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Editorial 
 

 

Vážení čtenáři, 

 

právě otevíráte  první číslo nového internetového periodika ORLICKÉ STUDIE. Jedná se o 

vydavatelský projekt s regionální tématikou do jisté míry průkopnický a – ovšem pouze po formální 

stránce, nikoliv obsahové – v pravém slova smyslu amatérský. Průměrný počítačový uživatel dnes 

může s využitím internetu elektronicky publikovat jakoukoliv práci v zásadě se stejným výsledkem, 

alespoň co do počtu oslovených čtenářů, jako profesionální vydavatelství, ovšem s minimálními 

náklady. Touto cestou je tak možno zveřejnit i odborné práce či texty určené úzké skupině čtenářů či 

pamětníků, které by na své klasické tištěné vydání, toliko z příčin ekonomických, nikoliv z důvodu 

nedostatečné kvality, čekaly marně. 

Nápad vytvořit internetové stránky věnované regionální kultuře, historii a přírodním krásám 

rodného kraje jsem počal realizovat na sklonku roku 2007. Od té doby jsou pozvolna dotvářeny a 

doplňovány stránky www.senftenberg.cz. 

Pro obsáhlejší texty se však čistě internetové stránky příliš nehodí. Monitor počítače pro čtení 

stále není tak pohodlný jako tištěná kniha nebo časopis. Jako nejlepší řešení se mi proto jevil formát 

internetového časopisu, který si čtenář podle zájmu či potřeby sám na internetu vyhledá a zároveň si 

jej podle svých možností i sám, bez nutnosti dalších úprav, nejlépe na tiskárně svého zaměstnavatele, 

vytiskne. 

Již teď můžu říci, že v nejbližších číslech internetového časopisu ORLICKÉ STUDIE se 

budou objevovat především monotématické práce mladých autorů, kteří některému z regionálních 

témat věnovali část svého univerzitního studia a výzkumu. 

První číslo, které právě čtete, nepochybně udělá radost hlubším zájemcům o přírodozpyt a 

přírodní specifika Zemské brány. Další témata historická a kulturní budou následovat. 

 

 

Duben 2009        Vydavatel
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Anotace 
Práce se zabývá biogeografickou charakteristikou údolí Zemské brány v Orlických horách a je založena na 
osobním vztahu autora k horské krajině a k vymezené oblasti. V první části podává ucelenou geografickou 
charakteristiku řešeného území. Hlavním předmětem je zhodnocení potenciálního, přírodního a aktuálního 
stavu geobiocenóz Zemské brány v geobiocenologickém pojetí prof. A. ZLATNÍKA. Pro komplexní poznání 
struktury a fungování krajiny vymezené oblasti je využito i modelové skupiny živočichů – měkkýšů (Mollusca) 
– jako bioindikátoru změn v krajině. Práce uvádí také přehled vyšších živočišných taxonů (obojživelníků 
(Amphibia), plazů (Reptilia), ptáků (Aves) a savců (Mammalia) – neoddělitelných součástí geobiocenóz 
tohoto údolí. Dále jsou zde vymezeny ekologicky hodnotnější segmenty tohoto údolí. Ve svém závěru práce 
upozorňuje na možná rizika a navrhuje management ochrany tohoto údolí. 

 
4



ORLICKÉ STUDIE č. 1 | 2009 

 

 

Obsah 
 
 
1. ÚVOD ......................................................................................................................................................7 
2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ........................................................................................................7 
3. METODIKA A PŘEHLED VÝZKUMU.................................................................................................9 

3.1. Metodika ..........................................................................................................................................9 
3.2. Teoretická východiska biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí.........9 
3.3. Přehled dosavadního výzkumu ....................................................................................................10 

4. FYZICKO-GEOGRAFICKÉ POMĚRY ÚZEMÍ .................................................................................11 
4.1. Geologie .........................................................................................................................................11 
4.2. Reliéf ..............................................................................................................................................12 
4.3. Klima..............................................................................................................................................14 
4.4. Vodstvo ..........................................................................................................................................15 
4.5. Půdy ...............................................................................................................................................16 
4.6. Biota ...............................................................................................................................................17 

4.6.1. Fytogeografické členění dle CULKA (1996).............................................................................17 
4.6.2. Zoogeografické členění dle MAŘANA (BUCHAR 1983)............................................................17 

5. BIOGEOGRAFICKÁ DIFERENCIACE KRAJINY ZEMSKÉ BRÁNY ............................................18 
5.1. Potenciální, přírodní stav geobiocenóz........................................................................................18 

5.1.1. Nadstavbové jednotky geobiocenologické typizace v Zemské bráně ......................................19 
5.1.2. Přehled skupin typů geobiocénů Zemské brány......................................................................19 

5.2. Diferenciace aktuálního stavu geobiocenóz ................................................................................22 
5.2.1. Aktuální stav geobiocenóz Zemské brány ...............................................................................23 

6. VYUŽITÍ MODELOVÝCH SKUPIN ŽIVOČICHŮ K CHARAKTERISTICE  KRAJINY ................26 
6.1. Malakofauna údolí Zemské brány ...............................................................................................28 

6.1.1. Charakteristiky stanovišť ........................................................................................................29 
6.1.2. Přehled nalezených druhů schránkatých plžů.........................................................................31 
6.1.3. Malakofauna Zemské brány dle vegetačních stupňů ..............................................................34 
6.1.4. Malakofauna Zemské brány dle ekoelementů.........................................................................34 

7. ŽIVOČIŠNÁ SLOŽKA GEOBIOCENÓZ ZEMSKÉ BRÁNY – OBRATLOVCI (Vertebrae) ...........36 
7.1. Obojživelníci (Amphibia) ..............................................................................................................36 
7.2. Plazi (Reptilia)...............................................................................................................................36 
7.3. Ptáci (Aves) ....................................................................................................................................36 
7.4. Savci (Mammalia) .........................................................................................................................36 

8. ZHODNOCENÍ STAVU GEOBIOCENÓZ ÚDOLÍ ZEMSKÉ BRÁNY ............................................37 
8.1. Vymezené STG a jich význam v ekologické stabilitě ...................................................................38 
8.2. Vymezení stupňů přirozenosti geobiocenóz Zemské brány .......................................................39 
8.3. Ochrana území, rizika a management.........................................................................................41 

9. ZÁVĚR ..................................................................................................................................................42 
10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK....................................................................................................43 
11. LITERATURA A PRAMENY...............................................................................................................43 

11.1. Literatura a prameny využité při zpracovávání bakalářské a diplomové práce ........................43 
12. SEZNAM PŘÍLOH ...............................................................................................................................46 
13. PŘÍLOHY ..............................................................................................................................................47 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
5



Divíšek, J. Biogeografická charakteristika Zemské brány v Orlických horách - společenstva,  diverzita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6



ORLICKÉ STUDIE č. 1 | 2009 

 

 

1 Úvod 
Horská údolí nabízí nádherné přírodní scenérie a nesou v sobě nezaměnitelné kouzlo klidu a harmonie horské 
krajiny. Najdeme zde pestrou mozaiku přirozených ekosystémů i navzdory dlouhodobé činnosti a působení 
člověka.    
    Předkládaná práce se zabývá biogeografickou charakteristikou údolí Zemské brány v Orlických 
horách nedaleko Klášterce nad Orlicí. Klade si za cíl, v první části textu, podat ucelenou fyzickogeografickou 
charakteristiku údolí Zemské brány. Vychází z geobiocenologického pojetí prof. A. ZLATNÍKA se zaměřením 
na biotickou složku krajiny, proto ve své druhé části předkládá obsáhlé zhodnocení geobiocenóz v jejich 
potenciálním, přírodním i aktuálním (člověkem pozměněném) stavu. Ke komplexnímu poznání struktury a 
fungování krajiny vymezené oblasti využívá i modelové skupiny živočichů – měkkýše (se zaměřením na 
schránkaté druhy plžů). Tato skupina vhodně slouží jako indikátor změn v krajině a poukazuje i na stupeň 
jejího ovlivnění lidskou činností. Není zde opomenut ani přehled vyšších živočišných taxonů (obojživelníků 
(Amphibia), plazů (Reptilia), ptáků (Aves) a savců (Mammalia) vyskytujících se v údolí Zemské brány. Dále se 
práce snaží poukázat na vlivy způsobené využíváním krajiny lidskou společností. Specifický význam má 
v tomto směru ekologická stabilita krajiny (MÍCHAL 1994). Pokusil jsem se zde vymezit přírodě blízké - 
ekologicky stabilní segmenty krajiny, jejich skladbu a nastínit význam pro dané území.      
 

 

2 Vymezení řešeného území   
Lokalita se nachází na pomezí Pardubického a Královéhradeckého kraje v katastrálním území obce Klášterec 
nad Orlicí (okr. Ústí nad Orlicí) a Bartošovice v Orlických horách (okr. Rychnov nad Kněžnou). 
Fyzickogeograficky můžeme území vymezit jako průlomové údolí Divoké Orlice v členité vrchovině střední 
části Orlických hor v nadmořských výškách cca 493 – 635 m n. m. Z biogeografického hlediska údolí spadá do 
provincie středoevropských listnatých lesů, hercynské podprovincie a Orlickohorského bioregionu (CULEK 
[ed.] 1996). 
    V roce 1987 byla v tomto údolí vyhlášena přírodní rezervace (PR) Zemská brána podle zákona č. 
114/1992 Sb. o státní ochraně přírody na ploše 88,22 ha. Leží v nadmořské výšce 495 – 590 m n. m. v údolí 
Divoké Orlice, která v těchto místech mění svůj tok z jihovýchodního směru na jihozápadní a vytváří tak 
průlom hlavním hřebenem Orlických hor, který je zde snížen až na úroveň cca 500 m n. m. Předmětem 
ochrany je celý krajinný komplex s jedinečnou modelací reliéfu, lesními porosty na svazích, charakteristickou 
pobřežní vegetací v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíž břehy jsou lemovány 
nápadnými skalními útvary (FALTYSOVÁ, MACKOVČIN, SEDLÁČEK a kol. 2002). 
    PR Zemská brána je vymezena v  přibližně severo-jižním směru na obou březích Divoké Orlice v již 
zmíněném průlomovém údolí v Bartošovické části Mladkovské vrchoviny. Jižní hranice území se nachází asi 1 
km proti proudu od mostu přes Divokou Orlici u pily v Klášterci nad Orlicí. Půjdeme-li od tohoto mostu po 
cestě na pravém břehu řeky, dorazíme asi po 700 m k rekreačnímu středisku Orlice. Odtud pokračujeme dál 
podél řeky (po modré turistické značce) a po cca 300 m dojdeme k ceduli na začátku lesa, která oznamuje vstup 
do rezervace. Jihovýchodní hranice kopíruje průběh lesní cesty ve svahu nad levým břehem řeky od 
Kláštereckého potoka k Černému potoku a dále pokračuje ke státní hranici s Polskou republikou. Tato hranice 
je tvořena Červeným potokem (Czerwony strumieň), který je levostranným přítokem Divoké Orlice, i 
samotnou řekou. Na severu končí PR Zemská brána právě zmiňovanou hranicí s Polskem. Severozápadní 
hranice, ve svahu nad pravým břehem řeky, má složitý průběh. Z části je tvořena lesní cestou od rekreačního 
střediska Orlice k Horní hájovně a odtud dále k Orlické chatě a silničnímu mostu přes Divokou Orlici. 
    Pro účely biogeografického výzkumu jsem k bližšímu vymezení zkoumané oblasti Zemské brány 
využil (pokud to bylo možné) přirozených hranic v krajině. Západní část řešeného území je vymezena hranicí 
lesa až po Kláštereckou alej, odtud pak lesní cestou k Orlické chatě. V severní části je území vymezeno 
silničním mostem přes Divokou Orlici a státní hranicí s Polskou republikou, kterou tvoří Červený potok 
(Czerwony strumieň). Ve východní části jsem území vymezil převážně uměle. Od Červeného potoka linií 
totožnou s hranicí PR Zemská brána k Černému potoku. Odtud pomocí jeho přítoku a lesních 
cest jihozápadním směrem, poté opět uměle (linií ve svahu) ke Kláštereckému potoku, který tvoří jižní hranici 
řešeného území. 
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hranice PR Zemská brána hranice řešeného území  

 

      Obr. 1: Vymezení řešeného území – údolí Zemské brány (Základní mapa ČR, 1:10 000) 
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3 Metodika a přehled výzkumu 

3.1 Metodika 

Postup při zpracování této práce lze rozdělit do několika etap.  
 
1) První etapou se stalo shromažďování a studium dostupné literatury a dalších podkladů, především 

map a leteckých snímků. Hlavním mapovým podkladem se stala základní mapa ČR 1:10 000 (mapový 
list 14-14-14) poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Dále geologické mapy 
(dostupné z: http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver), půdní mapy (dostupné z 
http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?what=1502), lesní typologické mapy (dostupné 
na http://geoportal2.uhul.cz/index.php) a porostní mapy, které jsou součástí plánů péče o dané 
území. Problém porostních map tkví v jejich neaktuálnosti. 

 
2) V rámci komplexního studia krajiny je nutné nejvíce času věnovat terénnímu výzkumu, který je 

v biogeografii a krajinné ekologii jen velmi těžko nahraditelný (ne-li nenahraditelný). Při terénním 
výzkumu jsem se soustředil hlavně na diferenciaci potenciálního, přírodního stavu krajiny 
v geobiocenologickém pojetí prof. A. Zlatníka. Tato problematika je detailně rozpracována ve 
skriptech autorů Ambros, Štykar (1999) a Buček, Lacina (1999) a v dalších publikacích a článcích 
(viz. použitá literatura). Samotný terénní výzkum byl také ovlivněn hodnocením krajinného rázu 
(Löw, Míchal 1994). V údolí jsem vymezil různá stanoviště a na nich následně zaznamenával 
stanovištní podmínky, vegetační charakteristiky a na základě dominantních indikačních druhů rostlin 
jsem vymezoval jednotlivé skupiny typů geobiocénů (STG). Při determinaci některých druhů rostlin 
jsem využíval klíč autorů Kubát, Hrouda, Chrtek, Kaplan, Kirschner a Štěpánek [eds.] (2002). Podle 
tohoto klíče byly také sjednoceny názvy rostlin uváděných v této práci. Vymezené STG jsem dále 
konfrontoval s lesní typologickou mapou. Potenciální, přírodní stav geobiocenóz údolí jsem zachytil 
na mapě, která je součástí této práce. Dále jsem zjišťoval aktuální stav krajiny a snažil se zaznamenat 
důležité důsledky antropogenního ovlivnění krajiny.  

 
3) Velkou část terénního výzkumu jsem věnoval výzkumu malakofauny, jakožto živočišné složce 

geobiocenóz, která bývá často při geobiocenologickém výzkumu opomíjena. V údolí jsem tak vymezil 
7 stanovišť. Každé z těchto stanovišť leží v odlišné vegetační formaci (olšina, přírodě blízký les, 
smrková monokultura, prameniště aj.). Provedl jsem zde charakteristiku stanovištních podmínek, 
zjistil druhovou skladbu vegetace, odebral vzorek půdy pro určení pH a stanoviště zaměřil pomocí 
GPS GARMIN eTrex. Půdní pH jsem určoval pomocí pH metru GMH 1410 GREISINGER. 
Charakteristiky stanovišť v části „6.1.1 Charakteristiky stanovišť“ jsou brány v širším kontextu okolí. 
Celkem jsem provedl 3 sběry měkkýšů: 21.-22. 4. 2007, 23.-24. 6. 2007 a 29.-30. 9. 2007. Pokaždé na 
monitorovací ploše 4x4 metry. Dále jsem provedl doplňkový průzkum na dalších stanovištích v údolí. 

 
4) Poslední etapou se stalo zpracování výsledků a jejich prezentace v této práci. Vytvořil jsem mapu 

potenciálního, přírodního stavu geobiocenóz a mapu aktuálního stavu krajiny obou údolí. Jako 
podkladová mapa mi sloužila již zmíněná základní mapa ČR v měřítku 1:10 000 v digitální podobě 
(poskytnuté ČÚZK). Mapy jsem zpracovával v programu ArcGIS 9.2 a OpenOffice Draw 2.0. Veškeré 
grafy v této práci byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2003. Při zpracování 
charakteristik STG v části „5.1.3 Přehled skupin typů geobiocénů Zemské brány“ jsem využíval 
multimediální učebnici autorů: Maděra, Zimová [eds.] (2005). 

 

3.2 Teoretická východiska biogeografické diferenciace krajiny 

v geobiocenologickém pojetí 

(podle: BUČEK, LACINA 1999) 
Cílem geobiocenologické typologie krajiny je diferenciace přírodního (potenciálního) stavu geobiocenóz 
v krajině, který je jediným přírodovědně objektivním východiskem a základnou pro hodnocení již 
uskutečněných i budoucích změn v krajině. Geobiocenologická typizace je základem metodického postupu 
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biogeografické typizace krajiny v geobiocenologickém pojetí, který se skládá z řady na sebe navazujících 
kroků, vycházejících ze srovnání přírodního a aktuálního stavu geobiocenóz v krajině.  
 

 Diferenciace přírodního (potenciálního) stavu geobiocenóz 
 Diferenciace aktuálního stavu geobiocenóz 
 Hodnocení antropického ovlivnění a ekologické stability 
 Hodnocení funkčního potenciálu a funkčního významu geobiocenóz 
 Vymezení kostry ekologické stability krajiny 

 
Tato typizace krajiny je založena na aplikaci teorie typu geobiocénu. Typ geobiocénu je soubor 

geobiocenózy přírodní a všech od ní vývojově pocházejících a do různého stupně změněných geobiocenóz až 
geobiocenoidů, včetně vývojových stádií, která se mohou vystřídat na segmentu určitých trvalých ekologických 
podmínek. Teorie typu geobiocénu tedy vychází z hypotézy o jednotě geobiocenózy přírodní a geobiocenóz 
změněných až geobiocenoidů, vzniklých ovšem na plochách původně téhož typu přírodní geobiocenózy. Tato 
hypotéza je založena na předpokladu, že v případě ukončení antropických vlivů zde opět vzniknou sukcesním 
vývojem společenstva odpovídající přírodním. 
   Geobiocenologický klasifikační systém má nadstavbové a základní jednotky. Nadstavbovými 
jednotkami jsou vegetační stupně a ekologické řady (trofické a hydrické). Základními jednotkami jsou 
skupiny typů geobiocénů (STG), což jsou sdružené typy geobiocénů s podobnými trvalými ekologickými 
podmínkami, zjišťovanými pomocí bioindikace podle druhového složení rostlinných společenstev. STG jsou 
rámci na tolik homogenních podmínek (klimatických, trofických i hydrických), že se vyznačují určitým 
druhovým složením a prostorovou strukturou geobiocenóz, určitou produktivností a určitou dynamikou 
vývoje. Skupiny typů geobiocénů označujeme geobiocenologickou formulí. Na prvním místě je uveden 
vegetační stupeň, na druhém trofická řada či meziřada a na třetím hydrická řada. Např. 5 B 3 označuje STG 
typické jedlové bučiny (5. vegetační stupeň, mezotrofní trofická řada, normální hydrická řada).  
 

 
       Tab. 1: Nadstavbové jednotky geobiocenologické typizace (BUČEK, LACINA 1999) 

Nadstavbové jednotky geobiocenologické typizace 
Vegetační stupně  Trofické řady a meziřady Hydrické řady  

1. dubový A oligotrofní řada (chudá a kyselá) 1 zakrslá (suchá) 
2. bukodubový AB oligotrofně mezotrofní meziřada  2 omezená 
3. dubobukový B mezotrofní řada (středně bohatá) 3 normální 
4. bukový BC mezotrofně nitofilní meziřada 4 zamokřená 
5. jedlobukový BD mezotrofně bázická meziřada 5 mokrá 
6. smrkojedlobukový C nitofilní řada (obohacená dusíkem)     a)        s proudící vodou 
7. smrkový CD nitrofilně bázická meziřada     b)        se stagnující vodou 
8. klečový D 6 rašeliništní 
9. alpinský   

bázická řada (živinami bohatá na 
bázických horninách)     

 

3.3 Přehled dosavadního výzkumu 

Údolí Zemské brány resp. PR Zemská brána je již poměrně detailně prozkoumána a zpracována 
z nejrůznějších přírodovědných hledisek. Mezi autory, kteří se zabývají širším regionem Orlických hor patří 
OPLETAL a kol. (1980), ROČEK a kol. (1979) nebo KACÁLEK (2004) a jiní. K samotné Zemské bráně se vztahují 
především botanické články týkající se rozšíření jednotlivých druhů rostlin (KOPECKÝ 1970;  KOPECKÝ, HEJNÝ 
1971). Mezi další autory, kteří se svým výzkumem dotýkají Zemské brány patří KUČERA (2003) nebo ŘEPKA 
(2003). V PR Zemská brána byly také provedeny inventarizační průzkumy – botanický (KUČERA 1987) a 
vertebratologický (RYBÁŘ 1979). Pro PR Zemská brána byl také zpracován plán péče na období 2001-2010 
(ZÁLIŠ 2000). 
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4 Fyzicko-geografické poměry území 

4.1 Geologie 

Údolí Zemské brány spadá do velkého geologického celku Český masív (zbytek rozsáhlého variského neboli 
hercynského horstva) dále do regionální geologické jednotky krystalinika, a to krystalinika soustavy lužicko-
slezské, její východní části, tzv. krystalinika orlicko-kladské klenby. Ve vlastních Orlických horách převládají 
hlavně kyselé migmatitické ruly až migmatity. Podloží celého údolí Zemské brány je tvořeno především 
proteozoickými drobně zrnitošupinatými až zrnitoplástevnými dvojslídnými rulami, které byly v mladším 
druhohorním období překryty křídovými usazeninami. Na povrch vystupují v soustavě skalních výchozů 
v soutěsce pod silničním mostem, u Pašerácké lávky a tvoří také známou Ledříčkovu skálu. (FALTYSOVÁ, 
MACKOVČIN, SEDLÁČEK a kol. 2002). V oblasti Zemské brány se také výjimečně objevují ostrůvkovité zbytky 
křídy – cenomanských pískovců a vápnitých turonských slínovců, které však nezasahují do řešeného území, 
nicméně v severní části území není vyloučena jejich přítomnost prostřednictvím svahovin. 
 
 

Geologická situace údolí Zemské brány  
 

1

2

2

3 

3
4 4 

5

56 

6 

7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVARTÉR, holocén:         1 - fluviální sedimenty inundačních území (písky, štěrky);  pleistocén:         2- 

smíšené fluviodeluviální až deluviální sedimenty (písčité hlíny a písky s příměsí lokálních klastů)  

MEZOZOIKUM, křída, střední až spodní turon: bělohorské souvrství:          3 – spongilitické prachovité 

slínovce; cenoman: perucko-korycanské souvrství:         4 – křemenné a jílovité glaukonitické pískovce, 

jílovité prachovce a jílovce 

PALEOZOIKUM ? – PROTEOZOIKUM ?, orlicko-sněžnické krystalinikum:       5 – drobně zrnito-

šupinatá až zrnitoplástevná dvojslídná rula;        6 – drobně zrnitá, tence břidličnatá až laminovaná dvojslídná 

rula; novoměstská skupina:         7 – amfibolit;         8 – dvojslídný svor až rula s granátem („okrajové svory“) 

 
Obr. 4: Geologická mapa údolí Zemské brány  (zdroj: http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver) 

 
 

 
11

http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver


Divíšek, J. Biogeografická charakteristika Zemské brány v Orlických horách - společenstva,  diverzita 
 

 

 

 Obr. 2: Skalní 
v úd

výchoz u silničního mostu  

 

 

 

 

olí Zemské brány (dvojslídná rula) 

 

Obr. 3: Skalní sesuv u Pašerácké lávky 

 
 
 

 

4.2 Reliéf 

Studované údolí Zemské brány spadá, v rámci geomorfologického členění České republiky, do provincie České 
vysočiny, Krkonošsko-jesenické soustavy (IV) a Orlické podsoustavy (IVB). Dále jej řadíme do celku Orlické 
hory (IVB-2). Počátek jejich geomorfologického vývoje se podle OPLETALA (1980) datuje do doby po ústupu 
křídového moře, kdy saxonské pohyby vedly k zdvihání Orlických hor i Králického Sněžníku. Dále území 
spadá do podcelku Mladkovská vrchovina IVB-2B. Tento podcelek tvoří střední a zároveň nejnižší část 
Orlických hor. Jedná se o členitou vrchovinu v povodí Divoké a Tiché Orlice se silně rozčleněným erozně 
denudačním povrchem asymetrické kerné stavby s pásmem nejvyšších elevací na S, představující saxonskými 
pohyby vyzdvižený a denudovaný paleogenní zarovnaný povrch (holorovina), s výrazně strukturně 
podmíněnými tvary (strukturní hřbety, suky, 
strukturně denudační plošiny) (DEMEK,  
MACKOVČIN [eds.] a kol. 2006). Ve své SV 
části na rozhraní okrsků Bartošovické 
vrchoviny (IVB-2B-1) a Pastvinské vrchoviny 
(IVB-2B-2) je tento povrch proťatý 
antecedentním údolím Divoké Orlice. 
Minimální nadmořská výška je zde 485 m n. 
m. v údolním dně Divoké Orlice 2 km severně 
od Klášterce nad Orlicí. Maximální nadmořská 
výška Bartošovického okrsku je 703 m n. m. a 
tvoří ji elevace 1,5 jihojihovýchodně od 
Haničky. (ROČEK a kol. 1977). Divoká Orlice 
zde vytváří průlomové údolí Zemské brány 
táhnoucí se ve směru severovýchod – 
jihozápad. K detailním povrchovým tvarům 
zde patří jeskynní výklenky, ojedinělé obří 
hrnce aj. (FALTYSOVÁ, MACKOVČIN,  
SEDLÁČEK a kol., 2002). Obr. 5: Balvanité koryto Divoké Orlice 
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profil 2 

profil 1 

Obr. 6: Geomorfologické zařazení  
Zemské brány (zdroj: DEMEK, MACKOVČIN  
[eds.] a kol. 2006).  
 
Obr. 7(výřez): Reliéf údolí Zemské brány (zdroj:http://geoportal2.uhul.cz/index.php) 

Obr. 8, 9: Profily údolím Zemské brány (průběh naznačen v obr. 9) (zdroj: http://geoportal2.uhul.cz/index.php)
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4.3 Klima 

Podle QUITTA (1975) spadá oblast Zemské brány do chladné klimatické 
oblasti CH 7, která níže po proudu řeky (v Klášterci nad Orlicí) přechází 
do mírně teplé klimatické oblasti MT 3. Chladná klimatická oblast CH 7 je 
charakteristická velmi krátkým až krátkým, mírně chladným a vlhkým 
létem. Přechodné období je dlouhé. Jaro je mírně chladné a podzim je 
mírný. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou 
pokrývkou. (QUITT 1971). 

CH7 

MT3 

 

 

 

 
Obr. 10: Klimatické oblasti Mladkovské vrchoviny (zdroj: QUITT 1975)

 

 

 Tab. 2: Charakteristiky jednotlivých klimatických oblastí (podle: Quitt 1971)

 CH6 CH7 MT3 
Počet letních dnů 10–30 10–30 20–30 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a vyšší 120–140 120–140 120–140 
Počet mrazových dnů 140–160 140–160 130–160 
Počet ledových dnů 60–70 50–60 40–50 
Průměrná teplota v lednu [°C] -4–-5 -3–-4 -3–-4 
Průměrná teplota v červenci [°C] 14–15 15–16 16–17 
Průměrná teplota v dubnu [°C] 2–4 4–6 6–7 
Průměrná teplota v říjnu [°C] 5–6 6–7 6–7 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více [mm] 140–160 120–130 110–120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600–700 500–600 350–450 
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400–500 350–400 250–300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou  120–140 100–120 60–100 
Počet zamračených dnů 150–160 150–160 120–150 
Počet jasných dnů 40–50 40–50 40–50 

 

 
Tab. 3: Průměrný úhrn atmosférických srážek [mm] na stanici Bartošovice v Orlických horách za období 1901–
1950 (podle: ROČEK a kol., 1977)  

Stanice [m n. m.] I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok

Bartošovice v Orlických horách [600] 78 66 56 68 69 89 105 107 71 84 79 85 957

 

 
V důsledku nedostatku dat vztahujících se přímo k údolí Zemské brány uvádím průměrné teploty 

vzduchu pouze jako odhad z map 1:1000 000 Atlasu podnebí Československé republiky (KOLEKTIV AUTORŮ 
1958). Hodnoty pocházejí z období 1901 – 1950. Průměrná roční teplota vzduchu v údolí Zemské brány se 
pohybuje kolem 6,1 °C. Průměrná teplota vzduchu ve vegetačním období je v Zemské bráně cca 12,1 °C. 
Odhadovaný počet dnů s teplotou 10 °C a více je přibližně 130 dní. Dno údolí Zemské brány má inverzní 
charakter. 
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Obr. 11: Roční chod klimatických prvků (teploty vzduchu a atmosférických srážek) oblasti Zemské brány za období 1901-
1950.  
 
Teplota vzduchu – Zemská brána: V důsledku nedostatku dat vztahujících se ke studovanému území uvádím průměrné 
měsíční teploty vzduchu jako odhad z mapy 1:1 000 000 Atlasu podnebí ČSSR (KOLEKTIV AUTORŮ 1958).  
Atmosférické srážky – stanice oblasti Zemské brány: Bartošovice v Orl. horách (600 m n. m., 50°10´N, 16°32´E) 
(KOLEKTIV AUTORŮ 1961) 
 

4.4 Vodstvo 

Údolí Zemské brány spadá do povodí Labe, dílčího povodí Divoké Orlice a je odvodňováno přímo Divokou 
Orlicí. Ta pramení na západním svahu vrchu Biesniec ve výšce 790 m n. m. Plocha jejího povodí je nad 
vodočtem v Klášterci nad Orlicí 150,5 km2. Toto povodí je převážně lesnaté, avšak v oblasti Orlického Záhoří 
tvoří velký podíl louky. Zde má tok Divoké Orlice poměrně malý spád (5 %o). Největšího spádu v celém toku 
pak dosahuje právě na území Zemské brány mezi Bartošovicemi v Orlických horách a Kláštercem nad Orlicí. 
Na trase asi 6 km dlouhé je průměrný spád 11,6 %o (Vodohospodářský plán ČR, 1954). Po celé délce svého 
horního toku si Divoká Orlice udržuje jakost vody v I. třídě. Ve zkoumaném údolí se do Divoké Orlice vlévá 
celkem 5 přítoků, z toho 4 levostranné a jeden pravostranný. Dále se zde nachází několik drobných pramenišť. 
Koryto řeky není ve zkoumaném údolí Zemské brány nijak regulované a zachovává si přirozený charakter. 
 

Tab. 4: Hydrologické charakteristiky Divoké Orlice z vodočtu v Klášterci nad Orlicí  
 (podle: Hydrologické poměry ČSSR, III díl.,1970). 
 

 vodočet  
Klášterec nad Orlicí 

plocha povodí [km2] 155.5 
srážky [mm] 1145 
rozdíl srážek a odtoku [mm] 498 
odtok [mm] 647 
odtokový součinitel 0.57 
specifický odtok [l/s/km2] 20.5 
průměrný roční průtok [m3/s] 3.18 
průměrný letní průtok [m3/s] 1,07 
extrémně nízký průtok [m3/s] 0,46 

jednoletá voda [m3/s] 34 
desetiletá voda [m3/s] 89 extrémně vysoké průtoky 
stoletá voda [m3/s] 150 
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4.5 Půdy 

Typologie půd byla zapracována podle půdních map AOPK ČR (dostupné na: 
http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?what=1502) a doplněna charakteristikami podle 
TOMÁŠKA (2000).  
    Typickým půdním pokryvem Zemské brány jsou kambizemě a kryptopodzoly. Kambizemě zaujímají 
hlavně jižní část údolí a nižší partie svahů. Je pro ně charakteristický silně proměnlivý obsah humusu. Jsou to 
zpravidla mělčí skeletovité půdy a jejich zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny. 
Jejich půdní reakce je obvykle silně kyselá až kyselá (TOMÁŠEK 2000). Z tohoto typu půd zde převažuje 
především kyselá kambizem dystrická a silně kyselá kambizem arenická. Kryptopodzoly zaujímají hlavně 
severní část Zemské brány a vyšší patrie svahů. Jsou to hnědé půdy, u kterých se významně uplatňuje proces 
podzolizace. Celkově jsou to půdy kypré, středně hluboké až hluboké, skeletovité a příznivě vlhké. Akumulace 
humusu je oproti kambizemi výraznější (podle: http://web.czu.cz/mksp/kategorie/kp/kp.html). Dále se na 
přilehlých různě prudkých svazích objevují vývojově pestrá stadia půd, např. litozemí (velmi mělké půdy na 
pevné skále nebo příkrých svazích) nebo rankerů (typický i kambický), jejichž profil je podle TOMÁŠKA (2000) 
tvořen relativně mocným humusovým horizontem, který se vyznačuje vysokým podílem z části rozložené 
organické hmoty. Minerální podíl je naproti tomu poměrně nízký. Půdní pokryv podél toku Divoké Orlice tvoří 
fluvizem, která se vytvořila na základě opakovaného zaplavování a tím narušování pedogeneze. Na několika 
omezených lokalitách, především podél přítoků Divoké Orlice, nacházíme také hydromorfní půdy – gleje (glej 
akvický a glej modální) a pseudogleje (FALTYSOVÁ, MACKOVČIN, SEDLÁČEK a kol. 2002). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 12: Půdní typy údolí zemské brány 

(podle: http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?what=1502)   
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4.6 Biota 

Biogeografická charakteristika Orlických hor 

4.6.1 Fytogeografické členění dle CULKA (1996) 

Údolí Zemské brány spadá do Hercynské podprovincie a Orlickohorského bioregionu, který zabírá 
geomorfologický celek Orlické hory a severní část Podorlické pahorkatiny a v ČR má plochu 644 km2. 
Zahrnuje vegetační stupně od 3., dubovo-bukového po 7., smrkový.  
    Bioregion leží převážně v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 95. Orlické hory. Část leží i v 
mezofytiku ve fytogeografickém okrese 59. Orlické podhůří a zabírá i některé okrajové partie 
fytogeografického podokresu 63a. Žambersko. 
       Potenciální přirozenou vegetací na většině plochy bioregionu jsou květnaté bučiny (Dentario 
enneaphylli-Fagetum), střídající se s acidofilními bučinami podhorského i horského typu (Luzulo-Fagetum i 
Calamagrostio villosae-Fagetum), na prudkých svazích jsou suťové lesy svazu Tillio-Acerion, (Aceri-
Carpinetum, Merculiari-Fraxinetum a Lunario-Aceretum). V nejvyšších polohách na hřebeni Orlických hor 
jsou potenciálně přítomny horské klenové bučiny (Aceri-Fagetum) a přirozené smrčiny (Calamagrostio 
villosae-Piceetum a Sphagno-Piceetum). Podél vodních toků je zastoupena vegetace niv, v nižších polohách 
Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum, výše Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae a 
Alnetum incane. Místy se na březích vod vyskytuje vegetace svazu Phalaridion arundinaceae.  
    Dnes v lesích převládají kulturní smrčiny, silně poškozené imisemi, na svazích jsou zbytky horských 
bučin, cenné jsou některé vlhké louky a rašeliniště. 
 
Tab. 5: Geobiocenologická typizace (Culek [ed.] 1996) 

 

Zastoupení nadstavbových jednotek geobiocenologické typizace v % 
Vegetační stupně Trofické řady Hydrické řady Bioregion 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A B Cn Ca D n  z a o 
Orlickohorský bioregion     1 26 66 6 1   84 12 2 2 0 87 7 raš. 0,1 4 2,2
Beskydský bioregion       19 70 10 1   43 41 12 4 0 92 3 raš. 0,1 4 0,7

4.6.2 Zoogeografické členění dle Mařana (Buchar 1983) 

Zemská brána náleží do Podprovincie variských pohoří. Jedná se o nízká  pohoří, kde není dokonale vyvinut 
alpínský stupeň. Obývá je velice chudá horská fauna, která nedosahuje tolik běžně rozšířených endemických 
forem, jako je tomu v Karpatech. Orlické hory spadají do úseku Českého masívu, kde se projevuje také alpský 
faunistický prvek. Jeho výskyt je ale omezen na Šumavu. Vyskytuje se tu mnoho společných druhů s Karpaty, 
ale i takové, které se v Karpatech nevyskytují. Můžeme zde sledovat stopy postupného pronikání příslušníků 
karpatského prvku, např. do Jeseníků (kobylka Miramella alpina) nebo dokonce na Králický Sněžník (plž 
Bielzia coerulans, střevlík Carabus variolosus variolosus atp.) 
    V rámci Orlickohorského bioregionu (CULEK [ed.] 1996) je zde zastoupena hercynská fauna 
podhorského a montánního stupně (rejsek horský, kos horský aj.) druhové spektrum je vzhledem k malému 
plošnému rozsahu omezené a postupně dále ochuzované imisní zátěží. Tekoucí vody patří do pstruhového 
pásma. Mezi významné druhy patří: ježek západní (Erinaceus europaeus), j. východní (E. concolor), rejsek 
horský (Sorex alpinus), netopýr pobřežní (Myotis dasycneme), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), kos horský 
(Turdus torquatus), hýl rudý (Carpodacus erthrymus), čolek horský (Triturus alpestris), ješťerka živorodá 
(Lacerta viviparia), vrásenka pomezní (Discus ruderatus), šídlo rašelinné (Aeschna subarktica) aj. 
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5 Biogeografická diferenciace krajiny Zemské brány 

5.1 Potenciální, přírodní stav geobiocenóz 

Potenciální, přírodní stav geobiocenóz je takový stav, jaký by byl v současných ekologických podmínkách při 
vyloučení zásahů člověka (BUČEK, LACINA 1981). Prvním úkolem zjišťování přírodního stavu krajiny je 
typizace geobiocenóz. Základními aplikačními jednotkami této typizace jsou skupiny typů geobiocenů 
(STG), do nichž jsou sdružovány typy geobiocénů s podobnými trvalými ekologickými podmínkami 
(MADĚRA, ZIMOVÁ [eds.] 2005). Skupiny typů geobiocénů jsou tak využívány k rekonstrukci map 
potenciálního, přírodního stavu ekosystémů v krajině. Obdobnou klasifikační metodou je typologický 
klasifikační systém stanovištního průzkumu lesů (typologický systém ÚHÚL), používaný v rámci hospodářské 
úpravy lesů. Jednotkou analogickou STG je zde soubor lesních typů (SLT). Tyto velice blízké typologické 
systémy se však liší pojetím ekologických řad a také pojetím vegetační stupňovitosti (více: MADĚRA, ZIMOVÁ 
[eds.] 2005). 
    V lesní typologické mapě je většina území Zemské brány mapována v 6. lesním vegetačním stupni (viz. 
tab. 6), což je z hlediska geobiocenologické typizace nepravděpodobné. Vzhledem k nadmořské výšce lokality 
(495 – 590 m n. m.), klimatickým podmínkám (chladná klimatická oblast CH 7) a charakteru území lze v údolí 
Zemské brány předpokládat rozšíření především 5. vegetačního stupně, nikoli 6., což potvrzuje i absence 
některých diferenčních montanních druhů rostlin. Také geobiocenologická typizace pro Orlickohorský 
bioregion naznačuje, že 5. vegetační stupeň je v Zemské bráně pravděpodobnější než 6., který řadíme spíše do 
vyšších poloh pohoří. Zde se tedy projevuje výše zmíněný rozdíl v pojetí vegetační stupňovitosti obou 
klasifikačních systémů. Soubory lesních typů tedy nelze převádět na STG mechanicky, ale je nutno vždy 
zvažovat biogeografická a geoekologická specifika zpracovávaného bioregionu (MADĚRA, ZIMOVÁ [eds.] 
2005). V rámci geobiocenologické typizace, která je využita v této práci, je tedy území Zemské brány 
mapováno v 5. vegetačním stupni.  
 

                             Tab. 6: Výměr a zastoupení hlavních SLT v PR Zemská brána (ZÁLIŠ 2000) 

Zastoupení hlavních souborů lesních typů v PR Zemská brána 
SLT 6K 5F 6N 5N 6Y 5S 5K 6S 6F Celkem 
ha 31,79 28,93 6,94 9,51 4,83 1,46 1,13 0,68 0,66 82,93 
% 38,3 34,9 8,4 7,8 5,8 1,8 1,4 0,8 0,8 100 

 
Na základě lesní typologické mapy jsem vylišil na území Zemské brány 19 souborů lesních typů (SLT). 
 
V 5. lesním vegetačním stupni jsou to soubory lesních typů: 

5B – bohatá jedlová bučina  
5F – svahová jedlová bučina 
5S – svěží jedlová bučina (středně bohatá) 
5K – kyselá jedlová bučina  
5Y – skeletová jedlová bučina 
5N – kamenitá kyselá jedlová bučina 
5A – klenová bučina kamenitá  
5L – montánní (jasanová) olšina 
5U – vlhká jasanová javořina 

V 6. lesním vegetačním stupni jsou to soubory lesních typů: 
6F – svahová smrková bučina    
6S – svěží smrková bučina 
6K – kyselá smrková bučina 
6I – uléhavá kyselá smrková bučina 
6N – kamenitá smrková bučina        
6Y – skeletová smrková bučina  
6A – klenosmrková bučina, větš. zahliněné sutě  
6V – vlhká smrková bučina, svahové báze, okolí pramenišť    
6P – kyselá smrková jedlina, pseudoglej, stagnující voda       
6R – svěží rašelinná smrčina 
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5.1.1 Nadstavbové jednotky geobiocenologické typizace v Zemské bráně 

V území Zemské brány jsou zastoupeny geobiocenózy 5. vegetačního stupně. Z hlediska diferenciace 
trofických řad se jedná o poměrně pestré území. Jsou zde zastoupeny následující trofické řady: A – oligotrofní 
řada, AB – oligotrofně mezotrofní meziřada, B – mezotrofní řada a BC – mezotrofně nitrofilní meziřada. 
Nejvíce je zde zastoupena oligotrofní trofická řada (A), která je typická pro kyselé a velmi minerálně chudé 
horniny (kyselé žuly, ruly aj.). Současnou vegetaci těchto stanovišť však tvoří smrkové monokultury, kde 
vlivem hospodaření docházelo k úbytku živin a okyselení půdy. Velké zastoupení v Zemské bráně náleží také 
oligotrofně mezotrofní trofické meziřadě (AB) která se vyskytuje na kyselých a minerálně chudších 
horninách a převažujícím půdním typem jsou zde kyselé kambizemě. Ostrůvkovitě se vyskytuje mezotrofní 
trofická řada (B) v místech akumulace živin na bazích svahů a na východním okraji řešeného území. V místech 
kde se vytvořila říční niva Divoké Orlice převažuje mezotrofně nitrofilní trofická meziřada BC, která je 
typická právě pro terénní poklesy, báze svahů a dna údolí, tedy pro takové tvary reliéfu, kde dochází k 
akumulaci půdních částic, obohacených humusem. Tato řada zaujímá také úžlabiny přítoků Divoké Orlice, 
kde opět dochází k akumulaci živin. Plošně rozsáhleji se tato řada vyskytuje také ve střední části údolí, ve svahu 
nad levým břehem Divoké Orlice. Jedná se o zahliněný suťový svah. Široké je také spektrum hydrických řad – 
od 2. – omezené až po 5. - mokrou. 
 

5.1.2 Přehled skupin typů geobiocénů Zemské brány 

            (podle: BUČEK, LACINA 1999) 

 
 Tab. 7: Skupiny typů geobiocénů Zemské brány 

 

Formule Latinský název Český název Zkratka 
5 A-AB(B) 1-2 Abieti-fageta humilia zakrslé jedlové bučiny AFh 
5 A 3 Fageta piceoso-abietina smrkojedlové bučiny Fpa 

5 A 4(6) Piceeta abietina sphagnosa 
inferiora 

rašeliníkové jedlové smrčiny nižšího 
stupně Pas inf 

5 AB 3 Abieti-fageta jedlové bučiny AF 
5 AB-B (BC) 3(4) Fagi-abieta bukové jedliny FA 
5 B 3 Abieti-fageta typica typické jedlové bučiny AFt 
5 BC 3 Abieti-fageta aceris inferiora javorové jedlové bučiny nižšího stupně AFac inf 

5 BC (4)5a Fraxini-alneta aceris superiora javorové jasanové olšiny vyššího stupně Fr Alac 
sup 

5 BC-C 4(5) Aceri-fageta fraxini inferiora javorové bučiny s jasanem nižšího stupně AcFfr inf 
5 BC-C (4)5a Fraxini-alneta superiora jasanové olšiny vyššího stupně FrAl sup 

 
 
Abieti-fageta humilia  5  A-AB(B) 1-2 
 
Jedná se o porosty balvanitých svahů vyšších poloh vrchovin a hornatin (600–850 m n. m.). Převažujícím 
půdním typem jsou rankry a kambizemě rankrové. Klimaticky jde většinou o chladnou oblast CH7. 
    Skupina typů geobiocénů s nepatrným ostrůvkovitým výskytem na skalních výchozech a balvanitých 
částech svahů, velmi roztroušeně po celém údolí Zemské brány. 
    Mezi dřevinami převládá málo vzrůstný buk lesní (Fagus sylvatica), pravidelně je přimíšen smrk 
ztepilý (Picea abies), ojediněle i jedle bělokorá (Abies alba) nebo jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V podrostu 
většinou převládají oligotrofní druhy nad mezotrofními. K dominantám patří třtina rákosovitá (Calamagrostis 
arundinacea), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka (Vaccinium myrtillus), papratka samičí 
(Athyrium filix-femina) a kapraď rozprostřená (Dryopteris dilatata). Dále pak starček Fuchsův (Senecio 
ovatus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a bika hajní (Luzula luzuloides) 
    Lesní typy ÚHUL: 5Z, 5Y, 6Y 
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Fageta piceoso-abietina  5 A 3 
 
Porosty zpravidla vypuklých svahů členitých vrchovin a hornatin (600–900 m n. m.). Z půdních typů se 
nejčastěji vyskytují oligotrofní kambizemě a podzoly, zvláště podzoly kambizemí. Skupina se vyskytuje 
především v chladné klimatické oblasti CH7. 
    Nejzastoupenější STG v údolí Zemské brány, především v její severní a jižní části. V současnosti 
většinu plochy tvoří smrkové monokultury s velmi chudým podrostem nebo bez podrostu. 
    Dřevinné patro tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), s příměsí jedle bělokoré (Abies alba) a smrku 
ztepilého (Picea abies). Vyskytuje se také jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a bez hroznatý (Sambucus racemosa). 
K dominantám podrostu patří metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis 
villosa), borůvka (Vaccinium myrtillus) a kapraď rozprostřená (Dryopteris dilatata). Dále se vyskytuje bika 
hajní (Luzula luzuloides) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella). 
   Lesní typy ÚHUL: 5M, 5K, 6K, 6M, 6N 
 
Piceeta abietina sphagnosa inferiora   5 A 4(6) 
  
Mírně vyduté plošiny, ploché sníženiny a plochá dna údolí v pramenných částech potoků ve vyšších 
vrchovinách a hornatinách (550–800 m n. m.). Půdními typy jsou organozemní glej nebo pseudoglej případně 
organozemní podzol. Skupina se vyskytuje v mírně teplé klimatické oblasti MT 3 a chladné klimatické oblasti 
CH 7. 
    Velmi omezeně rozšířená skupina vyskytující se pouze na jediném stanovišti v severní části údolí ve 
sníženině na pravém břehu Divoké Orlice. 
    Ekologické podmínky této skupiny téměř vylučují existenci buku lesního (Fagus sylvatica) a 
náročnějších listnáčů. Hlavními dřevinami přirozených lesů byly smrk ztepilý (Picea abies) a jedle bělokorá 
(Abies alba). V podúrovni zůstávají jednotlivě vtroušené bříza pýřitá (Betula pubescens) a jeřáb ptačí (Sorbus 
aucuparia). V podrostu se vyskytují především třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), metlička křivolaká 
(Avenella flexuosa). Dále pak bika chlupatá (Luzula pilosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). 
Z keříčků je hojná borůvka (Vaccinium myrtilus). Dále se roztroušeně vyskytují šťavel kyselý (Oxalis 
acetosella), mochna nátržník (Potentilla erecta), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) aj. Typicky 
vysokou pokryvnost mají mechorosty, vždy se ostrůvkovitě vyskytují rašeliníky (Sphagnum sp.) a  ploníky 
(Polytrichum sp.).  
    Lesní typy ÚHUL: 5P, 6P, 6P, 6Q 
 
Abieti-fageta  5 AB 3 
 
Typický je často až souvislý výskyt na vypuklých svazích různé sklonitosti ve vyšších polohách vrchovin a 
hornatin (600–800 m n. m.). Převládajícím půdním typem jsou oligotrofní až mezotrofní kambizemě. Skupina 
se vyskytuje v chladné oblasti CH7 a mírně teplé oblasti MT 3. 
    V Zemské bráně hojně rozšířená skupina vyskytující se v několika poměrně velkých segmentech po 
celém území, na svazích různé sklonovitosti. 
    Hlavními porostotvornými dřevinami jsou buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). 
Příměs tvoří smrk ztepilý (Picea abies). V podúrovni roste jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V podrostu, 
s pokryvností do 30%, je typický společný výskyt oligotrofních a mezotrofních druhů. Roste zde třtina 
rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella). Dále bika hajní (Luzula 
luzuloides), starček Fuchsův (Senecio ovatus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), borůvka 
(Vaccinium myrtillus), ostružiník maliník (Rubus idaeus) a kapraďorosty. 
     Lesní typy ÚHUL: 5K, 5N, 6N, 6K 
 
Fagi-abieta   5 AB-B (BC) 3(4) 
 
Vyskytuje se na velmi mírných svazích, plošinách a v plochých úžlabinách, na širokých rozvodních hřbetech a 
v kotlinách plochých vrchovin (500–700 m n. m.). půdními typy jsou oligotrofní až mezotrofní kambizemě 
pseudoglejové až pseudogleje, v nichž v současnosti nedochází k trvalejšímu zamokření celého půdního 
profilu. klimaticky se jedná o chladnější mírně teplé oblasti (MT 3, MT 5) a chladnou klimatickou oblast CH 7. 
    V Zemské bráně se tato skupina vyskytuje na plošinách a v plochých úžlabinách dna údolí. Především 
v mírném svahu po pravém břehu Divoké Orlice v severní části rezervace (u bývalého Lustahausu). 
    Ekologické podmínky zde vyhovují jedli bělokoré (Abies alba), která v přirozených porostech zřejmě 
převažovala nad bukem lesním (Fagus sylvatica). Pravidelnou příměs tvořil smrk ztepilý (Picea abies), dále 
pak nejčastěji javor klen (Acer pseudoplatanus). Základní druhovou kombinaci v synusii podrostu tvoří šťavel 
kyselý (Oxalis acetosella) a bika chlupatá (Luzula pilosa). Z dalších druhů se nejčastěji vyskytují svízel drsný 
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(Galium rotundifolium), starček Fuchsův (Senecio ovatus), jestřábník lesní (Hieracium murorum), pstroček 
dvoulistý (Maianthemum bifolium) a kapraď rozprostřená (Dryopteris dilatata). 
    Lesní typy ÚHUL: 5O, 5P, 5I, 6I 
 
Abieti-fageta typica   5 B 3 
 
Nachází se na přímých až mírně vydutých svazích různé sklonitosti (600–800 m n. m.). Převládajícím půdním 
typem jsou typické kambizemě, mezotrofní až eutrofní. Skupina se vyskytuje v chladnějších částech mírně 
teplých klimatických oblastí MT 2, MT 3 a v chladné klimatické oblasti CH 7. 
    Tato skupina v Zemské bráně pokrývala vyšší partie svahu s jihovýchodní expozicí v jižní části údolí. 
Dále se roztroušeně vyskytovala na protějším svahu ve střední části údolí. 
    Hlavní úroveň tvoří buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba) a ojediněle i smrk ztepilý 
(Picea abies). Dále bývá nepravidelně přimíšen javor klen (Acer pseudoplatanus) a z keřů bez hroznatý 
(Sambucus racemosa).V často vícevrstevném podrostu s vysokou pokryvností se vyskytuje především starček 
Fuchsův (Senecio ovatus), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a papratka samičí (Athyrium filix-femina) 
v horní vrstvě. V dolní vrstvě se vyskytuje mařinka vonná (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) 
a violka lesní (Viola reichenbachiana). 
   Lesní typy ÚHUL: 5B, 5F  
 
Abieti-fageta aceris inferiora  5 BC 3  
 
Obvykle se nachází na kamenitých svazích charakteru zahliněných sutí a obohacených bázích stinných 
údolních svahů ve vyšších polohách vrchovin a v hornatinách (500–850 m n. m.). Převažujícími půdními typy 
jsou eutrofní kambizemě typické i kambizemě pseudoglejové. Vyskytuje se zejména v mírně teplé oblasti MT 3 
a chladné oblasti CH 7. 
    Kamenité svahy, ostrůvkovitě ve střední a jižní části údolí Zemské brány. 
    Hlavními dřevinami jsou buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba), s proměnlivým 
zastoupením se přidružují javory (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) i smrk ztepilý (Picea 
abies). Z keřů se nejčastěji vyskytují bezy (Sambucus racemosa, S. nigra). V druhově bohaté synusii podrostu 
se společně vyskytují druhy mezotrofní, heminitrofilní až nitrofilní. Nejhojnější jsou: kostřava nejvyšší 
(Festuca altissima), starček Fuchsův (Senecio ovatus), mařinka vonná (Galium odoratum), kyčelnice devítilistá 
(Dentaria enneaphyllos), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), kakost smrdutý (Geranium robertianum). Na 
skeletovitých půdách bývají dominantní kapraďorosty (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas). 
    Lesní typy ÚHUL: 5A, 5F, 6A, 6F  
 
Fraxini alneta-aceris superiora   5 BC (4)5a 
 
Vyskytuje se především na mírně vyvýšených částech užších říčních a potočních niv v pahorkatinách, 
vrchovinách a nižších částech hornatin (350–600 m n. m.). Do této jednotky řadíme i úzká dna úžlabin 
s přilehlými bázemi svahů v pramenných částech potoků. Půdním typem jsou obvykle zrnitostně lehčí 
fluvizemě. 
    Tato skupina se v Zemské bráně vyskytuje na bohatších velmi vlhkých půdách úzkých den úžlabin 
přítoků Divoké Orlice a na přilehlých bázích svahů případně v pramenných částech potoků. Jedná se např. o 
lem Červeného potoka a Kláštereckého potoka aj.   
    Stromové patero je druhově velmi pestré, neboť se zde vyskytují jak dřeviny mokré hydrické řady tak i 
dřeviny hydricky normální řady. Základní druhovou kombinaci tvoří olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor klen (Acer pseudoplatanus). V nižších stupních přistupují další druhy jako 
javor babyka (Acer campestre) ad. Ve vyšším stupni se vyskytuje olše šedá (Alnus incana) a z keřů růže alpská 
(Rosa pendulina) a zimolez černý (Lonicera nigra). Složení dřevinného patra je významně ovlivněno druhovým 
složením okolních porostů a proto je značně proměnlivé. V bylinném patře převládají mezofilní druha 
s nitrofilní tendencí. Vyskytuje se válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice (Carex brizoides, C. 
sylvatica), kostřava obrovská (Festuca gigantea). Dále pak bršlice kozí noha (Aegopodium podagaria), 
kopytník evropský (Asarum europaeum), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a kapraďorosty. Především 
ve vyšším stupni je zastoupen devětsil bílý (Petasites albus), prvosenka vyšší (Primula elatior). Z mokřadních 
druhů nejčastěji blatouch bahenní (Caltha palustris). 
     Lesní typy ÚHUL: 5U  
 
Aceri-fageta fraxini inferiora   5 BC-C 4(5) 
 
Tato skupina se vyskytuje na obohacených bázích svahů často s drobnými prameništi a ve svahových 
úžlabinách ve vyšších vrchovinách a hornatinách (550–800 m n. m.). Převládajícím půdním typem je 
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kambizem glejová. Skupina se vyskytuje především v mírně teplé klimatické oblasti MT3 a chladné oblasti 
CH7. 
    Tato skupina se v údolí Zemské brány vyskytuje na obohacených bázích svahů, často s drobnými 
prameništi - typicky na prameništích ve svahu nad levým břehem řeky ve střední části údolí. 
    Složení dřevinného patra je variabilní. Vyskytuje se hlavně buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen 
(Acer pseudoplatanus). Příměs tvoří jedle bělokorá (Abies alba) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Dále smrk 
ztepilý (Picea abies), především ve vyšších plochách. Z keřů je nápadně vitální zimolez černý (Lonicera nigra). 
Zvláště v nezapojených klenbových porostech svahových úžlabin je hojná růže alpská (Rosa pendulina). 
Dominantním druhem podrostu je zpravidla devětsil bílý (Petasites albus). Hojné jsou netýkavka nedůtklivá 
(Impatiens noli-tangere), ptačinec hajní (Stellaria memorum), papratka samičí (Athyrium filix-femina), 
kapraď rozprostřená (Dryopteris dilatata) aj. Na nejvlhčích místech rostou řeřišnice hořká (Cardamine 
amara), ostřice (Carex remota, C. sylvatica) nebo škarda bažinná (Crepis paludosa). Ve vyšších polohách se 
výrazně uplatňují některé montánní druhy – např. kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). 
    Lesní typy ÚHUL: 5U, 5V, 6V  
 
Fraxini-alneta superiora  5 BC-C (4)5a  
 
    Nachází se v úzkých údolních nivách potoků a horních toků řek a na prameništích ve vrchovinách a 
hornatinách (350–600 m n. m.). Převládají zde fluvizemě typické a fluvizemě glejové, na prameništích 
humózní gleje. Nachází se v mírně teplých a chladných klimatických oblastech (MT 2, MT 3, MT 4, MT 5, MT 
7, CH 7). Mezoklima je chladnější a vlhčí, často se jedná o inverzní polohy až mrazové kotliny. 
    Nachází se v inverzí poloze na fluvizemích v úzké údolní nivě Divoké Orlice. Jedná se o vlhká místa 
s vyšší hladinou podzemní vody, především v jižní části údolí.    
    Hlavní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa), ale ve vyšších polohách sem přistupuje olše šedá 
(Alnus incana). Dále přistupují jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a vrba křehká (Salix fragilis). Jednotlivě se 
může vyskytovat i smrk ztepilý (Picea abies). v podúrovni často roste jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bez 
hroznatý (Sambucus racemosa), z vyšších poloh sem sestupují růže alpská (Rosa pendulina) a zimolez černý 
(Lonicera nigra). V podrostu se vždy uplatňují druhy s těžištěm výskytu ve vyšších vegetačních stupních, 
nejčastěji krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), škarda bažinná (Crepsis paludosa), ptačinec hajní 
(Stellaria nemorum), prvosenka vyšší (Primula elatior), kuklík potoční (Geum rivale) aj. Pravidelně se až 
spoludominantně vyskytují Bršlice kozí noha (Aegopodium podagaria), tužebník jilmový (Filipendula 
ulmaria), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pcháč potoční (Cirsium 
rivulare) aj. Z lesních mezofytů bývají nejčastější starček Fuchsův (Senecio ovatus), pryskyřník kosmatý 
(Ranunculus lanuginosus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), pitulník horský (Galeobdolon montanum), 
sasanka hajní (Anemone nemorosa), roztroušeně se zde vyskytují kapraďorosty – kapraď samec (Dryopteris 
filix-mas) a papratka samičí (Athyrium filix-femina). Lem kamenitých potoků zpravidla tvoří mokrýš 
střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a ostřice oddálená (Carex remota) charakteristické i pro 
prameništní fytocenózy. Především na prameništích a v pramenných úsecích potoků rostou bledule jarní 
(Leucojum vernum), devětsil bílý (Petasites albus), čajovník alpský (Circaea alpina) aj.  
    Lesní typy ÚHUL: 5L 
 

5.2 Diferenciace aktuálního stavu geobiocenóz 

Současný stav geobiocenóz je výsledkem působení všech ekologických faktorů a zásahů člověka do struktury 
krajiny. Posuzujeme jej prostřednictvím hodnocení současného stavu jejich vegetační složky (HORNÍK 1994). 
    Při diferenciaci aktuálního stavu geobiocenóz Zemské brány jsem postupoval prostřednictvím 
hodnocení vztahu aktuálního stavu geobiocenózy k potenciálnímu stavu. Údolí jsem rozdělil do krajinných 
segmentů, přičemž kritériem rozdělení se stala především aktuální vegetační formace na konkrétním 
stanovišti a její vztah k potenciální druhové skladbě geobiocenózy. Výsledkem jsou mapy aktuálního stavu 
geobiocenóz, ve kterých jsem zaznamenal jednotlivé vylišené segmenty krajiny (viz tab. 8) Na základě výše 
uvedeného postupu, vznikly i mapy přirozenosti geobiocenóz, kde jsem se pokusil nastínit intenzitu 
antropického ovlivnění a význam jednotlivých segmentů údolí pro ekologickou stabilitu krajiny. Zmíněné 
mapy jsou součástí příloh této práce. 
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5.2.1 Aktuální stav geobiocenóz Zemské brány 

Aktuální stav krajiny je tedy výsledkem interakce mezi trvale působícími přírodními podmínkami a vlivem 
člověka. Studované údolí Zemské brány je v současnosti téměř celé zalesněné, v důsledku charakteru reliéfu, 
který jen omezeně dovoluje intenzivnější využívání. Největším zásahem do krajiny tohoto údolí je tak lesní 
hospodaření. V aktuálním stavu této krajiny se nejvíce odráží, v minulosti provedená, neuvážená přeměna 
naprosté většiny porostů na smrkové monokultury. Nejzastoupenější dřevinou je zde smrk ztepilý (Picea 
abies) jehož podíl v dřevinné skladbě lesa PR Zemská brána je až 90% (ZÁLIŠ 2000). 
 
     Tab. 8: Krajinné segmenty údolí Zemské brány 

Segment Kód Subsegment Kód VS TŘ HŘ 
smíšené lesy SL 

    5. 
AB, B 
(BC) 3 

monokultury s chudým 
podrostem (mladé) M-1(a) 5. A, AB 3 

monokultury M 

kulturní porosty smrku s příměsí 
listnáčů a bohatším podrostem M-2 5. A, AB (B) 3 
pobřežní olšiny LS-1 5. BC 5a, 5b
říční rákosiny LS-2 5. BC  5b 
ostatní lemy (BK, OL, JS, SM aj.) LS-3 5. B  4(5) 

lemová společenstva LS 

lemy přítoků Divoké Orlice LS-4 5. B-BC 4, 5a 
olšiny mimo nivu O     5. B 4 
louky L      5. B (BC) 3-4 
skalní výchozy SV     5. AB  2 
prameništní společenstva PS     5. BC 5a  

o.p. – nová výsadba; zarůstající OP-1 5. různé různéodlesněné plochy OP 
nově odlesněné plochy OP-2 5. různé různé

 
Jedním z ekologicky nejvýznamnějších segmentů1) lesní krajiny údolí Zemské brány je formace 

smíšeného lesa ve svahu s jihovýchodní expozicí v jižní části údolí na stanovišti typických jedlových bučin 
(Abieti-fageta typica) a javorových jedlových bučin nižšího stupně (Abieti-fageta aceris inferiora). Odpovídá 
přibližně ploše 650 B porostní mapy. Ve stromovém patře je zde poměrně vysoký podíl buku lesního (Fagus 
sylvatica) a jedle bělokoré (Abies alba) vůči smrku (Picea abies). V nižším stromovém až keřovém patře zde 
roste především buk lesní (Fagus sylvatica) a ojediněle, na živnějších stanovištích, javor klen (Acer 
pseudoplatanus). V bylinném patře hojně roste buk lesní 
(Fagus sylvatica), roztroušeně jedle bělokorá (Abies alba). 
Vysokou pokryvnost zde mají kapradiny především 
papratka samičí (Athyrium filix-femina). Z dalších bylin 
tu roste šťavel kyselý (Oxalis acetosella), bažanka vytrvalá 
(Mercurialis perennis), vrbovka horská (Epilobium 
montanum), starček Fuchsův (Senecio ovatus), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), pstroček dvoulistý 
(Maianthemum bifolium), borůvka (Vaccinium myrtillus). 
Na nejvlhčích místech roste mokrýš střídavolistý 
(Chrysosplenium alternifolium) a netýkavka nedůtklivá 
(Impatiens noli-tangere), třtina chloupkatá 
(Calamagrostis villosa), bika hajní (Luzula luzuloides). 
Hojně se vyskytuje také ostružiník (Rubus fruticosus). 
Okraje tohoto lesního segmentu (na jižní hranici 
zkoumaného území) byly v r. 2007 narušeny polomem 
(ostatní struktura nebyla narušena). 

Obr. 15: Odtěžený polom v jižní části údolí

1) Ekologicky významný segment krajiny - EVSK - je základní skladebnou částí kostry ekologické stability. Je územím, které je 
tvořeno relativně ekologicky stabilnějšími ekosystémy. Vyznačuje se ekologickými podmínkami, umožňujícími trvalou existenci 
druhů přirozeného genofondu. Vybrané EVSK tvoří nejvýznamnější součást skladebných částí ÚSES. (MADĚRA, ZIMOVÁ [eds.] 2005)

_______________________________________________________________________________ 
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Obr. 13, 14: Přírodě blízký les ve svahu s jihovýchodní expozicí – červenec 2007 a únor 2008 

    Podobným příkladem lesa s vysokým podílem listnáčů je lesní segment na suťovém svahu se 
severozápadní expozicí ve střední části údolí. Jedná o stanoviště javorových jedlových bučin nižšího stupně 
(Abieti-fageta aceris inferiora) s přechodem do javorových bučin s jasanem nižšího stupně (Aceri-fageta 
fraxini inferiora) na zamokřených svazích. Ve stromovém patře má převahu smrk ztepilý (Picea abies), ale 
v podúrovni zde roste buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer 
platanoides) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Místy se vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba). V podrostu, na 
zahliněné suti, hojně rostou kapradiny (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas a Gymnocarpium 
dryopteris). Dále zde roste šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vrbovka horská (Epilobium montanum), starček 
Fuchsův (Senecio ovatus), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý (Maianthemum 
bifolium). Na strmém otevřenějším svahu se vyskytuje nápadná udatna lesní (Aruncus sylvestris). Toto 
stanoviště je trvale zamokřené vodou z blízkého prameniště a v nejprudším svahu nad řekou nabývá až 
pralesovitého charakteru. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17: Strž ve svahu se SZ expozicí ve střední 
části údolí 

Obr. 16: Suťový les ve svahu se SZ expozicí ve střední 
části údolí 
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Ekologicky významnými prvky údolí jsou liniová společenstva pobřežních lemů Divoké Orlice a 

jejich přítoků (především Červeného potoka, kde jsou nejvíce vyvinuta). Vyznačují přírodě blízkou až 
přirozenou skladbou druhů rostlin a pokrývají omezenou údolní nivu Divoké Orlice. Tyto porosty plní řadu 
funkcí – ekologických, vodohospodářských a estetických. V Zemské bráně se v lemových společenstvech podél 
celého toku Divoké Orlice hojně vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica), olše lepkavá (Alnus glutinosa), příměs 
tvoří javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a smrk ztepilý (Picea abies). 
V zamokřené nivě pak buky ustupují řídkým olšinám, případně pobřežním smrčinám a říčním rákosinám. 
V bylinném patře jsou tyto lemy tvořeny následujícími druhy: Velmi hojné jsou devětsily (Petasites albus a P. 
hybridus), které běžně osídlují i místa v samotném řečišti. 
Dále se zde vyskytuje chrastice rákosovitá (Phalaris 
arundinacea), škarda bahenní (Crepis paludosa), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium 
podagraria), starček Fuchsův (Senecio ovatus), blatouch 
bahenní (Caltha palustris), bodlák lopuchovitý (Carduus 
personata), přeslička lesní (Equisetum sylvatica), ostřice 
(r. Carex) aj. Z vyšších poloh je sem splavována kýchavice 
bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) a 
vyskytuje se zde i jeden z nejvýznamnějších rostlinných 
druhů Orlických hor – kamzičník rakouský (Doronicum 
austriacum), který zde podle KOPECKÉHO (1970) 
dosahuje svého nejzápadnějšího a nejsevernějšího 
rozšíření v celé karpatsko-sudetské oblasti. O rozšíření 
tohoto druhu v Orlických horách detailněji pojednává 
KOPECKÝ (1970), avšak ještě neuvádí jeho výskyt 
v Zemské bráně.  

Obr. 18: Devětsilové ostrůvky v korytu řeky  

 
 

Obr. 19, 20: Olšina na levém břehu Divoké Orlice v J části údolí – červenec 2007 a únor 2008 

Obr. 21: Interiér olšiny na levém břehu Divoké 
Orlice v jižní části údolí 

Obr. 22: Invazní třapatka dřípatá (Rudbeckia 
laciniata) 
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V nivě, po levém břehu řeky v jižní části údolí, se vytvořila zajímavá společenstva přecházející ze 
smrčiny přes olšinu do říčních rákosin. Bylinné patro je variabilní a závisí na konkrétním stanovišti. 
Vyskytuje se zde kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), čistec lesní (Stachys sylvatica), 
šťavel kyselý (Oxalis acetosella), popenec břečťanovitý (Glechoma hederacea), bažanka vytrvalá (Mercurialis 
perenis), černohlávek obecný (Prunella vulgaris), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), náprstník 
červený (Digitalis purpurea), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) aj. Kromě ostřice třeslicovité (Carex 
brizoides) tu roste také ostřice bledavá (C. echinata) nebo ostřice Buekova (C. buekii), která se zde vyskytuje 
v oreofytiku, přičemž její rozšíření je známo především z teromofytika až mezofytika (více: ŘEPKA 2003). 
  Naprostou většinu údolí Zemské brány pokrývají monokultury smrku ztepilého (Picea abies) 
s místní příměsí buku lesního (Fagus sylvatica) a jedle bělokoré (Abies alba) avšak v malé míře. Většinou se 
jedná o vzrostlé kmenoviny (typ M-1) s podrostem metličky křivolaké (Avenella flexuosa), třtiny chloupkaté 
(Calamagrostis villosa) a borůvky (Vaccinium myrtillus). Na živnějších stanovištích (typ M-2) se roztroušeně 
vyskytuje šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), ostružiník (Rubus 
fruticosus), bika hajní (Luzula luzuloides) a především kapradiny (Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas a 
Gymnocarpium dryopteris). Na vlhkých bohatších stanovištích lze nalézt i bažanku vytrvalou (Mercurialis 
perennis) nebo čistec lesní (Stachys sylvatica). Velmi chudou druhovou diverzitou se vyznačují především 
mladé monokultury. Jejich podrost je extrémně chudý nebo není vyvinut vůbec v důsledku naprostého 
nedostatku světla a značnému okyselení půdy. Pokud se takové porostní formace nachází na živnějších 
stanovištích, většinou zde došlo k výraznému ústupu náročnějších druhů podrostu.  

Louky tvoří v Zemské bráně jen velmi malé procento celkové plochy. Jejich vznik je nutné připisovat 
druhotnému odlesnění, např. u bývalého loveckého zámečku Lusthaus. Jedná se o stanoviště bukových jedlin 
(Fagi-abieta) v případě louky u bývalého Lusthausu a javorových jasanových olšin vyššího stupně (Fraxini-
alneta aceris superiora) v potoční nivě jediného pravostranného přítoku Divoké Orlice v Zemské bráně. 
Typickými rostlinnými druhy jsou: ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), vikev ptačí (Vicia cracca), zvonek 
rozkladitý (Campanula patula), rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), krvavec toten (Sanguisorba 
officinalis), srha laločnatá (Dactylis glomerata), bojínek luční (Phleum pratense), kokoška pastuší tobolka 
(Capsella bursa-pastoris), lipnice luční (Poa pratensis), poměnka luční (Myosotis arvensis), jetel plazivý 
(Triforium repens), heřmánek pravý (Matricaria recuita) aj.  

Specifickým prvkem údolí Zemské brány jsou skalní výchozy ve svazích údolí, které místy vytváří 
monumentální útvary např. Ledříčkovu skálu. Jejich vegetační pokryv je v současnosti většinou tvořen 
smrkovými monokulturami, místy s málo vzrůstným smrkem (Picea abies). Příměsí bývá ojediněle buk lesní 
(Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Podrost je většinou poměrně chudý, tvořený převážně 
borůvkou (Vaccinium myrtillus), případně metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a třtinou chloupkatou 
(Calamagrostis villosa). 

 
 

6 Využití modelových skupin živočichů k charakteristice krajiny 
Snažíme-li se o komplexní pochopení krajiny není možné se omezovat pouze na rostlinnou složku, které je 
dosud při geobiocenologickém výzkumu věnována největší pozornost. Využití  živočišné složky při 
charakteristice krajiny je však nesmírně obtížnou záležitostí, vzhledem k velkému množství živočišných 
taxonů a vyšší pohyblivosti živočichů. Někteří živočichové však mohou dobře sloužit jako bioindikátory 
prostředí, protože mnohdy reagují citlivěji na zásahy do ekosystému vzhledem k jejich volnější vazbě na 
ekotop. Je samozřejmé, že není možné poznat živočišstvo v ekosystémech (geobiocenóze) v celém rozsahu – 
uchylujeme se proto k využití pouze některých tzv. modelových skupin živočichů, které by nám umožnily 
vytvořit si o nich ucelenější představu. Za modelové skupiny můžeme pokládat např. měkkýše (Mollusca), 
střevlíkovíkovité brouky (Carabidae), drabčíkovité brouky (Staphylinidae), křižákovité pavouky (Araneidae), 
sekáče (Opilionidae), masařkovité (Sarcophagidae) z  dvoukřídlého hmyzu, motýly (Lepidoptera) a 
z obratlovců např. ptáky (Aves) (VAŠÁTKO 1999).  
    Měkkýši jsou, v porovnání s ostatními živočišnými skupinami, velmi těsně vázáni na určité podmínky 
prostředí vzhledem ke své malé pohyblivosti (malému akčnímu radiu) a jsou proto významnou složkou pro 
jeho charakteristiku (LOŽEK 1949). Důležitá je zejména jejich závislost na topoklimatu, geologickém a 
půdním substrátu a na typu vegetace apod. Jejich studium se tak může významně podílet na poznání 
základního fungování daného segmentu krajiny.  
    Vztah měkkýšů k podkladu představuje jednu z nedůležitějších otázek měkkýší ekologie a bývá od 
různých autorů i celých škol různě vykládán. Při sledování těchto problémů zvlášť posuzujeme vliv 
mechanických a chemických vlastností podkladu. Vliv mechanických vlastností podkladu se projevuje v jeho 
rozpadu a tvorbě zvětralin (eluvií a deluvií) (LOŽEK 1956). Vztah k chemické povaze podkladu je určován 
především obsahem CaCO3 v podkladu. Podle LOŽKA (1956) lze téměř všude pozorovat přímou závislost 
druhového i populačního bohatství měkkýší fauny na obsahu vápníku ve svrchních vrstvách půdy. Obsah 
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CaCO3 v půdě se pak projevuje v její acidobazické reakci. Společným rysem pro měkkýše nevhodných stanovišť 
je nedostatek vápníku v půdě a kyselý, živinami chudý podklad. Bioindikačními rostlinnými druhy takových 
stanovišť jsou především vřes (Calluna vulgaris), borůvka (Vaccinium myrtillus), brusinka (Vaccinium vitis-
idaea), hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Neobyčejnou chudostí se 
mimo jiné vyznačují jehličnaté lesní monokultury. Tyto biotopy však mohou hostit některé ojedinělé druhy, 
zvláště plže nahé, případně zbytky původních společenstev. 
    Dalším významným faktorem rozšíření a výskytu měkkýšů je klima. Na malých územích se pak 
mohou na výskytu měkkýšů významně podílet především mikroklimatické podmínky.  
    Důležitým a převážně přímo působícím faktorem je půdní vlhkost. Nedostatečná půdní vlhkost bývá 
limitujícím faktorem rozšíření především slimáků a plzáků. Na nedostatečnou vlhkost jsou však citlivé i 
některé malé schránkaté druhy a druhy s nedostatečnou schránkou (např.: slimáčník táhlý (Semilimax 
semilimax), slimáčnice průhledná (Eucobresia diaphana) aj.) (LISICKÝ 1991). 
    Rostlinný kryt je důležitý nejen jako zdroj potravy, ale také ve smyslu stanoviště druhu (LISICKÝ 
1991). Zde rozlišujeme druhy preferující např. lesní stanoviště (lesní druhy – Silvicolae), stepní stanoviště 
(stepní druhy – Stepicolae) aj.   

Dle ekologických nároků členíme měkkýše do následujících ekoelementů (tab. 9): 
 

   Tab. 9: Ekologické skupiny měkkýšů (podle: LOŽEK 1964; LISICKÝ 1991, upraveno HORSÁK  2000 in VAŠÁTKO &          
   HORSÁK 2000)  
 

Název Ekol. 
skupina Zkratka Latinsky Česky 

SI SILVICOLAE s.str. LESNÍ v úzkém slova smyslu 1 
SI(p) Silvicolae s.str. petrophilae petrofilní 
SI SILVICOLAE s.l. LESNÍ v širokém slova smyslu 
SI(MS) Silvicolae s.l. mesicolae mezikolní 2 
SIth Silvicolae s.l. thamnophilae křovištní 
SI(HG) Silvicolae s.l. hygrophilae vlhkomilné 
SIh Silvicolae s.l. hygricolae mokřadní 3 
SIi Silvicolae s.l. inundationis lužní 
ST STEPICOLAE "STEPNÍ" 
STp Stepicolae petrophilae petrofilní 4 
ST(SI) Stepicolae silvophilae "lesomilné" křovištní 
PT PATENTICOLAE s.str. "LESOSTŘEZNÉ" v úzk. sl. smyslu 
PTp Patenticolae perophilae petrofilní 
PT(SI) Patenticolae silvophilae "lesomilné"   

5 

SS SILVISTEPICOLAE LESOSTEPIMILNÉ 
6 XC XERICOLAE SUCHOBYTNÉ 

MS MESICOLAE MEZOFILNÍ 
Mp Mesicolae petrophilae petrofilní 7 
MSIp Mesosilvicolae petrophilae mezofilně-lesní petrofilní 

8 HG  HYGRICOLAE VLHKOMILNÉ 
9 RP RIPICOLAE POBŘEŽNÍ 

HD HYDRICOLAE VODNÍ 
FN FONTICOLAE PRAMENOBYTNÉ 
RV RIVICOLAE s.str. ŘÍČNÍ v úzkém slova smyslu 
RV-PDt Riviculae et paludicolae temporariophilae říční a občasně bažinobytné 
RV(SG) Riviculae et stagnicolae říční a stojatých vod 
SG-PD Stagnicolae et paludicolae stojatých vod a mokřadů 
SG(PD) Stagniculo-paludifilae stojatých vod a bažin 
RV(FN) Riviculae et fonticolae tekoucích vod a pramenů 
PD Paludicolae bažinobytné 
PDt Paludicolae temporariophilae občasných bažin 
SG Stagnicolae   stojatých vod 

10 

SG-PD(-t) Stagnicolae et paludicolae tempor. stojatých vod a občasných mokřadů 
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6.1 Malakofauna údolí Zemské brány 

Bylo vybráno 7 stanovišť2) (uvedených níže) na nichž byl proveden průzkum malakofauny. Každé stanoviště se 
nachází v odlišném biotopu (odlišné skladba vegetace, pozice v údolí aj.).  
 
Vlhká pobřežní a prameništní stanoviště:  

olšina – pobřežní olšina hlavního toku na dně údolí 
lem potoka – lem menšího potoka, přítok hlavního toku 
prameniště – prameniště ve svahu údolí 

 
Středně vlhká a sušší lesní stanoviště: 

přírodě blízký les I – přírodě blízký les níže ve svahu údolí 
přírodě blízký les II – přírodě blízký les výše ve svahu údolí 
smrková monokultura – smrková monokultura ve svahu údolí 

 
Nelesní stanoviště na dně údolí: 

louka – louka na dně údolí 
 
U každého stanoviště byla provedena charakteristika vegetačního pokryvu a odebrán vzorek půdy pro určení 
pH. Půdní pH může mít silný vliv na výskyt a početnost organismů. Hodnota pH se projevuje přímým 
působením nebo nepřímými účinky, protože půdní pH má vliv na dostupnost živin a koncentraci toxických 
látek. Meze tolerance vůči pH jsou různé podle rostlinného nebo živočišného duhu (BEGON, HARPER, 
TOWNSEND 1997). Mnozí živočichové jsou však také hodnotami pH půdy ovlivňováni nepřímo právě 
prostřednictvím rostlin, které jim poskytují např. potravu. Srovnání pH půdy jednotlivých stanovišť tak 
ukazuje následující obrázek (obr. 23). 
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Obr. 23: Srovnání pH půdy jednotlivých stanovišť Zemské brány 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
2) Stanoviště byla původně vybrána pro účely srovnání malakofauny a biogeografických podmínek údolí Zemské brány a údolí Lomné 
v Moravskoslezských Beskydech (viz. DIVÍŠEK 2008 [diplomová práce]). Bylo tedy vybráno 7 stanovišť v každém údolí (7 dvojic) na 
kterých byl proveden průzkum malakofauny. Stanoviště však byla volena tak, aby se dala mezi údolími vzájemně srovnávat. 
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6.1.1 Charakteristiky stanovišť 

Jednotlivá stanoviště jsou popsána prostřednictvím charakteristik uvedených v následující tabulce (tab. 10). 
 

     Tab. 10: Legenda charakteristik 

Charakteristika Zkratka
Sklonovitost reliéfu SK 
Expozice E 
Půdní typ PT 
pH půdy pH 
Vegetační stupeň VS 
Trofická řada TŘ 
Hydrická řada HŘ 
Skupina typů geobiocénů STG 
Lesní typ LT 

 

Stanoviště A. olšina (504 m n. m.; 50°08'03,0" N, 16°34'07,8" E) 
         Tab. 11: Charakteristiky stanoviště A. 

SK E PT pH VS TŘ HŘ STG LT 
0° -  Fly 4,68 5. BC 5 FrAl sup 5L5 (typologická mapa uvádí 6K7) 

 
Jedná se o řídkou, vlhkou pobřežní olšinu Divoké Orlice ve střední části údolí. Potenciálně stanoviště 

jasanových olšin vyššího stupně (Fraxini-alneta superiora (5 BC-C (4)5a)). V poměrně řídkém stromovém 
patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a javor klen (Acer pseudoplatanus). V pobřežním lemu se 
vyskytuje také buk lesni (Fagus sylvatica). V nižším stromovém a keřovém patře převládá opět javor klen (Acer 
pseudoplatanus) a olše lepkavá (Alnus glutinosa) ojediněle s příměsí smrku ztepilého (Picea abies). Poměrně 
velmi hustý podrost tvoří kapraď samec (Dryopteris filix-mas), papratka samičí (Athyrium filix-femina), 
kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum), přeslička lesní (Equisetum sylvatica), netýkavka 
nedůtklivá (Impatiens noli-tangere). V jarním aspektu bledule jarní (Leucojum vernum), sasanka hajní 
(Anemone nemorosa) aj. 
 

Stanoviště B. lem potoka (531 m n. m.; 50°08'18,7" N, 16°34'42,1" E) 
                                      Tab. 12: Charakteristiky stanoviště B. 

SK E PT pH VS TŘ HŘ STG LT 
6° SZ KPq 3,99 5. BC 4 Fr Alac sup 6V1 

 
Stanoviště na levém břehu Černého potoka – levostranného přítoku Divoké Orlice. Potenciální 

přirozenou vegetaci zde představují javorové jasanové olšiny vyššího stupně  (Fraxini-alneta aceris superiora 
(5 BC (4)5a). Velmi řídké stromové patro stanoviště je tvořeno převážně smrkem ztepilým (Picea abies) v okolí 
je ojediněle přimíšen buk lesní (Fagus sylvatica). Keřové patro tvoří bez hroznatý (Sambucus racemosa) a 
ostružiník maliník (Rubus idaeus). V bylinném patře se vyskytuje šťavel kyselý (Oxalis acetosella), mokrýš 
střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá 
(Urtica dioica) a kapradiny. Místy se vyskytuje starček Fuchsův (Senecio ovatus). V okolí je hojná borůvka 
(Vaccinium myrtillus). 
 

Stanoviště C. prameniště (523 m n. m.; 50°08'03,6" N, 16°34'26,9" E) 
                                     Tab. 13: Charakteristiky stanoviště C. 

SK E PT pH VS TŘ HŘ STG LT 
15° SZ KAds 4,95 5. BC 5 AcFfr inf 6V1 
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Velmi vlhké stanoviště ve svahu se severozápadní expozicí nad levým břehem Divoké Orlice. 
Potenciální přirozenou vegetaci zde pravděpodobně představují javorové bučiny s jasanem nižšího stupně 
(Aceri-fageta fraxini inferiora (5 BC-C 4(5)). Bezprostřední okolí prameniště je tvořeno ve stromovém a 
nižším stromovém patře druhy buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies). Vzdálenější okolí 
prameniště je tvořeno smrkovým lesem (Picea abies) s vtroušeným bukem lesním (Fagus sylvatica) a ojediněle 
s javorem klenem (Acer pseudoplatanus) či jedlí bělokorou (Abies alba). Bylinné patro stanoviště tvoří hojná 
papratka samičí (Athyrium filix-femina), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), bažanka vytrvalá (Mercurialis 
perennis), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere). Dále mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium 
alternifolium), přeslička lesní (Equisetum sylvatica) aj. 
 

Stanoviště D. přírodě blízký les I (529 m n. m.; 50°07'50,4" N, 16°33'47,6" E) 
                                     Tab. 14: Charakteristiky stanoviště D. 

SK E PT pH VS TŘ HŘ STG LT 
B  AFt 5S4 16° JV KAds 3,95 5. 

(BC)
3 

AFac inf 5A5 
 
  Smíšený les ve svahu nad pravým břehem Divoké Orlice (jihovýchodní expozice). Potenciální, 
přirozenou vegetaci stanoviště tvoří pravděpodobně javorové jedlové bučiny nižšího stupně (Abieti-fageta 
aceris inferiora  (5 BC 3)), případně typické jedlové bučiny (Abieti-fageta typica   (5 B 3)). Ve stromovém patře 
s vysokou pokryvností dominuje smrk ztepilý (Picea abies), buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies 
alba). V nižším stromovém patře se vyskytuje buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus) a 
smrk ztepilý (Picea abies). V keřovém patře především buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer 
pseudoplatanus) a bez hroznatý (Sambucus racemosa). Bylinné patro je místy poměrně husté a vyskytuje se 
zde buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), papratka samičí 
(Athyrium filix-femina), ostružiník (Rubus fruticosus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), netýkavka 
nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), vrbovka horská (Epilobium montanum), starček Fuchsův (Senecio 
ovatus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium) aj. 
 

Stanoviště E. přírodě blízký les II (582 m n. m., 50°08'11,3" N, 16°34'13,7" E) 

                                             Tab. 15: Charakteristiky stanoviště E. 

SK E PT pH VS TŘ HŘ STG LT 
7° JV KAd 3,92 5. B  3 AFt 5B1

 
    Řídký, světlý smíšený les na hraně svahu u Horní hájovny. Hrana údolí s jihovýchodní expozicí nad 
pravým břehem Divoké Orlice v nadmořské výšce cca 580 m n. m.  Stanoviště typických jedlových bučin 
(Abieti-fageta typica (5 B 3)) případně javorových jedlových bučin nižšího stupně (Abieti-fageta aceris 
inferiora  (5 BC 3)). Současnou skladbu stromového patra tvoří především javor klen (Acer pseudoplatanus), 
přimíšen je buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies). V nižším stromovém patře se vyskytuje 
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V poměrně hustém bylinném případně keřovém patře dominuje ostružiník 
(Rubus fruticosus) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Dále se vyskytuje kapraď samec (Dryopteris filix-mas), 
ostružiník maliník (Rubus idaeus), locika zední (Mycelis muralis), jahodník obecný (Fragaria vesca), kostřava 
obrovská (Festuca gigantea) aj. 
 

Stanoviště F. monokultura smrku ztepilého (Picea abies) 

(520 m n. m., 50°08'24,8" N, 16°34'39,9" E) 
                                        Tab. 16: Charakteristiky stanoviště F. 

SK E PT pH VS TŘ HŘ STG LT 
9° SZ-Z KPm 3,15 5. A 3 Fpa 6K6 

 
    Monokultura smrku ztepilého (Picea abies) v mírném svahu, po pravém břehu Divoké Orlice, 
v severní části PR Zemská brána. Jedná se o stanoviště smrkojedlových bučin (Fageta piceoso-abietina (5 A 
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3)). Stromové patro je tvořeno téměř výhradně druhem smrk ztepilý (Picea abies). V Nižším stromovém a 
keřovém patře se ojediněle vyskytuje jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), javor klen (Acer pseudoplatanus) a  smrk 
ztepilý (Picea abies). Druhově chudé bylinné patro je tvořeno především druhem brusnice borůvka (Vaccinum 
myrtillus), který se zde však vyskytuje s velmi vysokou pokryvností. Dále je hojná metlička křivolaká (Avenella 
flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). 

 

Stanoviště G. louka (511 m n. m., 50°08'17,9" N, 16°34'33,9" E) 
                                            Tab. 17: Charakteristiky stanoviště G. – Zemská brána 

SK E PT pH VS TŘ HŘ STG LT 
0° - KPq 4,5 5. AB 3(4) FA 6I3 

 
    Palouk na dně údolí Zemské brány po pravém břehu Divoké Orlice. Malá nekosená louka s plochým 
reliéfem. Potenciálně se pravděpodobně se jedná o stanoviště s mezotrofní trofickou řadou. Druhovou skladbu 
tvoří následující druhy: kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa 
pastoris), šťovík kyselý (Rumex acetosa), zvonek rozkladitý (Campanulla patulla), lipnice luční (Poa 
pratensis), srha říznačka (Dactylis glomerata), bojínek luční (Phleum pratense), vikev ptačí (Vicia cracca) aj. 
 

6.1.2 Přehled nalezených druhů schránkatých plžů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 24: Srovnání celkového počtu druhů (sloupce) a jedinců (body) měkkýšů nalezených v údolí Zemské brány, r. 2007 
 
   Přehled o zastoupení jednotlivých druhů na stanovištích obou údolí 
ukazuje následující tabulka (tab. 18). Jednotlivé druhy jsou zde rozřazeny do 
ekologických skupin podle tabulky 9.  
 

 
Obr. 25: Plamatka lesní (Arianta arbustorum) běžný druh Zemské brány � 
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 Celkem bylo při výzkumu malakofauny v údolí Zemské brány nalezeno 13 druhů schránkatých plžů.  
    Nejvyšší druhovou diverzitu i nejvyšší celkový počet jedinců vykazuje stanoviště A. olšina je tak 
z hlediska druhové diverzity plžů v údolí Zemské brány dominujícím segmentem krajiny. Bylo zde nalezeno 
cca 70 % všech zaznamenaných druhů. Jedná se o břehové porosty, které v těchto případech většinou nebyly 
výrazně postiženy lidskou aktivitou a uchovaly si víceméně přirozený vývoj oproti ostatním segmentům 
krajiny. Je zde zachována rozmanitá druhová skladba rostlin a v jisté návaznosti na ně i měkkýšů. 
    Dále byla velmi vysoká druhová diverzita plžů zaznamená na stanovištích B. lem potoka a C. 
prameniště (v případě stanoviště B. i velká síla populací). Společným rysem těchto stanovišť je vysoká půdní 
vlhkost – tedy poměrně příznivé podmínky pro výskyt plžů. Všechna tato stanoviště se také vyznačují přírodě 
blízkou druhovou skladbou vegetace, především pak bylinného patra a stávají se tak ekologicky významným 
segmentem krajiny každého údolí. Tyto přítoky hlavního toku tak mohou sloužit jako migrační koridory 
jednotlivých druhů do vyšších poloh a obráceně. Především se jedná o druhy náročnější na vlhkost prostředí. 
Avšak např. typicky pobřežní  druh (Ripicolae) jako např. jantarka obecná (Succinea putris) nebyla na těchto 
stanovištích (B. a C.) nalezena. 
    Za pozornost také stojí stanoviště D. přírodě blízký les I,  kde byly zjištěny pouze 2 druhy měkkýšů, 
každý v jediném exempláři (viz tab. 25). Důvody mohou být rozličné od vyšší suchosti, případně acidity 
stanoviště až po jinou druhovou skladbu vegetace3). Druhé stanoviště přírodě blízkého lesa – E. však již 
vykazuje vyšší druhovou diverzitu i počet nalezených jedinců. Na těchto stanovištích se vyskytuje cca 15-30% 
všech druhů zjištěných v daném údolí. Zajímavé je též stanoviště F. smrková monokultura, kde byly v údolí 
Zemské brány nalezeny celkem 4 druhy plžů4). Tento jev však musí být upřesněn. Tyto druhy na stanovišti F. 
v Zemské bráně byly nalezeny na trouchnivějícím padlém kmeni, který okrajově zasahoval do monitorovací 
plochy. Ten představuje pro měkkýše „výhodné“ stanoviště i v případě smrkové monokultury. V dalším okolí 
nebyl nalezen žádný další druh. 
    Stanoviště smrkových monokultur se tak vyznačují oproti ostatním zkoumaným segmentům krajiny 
nejen poměrně chudou pozměněnou druhovou skladbou rostlin, ale také velmi chudou malakofaunou. 
    Nejhojnějšími druhy Zemské brány jsou blyštivka rýhovaná (Nesovitrea hammonis) nalezená celkem 
na třech porovnávaných stanovištích i při dalším průzkumu údolí, skelnička průhledná (Vitrea crystallina) a 
jantarka obecná (Succinea putris), která byla nalezena pouze na stanovišti A. olšina. Dále se poměrně často 
vyskytuje plamatka lesní (Arianta arbustorum), vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus) a vlahovka narudlá 
(Monachoides incarnatus), což jsou velmi běžné druhy širokou ekologickou valencí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
3) Oproti obdobnému stanovišti v údolí Lomné – viz. DIVÍŠEK 2008 [diplomová práce]. Obecně byly v tomto případě srovnávány 
stanoviště nejpřirozenějších segmentů lesa. V Zemské bráně však tvoří stromové patro stanoviště a okolí z více než 60-ti % jehličnaté 
stromy (Picea abies a Abies alba), což je rozdíl oproti údolí Lomné, kde je stromové patro srovnávaného stanoviště tvořeno téměř 
výhradně bukem lesním (Fagus sylvatica). Vyšší acidita tohoto stanoviště, oproti podobnému stanovišti v údolí Lomné, by tak mohla 
být způsobena pravděpodobně kyselým opadem z jehličnatých stromů. V případě srovnávaných stanovišť E. již tento rozdíl přírodě 
blízkých lesů zaniká.  
 
4) Na srovnávaném stanovišti v údolí Lomné nebyl nalezen žádný druh. 
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6.1.3 Malakofauna Zemské brány dle vegetačních stupňů 

Mnoho druhů, které se vyskytují v údolí Zemské brány se objevuje ve více vegetačních stupních zároveň. 
(např.: Arianta arbustorum, Monachoides incarnatus, Perpolita hammonis, Vitrea crystallina aj). Mezi druhy 
Zemské brány, které mají toto rozpětí poměrně úzké patří síměnka nejmenší (Carychium minimum) (3.-4. 
vegetační stupeň), vrásenka okrouhlá (Discus rotundatus) (4.-5. vegetační stupeň) a slimáčnice průhledná 
(Eucobresia diaphana) (3.-5. vegetační stupeň) (VAŠÁTKO 2008). Pokud budeme v rámci výskytu jednotlivých 
druhů ve vegetačních stupních (viz obr. 26) uvažovat medián tohoto rozpětí jako těžiště výskytu, dostaneme 
těžiště rozšíření této skupiny druhů přibližně ve 4. vegetačním stupni (prům. 3,923). Převažují zde tedy spíše 
druhy s širokou ekologickou valencí s těžištěm výskytu v nižších vegetačních stupních, především ve 4. To je 
patrně způsobeno méně příznivými klimatickými podmínkami (srážky → vlhkost), celkově chudším 
substrátem (ve vazbě na podloží) a přeměnou přirozené skladby porostů.    
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aegopinella pura

Arianta arbustorum

Carychium minimum

Discus rotundatus

Discus ruderatus

Eucobresia diaphana

Euconulus fulvus

Monachiodes incarnatus

Perpolita hammonis

Semilmax semilimax

Succinea putris

Vitrea crystallina

Vitrea diaphana

Vitrina pellucida

vegetační stupeň

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26: Výskyt zaznamenaných druhů měkkýšů Zemské brány ve vegetačních stupních (podle: VAŠÁTKO 2008) 
 
 

6.1.4 Malakofauna Zemské brány dle ekoelementů 

    Pro malakofaunu Zemské brány jsou typické druhy vázané svým výskytem na lesní ekosystémy. Je zde 
charakteristická převaha lesních druhů (69%). Z toho je 31% druhů lesních v úzkém slova smyslu (Silvicolae 
s. str.). Typický je např. slimáčník táhlý (Semilimax semilmax) nebo síťovka čistá (Aegopinella pura) druh 
obývající lesy vlhčího typu a často se vyskytující v údolních olšinách. 38% jsou lesní druhy širokém slova 
smyslu (Silvicolae s.l.). Z toho je 23% druhů lesních mezikolních (Silvicolae s.l. mesicolae). Tyto druhy jsou 
v údolí Zemské brány velmi hojně rozšířené. Patří sem hlavně často se vyskytující vlahovka narudlá 
(Monachoides incarnatus). Typická je plamatka lesní (Arianta arbustorum), hojný druh s poměrně širokou 
ekologickou valencí vyskytující se od 1. až do 8. vegetačního stupně. Dále pak vrásenka okrouhlá (Discus 
ruderatus). 15% zde se vyskytujících druhů preferuje vlhké lesní biotopy - lesní vlhkomilné druhy (Silvicolae 
s.l. hygrophylae). Zde je pro údolí Zemské brány typická skelnička průhledná (Vitrea crystallina), která se 
vyskytuje na vlhkých stanovištích především na dně údolí v pobřežích porostech Divoké Orlice. Mezofilní 
druhy (Mesicolae) tvoří v Zemské bráně 23%. Charakteristická je především často se vyskytující blyštivka 
rýhovaná (Nesovitrea hammonis) a skleněnka průhledná (Vitrina pellucida). Poslední skupinou jsou 
vlhkomilné a pobřežní druhy (Hygricolae, Ripicolae) s druhovým zastoupením 8%. Typická je jantarka 
obecná (Succinea putris) vyskytující je v pobřežních porostech Divoké Orlice. 
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Obr. 27 a 28: Zastoupení ekoelementů malakofauny v údolí Zemské brány podle počtu druhů (vlevo) a podle síly 
populace (vpravo).  
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Obr. 29: Srovnání absolutní síly populací v rámci jednotlivých ekologických skupin na stanovištích Zemské brány 
 

Shrnutí výsledků průzkumu malakofauny v údolí  Zemské brány je tedy následující: 
• Jedná se o malakofaunu podhorského až horského typu. 
• Naprostá většina zjištěných druhů je vázána svým výskytem na lesní ekosystémy s vlhčími 

podmínkami. 
• Naprostá většina druhů zaznamenaných v údolí Zemské brány se vyznačuje velkým rozpětím výskytu 

v rámci vegetačních stupňů. 
• Druhově i populačně nejbohatšími stanovišti jsou pobřežní olšiny (stanoviště A.). 
• Obecně byla zaznamenána vysoká druhová diverzita a síla populací na vlhkých stanovištích 

s přirozenou skladbou vegetace. 
• Mírně se projevuje vliv pH půdy. 
• Velmi chudé se jeví smrkové monokultury a další lesní segmenty s pozměněnou druhovou skladbou 

rostlin. 
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7 Živočišná složka geobiocenóz Zemské brány  

– obratlovci (Vertebrae) 
V této práci je pozornost věnována především rostlinné složce geobiocenóz a charakteristice údolí Zemské 
brány prostřednictvím modelové skupiny živočichů – měkkýšů (resp. schránkatých druhů plžů) jako hlavnímu 
předmětu zájmu v řešené oblasti. Ostatní živočišstvo však nelze při komplexní charakteristice krajiny 
opomenout. Proto zde uvádím přehled nejzastoupenějších a nejvýznamnějších druhů obojživelníků, plazů, 
ptáků a savců vyskytujících v údolí Zemské brány. Tyto údaje jsou čerpány výhradně z práce RYBÁŘE (1979) a 
z vlastního pozorování během terénního výzkumu. Podrobný popis zvířeny celého území Orlických hor se 
nachází v publikaci ROČKA a kol. (1977).    
 

7.1 Obojživelníci (Amphibia) 

Podle RYBÁŘE (1979) byly zjištěny 3 druhy obojživelníků, vyskytujících se především v blízkosti Divoké Orlice. 
Jsou to: čolek horský (Triturus alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). 
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) se občas nalézá v blízkém okolí Zemské brány.  Z vlastního 
pozorování mohu potvrdit pouze přítomnost skokana hnědého (Rana temporaria). 
 

7.2 Plazi (Reptilia) 

Na území Zemské brány se nalézají 4 druhy plazů, které jsou pro dané území typické a pravděpodobně se zde 
vesměs rozmnožují. Jsou to: ještěrka živorodá (Lacerta viviparia), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka 
obojková (Natrix natrix) a zmije obecná (Vipera berus). Během terénního výzkumu se mi zde nepodařilo 
spatřit pouze zmiji obecnou (Vipera berus). 
 

7.3 Ptáci (Aves) 

Tato skupina obratlovců je v údolí Zemské brány nejvíce zastoupena a to v počtu cca 56 druhů. Pravidelně zde 
hnízdí  cca 26 druhů a u dalších cca 15 druhů se hnízdění předpokládá. Vzhledem k charakteru území zde 
převažuje ptactvo typické pro lesní biotopy jako např. budníček menší (Phylloscopus collybita), sýkora koňadra 
(Parus major), brhlík lesní (Sitta europaea), strakapoud velký (Dendrocopus major), sojka obecná (Garrulus 
glandariu) nebo puštík obecný (Strix aluco). Vzhladem k poměrně velké blízkosti lidských sídel a zemědělsky 
využívané krajiny se zde běžně vyskytují i druhy typické spíše pro antropogenní biotopy, otevřené krajiny a 
lesní okraje jako např. poštolka obecná (Falco tinnuculus), káně lesní (Buteo buteo), drozd kvíčala (Turdus 
pilaris), rehek domácí (Phoenicurus ochururos), špaček obecný (Sturnus vulgaris) a strnad obecný (Emberiza 
citrinella). Většinu z těchto druhů jsem zde pravidelně pozoroval během terénního výzkumu. Důležitou úlohu 
má v území Zemské brány existence vodních biotopů podmiňujících výskyt druhů ptáků, kteří preferují 
především tekoucí vody. Jsou to např. konipas horský (Motacilla cinerea), skorec vodní (Cinclus cinclus), 
konipas bílý (Motacilla alba) a ledňáček říční (Alcedo atthis), které lze pozorovat v bezprostřední blízkosti 
vodního toku.  
       Dále se zde vyskytují tyto druhy: jestřáb lesní (Accipiter gentilis), holub hřivnáč (Columba palumbus), 
kalous ušatý (Asio otus), kukačka obecná (Cuculus canorus), datel lesní (Dryocopus martius), kos černý 
(Turdus merula), červenka obecná (Erithacus rubecula), sýkora parukářka (Parus cristatus), s. lužní (P. 
atricapillus), šoupálek (Certhia sp.), straka obecná (Pica pica), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 
aj.  
 

7.4 Savci (Mammalia) 

Fylogeneticky nejvyspělejší skupina obratlovců je podle RYBÁŘE (1979) na území rezervace zastoupena 21 
druhem; z toho se zde 17 druhů rozmnožuje průkazně a 3 druhy pravděpodobně. Dále sem pravděpodobně 
proniká 6-7 druhů známých širšího okolí údolí. Stejně jako v předchozím případě zde převažují savci lesních a 
vodních biotopů. Nejvýrazněji je zastoupen řád kopytníků (Ungulata). Na polesí Zaječiny se vyskytuje mnoho 
kusů srnčí, jelení a černé zvěře. Početně nejvyšších stavů zde dosahují mufloni (Ovis musimon). Jedná se však o 
nepůvodní introdukovaný druh. V zimním období se počty spárkaté zvěře výrazně zvyšují stahováním populací 
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z Polska. Dále se zde vyskytují především řády hlodavců (Rodentia), hmyzožravců (Insectivora). Z šelem 
(Carnivora) jsou na území Zemské brány zastoupeny především drobnější druhy jako liška obecná (Vulpes 
vulpes), kuna lesní (Martes martes), k. skalní (M. foina) a jezevec lesní (Meles meles). Dále se zde vyskytují 
především tyto druhy savců: ježek (Erinaceus sp.), rejsek horský (Sorex alpinus), rejsec vodní (Neomys 
fodiens), zajíc polní (Lepus europaeus), plch velký (Glis glis), myšice lesní (Apodemus flavicollis), hraboš 
mokřadní (Microtus agrestis), jelen evropský (Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase 
divoké (Sus scrofa), muflon (Ovis musimon) aj. 
 

8 Zhodnocení stavu geobiocenóz údolí Zemské brány 
V kulturní krajině převažují z ekologického hlediska méně stabilní a nestabilní ekosystémy, záměrně 
udržované pro vysokou produkci požadované biomasy. Jedná se především o polní kultury a hospodářské lesy, 
vyznačující se sice vysokou čistou primární produkcí, ale sníženou biodiverzitou. Relativně ekologicky 
stabilnější území se zachovala především tam, kde přírodní podmínky omezovaly rozvoj nejintenzivnějších 
forem hospodaření (MADĚRA, ZIMOVÁ [eds.] 2005). Za takové ekologicky relativně stabilní území lze 
považovat i údolí Zemské brány. Přestože většina lesních porostů zde byla v minulosti přeměněna na smrkové 
monokultury zachovaly se zde (i za podpory lesnických zásahů) přírodě blízké segmenty krajiny s vysokou 
druhovou diverzitou, kterým je třeba zajistit odpovídající ochranu.  
    Z následujících obrázků (obr. 4 a 5) je patrné, že v současnosti je nejzastoupenější dřevinou PR 
Zemská brána smrk ztepilý (Picea abies). Je zastoupen podílem 90%. Což je oproti přirozenému stavu 
geobiocénů nárůst o 405%. To bylo zapřičiněno přeměnou většiny porostů na smrkové monokultury. 
V původní druhové skladbě tvořilo zastoupení smrku pouze 22,2%. Naopak zastoupení buku lesního (Fagus 
sylvatica) dnes odpovídá pouze 4,01% oproti přirozenému stavu 48,1%. Také jedle bělokorá (Abies alba) je 
nyní na této lokalitě zastoupena podstatně méně – 3,18% oproti 28% v původní druhové skladbě lesa. Tato 
přeměna dřevinného patra se následně projevuje okyselením půdního profilu jehličnatým opadem, podzolizací 
a ústupem náročnějších druhů z podrostu. Celkově se v údolí Zemské brány hojně uplatňují oligotrofní nebo 
oligotrofně mezotrofní druhy rostlin jako: metlička křivolaká (Avenella flexuosa) borůvka (Vaccinium 
myrtillus) aj. 
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 Obr. 30: Původní, 
přirozená druhová skladba 
lesa PR Zemská brána 
(podle: ZÁLIŠ 2000). 
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Obr. 32: Změny geobiocénu na příkladu skupiny typů Abiety-fageta (BUČEK, LACINA 1981) 

 

Při porovnání zaznamenaných druhů rostlin dojdeme k závěru, že se v údolí Zemské brány 
v současnosti hojně vyskytují druhy vyšších poloh (5.-8.(7.) vegetačního stupně) jako např. rdesno hadí kořen 
(Polygonum bistorta), kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) příp. kamzičník rakouský 
(Doronicum austriacum) atp. Vysoké zastoupení zde mají, podobně jako v případě měkkýšů, druhy s širokým 
rozpětím výskytu v rámci vegetačních stupňů, naopak méně bylo zaznamenáno druhů z nižších poloh (1.-5. 
vegetačního stupně), jako jsou např.: krvavec toten (Sanguisorba officinalis), vikev ptačí (Vicia cracca) atp.  
 

8.1 Vymezené STG a jich význam v ekologické stabilitě 

Popis vymezených STG je uveden v kapitole 3.1.2. Přehled skupin typů geobiocénů Zemské brány. Mezi 
významněji zastoupené STG patří: smrkojedlové bučiny (Fageta piceoso-abietina), jedlové bučiny (Abieti-
fageta), bukové jedliny (Fagi-abieta), typické jedlové bučiny (Abieti-fageta typica), javorové jedlové bučiny 
nižšího stupně (Abieti-fageta aceris inferiora), javorové jasanové olšiny vyššího stupně (Fraxini-alneta aceris 
superiora), javorové bučiny s jasanem nižšího stupně (Aceri-fageta fraxini inferiora) a jasanové olšiny vyššího 
stupně (Fraxini-alneta superiora).  
    Velkou část území Zemské brány zaujímají smrkojedlové bučiny (Fageta piceoso-abietina). Pokud 
porovnáme mapu STG a půdní mapu dojdeme k závěru, že rozšíření této skupiny typů geobiocénů (resp. 
oligotrofní trofické řady) víceméně koresponduje s rozšířením kryptopodzolů. Tato území v současnosti 
většinou pokrývají kulturní smrkové porosty a tak je také velmi pravděpodobné, že tím došlo k druhotnému 
okyselení půdního profilu, podzolizaci. Nicméně smrkojedlové bučiny ve by své přirozené formě měly být 
zařazeny do systému ekologické stability.   
    Typické jedlové bučiny (Abieti-fageta typica) jsou významné výskytem širokého spektra typických 
druhů rostlin i živočichů středoevropských smíšených lesů (vysokou druhovou diverzitou) i svou 
půdoochrannou funkcí. Z těchto důvodů je třeba, v hercynské části ČR, začlenit do kostry ekologické stability 
všechny tyto porosty s výskytem buku nebo jedle. Cílovým společenstvem biocenter jsou smíšené porosty buku 
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a jedle s příměsí smrku, případně i javoru klenu, který může být jednou z hlavních dřevin v biokoridorech 
(BUČEK, LACINA 1999).  
    Stejně tak jsou významnými refugii druhové rozmanitosti javorové jedlové bučiny nižšího stupně 
(Abieti-fageta aceris inferiora). Všechny zbytky těchto listnatých lesních porostů patří také do kostry 
ekologické stability. Cílovým stavem biocenter jsou různověké smíšené listnaté porosty s jedlí. Tam, kde v 
lesních biocentrech převládá smrk, je třeba porosty postupně přeměnit (BUČEK, LACINA 1999).  
    Javorové jasanové olšiny vyššího stupně (Fraxini-alneta aceris superiora) patří z hlediska výskytu řady 
mezotrofních a mokřadních druhů k nejbohatším společenstvům. Při navrhování lokálních ÚSES je třeba 
javorové jasanové olšiny v úžlabinách buď využít pro vedení lokálních biokoridorů vlhkomilné a mezofilní 
bioty, nebo je alespoň zařadit do sítě interakčních prvků (BUČEK, LACINA 1999). Tyto jsou ohroženy hlavně 
vysoušením a regulacemi vodních toků. 
    Druhově velmi bohaté jsou javorové bučiny s jasanem nižšího stupně (Aceri-fageta fraxini inferiora). 
Vyznačují se funkcí údolních a úžlabinových biokoridorů, kterými sestupují některé horské druhy do 
údolních poloh.  
    Velký vodohospodářský, ekologický a estetický význam mají jasanové olšiny vyššího stupně 
(Fraxini-alneta superiora). Tyto nivní a prameništní společenstva se vyznačují velkým výskytem mokřadních 
druhů rostlin a živočichů preferujících vyšší vlhkost prostředí (měkkýši). Ohrožení spočívá opět ve změně 
hydrologického režimu, v neuváženém nahrazování jinými porosty a v průniku invazních neofytů. Při tvorbě 
lokálního ÚSES by tak měly být tyto porosty zařazovány jako významné biokoridory případně jako součást 
biocenter. 
 

8.2 Vymezení stupňů přirozenosti geobiocenóz Zemské brány 

Zachované výše uvedené skupiny typů geobiocénů jsou významné pro ekologickou stabilitu území a měly by se 
tak stát součástí lokálního ÚSES. Stupeň jejich přirozenosti hodnotíme prostřednictvím srovnání přírodního 
stavu geobiocenóz se současným stavem, můžeme tak vystihnout intenzitu přímých i nepřímých vlivů lidské 
společnosti a jejich následky v krajině. Na tomto základě je možno zhodnotit funkční potenciál a funkční  
význam segmentů geobiocenóz a navrhnout základní opatření, nutná pro zajištění optimálního stavu krajiny 
z hlediska životního prostředí člověka (BUČEK, LACINA 1981). Klasifikace přirozenosti geobiocenóz využitá 
v mapách přirozenosti geobiocenóz byla převzata od BUČKA a LACINY (1981).  
 
       Tab. 19: Klasifikace geobiocenóz podle intenzity vlivu lidské činnosti (BUČEK, LACINA 1981) 

Geobiocenóza Ekotop Biocenóza 
I.    přírodní beze změny stabilní autoregulační společenstva se zachovaným 

původním druhovým složením a strukturou 
II.   přirozená beze změny původní druhové složení, změněná struktura 
III. přírodně blízká pouze reverzibilní 

změny, vyvolané 
biocenózou 

změněný vzájemný poměr původních druhů; lesní 
společenstva – schopnost přirozené obnovy, louky – 
schopnost udržení při minimálních zásazích (kosení)

IV. přírodě vzdálená změněné některé 
vlastnosti 
(převážně půdní) 

výrazně změněné druhové složení, obvykle 
významný podíl nepůvodních druhů, vznik a udržení 
společenstva je podmíněn lidským zásahem (např. 
umělá obnova) 

V.   přírodě cizí trvale výrazně 
změněné vlastnosti 

nestabilní společenstva s dominancí nepůvodních 
druhů, zcela závislá na periodicky se opakujících 
lidských zásazích 

VI.  umělá trvale výrazně 
změněné vlastnosti 
neustále člověkem 
udržované 

zcela závislá na lidských zásazích, vysoký podíl 
neofytů, nutnost přísunu energie a živin z vnějšku 

 
 
    Zcela typický stupeň I nebyl vymezen, nicméně jako mezistupeň I-II byly označeny segmenty s 
původní druhovou skladbou rostlin a s jen velmi minimální změnou poměru jednotlivých druhů rostlin, resp. 
dřevin. Jako stupeň II byly klasifikovány přirozené segmenty krajiny s původním druhovým složením avšak s 
(do určité míry) změněným poměrem jednotlivých druhů. Do stupně III náleží segmenty se silněji změněnou 
strukturou a poměrem jednotlivých druhů (např. smrkový les s příměsí buku). Mezistupeň III-IV sdružuje 
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segmenty, které mají při minimálních zásazích schopnost udržení svého stavu, avšak jejich vznik byl 
podmíněn lidským zásahem (např. louky). Do stupně IV spadají segmenty s výrazně změněným druhovým 
složením (např. smrkové monokultury), jejichž udržení je podmíněno lidskými zásahy (stejně tak i jejich 
vznik). Jako mezistupeň IV-V byly vymezeny např. odlesněné plochy (původně lesního stanoviště) s novou 
výsadbou a náletovými dřevinami (např. Corylus avellana). Tedy společenstva jejichž struktura neodpovídá 
stanovišti, jejich vznik byl podmíněn lidským zásahem a udržení současného stavu by bylo podmíněno 
periodicky se opakujícími zásahy. 
    Při diferenciaci aktuálního stavu krajiny zde lze vymezit řadu více či méně ovlivněných segmentů 
krajiny. Tato ovlivnění se projevují na stupni druhové diverzity daného segmentu údolí, avšak tyto rozdíly 
nelze zaměňovat s rozdíly v přirozené skladbě geobiocenóz. Významně se zde projevil rozdíl v druhové 
diverzitě měkkýšů mezi rozdílnými stanovišti údolí (viz.: 4. Využití modelových skupin živočichů při 
biogeografické diferenciaci krajiny). Jak je uvedeno v částech pojednávajících o aktuálním stavu údolí jsou 
lesní ekosystémy obou údolí značně ovlivněny managementem lesního hospodaření. Řada porostů zde byla 
v minulosti přeměněna na labilní smrkové monokultury. V takové krajině 5. vegetačního stupně mají v rámci 
kostry ekologické stability území největší význam následující vymezené krajinné segmenty současného stavu: 
 

 Liniová (lemová) společenstva (LS) 
 Listnaté a smíšené lesy (LL; SL) 
 Prameniště a svahové úžlabiny s přirozenou druhovou skladbou (P, SU) 

 
    Především liniová společenstva na stanovištích jasanových olšin vyššího stupně (Fraxini-alneta 
superiora) se vyznačují nízkou intenzitou antropického ovlivnění (většinou nepřímo působící) (stupeň I-II) a 
velmi vysokou druhovou diverzitou rostlin i živočichů. V rozlehlých lesních komplexech s převažujícími 
druhově chudými jehličnatými monokulturami je do těchto úzkých pruhů jasanových olšin soustředěno 
několikanásobně vyšší druhové bohatství rostlin i živočichů (BUČEK, LACINA 1999). Jsou to lemy hlavního 
toku údolí (Divoké Orlice), kde je v současné druhové skladbě hlavní dřevinou olše (Alnus glutinosa, A. 
incana), se spoludominancí buku lesního (Fagus sylvatica). Dále se vyskytuje jasan ztepilý (Farxinus 
excelsior), smrk (Picea abies), javor klen (Acer pseudoplatanus) a vrby (r. Salix). Jinde  se vyvinuly říční 
rákosiny (LS-2) (např. na levém břehu Divoké Orlice v jižní části údolí). Obecně dominantní součástí 
podrostu jsou devětsily (Petasites albus a P. hybridus), ostřice (r. Carex), chrastice rákosovitá (Phalaris 
arundinacea) aj. Tato stanoviště jsou významně ovlivněna lesnatým okolím odkud sem přistupují lesní druhy.  

V údolí Zemské brány je významnou součástí těchto lemů ojediněle se vyskytující kamzičník rakouský 
(Doronicum austriacum) nebo hojná kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum). Z měkkýšů 
je pro tato stanoviště charakteristická jantarka obecná (Succinea putris) nebo skelnička průhledná (Vitrea 
crystallina). Významným ohrožením je, šíření invazních druhů rostlin jako třapatka drápatá (Rudbeckia 
lanciniata) či křídlatka (Reynoutria sp.). Dále je třeba se při ochraně těchto krajinných segmentů vyvarovat 
neuváženého zásahu do hydrologického režimu stanovišť a změny druhové skladby dřevin. Tyto břehové a 
doprovodné porosty plní řadu ekologických funkcí, a to vodohospodářské funkce, krajinné ekologické a 
krajinně estetické funkce (BÍNOVÁ [ed.] 2004). Z vodohospodářských funkcí lze jmenovat stabilizační funkci 
břehů, stínící funkci (snížení teploty vody) a filtrační funkci (přirozené čištění vody). Z krajinně ekologických a 
estetických funkcí lze jmenovat protierozní funkci, ekotonovou funkci (zpestřují škálu biotopů a biodiverzitu 
krajiny (BÍNOVÁ [ed.] 2004). Dále retenční (protipovodňovou) funkci, filtrační funkci a v neposlední řadě 
funkci zvyšování biologické rozmanitosti a biodiverzity a funkci biokoridorů, popř. biocenter nivního typu.  
    Na stanovištích typických jedlových bučin (Abieti-fageta typica) příp. javorových jedlových bučin 
nižšího stupně (Abieti-fageta aceris inferiora) se zde vyvinuly  (i za podpory lesnických zásahů) přirozené 
(stupeň II) smíšené lesy smrku (Picea abies), buku (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba), které je třeba zařadit 
do systému ekologické stability krajiny. Opět se zde prokázala vyšší druhová rozmanitost rostlin i živočichů 
oproti smrkovým monokulturám. Typická je spoluúčast některých oligotrofních (např. borůvka Vaccinium 
myrtillus) a mezotrofních druhů rostlin (např. kapradiny). Z měkkýšů se vyskytuje především vlahovka 
narudlá (Monachoides incarnatus), plamatka lesní (Arianta arbustorum) nebo slimáčník táhlý (Semilimax 
semilimax). Pro údolí Zemské brány je významný také segment suťového lesa (stupeň III) ve svahu se 
severozápadní expozicí ve střední části údolí na stanovišti javorových jedlových bučin nižšího stupně (Abieti-
fageta aceris inferiora) s přechodem do javorových bučin s jasanem nižšího stupně (Aceri-fageta fraxini 
inferiora) v zamokřené úžlabině. 
    Významný podíl v údolí však mají kulturní smrčiny – smrkové monokultury. Smrkové monokultury lze 
hodnotit jako geobiocenózy přírodě vzdálené (stupeň IV) avšak ne zcela jednoznačně, neboť v lesních 
společenstvech 5. vegetačního stupně byl smrk ztepilý (Picea abies) jejich přirozenou součástí, i když 
v mnohem menším poměru k ostatním dřevinám. Smrkové monokultury se vyznačují výraznou chudostí 
podrostu, který (pokud je přítomen) je tvořen oliogotrofními až oligotrofně mezotrofními druhy. Z měkkýšů 
zde lze nalézt většinou jen některé dendrofilní druhy jako např. vrásenku pomezní (Discus ruderatus). 
V přirozeném stavu by se tak mohlo jednat o potenciální stanoviště smrkojedlových bučin (Fageta piceoso-
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abietina), ale i jedlových bučin (Abieti-fageta), případně typických jedlových bučin (Abieti-fageta typica) aj., 
neboť náročnější mezotrofní druhy odtud mohly být vytlačeny změnou původního dřevinného patra, 
okyselením půdy a úbytkem živin. Smrkové monokultury jsou labilní, trpí vývraty a poškozením sněhem, 
námrazou a hmyzími a houbovými škůdci. (BUČEK, LACINA 1999). Tyto porosty by tak měly být šetrnou 
přeměnou převedeny na porosty vyšším podílem buku (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). 
 

8.3 Ochrana území, rizika a management 

Údolí Zemské brány  spadá do CHKO Orlické hory a samotná 
Zemská brána byla na základě vyhlášky ONV  Ústí nad Orlicí ze dne 
18. 6. 1987 a usnesení ONV v Rychnově nad Kněžnou vyhlášena 
přírodní rezervací podle § 38 zákona ČNR č. 114/92 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Předmětem 
ochrany je celá krajinářsky cenná lokalita původního balvanitého 
řečiště Divoké Orlice se zajímavými skalními útvary a s vysokou 
pestrostí flóry a fauny (ZÁLIŠ 2000). V současnosti zde existuje naučná 
stezka, průchodná v obou směrech, pojednávající o přírodních 
hodnotách i historii tohoto území. V rámci ÚSES tvoří Zemská brána 
biocentrum regionálního významu a kříží se zde osy dvou 
nadregionálních biokoridorů: Sedloňovský vrch, Topielisko – 
Vysoké Chvojno  a Sedloňovský vrch, Topielisko – Raškov. 
 
 

Obr. 33: Tabule naučné stezky Zemská brána 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Směry propojení regionál. biokoridorů 

Regionální biocentra 

Osy nadregionálních biokoridorů 

Regionální biokoridory stávající 
 

 

 

            Obr. 34: Mapa ÚSES oblasti Zemské brány (zdroj: http://geoportal.cenia.cz) 
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    Možná přírodní rizika představují v údolí Zemské brány polomy ve smrkových monokulturách, které 
jsou velmi labilní a náchylné vývratům především na skalním podkladu. Je třeba se zde vyvarovat neuváženého 
odlesnění některých partií údolí vzhledem k vysokému sklonu svahů a potenciální náchylnosti k půdní erozi 
pokud by svah nebyl nijak zpevněný. Některé lokality podél toku Divoké Orlice jsou trvale podmáčeny a 
vznikly tu tak specifické porosty s velkou druhovou diverzitou. Je třeba je chránit před přímým narušením 
(těžbou dřevin, rozježděním těžkou technikou atp.) i před nepřímým narušením (nepřirozenou změnou 
hydrologického režimu).  
    Dalším negativně působícím prvkem (ekologicky i esteticky) jsou výsadby mladých jednodruhových 
porostů smrku. Tyto husté porosty jsou většinou bez bylinného podrostu v důsledku naprostého nedostatku 
světla a okyselení půdního profilu. Vyznačují se tak extrémní druhovou chudostí jak rostlin, tak živočichů. 
V takových porostech mají funkci interakčních prvků skupiny listnáčů, ba i jednotlivé staré buky, javory a 
jedle, které je účelné ponechávat fyzickému dožití (BUČEK, LACINA, 1999). Esteticky hodnotné je přirozené 
balvanité koryto Divoké Orlice v Zemské bráně a celkový charakter údolí se skalními výchozy ve svazích. Údolí 
tak působí přirozeně a poskytuje velký estetický zážitek z krajiny. 
    Důležitým úkolem je eliminace geograficky nepůvodních invazních neofytů jako je křídlatka 
(Reynoutria sp.) či třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata). 
 
Návrhy managementu pro zkoumané údolí: 
 

 Neprovádět nové výsadby jednodruhových porostů. 
 Zamezit šíření geograficky nepůvodních invazních neofytů (např.: Reynoutria sp., Rudbeckia 

laciniata). 
 Při obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny. 
 Zajistit dostatečnou ochranu proti zvěři (především v mladých porostech buku jedle). 
 Do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby. 
 Důraz na přirozenou obnovu porostů jemnějšími způsoby hospodaření. 
 Preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů a pestřejší druhovou skladbu. 
 V lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit 

mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití a posléze do úplného 
rozpadu dřevní hmoty na místě. 

 Ochrana přirozených biotopů živočišných druhů. 
 

9 Závěr 
Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí má nesporný význam při hodnocení krajiny a 
v návrhu managementu jejího trvale udržitelného využívání. Je však nutné nezaměřovat se pouze na 
fytosložku, ale do geobiocenologického výzkumu zahrnovat i živočichy, kteří nám mohou napovědět mnohé o 
fungování a struktuře krajiny, i když jejich výzkum není v mnoha směrech jednoduchý. Snažil jsem se zde 
vymezit přírodní segmenty krajiny (geobiocenózy) s vysokou druhovou diverzitou, významné pro zachování 
ekologické stability studovaného území i oblasti do níž dané údolí spadá. Práce se tak může stát příspěvkem k 
vymezování kostry ekologické stability na velmi malých územích, v měřítku lokálních či regionálních biocenter 
a biokoridorů. V další návaznosti bychom tak mohli dostávat kvalitnější síť územního systému ekologické 
stability nadregionálního či provinciálního měřítka. Práce může také sloužit (v rámci svých možností) jako 
inventarizační průzkum schránkatých druhů plžů v údolí Zemské brány, neboť žádný takový výzkum zde zatím 
nebyl proveden. 
    PR Zemská brána je z hlediska ochrany přírody a krajiny velice hodnotné území vzhledem 
k charakteristickému reliéfu i vzhledem k vysokému počtu míst s přírodě blízkými skupinami typů geobiocénů. 
Je třeba rozumnými lesnickými zásahy podporovat dosavadní management postupného převodu smrkových 
monokultur na porosty s přirozenou dřevinnou skladbou a dbát na eliminaci možného pronikání cizích druhů 
rostlin a živočichů. Území lze vhodně využít také k didaktickým účelům, neboť zde lze dokumentovat a 
demonstrovat jak přirozenou a přírodě blízkou krajinu, tak uplatňující se vliv člověka. Nezanedbatelná je také 
obrovská estetická hodnota krajiny PR Zemská brána poskytující návštěvníkům oddech i radost z pobytu 
v nádherné přírodě horského údolí. 
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10 Seznam použitých zkratek 
 
STG  skupina typů geobiocénů 
SLT  soubor lesních typů 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
ÚHUL  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
PR  přírodní rezervace 
SM  smrk ztepilý (Picea abies) 
BK  buk lesní (Fagus sylvatica) 
JD  jedle bělokorá (Abies alba) 
JS  jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 
JK  javor klen (Acer pseudoplatanus) 
OL  olše (Alnus sp.) 
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