí tvoří více než 98 % variability v počtu druhů.  

Dále např. i Rosenzweig (1995) uvádí, že pokud vezmeme dvě stejně velká 

území, bude mít různorodější oblast větší druhovou bohatost.  

Vztahu heterogenity prostředí a druhové bohatosti cévnatých rostlin se věnovali i 

autoři Gould & Walker (1997). Jejich výzkum probíhal na několika plochách podél řeky 

Hood River v Kanadě. Heterogenita prostředí byla vyjádřena indexem heterogenity, 

který zahrnoval strukturu povrchu a půdní podmínky. Autoři nalezli pozitivní vztah 

mezi heterogenitou prostředí a druhovým bohatstvím. 

Burnett et al. (1998) prováděli studii v opadavém lesním ekosystému na 

severovýchodě USA, kde zjišťovali vliv geomorfologické heterogenity (zkoumané na 

základě edafických a topografických charakteristik) na druhovou bohatost dřevin. Jejich 

závěrem bylo, že heterogennější prostředí hostí vegetaci s větší diverzitou a bohatostí.  

Vztahu heterogenity prostředí a diverzity vegetace se ve své disertační práci 

věnoval Zelený (2008). Jeho výzkum byl zaměřen na diverzitu vegetace v údolí Vltavy 

a Dyje. Autor došel k závěru, že živinami chudé vegetační typy jsou v topograficky 

heterogenní krajině druhově bohatší, než v krajině homogenní, ovšem u vegetačních 

typů bohatších na živiny je tomu právě naopak. Dále ale uvádí, že tento výsledek může 

být ovlivněn i skutečností, že v případě vysoké druhové bohatosti v heterogenní krajině 

u vegetačních typů chudých na živiny, dochází vlivem přítomnosti druhů z okolních, 

ekologicky odlišných stanovišť, ke zvyšování druhové bohatosti, přičemž přetrvání 

těchto druhů na daném stanovišti je možné díky intenzivnímu přísunu diaspor tohoto 

druhu z okolí. Jako druhý důvod autor uvádí, že stanoviště vegetačních typů se od sebe 

v heterogenní a homogenní krajině liší ekologickými podmínkami, které už samy od 

sebe mohou vysvětlovat příčiny rozdílu v druhové bohatosti (např. pH půdy nebo 

produktivita). 
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Obr. 3: Vztah heterogenity prostředí, vyjádřené různorodostí půdních typů (soil types), a 

druhové bohatosti rostlin (plant species) 

Zdroj: Rosenzweig (1995; data ze studie autorů Harner & Harper 1976) 

4.5 Ekologické fenomény 

Jako ekologický fenomén (ekofenomén) je označován vyhraněný soubor procesů 

a stanovišť s charakteristickými společenstvy rostlin a živočichů podmíněný určitou 

kombinací substrátu a reliéfu, který se odlišuje od okolního území (Ložek 2005a, 

Kučera 1999). Vyjadřuje tak výjimečnost a specifičnost dané lokality, která se nápadně 

vymyká z okolní krajiny. To poukazuje na ostrovní charakter ekologických fenoménů 

(Kučera 2001). Odlišnosti určité lokality dané horninou a reliéfem pak podmiňují 

specifičnost klimatickou, hydrologickou, pedologickou, ale rovněž historický vývoj a 

ovlivnění člověkem (Kučera 2001). Tyto faktory pak určují bohatství bioty.  

Je známo mnoho ekofenoménů, např. fenomény určené horninami, jež tvoří 

typický reliéf (např. krasový, pískovcový, dolomitový, sprašový), fenomény podmíněné 

dynamickými procesy georeliéfu a klimatickými poměry (např. říční, vrcholový) nebo 

fenomény specifických stanovišť s limitujícím prostředím pro existenci bioty (např. 

skalní, karový, suťový) (Kučera 1999). Právě existence ekofenoménů je pro CHKO 

Křivoklátsko jedním z důležitých faktorů, který ovlivňuje stanovištní i druhovou 

bohatost. V případě Křivoklátska se jedná především o říční a vrcholový fenomén. 

4.6 Biotické faktory 

Biotické faktory ovlivňující diverzitu rostlin jsou představovány interakcemi mezi 

organismy. Velice důležitým faktorem ovlivňujícím lokální diverzitu rostlin je 

kompetice. Při kompetici jedinců dvou druhů dochází často k vytlačení jednoho druhu 
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z určité lokality, na které by, nebýt silnějšího kompetitora, prosperoval. To pak 

zpravidla ovlivní strukturu celých společenstev (Townsend et al. 2010). Extrémním 

případem z hlediska vytlačování ostatních druhů jsou invazní rostliny. Jedním z důvodů 

úspěšnosti invazních druhů rostlin je skutečnost, že původní rostliny nejsou připravené 

na kompetici s  dominantním invazním druhem, s nímž nikdy nepřišly do styku 

(Marková & Hejda 2011). Invadovanému společenstvu tak hrozí následkem invaze 

ztráta druhové diverzity a rovněž i potlačení až vymizení druhů vzácných nebo 

takových, které určují charakter společenstva (Marková & Hejda 2011). 

Pro diverzitu rostlin je rovněž velice významná predace (např. okus rostlin). Pro 

větší hodnoty diverzity rostlin je zpravidla nejideálnější střední míra intenzity predace 

(Townsend et al. 2010). Důvodem je skutečnost, že při nízkých hodnotách predace je 

přítomno jen několik kompetičně zdatných druhů a při vysoké predaci dominují pouze 

ty nejodolnější rostliny. Olff & Ritchie (1998) ale uvádí, že míra vlivu predace na 

vegetaci záleží na typu herbivora (např. hmyz má zpravidla menší vliv na rostliny než 

větší savci) a jeho abundanci a rovněž na typu prostředí, ve kterém k tomuto procesu 

dochází. Důležitou roli hraje rovněž postavení kořisti ve společenstvu. Pokud není 

kořist dostatečně kompetičně silná a dominující společenstvu, uvedený mechanismus 

přestává platit a dochází k tomu, že při jakémkoliv zvýšení predačního tlaku dochází ke 

snížení počtu druhů (Townsend et al. 2010). Lze tedy říci, že predace výrazně ovlivňuje 

diverzitu rostlin ve společenstvu, ovšem charakter vlivu je závislý na mnoha faktorech. 

4.7 Disturbance 

Disturbancemi jsou označovány změny ve složení vegetace, které jsou způsobeny 

náhlými extrémními událostmi, které nejsou periodické a jsou tudíž nepředvídatelné 

(Slavíková 1986). V přírodě je existence disturbancí běžná, ale zároveň nezbytná a 

nepostradatelná, neboť tak vznikají plochy ke kolonizaci a společenstva se neustále 

obměňují (Storch 1998a). Mezi disturbance lze zařadit silný příval vody, pád laviny, 

sesuv kamenné suti, větrné vývraty a polomy, požáry vzniklé bleskem, sopečnou erupci, 

apod. Ve většině případů je možné do této kategorie zařadit i predaci – pokud například 

predátor spase na určitém místě kořist, je z hlediska kolonizace vyprázdněné místo 

analogické mezerám způsobeným např. pádem stromu při silném větru (Townsend et al. 

2010). Kromě přirozených disturbancí existují i disturbance vyvolané činností člověka. 
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Jsou to např. odvodnění půdy, orba, použití herbicidů, vykácení lesa, oheň nebo zvýšení 

toxických látek ve vodě či v ovzduší.  

Vliv disturbancí na rostlinná společenstva může být různý a to v závislosti na 

jejich síle a frekvenci, typu prostředí, ve kterém k těmto událostem dochází, i na 

velikosti zasažené plochy (Storch 1998a). Connell (1978) uvádí, že disturbance jsou 

příčinou vysoké druhové bohatosti rostlin jen tehdy, působí-li ve střední míře. Pokud 

totiž dojde k dalším a častějším disturbancím, stanoviště bude složeno pouze právě z 

těch druhů rostlin, které jsou schopné rychle dosáhnout dospělosti, a druhová bohatost 

bude na nízké úrovni. Pokud bude disturbancí naopak málo, nebude omezena 

rozpínavost dominantních druhů a budou tak ve společenstvu převládat. Když však 

nebudou disturbance tak časté, budou mít i další druhy rostlin čas na osídlení daného 

stanoviště.  
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5. Gradienty diverzity rostlin 

5.1 Rozloha a odlehlost biotopů (ostrovní biogeografie) 

Pod pojmem ostrov si nemusíme představit pouze ostrovy pevniny v moři, ale za 

ostrovy můžeme považovat i jezera, jež jsou vlastně ostrovy uprostřed pevniny, 

vrcholky hor, lesy obklopené poli apod., dále existují ostrovy míst s určitým 

geologickým podložím, půdními typy, vegetací, které jsou obklopené odlišným 

geologickým, půdním nebo vegetačním složením (Begon et al. 1997). 

Důležitou roli hraje velikost ostrova. Díky mnoha studiím je dokázáno, že na 

větších ostrovech je větší druhová bohatost rostlin, než na ostrovech menších 

(Townsend et al. 2010, Jeffries 1997). Jedním z vysvětlení je, že na větších plochách je 

možné nalézt více biotopů a tím i více druhů rostlin (obr. 4) (Rosenzweig 1995; Harner 

& Harper 1976). Vztah rozlohy ostrova a počtu druhů (tzv. species-area relationship) je 

jedním z nejdůležitějších principů při studiu druhové diverzity. Zhruba platí, že když se 

plocha ostrova zvětší desetkrát, počet druhů se zdvojnásobí (Wilson 1992).  

MacArthurova & Wilsonova  (1967) rovnovážná teorie ostrovní biogeografie říká, 

že druhové bohatství neovlivňuje pouze rozloha, ale zároveň rovnováha mezi imigrací a 

extinkcí, přičemž míra extinkce a imigrace se odvíjí od počtu druhů přítomných na 

určitém ostrově: čím více se bude počet druhů na ostrově zvyšovat, tím více se bude 

imigrace nových druhů snižovat. Imigrace bude také záviset na odlehlosti ostrova – 

méně odlehlé ostrovy jsou snáze dosažitelné kolonizátory, a na velikosti ostrova – velké 

ostrovy jsou snadněji dostupné (MacArthur & Wilson 1967). Rychlost vymírání se bude 

naopak s rostoucím počtem druhů na ostrově zvyšovat. Na menších ostrovech bude 

vymírání rychlejší, neboť malé populace jsou více náchylné. Z uvedené teorie vyplývá, 

že větší ostrovy budou mít větší druhovou bohatost než ostrovy malé a čím odlehlejší 

bude určitý ostrov, tím bude druhové bohatství nižší. 

Vedle rozlohy ostrova a míry imigrace a extinkce může být druhové bohatství na 

ostrovech dáno i vyšší mírou speciace. Díky reprodukční izolaci, tj. zamezení 

vzájemnému křížení mezi dvěma populacemi, zde rychle vznikají nové druhy (Hošek & 

Storch 1998). Ostrovní oblasti jsou proto známé výskytem endemitů. 
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Obr. 4: Vztah rozlohy a počtu druhů rostlin na australských ostrovech  

Zdroj: Rosenzweig (1995) 

5.2 Zeměpisná šířka  

Od rovníku k pólům dochází k poklesu druhové bohatosti organismů (obr. 5) 

(např. Rosenzweig 1995, Groombridge & Jenkins 2002, Jeffries 1997). Tento kontrast 

je nejvíce patrný u vyšších rostlin: na 10 ha lesa v Amazonii lze najít více než 300 

druhů stromů, zatímco ekvivalentní les nacházející se v mírném pásu bude 

pravděpodobně obsahovat 30 nebo méně druhů (Primack et al. 2001). Existuje mnoho 

vysvětlení tohoto trendu, ovšem všechna jsou nějakým způsobem problematická. 

 Některá vysvětlení dávají do vztahu druhové bohatství s produktivitou, která také 

s rostoucí zeměpisnou šířkou klesá. Produktivita je ovlivňována světlem, teplotou a 

rovněž koncentrací živin v půdě a množstvím dostupné vody. Větší množství světla i 

vyšší teplota korelují s vyšší druhovou bohatostí v tropech, avšak tropické půdy jsou 

chudé na živiny, což by znamenalo spíše nižší produktivitu tropů (Townsend et al. 

2010). Zmíněné faktory mohou být příčinou většího množství biomasy v tropech, 

ovšem ne vždy většího druhové bohatství. Jsou ovšem známy i případy, kdy větší 

produktivita znamená nižší druhové bohatství: vyšší hodnoty produktivity mohou vést 

k rychlejšímu růstu populací, což urychluje vyhynutí populací některých druhů kvůli 

zesílenému principu kompetičního vyloučení (Townsend et al. 2010). Podobně Wilson 

(1992) upozorňuje na případy, kdy velká hodnota produktivity znamená nižší počet 

druhů (např. třtinové močály). Je rovněž možné, že největší počet druhů je při středních 

mírách produktivity (Begon et al. 1997). Obecně vztahem produktivity a druhového 

bohatství rostlin se zabývalo mnoho autorů. Mittelbach et al. (2001) provedli 

vyhodnocení publikovaných studií a došli k závěru, že nejvíce autorů zatím potvrdilo 
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unimodální vztah produktivity a počtu druhů rostlin a to na různých prostorových 

měřítcích (od lokálních po globální).  

Další vysvětlení říká, že druhová bohatost tropů je zapříčiněna vyšší mírou 

predace a větší specializovaností predátorů (Townsend et al. 2010). Intenzivní predace 

může snižovat význam mezidruhové kompetice, což zapříčiní větší překryv nik a 

zvýšení počtu druhů. Toto vysvětlení si ovšem neumí poradit s velkým počtem druhů 

samotných predátorů. 

Někteří autoři vysvětlují pokles druhové bohatosti směrem k pólům skrze klima. 

Tropické oblasti jsou méně sezónní než třeba oblasti mírného pásu, což může být 

příčinou vzniku více specializovaných druhů (Wilson 1992). Příznivé prostředí tropů 

také dovoluje existenci větších organismů, na kterých mohou žít organismy menší a 

často velmi rozmanité (Wilson 1992).  

Dalším vysvětlením tohoto gradientu může být stáří prostředí a vývoj jednotlivých 

biomů v historii. Tropické oblasti existují déle, než např. oblasti mírného pásu, neboť 

nebyly během glaciálů zasaženy ledovci, a evoluce zde tudíž mohla probíhat déle 

(Wilson 1992, Jeffries 1997). V období glaciálů se tropický les pouze fragmentoval do 

izolovaných ostrovů, které se v dobách interglaciálů opět spojovaly. Tato skutečnost asi 

také vedla k nějakému vymírání, ovšem zároveň mohla urychlovat speciaci (Storch 

1998b). Tento scénář vypadá celkem pravděpodobně, ovšem o tom, jaký má kolísání 

klimatu efekt, se toho moc neví (Storch 1998b).  

Wright et al. (2006) uvádí, že tropické oblasti mohou mít vysokou druhovou 

bohatost také díky rychlejší evoluci. Autoři prováděli výzkum na dřevinách příbuzných 

druhů v tropech a v mírném pásu a došli k závěru, že u tropických druhů dochází 

k evoluci dvakrát rychleji než u druhů v mírném pásu.  V teplejších prostředích totiž 

dochází k větší frekvenci mutací. 

Výsledkem tedy je, že zatím nebylo navrženo žádné uspokojivé vysvětlení pro 

gradient druhového bohatství se zeměpisnou šířkou. Je tedy možné, že se zde uplatňuje 

více mechanismů najednou a že se prolínají i s protichůdnými vlivy, jako jsou izolace či 

odlehlost (Townsend et al. 2010). 
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Obr. 5: Vztah zeměpisné šířky a druhové bohatosti rostlin 

Pozn.: Regrese provedena pouze pro data z Nového světa. 

Zdroj: Rosenzweig (1995, data poskytnul Gentry 1988), vlastní úprava 

5.3 Nadmořská výška 

Mnozí autoři jsou zastánci teorie, že stejně jak se zeměpisnou šířkou, i s rostoucí 

nadmořskou výškou dochází k poklesu druhové bohatosti (obr. 6) (např. Jeffries 1997). 

Vysvětlením bývá často snižování teploty s nadmořskou výškou a s tím související 

pokles produktivity (Rahbek 1995). Dalším vysvětlením může být i velikost ploch, která 

rostlinná společenstva obývají – s rostoucí nadmořskou výškou se tyto plochy zmenšují, 

což může být, díky efektu rozlohy a izolace, příčinou poklesu druhové bohatosti 

(Rahbek 1995). Až polovina autorů jiných studií se ale přiklání k unimodálnímu vztahu, 

tj. vzrůstu a následnému poklesu druhové bohatosti s rostoucí nadmořskou výškou (obr. 

7) (Rahbek 1995). Tento vztah může být vysvětlen pomocí působení dvou 

protichůdných sil: s rostoucí nadmořskou výškou klesá velikost species pool i intenzita 

kompetice (Bruun et al. 2006). V nižších nadmořských výškách bývá species pool 

rozsáhlejší, ovšem lokální druhová bohatost může být limitována větší mírou 

kompetičního vyloučení; ve středních nadmořských výškách je sice species pool menší, 

převáží ho však menší míra kompetičního vyloučení a proto je zde možné nalézt 

nejvyšší hodnoty druhové bohatosti; ve vyšších nadmořských výškách však klesá 

velikost species pool a tudíž i druhová bohatost (Bruun et al. 2006). Někteří autoři 

ovšem uvádí, že kromě poklesu druhové bohatosti s rostoucí nadmořskou výškou a 

unimodálního vztahu byl pozorován i nárůst počtu druhů s nadmořskou výškou 
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(Townsend et al. 2010). Z uvedeného tedy vyplývá, že vztah biodiverzity a nadmořské 

výšky zatím není obecně určen. 

    

Obr. 6: Vztah mezi druhovým bohatstvím a nadmořskou výškou u rostlin v Mexiku 

Zdroj: Vázquez & Givnish (1998), vlastní úprava 

 

 

 
Obr. 7: Vztah mezi druhovým bohatstvím a nadmořskou výškou u rostlin v nepálských 

Himalájích 

Zdroj: Grytnes & Vetaas (2002), vlastní úprava 
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6. Rozložení diverzity rostlin na světě 

Rozložení diverzity rostlin na Zemi není rovnoměrné a je ovlivněno mnoha 

faktory. Townsend et al. (2010) uvádí, že současné rozšíření rostlin na Zemi je z velké 

části odrazem pleistocénního období, kdy docházelo ke střídání glaciálů a interglaciálů. 

Abychom byli schopni určit globální centra diverzity, je nutné znát historii daného 

území a jeho flóry (Mutke & Barthlott 2005). Obecně nejvyšší hodnoty druhové 

diverzity organismů bychom našli v oblastech, které prodělaly dlouhodobě nerušený 

vývoj (např. některé části tropů), v oblastech, kde se setkaly migrační proudy (např. 

evropský mediterán, Kalifornie), na izolovaných, velkých a členitých ostrovech nebo 

v horách v ne příliš vysokých zeměpisných šířkách (Andy, Kavkaz) (Prach et al. 2009).  

Je obecně známo, že největší druhovou rozmanitost nalezneme v tropických 

deštných lesích. Vyskytují se zde ovšem i chudé oblasti s nízkou diverzitou – tropické 

lesy na promytých půdách nebo s málo či jedním dominantním druhem nebo na 

člověkem ovlivněných místech (Prach et al. 2009). Výjimku v druhové bohatosti tvoří i 

horské vrcholky tropického lesa, které jsou oproti nížinám druhově chudší (MacArthur 

1972). Někteří autoři uvádějí, že ačkoli zabírají pouze asi 7 % celkové plochy pevniny, 

nachází se zde až 90 % druhů všech organismů na Zemi (Plesník & Roth 2004). Pokud 

se zaměříme pouze na rostliny, můžeme konstatovat, že cca 40 % vyšších rostlin světa 

se nachází právě zde (Diamond 1985, cit. in Primack et al. 2001). Příčiny vysoké 

druhové bohatosti tropů byly představeny již v kapitole 5.2. 

O něco menší, ovšem stále dosti vysoké hodnoty biodiverzity bychom nalezli 

v oblastech s tvrdolistou vegetací. Tu bychom hledali v evropském mediteránu, 

v oblasti Kalifornie, Chile, Kapska a jihozápadní Austrálie. Především oblast Kapska je 

významná z hlediska vysoké diverzity rostlin a unikátní bioty (Kreft & Jetz 2007). Díky 

horám, které tvoří migrační bariéry, docházelo v tomto biomu spíše k migracím 

vertikálním než horizontálním, což mělo za následek vytvoření izolovaných populací 

v pohořích, a to podmínilo vznik endemismu (Prach et al. 2009). Endemity nalezneme 

též na Středomořských ostrovech, které sami o sobě tvoří oddělené jednotky. Nejvyšší 

stupeň endemismu najdeme ovšem v Kapsku, což je dáno velkou izolovaností celého 

biomu (Prach et al. 2009).  

Ve vyšších zeměpisných šířkách nalezneme nízké hodnoty diverzity ve shodě s 

tvrzením o poklesu druhové rozmanitosti směrem od rovníku k pólům. Tento gradient 
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dokládají např. boreální jehličnaté lesy s nízkými hodnotami diverzity. V jižní části této 

oblasti je diverzita dřevin větší, než v částech severnějších, kde se nachází pouze 

monokultury smrku (Townsend et al. 2010). Nicméně překvapivě vysoká diverzita 

může být v rámci mechorostů či lišejníků (Plesník & Roth 2004). Obecně nízká 

diverzita cévnatých rostlin je důsledkem kontinuálního zalednění, které zde bylo patrné 

ještě i v poslední době ledové - rostliny měly tudíž jen krátkou dobu (necelých 20 000 

let) na obsazení této oblasti (Townsend et al. 2010). Zároveň bychom boreální 

jehličnaté lesy mohli nalézt i mimo vyšší zeměpisné šířky, konkrétněji v klimaticky 

méně příznivých oblastech, neboť jehličnany jsou více odolné než stromy listnaté. 

Příkladem výskytu mohou být vyšší nadmořské výšky, suchá, nebo naopak příliš vlhká 

místa, nebo stanoviště chudá na živiny.  

Logicky ještě nižší hodnoty diverzity nalezneme severněji, konkrétně v tundře. 

Směrem k severu počet rostlinných druhů prudce klesá a v těch nejsevernějších 

oblastech lze pak nalézt jen mechy a lišejníky, neboť permafrost nedovoluje zakořenit 

žádným cévnatým rostlinám (Townsend et al. 2010). Ve vysokých nadmořských 

výškách, v různých zeměpisných šířkách, lze rovněž nalézt tundru, nazývanou 

alpínskou. 

Nízkou diverzitou rostlin disponují i pouště. Na konkrétním stanovišti v poušti 

většinou nalezneme opravdu menší počet druhů, celkově však druhové bohatství není až 

tak nízké, jak by se mohlo vzhledem k extrémnímu prostředí předpokládat (Prach et al. 

2009). Např. pro Saharu se uvádí přes 2000 druhů cévnatých rostlin (Jeník 1998). 

 Pokud se na rozložení diverzity podíváme v jemnějším měřítku a trochu 

konkrétněji, můžeme říci, že počet druhů cévnatých rostlin dosahuje nejvyšších hodnot 

v oblasti Kostariky, východních tropických And a severozápadní Amazonie, východní 

Brazílie, v severní části Bornea, na ostrově Nové Guinea, dále pak v oblasti Kapska, 

jižního Mexika, východních Himalájí, na ostrově Sumatra, v Malajsii a západní části 

Madagaskaru (obr. 8). Zmíněná globální centra druhové diverzity rostlin jsou ve shodě 

s diverzitou abiotických podmínek v tropech a subtropech (Mutke & Barthlott 2005). 
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Obr. 8: Počet druhů cévnatých rostlin na světě 

Zdroj: Mutke & Barthlott (2005) 
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7. Vztah druhové a biotopové (ekosystémové) diverzity 

Vztah druhové diverzity cévnatých rostlin a biotopové diverzity zkoumali Hannus 

& von Numers (2008) na několika ostrovech ve finských souostrovích Getskär a 

Brunskär. Typy biotopů byly vymezeny na základě substrátu a typu vegetace a 

pokrývaly celou plochu ostrovů. Celkem jich bylo vymezeno 9. Samotná diverzita 

biotopů byla vyjádřena počtem typů biotopů na jednotlivých ostrovech. Autoři došli 

k závěru, že druhová diverzita rostlin silně koreluje s diverzitou biotopů (obr. 9). 

Nejsilnějším prediktorem druhové bohatosti byl právě počet biotopů na ostrovech spolu 

s rozlohou rostlinného pokryvu (tvoří menší plochu ostrovů než biotopy, neboť na 

některých místech lze nalézt pouze skály a kameny či bezcévné rostliny). Efekt velikosti 

ostrova se na druhové bohatosti rostlin podílel malou měrou. V případě souostroví 

Getskär může být silnější korelace druhového bohatství rostlin s diverzitou biotopů než 

s rozlohou ostrova dána „maloostrovním efektem“. Getskär je totiž složen z velkého 

množství malých ostrůvků, což potlačuje vliv rozlohy ostrova na druhovou bohatost 

rostlin. 

Kreft & Jetz (2007) uvádí rovněž pozitivní korelaci mezi druhovou a biotopovou 

diverzitou (obr. 10). Ve své studii se autoři zaměřili na cévnaté rostliny a to 

z globálního pohledu. Biotopy byly vymezeny na základě typu vegetace a biotopová 

diverzita byla vyjádřena počtem typů biotopů v jednotlivých regionech. 

 

 

 

Obr. 9: Vztah počtu druhů rostlin a počtu biotopů ve finském souostroví 

Pozn.: „n“ uvádí počet ostrovů v souostroví Getskär a Brunskär. 

Zdroj: Hannus & von Numers (2008), vlastní úprava 
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Obr. 10: Vztah počtu druhů rostlin a typů vegetace 

Pozn.: Prázdné kroužky znázorňují regiony s vysokým energetickým příkonem, plné kroužky 

s nízkým energetickým příkonem. 

Zdroj: Kreft & Jetz (2007), vlastní úprava 
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8. Charakteristika modelového území CHKO 

Křivoklátsko 

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko se rozprostírá v západní části středních 

Čech asi 50 km západně od Prahy (obr. 11). Zaujímá části území pěti okresů – Berouna, 

Kladna, Rakovníka, Plzně-severu a Rokycan. Její rozloha je 62 792 ha. 1. 3. 1997 byla 

pro své vysoké přírodovědné hodnoty vyhlášena v rámci programu Člověk a biosféra za 

biosférickou rezervaci. 24. 11. 1978 byla výnosem ministerstva kultury vyhlášena jako 

chráněná krajinná oblast.  

 

 

 

Obr. 11: Poloha CHKO Křivoklátsko v ČR 

Zdroj: ArcČR, vlastní zpracování 

 

Dominantu území tvoří údolí řeky Berounky, na kterém leží největší sídlo 

Roztoky a Zbečno, které je současným sídlem Správy chráněné krajinné oblasti. Velice 

pozoruhodná je vysoká lesnatost – asi 62 % území je pokryto lesy, což přesahuje státní 

průměr lesnatosti v pahorkatinách a vrchovinách (Ložek 2005b). Příčinu lze hledat ve 

starší historii, kdy zde neexistovalo, kromě neolitu, prakticky žádné osídlení (Kolbek et 

al. 1997). Ve středověku pak lesy sloužily jako lovecký revír českých knížat a králů a 

byly tak uchráněny před rozšiřováním zemědělství. 
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8.1 Geologie 

Téměř celé území CHKO Křivoklátsko je dle Geologické mapy České republiky  

1 : 500 000 budováno proterozoickými a paleozoickými horninami Barrandienu. Pouze 

malá oblast při severní hranici území (u Lán), jak je patrné z obr. 12, leží na 

mezozoických horninách. Nejstarší horniny pocházejí dle Geologické mapy České 

republiky 1 : 500 000 z mladšího proterozoika a jsou zastoupeny břidlicemi, droby a 

prachovci. Mezi nimi pronikají buližníkové suky a vulkanické bazalty, které jsou 

odolnější vůči zvětrávání a tvoří tak v krajině výrazné skalnaté kamýky. Z paleozoika 

pochází křivoklátsko-rokycanské pásmo, které se táhne od jihozápadní části chráněné 

oblasti severovýchodním směrem a je dle Geologické mapy České republiky                 

1 : 500 000 budováno vulkanickými horninami – od křemenných porfyrů po porfyrity. 

V jihovýchodní části CHKO je dle Geologické mapy České republiky 1 : 500 000 starší 

paleozoikum tvořeno minerálně chudými horninami, jako jsou pískovce, droby a 

břidlice a horninami minerálně bohatými, které jsou zastoupeny diabasy a jejich tufy. 

Toto střídání hornin se pak odráží ve složení vegetace. Karbonské horniny, které lze 

nalézt pouze v oblasti od Rakovníka po Lány, jsou dle Geologické mapy České 

republiky 1 : 500 000 reprezentované arkózami, pískovci, prachovci a jílovci. 

 

       

Obr. 12: Geologická stavba CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: INSPIRE, ArcČR, vlastní zpracování 
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8.2 Geomorfologie 

CHKO Křivoklátsko náleží z geomorfologického hlediska do Poberounské 

subprovincie (Balatka et al. 2006). Velká část chráněné oblasti pak spadá pod 

Křivoklátskou vrchovinu, pouze menší část na západě náleží Plaské pahorkatině (obr. 

13) (Balatka et al. 2006). Křivoklátská vrchovina je charakteristická geomorfologickou 

mnohotvárností, což je odrazem pestré geologické stavby. Řekou Berounkou je 

rozdělena na dva podcelky: Zbirožskou vrchovinu a Lánskou pahorkatinu. Na pravém 

břehu Berounky se nachází Zbirožská vrchovina s nejvyšším vrcholem Těchovín (616 

m n. m.), který je rovněž nejvyšším bodem CHKO. Na levém břehu leží Lánská 

pahorkatina, které dominují vrcholy Tuchonín a Vysoký vrch (oba 487 m n. m.).  

 

 

Obr. 13: Geomorfologické členění CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: INSPIRE, ArcČR, vlastní zpracování 

8.3 Hydrologie 

CHKO Křivoklátsko je odvodňováno řekou Berounkou, která protéká napříč 

celým územím (obr. 14). Vtéká do chráněné krajinné oblasti v obci Zvíkovec-Kalinova 

ves v nadmořské výšce 256 m a opouští ji v Hýskově ve výšce 217 m n. m. Berounka je 

typická svými rozkolísanými vodními stavy, což má velký vliv na pobřežní vegetaci. 

Její průměrný průtok, měřený v profilu Křivoklát, dosahuje hodnot okolo 31,8 m
3
/s 

(Louček 1968). Z levostranných přítoků Berounky jsou nejdůležitější řeky Javornice, 

Rakovnický potok, Klíčava a Vůznice. Z přítoků pravostranných lze jako významnější 
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řeky jmenovat Zbirožský potok, Úpořský potok, Klučná a Habrový potok. Vodní nádrže 

se nachází po celém území, výjimku tvoří pouze nejvyšší polohy v jihozápadní části. 

Největší nádrží na území Křivoklátska je přehradní akumulační nádrž Klíčava, která leží 

na stejnojmenné řece. Dále je zde 278 rybníků, 15 slepých a mrtvých ramen vodních 

toků, 11 zatopených lomů a pískoven, 25 terénních depresí a 8 umělých nádrží (Rydlo 

1992). Celkově tekoucí a stojaté vody zabírají asi 0,6 % rozlohy území (Kolbek et al. 

1997). 
 

Obr. 14: Vodstvo v CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: ArcČR, vlastní zpracování 

8.4 Klima 

Křivoklátsko spadá dle Quitta (1971) do mírně teplé a mírné suché klimatické 

oblasti, jednotky MT 11. Tato oblast je charakterizována dlouhým, teplým a suchým 

létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a 

krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrné roční teploty dosahují podle Atlasu podnebí Česka v nejvyšších polohách do 

7°C, na většině území jsou pak v rozmezí 7 až 8°C a v údolí Berounky převyšují i 8°C. 

V  údolích se projevuje teplotní inverze a s ní spojené odlišné hodnoty teplot, které 

neodpovídají zmíněným průměrům. Stejně tak i nevelké rozdíly v nadmořské výšce 

mohou způsobit výskyt odlišných teplot. Např. v severní části Křivoklátska dochází 
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v depresích, i při nepatrných rozdílech v nadmořské výšce, k vytváření mrazových 

kotlin, kde je omezován růst mladého nárostu buku (Husová 1990). Rovněž díky 

expozičním rozdílům protilehlých svahů lze zaznamenat odlišné charakteristiky 

klimatu. Mikroklima blízkých stanovišť se tak klimaticky liší, což vede k vyšším 

hodnotám biodiverzity. Významnou roli zde hraje i existence klimatického gradientu JV 

– SZ, kde jihovýchodní část přiléhající k Českému krasu je podstatně teplejší než zbytek 

Křivoklátska (Kolbek et al. 2001). Dle Atlasu podnebí Česka nabývají průměrné roční 

srážky v nižších nadmořských výškách hodnot 500 až 550 mm, ve vyšších dosahují 

k 600 mm. Ve vegetačním období spadne pouze 350 mm srážek (Vesecký et al. 1958, 

cit. in Kolbek et al. 1997). Dle Ložka (1975) je jihovýchodní oblast velice suchá. 

Křivoklátsko je tedy srážkově pod průměrem Čech. 

 

 

Obr. 15: Klimatické oblasti v CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: INSPIRE, ArcČR, vlastní zpracování 

8.5 Půdy 

Většinu území CHKO Křivoklátsko tvoří dle Atlasu půd České republiky 

kambizemě, což je patrné z obr. 16. Na plošinách a mírných svazích z břidlic je 

kambizem špatně provzdušněná, což vyvolává vytváření mělkého kořenového systému 

a následné vývraty stromů. Dle Atlasu půd České republiky lze v rovinatém a mírně 

zvlněném terénu ze spraší, prachovic a polygenetických hlín najít hnědozemě, ve 

stejném terénu pak z prachovic a polygenetických hlín vznikají luvizemě. V 
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podmáčených oblastech nacházejících se na dnech údolí potoků se lze dle Atlasu půd 

České republiky setkat s gleji a pseudogleji, v nivách řek se pak vytváří fluvizemě. Na 

horninách obohaceným uhličitanem vápenatým lze předpokládat pararendziny, které 

hostí vápnomilné druhy rostlin. Na skalních výchozech bychom našli ranker. 

 

  

Obr. 16: Půdy v CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: INSPIRE, ArcČR, vlastní zpracování 

8.6 Vegetace 

Vegetace CHKO Křivoklátsko je velice bohatá a pestrá. Příčinou vysoké druhové 

diverzity i diverzity společenstev je velká diferenciace ekologických podmínek i velké 

množství míst se zachovalými přirozenými a polopřirozenými porosty. K tomu přispívá 

i rozmanitá činnost člověka, neboť podmiňuje vznik kulturních stanovišť a rostlinných 

společenstev, která by zde bez zásahu člověka neexistovala (Kolbek et al. 2001). 

Bohatost vegetace dokládá i skutečnost, že v území byla zaznamenána rostlinná 

společenstva, která nebyla na území ČR dosud registrovaná (Kolbek 1985, cit. in 

Kolbek et al. 1997). Lze zde najít několik desítek zákonem chráněných druhů, jež jsou 

zařazeny do Červeného seznamu ČR (AOPK ČR). Např. kriticky ohrožená vratička 
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měsíční (Botrichium matricariifolia), hořeček ladní pobaltský (Gentianella campestris 

subsp.baltica) rostoucí na Křivoklátsku pouze na jediné lokalitě (v rámci ČR jsou 

nalezeny pouze dvě lokality), kapradinka skalní (Woodsia ilvensis), koniklec luční 

český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica), česnek tuhý (Allium strictum), vstavač 

nachový (Orchis purpurea) a vstavač osmahlý (Orchis ustulata) a dále hořec hořepník 

(Gentiana pneumonanthe), který je zde v současnosti na okraji vymření (AOPK ČR). 

Největší část území zaujímají lesy. Lesy se zachovaly v přírodních formách, což 

je důsledek středověkého využití lesů – lesy patřily králi a sloužily především k lovu. 

Mezi nejzachovalejší porosty řadí Kolbek a Petříček (1989, 1990, cit. in Kolbek et al. 

1997) porosty na prudších svazích Berounky a jejích přítoků a také plochy listnatých 

porostů v méně členitém terénu. Dominantní strukturu lesa tvoří dubohabřiny 

nacházející se v nižších polohách, ve vyšších polohách nebo na severnějších expozicích 

jsou pak nahrazeny bučinami (Kolbek et al. 1997). Pro Křivoklátsko charakteristické a 

významné jsou suťové lesy, které se nachází v nižších polohách skalnatých strání nad 

Berounkou a jsou často tvořené porostem chráněného tisu červeného (AOPK ČR). 

Vrcholové partie těchto kopců pokrývají doubravy a bory, které postupně přecházejí do 

otevřených ploch, tzv. pleší, které hostí xerotermní druhy vegetace (Ložek 2005b).  

Na lesy navazují společenstva křovin. V ČR je rozlišováno 15 asociací keřových 

společenstev, přičemž 9 se jich nachází právě v CHKO Křivoklátsko, což upozorňuje na 

nadprůměrnou diverzitu této vegetace (Sádlo 1990). 

Nad údolím Berounky na skalních ostrožnách lze nalézt teplomilné druhy rostlin, 

jako jsou třemdava bílá (Dictamnus albus), kavyl Ivanův (Stipa joannis), koniklec luční 

český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), 

na skalách pak břečťan popínavý (Hedera helix) a porosty tařice skalní (Aurinia 

saxatilis) (Ložek 2005b).  

Nivní oblasti Berounky i jejích přítoků pokrývají louky. Luční vegetace je taktéž 

bohatá a v mnoha případech zachovalá, ale na tomto typu vegetace se nejvíce projevil 

vliv zemědělství (Blažková 1990). V pravidelně zaplavovaných oblastech bychom našli 

psárkové louky (Alopecuretum pratensis), na ně navazují ovsíková společenstva 

(Arrhenatheretum elatioris), a na vyvýšeninách, kde je písčitá půda, se vyskytují 

typické kostřavové louky s mochnou bílou (Potentillo albae-Festucetum rubrae) (Ložek 

2005b). 
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9. Faktory ovlivňující diverzitu rostlin v CHKO 

Křivoklátsko 

Diverzita a rozšíření rostlin v CHKO Křivoklátsko jsou nejvíce ovlivňovány 

reliéfem, geologickým substrátem a půdami a v neposlední řadě i klimatem (Kolbek et 

al. 1997). Ve své bakalářské práci se vybraným faktorům ovlivňujících diverzitu rostlin 

na Křivoklátsku věnoval Valtr (2011). Dle jeho výsledků se na diverzitě rostlin nejvíce 

podílí nadmořská výška a tvar reliéfu. 

Výše zmíněné faktory se mohou kombinovat a vytvářet tak specifická stanoviště - 

v rámci Křivoklátska pak mluvíme o vrcholovém a říčním fenoménu. Vrcholový 

fenomén je patrný v jižní polovině Křivoklátska. Zde se projevuje bezlesím na jižních a 

jihozápadních částech vrcholů (Ložek 2005b). Tato místa s absencí lesů se označují 

termínem „pleše“, a jsou tvořena trávníky a keři. Říční fenomén je patrný nejen v údolí 

Berounky, ale vyskytuje se i na jejích větších přítocích např. na Zbirožském potoce, 

Rakovnickém potoce či Klíčavě (Ložek 2005b). V okolí Berounky je vyvinuta 

klimatická inverze, která se projevuje vegetačními rozdíly mezi vlhkými a chladnými 

dny údolí a postranních roklí a horními částmi svahů s teplým a suchým klimatem 

(Kolbek et al. 1997). Dobře patrné jsou i expoziční rozdíly protilehlých svahů, které 

vykazují odlišné klimatické charakteristiky (Ložek 2005b). To vše zde umožňuje vznik 

mimořádné druhové i stanovištní bohatosti. Dle Valtra (2011) je říční fenomén, vedle 

již zmíněné nadmořské výšky a tvaru reliéfu, nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím 

diverzitu rostlin v CHKO Křivoklátsko. 

Pomineme-li fenomén Berounky, lze říci, že horizontálně klesá diverzita vegetace 

od jihovýchodu (oblast teplejší, geologicky variabilní) na severozápad (oblast chladnější 

a jednotnější z hlediska geologie i geomorfologie) a vertikálně od nižších poloh 

k vyšším (Kolbek et al. 1997). 
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10. Metodika práce 

Pro zhodnocení vztahu diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO Křivoklátsko 

jsem použila čtvercové rozdělení území, které bylo použito při mapování jednotlivých 

druhů cévnatých rostlin. Křivoklátsko bylo rozděleno do 546 čtverců, přičemž v každém 

čtverci o velikosti cca 1 km
2
 byl zaznamenán počet druhů cévnatých rostlin. Čtvercová 

síť spolu se zmapovanými druhy cévnatých rostlin je převzatá z publikací Květena 

chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko 1. díl (Kolbek et al. 

1999) a 2. díl (Kolbek et al. 2001), přičemž z papírové podoby do geodatabáze byla 

převedena Valtrem (2011).  

Dále jsem měla k dispozici biotopy, které byly zmapovány pro soustavu 

NATURA 2000 (AOPK ČR 2005) a biotopy z databáze ZABAGED. Nutno říci, že 

biotopy byly vymezeny především na základě vegetačních typů (rostlinných 

společenstev), ale kvůli návaznosti na soustavu NATURA 2000 byly do systému 

zahrnuty i klasifikační jednotky vymezené abioticky (Chytrý et al. 2010).  

Nejdříve jsem v programu ArcGIS 10.2 (ESRI 2013) pracovala s biotopy 

zmapovanými pro soustavu NATURA 2000. Soubor byl tvořen segmenty, tj. 

jednotlivými biotopy, přičemž některé segmenty měly mozaikovitou strukturu, tj. 

skládaly se z více biotopů. Proto bylo potřeba mozaiky „rozklíčovat“ na základě 

druhého souboru zpracovaného též pro soustavu NATURA 2000. Dále jsem v programu 

ArcGIS pracovala s mapou biotopů z databáze ZABAGED. Z databáze plošných prvků 

ZABAGED, které reprezentují krajinný pokryv (biotopy), byly vyříznuty plochy 

přírodních a přírodě blízkých biotopů vymapované při přípravě podkladů pro soustavu 

NATURA 2000. Vrstvu biotopů zpracovanou pro soustavu NATURA 2000 a oříznutou 

vrstvu ZABAGED (nepřírodní biotopy) jsem pak protnula se čtvercovou sítí, abych 

zjistila rozlohy jednotlivých typů biotopů v jednotlivých čtvercích na území 

Křivoklátska. Takto vzniklé tabulky v ArcGISu jsem převedla MO Excel. 

Pro rozšifrování kódů jednotlivých biotopů zpracovaných pro soustavu NATURA 

2000 jsem využila publikace Katalog biotopů České republiky 2. vyd. (Chytrý et al. 

2010). Mapování biotopů však probíhalo už dříve a biotopy byly vymezovány podle 

Katalogu biotopů České republiky 1. vyd. (Chytrý et al. 2001). Bylo proto nutné některé 

z biotopů sloučit. Dále, protože pro soustavu NATURA 2000 byly mapovány i některé 

nepřírodní biotopy (biotopy formační skupiny X), bylo potřeba sjednotit a sloučit právě 
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tyto biotopy mapované pro soustavu NATURA 2000 s biotopy reprezentovanými 

plošnými prvky v databázi ZABAGED, tj. s biotopy antropogenně ovlivněnými. 

Vznikla tak tabulka, která obsahuje soubor všech biotopů nacházejících se v CHKO i 

s příslušnými rozlohami v daném čtverci. Na závěr jsem vytvořila databázi jednak se 

všemi biotopy a jednak s biotopy pouze přírodními
1
, tj. bez biotopů antropogenně 

ovlivněných či vytvořených člověkem, abych zjistila, do jaké míry je druhová diverzita 

vyšších rostlin ovlivněna pouze přítomností přírodních biotopů. 

Pro každý čtverec sítě byl dále vypočítán Shannonův index diverzity jak pro 

všechny biotopy, tak pro biotopy čistě přírodní. 

Pro zhodnocení vztahu diverzity biotopů a nadmořské výšky a členitosti reliéfu 

vyjádřené směrodatnou odchylkou nadmořské výšky, byla pro každý čtverec 

z digitálního modelu reliéfu (DMU 25) vyjádřena průměrná nadmořská výška a její 

směrodatná odchylka pomocí nástroje Zonal statistics v programu ArcGIS. 

Nakonec jsem vytvořila grafy, které znázorňují závislost diverzity biotopů 

(vyjádřená Shannonovým indexem) a nadmořské výšky a členitosti reliéfu (vyjádřená 

směrodatnou odchylkou) a vztah diverzity druhů rostlin a diverzity biotopů (opět 

vyjádřená Shannonovým indexem). Vše je vypočteno zvlášť pro všechny biotopy a 

zvlášť pro biotopy přírodní. 

Vodní toky a sídla jsem převzala z databáze ArcČR. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 „Přírodní biotop je typ přírodního, přirozeného nebo polopřirozeného, suchozemského nebo 

vodního území, které je vymezeno geografickými charakteristikami a charakteristikami živé a 

neživé přírody; nepřírodní biotop je přírodě vzdálený biotop vymezený pro potřeby mapování“ 

(Guth 2002). 
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11. Výsledky 

V CHKO Křivoklátsko bylo zjištěno 1533 druhů cévnatých rostlin (k roku 1999) 

(Kolbek et al. 2001), přičemž v České republice se jich nachází asi 4120 (Pyšek, Sádlo 

& Mandák 2002). To poukazuje na velice vysokou diverzitu v chráněné oblasti. 

Druhová diverzita cévnatých rostlin se na Křivoklátsku velice liší, což je podmíněno 

mnoha faktory. Nejvyšších hodnot nabývá v blízkosti řeky Berounky a některých jejích 

přítoků (obr. 17), kde může dosahovat až necelých 600 druhů. Naopak nižší hodnoty 

druhové diverzity lze najít obecně v oblastech vyšších nadmořských výšek. Velký počet 

druhů rostlin je zde přítomen zejména díky říčnímu a vrcholovému fenoménu. 

Na Křivoklátsku se dle mých výsledků vyskytuje 93 různých typů biotopů, z toho 

81 přírodních, přičemž z hlediska rozlohy zaujímají přírodní biotopy 28,3 % území. 

V rámci celé České republiky pokrývají přírodní biotopy 26 % území (Kučera et al. 

2006). Biotopová diverzita dosahuje nejvyšších hodnot, stejně jako v případě diverzity 

druhové, v údolí Berounky a jejích přítoků. Z obr. 18, který znázorňuje diverzitu všech 

biotopů, je patrné, že ve většině čtverců dosahují indexy diverzity relativně vysokých 

hodnot. Naopak na obr. 19, který znázorňuje diverzitu pouze přírodních biotopů, si 

můžeme všimnout, že ve většině čtverců mají indexy diverzity spíše nižší hodnoty. To 

znamená, že v prvním případě nacházíme ve čtvercích větší bohatost biotopů a zároveň 

také vyrovnanější zastoupení jednotlivých typů biotopů, než v případě druhém. 

Na obr. 20 jsou znázorněny průměrné nadmořské výšky v jednotlivých čtvercích 

CHKO. Nejnižších hodnot dosahují podél řeky Berounky a jejích přítoků. Naopak 

nejvyšší nadmořské výšky bychom našli v jižní části Křivoklátska mezi obcemi Zbiroh 

a Broumy, Kublov a Otročiněvec a pak v menší oblasti ve střední části Křivoklátska 

jižně od Berounky. Členitost reliéfu je znázorněna na obr. 21. Je patrné, že nejvyšších 

hodnot dosahuje v údolí Berounky a jejích přítoků. Členité je i křivoklátsko-rokycanské 

pásmo, které se táhne od jihozápadní části území severovýchodním směrem. Ve vyšších 

nadmořských výškách je většinou reliéf členitý méně. 
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Obr. 17: Diverzita cévnatých rostlin v CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: Kolbek et al. (1999 a 2001), ArcČR, vlastní zpracování 
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Obr. 18: Diverzita biotopů vyjádřená Shannonovým indexem diverzity v CHKO 

Křivoklátsko 

Zdroje: AOPK ČR (2005), ZABAGED, Kolbek et al. (1999 a 2001), ArcČR, vlastní zpracování 
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Obr. 19: Diverzita přírodních biotopů vyjádřená Shannonovým indexem diverzity 

v CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: AOPK ČR (2005), ZABAGED, Kolbek et al. (1999 a 2001), ArcČR, vlastní zpracování 
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Obr. 20: Průměrná nadmořská výška ve čtvercích v CHKO Křivoklátsko 

Zdroje: DMU 25, Kolbek et al. (1999 a 2001), ArcČR, vlastní zpracování 
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Obr. 21: Členitost reliéfu vyjádřená směrodatnými odchylkami ve čtvercích v CHKO 

Křivoklátsko 

Zdroje: DMU 25, Kolbek et al. (1999 a 2001), ArcČR, vlastní zpracování 
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11.1 Vztah druhové diverzity rostlin a biotopové diverzity 

Dle stanovené hypotézy bychom v prostředí, kde je vysoká biotopová diverzita 

měli nalézt i vysokou diverzitu druhovou. Největší diverzitu biotopů lze najít podél 

Berounky a jejích přítoků, což platí jak pro všechny, tak i pouze pro přírodní biotopy 

(obr. 18 a obr. 19). Ve stejných oblastech bychom našli i největší hodnoty druhové 

diverzity rostlin (obr. 17). V oblastech s nižším počtem druhů rostlin ale můžeme najít 

jak nižší hodnoty indexu diverzity, tak i střední a i vyšší. Pokud se podíváme na graf 1, 

lze říci, že vztah druhové diverzity rostlin a biotopové diverzity není výrazný, což 

dokládá i regresní přímka proložená daty s koeficientem determinace, který v případě 

všech biotopů dosahuje hodnoty 0,23 a v případě pouze přírodních biotopů jen 0,12.  

Pokud bychom se zaměřili pouze na nepřírodní biotopy, zjistili bychom, že indexy 

diverzity se blíží trendu přírodních biotopů. Znamená to tedy, že přírodní i nepřírodní 

biotopy se na celkovém výsledku podílejí zhruba stejnou vahou.  

 

 

Graf 1: Vztah druhové diverzity cévnatých rostlin a biotopové diverzity, vyjádřené 

Shannonovým indexem diverzity, v CHKO Křivoklátsko 

Pozn.: Červené značky znázorňují všechny čtverce, které se v CHKO nacházejí, přičemž 

zahrnují všechny biotopy. Modré značky pak znázorňují ty samé čtverce, ovšem zahrnují pouze 

biotopy přírodní. 

Zdroje: AOPK ČR (2005), ZABAGED, Kolbek et al. (1999 a 2001), vlastní zpracování 
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11.2 Závislost diverzity biotopů na nadmořské výšce 

S rostoucí nadmořskou výškou diverzita biotopů klesá. V údolích vodních toků, 

kde nadmořské výšky dosahují nejnižších hodnot (obr. 20), lze nalézt největší diverzitu 

biotopů (obr. 18 a obr. 19). Neplatí však, že v nejvyšších nadmořských výškách 

nalezneme nejnižší hodnoty indexu diverzity. Tato velice slabá závislost diverzity 

biotopů na nadmořské výšce je patrná i z grafu 2, což je doloženo regresní přímkou 

proloženou daty s koeficientem determinace pro všechny biotopy 0,17 a pro přírodní 

biotopy pouhých 0,03. Znamená to tedy, že existuje jiný faktor nebo faktory, na kterých 

je biotopová diverzita závislá více. 

Z grafu 2 je rovněž patrné, že celkový výsledek je více ovlivněn nepřírodními 

biotopy než biotopy přírodními. 

 

 

Graf 2: Závislost diverzity biotopů, vyjádřené Shannonovým indexem diverzity, na 

nadmořské výšce v CHKO Křivoklátsko 

Pozn.: Červené značky znázorňují všechny čtverce, které se v CHKO nacházejí, přičemž 

zahrnují všechny biotopy. Modré značky pak znázorňují ty samé čtverce, ovšem zahrnují pouze 

biotopy přírodní. 

Zdroje: AOPK ČR (2005), ZABAGED, Kolbek et al. (1999 a 2001), DMU 25, vlastní 

zpracování 
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11.3 Závislost diverzity biotopů na členitosti reliéfu 

Členitost reliéfu byla vyjádřena směrodatnými odchylkami. S rostoucí členitostí 

reliéfu roste i hodnota biotopové diverzity. Je zřejmé, že v údolí Berounky a jejích 

přítoků je možné najít největší hodnoty biotopové diverzity (obr. 18 a obr. 19) a 

souhlasně i nejvíce členitý reliéf (obr. 21). V méně členitém reliéfu lze najít většinou 

nižší až střední hodnoty biotopové diverzity. Závislost diverzity biotopů na členitosti 

reliéfu znázorňuje graf 3, přičemž je patrné, že je tato závislost silnější oproti závislosti 

diverzity biotopů s nadmořskou výškou. To dokládají regresní přímky s koeficienty 

determinace, které zde dosahují téměř 40 % (u všech biotopů i u biotopů přírodních 

0,38) (graf 3). Diverzita biotopů je tedy mnohem více závislá na členitosti reliéfu než na 

nadmořské výšce. 

Pokud se opět zaměříme na míru vlivu přírodních a nepřírodních biotopů, 

můžeme konstatovat, že celkový výsledek je výrazně ovlivněn přírodními biotopy.  

 

 

Graf 3: Závislost diverzity biotopů, vyjádřené Shannonovým indexem diverzity, na 

členitosti reliéfu, vyjádřeném směrodatnou odchylkou, v CHKO Křivoklátsko 

Pozn.: Červené značky znázorňují všechny čtverce, které se v CHKO nacházejí, přičemž 

zahrnují všechny biotopy. Modré značky pak znázorňují ty samé čtverce, ovšem zahrnují pouze 

biotopy přírodní. 

Zdroje: AOPK ČR (2005), ZABAGED, Kolbek et al. (1999 a 2001), DMU 25, vlastní 

zpracování 
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12. Diskuze 

Z výpočtů vyplývá, že největší diverzita biotopů se nachází v údolí Berounky a 

jejích přítoků, což se shoduje s druhovou diverzitou rostlin. Tento výsledek je ukázkou 

říčního fenoménu, který hraje na Křivoklátsku důležitou roli z hlediska vysoké druhové 

diverzity rostlin i rostlinných společenstev (Kolbek et al. 2001). Právě údolí Berounky a 

jejích přítoků jsou oblasti s nejvyššími plošnými podíly přírodních biotopů. Nízký podíl 

přírodních biotopů i nízkou diverzitu biotopů bychom našli ve čtvercích nacházejících 

se na severozápadě území. Nízké hodnoty diverzity biotopů lze nalézt rovněž 

jihovýchodně od Berounky i přesto, že podíl přírodních biotopů je zde ve většině 

čtverců poměrně vysoký. K obdobným výsledkům došla rovněž ve své diplomové práci 

Jačková (2007). Z uvedeného lze tedy usoudit, že přírodní biotopy nejsou vždy zdrojem 

vysoké diverzity biotopů, jak by se mohlo předpokládat. 

Koncentrace nejvyšších hodnot biotopové diverzity do okolí Berounky a jejích 

přítoků je patrná u všech biotopů i biotopů přírodních. Je zajímavé, že větší bohatost 

biotopů i vyrovnanější zastoupení typů biotopů v jednotlivých čtvercích nalézáme u 

všech biotopů, zatímco u přírodních biotopů je rozmanitost nižší. Lze tedy usuzovat, že 

pro vysokou biodiverzitu na Křivoklátsku je důležitá přítomnost jak přírodních, tak i 

antropogenně ovlivněných biotopů. Podobně Kolbek et al. (2001) uvádí, že rozmanitá 

činnost člověka podmiňuje vznik stanovišť a rostlinných společenstev, která by zde bez 

jeho vlivu neexistovala, a to pak v kombinaci s rozdílnými přirozenými stanovišti 

podmiňuje vznik vysoké biodiverzity na Křivoklátsku. 

Dále jsem došla k závěru, že druhová diverzita rostlin koreluje s diverzitou 

biotopovou. Jedná se však o velice slabou závislost. Z výpočtů rovněž vyplývá, že 

celkový výsledek zkoumaného vztahu je dán přítomností přírodních i nepřírodních 

biotopů. Vztah druhové diverzity rostlin a diverzity biotopů byl zkoumán např. autory 

Hannus & von Numers (2008), kteří došli ke stejnému závěru, ovšem jejich vztah byl ve 

vybraném území značně silnější. 

Dalším zkoumaným vztahem byla závislost diverzity biotopů na nadmořské 

výšce. Z výpočtů je patrné, že s rostoucí nadmořskou výškou diverzita biotopů klesá 

velice nepatrně. V případě pouze přírodních biotopů je tato závislost ještě slabší. Na 

základě toho usuzuji, že diverzita biotopů není na nadmořské výšce téměř závislá. 

Podobně i Jačková (2007), která zkoumala vztah diverzity biotopů a abiotických 
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podmínek v CHKO Křivoklátsko a NP Šumava, uvádí, že střední nadmořská výška se 

jako faktor ovlivňující diverzitu biotopů na Křivoklátsku, na rozdíl od NP Šumava, 

neprojevuje. 

Závislost diverzity biotopů na členitosti reliéfu je oproti nadmořské výšce výrazně 

silnější. Celkový výsledek vztahu je určován především přírodními biotopy. Dle Ložka 

(2005a) je více členitý reliéf příčinou větší biodiverzity, což souhlasí i s mými výsledky. 

Souhlasně i Jačková (2007) uvádí, že topografická členitost patří mezi významné 

faktory působící na diverzitu biotopů v CHKO Křivoklátsko.  
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13. Závěr 

CHKO Křivoklátsko se vyznačuje vysokou druhovou i biotopovou diverzitou. 

Biodiverzita je ovlivňována především reliéfem, geologickým substrátem, půdami a 

klimatem. Významnou roli hraje i historické využití území – ve středověku byly lesy 

využívány pro lov a byly tak ochráněny před rozšiřováním zemědělství. Je zde proto 

pozoruhodně vysoká lesnatost, malé osídlení, a mnoho přirozených a zachovalých 

porostů. Rozmanitá přirozená stanoviště tak v kombinaci s antropogenním ovlivněním, 

které podmínilo tvorbu nových stanovišť a rostlinných společenstev, vytváří unikátní 

krajinu s vysokými hodnotami biodiverzity.  

Nejvyšší hodnoty biotopové diverzity i druhové diverzity rostlin nalezneme 

v údolí řeky Berounky a jejích přítoků, což je ukázkou říčního fenoménu, který je pro 

tuto oblast charakteristický. Biotopová diverzita je velice slabě závislá na nadmořské 

výšce. Mnohem větší závislost bychom našli u biotopové diverzity a členitosti reliéfu, 

přičemž na výsledku tohoto vztahu se velkou měrou podílí přírodní biotopy. 

Rovněž bylo zjištěno, že druhová diverzita rostlin koreluje s diverzitou biotopů, 

čímž byla stanovená hypotéza potvrzena. V našem případě se však jednalo o slabší 

závislost. Na výsledku zmiňovaného vztahu se zhruba stejnou měrou podílely přírodní i 

nepřírodní biotopy. 
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