
ABSTRAKT 

Všechny druhy orchidejí jsou citlivými rostlinami a záznamy o jejich výskytu jsou málo 

početné. Vzácnost orchidejí je především následkem komplexní biologie a jejich citlivosti 

na změny prostředí. Těmto ohroženým druhům, jejichž lokality často zanikaly a zanikají, je 

v rámci jejich zachování potřeba věnovat pozornost. Pro jejich efektivní ochranu je důležité 

znát hlavní příčiny zániku jejich lokalit. Aby mohly být objeveny nové lokality výskytu, je 

užitečné znát faktory, které určují distribuci těchto druhů, a podmínky zvyšující 

pravděpodobnost jejich výskytu. V rámci této práce byly analyzovány některé klimatické, 

geografické a ekologické faktory v oblasti Jeseníků a jejich okolí. Samotné analýze 

předcházel sběr dat na základě rozsáhlých databází o výskytu orchidejí v minulosti. Pomocí 

programu MaxEnt byly vytvořeny modely pro čtyři lokálně nejhojnější druhy orchidejí.  

Na základě revizí byla potvrzena existence 2/3 revidovaných lokalit, 8% lokalit zaniklo 

následkem absence kosení nebo vlivem lidských zásahů do krajiny. Z výsledků analýz 

v programu MaxEnt vyplývá, že při zvoleném měřítku (50 × 50 m) hraje roli pro přežívání 

všech zkoumaných druhů zejména typ biotopu a heterogenita krajiny. Mezi nejvhodnější 

biotopy patří lužní a mokřadní lesy, mezofilní louky, přírodní křoviny, rašeliniště 

a prameniště, mokřady a pobřežní vegetace, alpínské louky, aluviální a vlhké louky. Vliv 

klimatických faktorů je významný pouze pro druh Dactylorhiza fuchsii, jehož 

pravděpodobnost výskytu roste s počtem mrazových dnů v roce, a pro druh Platanthera 

bifolia, u nějž pravděpodobnost výskytu klesá s množstvím dopadajícího slunečního záření. 

Svůj význam má také geologické podloží, jehož reaktivita ovlivňuje výskyt druhů 

Dactylorhiza fuchsii a Dactylorhiza majalis. Efekt rostoucí nadmořské výšky se projevuje 

pozitivně pouze u druhu Gymnadenia conopsea. Z vytvořených map potenciálního výskytu je 

patrné, že ač se většina predikované distribuce vybraných druhů orchidejí nachází uvnitř 

CHKO Jeseníky, lze najít lokality s vhodnými podmínkami pro výskyt i mimo její hranice, 

například v oblasti Kralického Sněžníku a Rychlebských hor, Starého Města, Hanušovicka či 

Žulovska. I v těchto oblastech má smysl věnovat pozornost vyhledávání a ochraně různých 

druhů orchidejí (zejména ve vytipovaných biotopech).   

 


