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Abstrakt
Bradáček srdčitý (Listera cordata (L.) R. Br.) patří mezi naše nejmenší a nejvzácnější
orchideje. V České republice je řazen mezi kriticky ohrožené druhy s těžištěm výskytu v
oreofytiku pohraničních pohoří Čech a v Hrubém Jeseníku, v nižších polohách většinou
vymizel. V minulosti byl patrný jeho výrazný ústup způsobený především destrukcí
původních horských smrčin a obměnou lesních kultur. Tato práce zpracovává dostupné
literární zdroje o rozšíření a ekologii druhu. Dále byl proveden terénní průzkum na
Sedlovém rašeliništi v NPR Praděd, který se zabýval početností populace a měřením
abiotických faktorů prostředí a jejich porovnáním s údaji z předchozích let. Z mapování
výskytu na Sedlovém rašeliništi je patrné, že druh preferuje silně kyselé zamokřené
půdy s hodnotou pH kolem 3, především v prosvětlených rašelinných lesích a na
okrajích rašelinišť. Na základě pozorování v letech 2010 až 2013 se populace bradáčku
srdčitého na Sedlovém rašeliništi jeví jako poměrně stabilní. Vzhledem k tomu, že se
Sedlové rašeliniště nachází v NPR Praděd, je zde zajištěna dostatečná ochrana biotopu.
Podle Plánu péče CHKO Jeseníky by Sedlové rašeliniště mělo být ponecháno
samovolnému vývoji z důvodu zachování cenného přírodního prostředí.

Klíčová slova: orchidej, Hrubý Jeseník, ohrožený druh, rašelinné smrčiny, podmínky
prostředí

Rollerová T. (2015): Distribution and ecology of Lesser Twayblade (Listera cordata)
on Sedlové peat bog in the National nature reserve Praděd. Bachelor's thesis,
Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacky
University in Olomouc, 36 pp., 4 pp. Appendices, in Czech.

Abstract
Lesser Twayblade (Listera cordata (L.) R. Br.) is one of our smallest and rarest orchids.
In the Czech Republic is classified as a critically endangered species with a focus
oreofyticum occurrence in the border mountains of Bohemia and in Hrubý Jeseník Mts.,
at lower altitudes mostly disappeared. In the past, reflecting a significant decline primarily
due to the destruction of the original mountain spruce forests and forest plantations
variation. This work describes the available literature sources of the distribution and
ecology of the species. Field research was also carried out on Sedlové peat bog in the
National nature reserve Praděd, which dealt with the quantity of species and abiotic
factors measuring and comparing them with data from previous years. From mapping in
the Sedlové peat bog is obvious that the species prefers strongly acidic waterlogged soils
having a pH of about 3, particularly in illuminated bog spruce forest and on the edge of
peat bog. Based on observations from 2010 to 2013 the population of the Lesser
Twayblade in the Sedlové peat bog appears to be relatively stable. Since the Sedlové peat
bog is located in the National nature reserve Praděd, there is adequate protection of the
habitat. According to the plan of care Jeseníky Mts. Sedlové peat bog should be left to
spontaneous development in order to preserve valuable natural habitats.

Key words: orchid, Hrubý Jeseník Mts., endangered species, bog spruce forest,
environmental conditions
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1. ÚVOD
Rašeliniště jsou u nás považována za vzácná, ohrožená a často reliktní společenstva,
jejichž význam z hlediska biodiverzity a ekologické funkce daleko přesahuje jejich
reálnou rozlohu.(Stanová 2000). Vznikají na místech, kde hladina podzemní vody
vystupuje na povrch nebo kde se na nepropustném podloží hromadí srážková voda. Další
podmínkou vzniku rašeliniště je velmi pozvolný rozklad organického materiálu
(především rostlinného) za relativně nízké teploty, nedostatku kyslíku a v kyselém
prostředí (Pivničková 1997). Počet druhů osídlujících rašeliniště a zejména pak
vrchoviště sice není vysoký, výskyt řady z nich však je v podmínkách střední Evropy
skutečnou raritou. Velký podíl druhů se řadí mezi tzv. glaciální relikty, které se do naší
krajiny dostaly v dobách ledových a dnes mají těžiště svého výskytu hlavně na severu
polokoule (Háková et al. 2004).
Do hor České republiky je soustředěna většina vegetačních typů středoevropských
vrchovišť, tedy těch rašelinišť, která jsou sycena srážkovou vodou. Díky menší
přístupnosti a vysokým nákladům potřebným k využití a těžbě těchto ploch jsou
vrchovištní ekosystémy relativně zachovalé a ty nejcennější jsou chráněny jako národní
přírodní rezervace. Ve srovnání s rozsahem ochrany minerotrofních rašelinišť a
blatkových vrchovišť v nižších polohách je zde ochranářská síť dostatečná, avšak druhy
s mykorrhizou jsou ohroženy mimo jiné i vlivem dlouhodobého působení imisí
(Neuhäuslová et al. 1998). Příkladem takového druhu je bradáček srdčitý (Listera
cordata), který je chráněn i mezinárodní úmluvou CITES. Řadí se mezi kriticky ohrožené
druhy v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2012) a ve stejné
kategorii je také chráněn zákonem č.114/1992 Sb.

2. CÍLE PRÁCE
Hlavní cíle této bakalářské práce jsou:


zpracovat literární rešerši k problematice rozšíření bradáčku srdčitého v Evropě
(stručně), ČR a detailněji v CHKO Jeseníky a literární rešerši na téma biologie a
ekologie bradáčku srdčitého



během vegetační sezóny provést sledování aktuálního stavu populace bradáčku na
Sedlovém rašeliništi a popsat základní charakteristiky stanoviště



srovnat aktuální stav populace bradáčku na Sedlovém rašeliništi se staršími údaji
z dané lokality, zhodnotit perspektivu dané lokality. Zjištěné údaje prodiskutovat
s výsledky rešerše odborné literatury. Pokusit se navrhnout doporučený postup
dalšího výzkumu a případná opatření managementu ochrany přírody v dané lokalitě.
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3. BIOLOGIE, EKOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ BRADÁČKU
SRDČITÉHO
3.1. Charakteristika bradáčku srdčitého
Bradáček srdčitý (Listera cordata (L. R. Br.), synonymum Ophrys cordata L., Bifolium
cordatum (L.) NIEUWL., Epipactis cordata ALL., Helleborine cordata F. W.
SCHMIDT, Neottia cordata (L.) RICH. (Bureš 2013), je velice subtilní, nenápadná,
vytrvalá, (5-) 10-15 (-20) cm vysoká, bledě zelená, v horní části nafialovělá orchidej
z čeledi Orchidaceae. Oddenek má jemný, hluboko v zemi uložený, kořeny tenké,
nečetné. Lodyha je přímá, tenká, lysá, v horní části rýhovaná, bledě zelená, pod
květenstvím a pod listy zpravidla nafialovělá. Listy jsou zpravidla 2 (výjimečně až 4),
v dolní polovině lodyhy umístěné, ± vstřícné, od lodyhy kolmo odstálé, srdčitě
trojúhelníkovité, do 30 mm dlouhé a do 20 mm široké, na vrcholu tupé nebo s tupou
nasazenou špičkou (Štěpánková 2010). Květenstvím je chudokvětý hrozen s 5-25
zelenavými, uvnitř pysku nafialovělými květy, s výrazně nafouklými semeníky a
dvouklaně rozeklanými jazyky (Dvořák 2009). Dotek citlivých zón na květech uvolní
kapky lepkavé tekutiny, která pollinaria připevní na opylovače (Baumann 2009).
Opylovači jsou přitahováni ke květům jejich zápachem a nepatrným množstvím nektaru
na povrchu pysku. Opylovači byli např. zkoumáni v severní Kalifornii, kde se mezi
nejvýznamnější a časté opylovače na tamějších studijních místech řadili zástupci čeledí
Sciaridae a Mycetophylidae. Méně často se setkali s opylovači z čeledí Braconidae,
Ichneumonidae a Tipulidae (Ackerman et Mesler 1979). Plodem jsou tobolky obsahující
velké množství drobných semen šířených anemochoricky. Druh kvete v květnu až v srpnu
(Průša 2005). Druh je málo proměnlivý, v západní části Severní Ameriky roste odlišný
taxon s poněkud většími listy a květy Listera cordata. var. nephrophyla (Buttler 2000).
V České republice se jedná o nezaměnitelnou orchidej, která se od druhého zástupce rodu
bradáček, a to bradáčku vejčitého (Listera ovata), liší habituálně, velikostí, ekologií i
chorologií (Dvořák 2009).
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Obr. 1: Bradáček srdčitý ©Roman Kalous

3.2. Biotop bradáčku srdčitého
Druh roste na mokrých, živinami i bázemi chudých, slabě kyselých až kyselých, většinou
rašelinných půdách (Průša 2005). Typickými stanovišti jsou podmáčené a stinné mechaté
smrčiny, okraje rašelinišť, též kosodřevina s bohatě vyvinutým mechovým patrem. Jedná
se o diagnostický druh svazu Piceion excelsae [převážně v asociacích Calamagrostis
villosae – Piceetum Hartmann in Hartmann et Jahn 1967, Mastigobryo – Piceetum Br. Bl. et Sissingh in Braun-Blanquet, Sissingh et Vlieger 1939 a Sphagno- Piceetum (Tüxen
1937) Hartmann 1953], dále se vyskytuje ve společenstvech svazu Sphagnion medii
Kästner et Flössner 1933 (především v asociaci Andromedo polifoliae-Sphagnetum
magellanici Bogdanovskaja-Gienev 1928 emend. Neuhäusl 1984) (Štěpánková 2010). Za
normálních okolností je to jediná orchidej v tomto biotopu, jen někdy se objeví také
korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata)
nebo prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), v sušších oblastech jen zřídka kruštík
širolistý pravý (Epipactis helleborine) nebo smrkovník plazivý (Goodyera repens)
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(Presser 2002). U nás roste v horských a subalpínských polohách, doprovází přirozené
horské podmáčené smrčiny a horská vrchoviště při horní hranici lesa, lze jej však nalézt
i na rašeliništích v nižších polohách montánního stupně (Jatiová et Šmiták 1996). Do
nižších nadmořských výšek sestupuje zcela výjimečně (Bureš 2013). Baumann (2009)
uvádí jeho výskyt celosvětově od 10 do 2300 m n. m.
Na Slovensku roste v horském a subalpínském stupni ve vlhkých jehličnatých lesích a
v kosodřevině, vzácně i na oravských slatinách. Jako výrazný acidofyt dává přednost
nevápennému podkladu. Na vápencích, případně dolomitech, je velmi vzácný a
nacházíme ho tu jen sporadicky na chladných a vlhkých stanovištích severní expozice,
v lesních porostech s hrubou vrstvou kyselého humusu (Dítě et al. 2012), (pH 3,5-5,5 a
vodivost od 70 do 120 μS/cm) (Šibík et al. 2006), která izoluje vliv vápenatého podloží
(Dítě 2012, Uhlířová et Bernátová 1986). Za příznivých podmínek vytváří i velmi bohaté
populace (stovky až tisíce jedinců), přičemž výrazně převládají sterilní jedinci (i 100 %
v populaci) (Šibík et al. 2006).

3.2.1. Biotop rašelinných smrčin
Rašelinné a podmáčené smrčiny rostou na silně zamokřených rašelinných nebo glejových
půdách od 500 m n. m. až do alpínské hranice lesa, a to v okolí pramenišť, rašelinišť a
v zamokřených terénních sníženinách. Ve vyšších polohách se vyskytují na obvodech
horských vrchovišť v jejich okrajovém laggu. Charakteristický je pro ně zakrslý vzrůst a
nesouvislý zápoj smrku (Picea abies), často vytvářející skupinky. Vyskytují se i odumřelé
smrky. Do keřového patra na některých lokalitách vstupují ze sousedních vrchovišť
borovice kleč nebo borovice rašelinná (Pinus mugo a P. ×pseudopumilio) a břízy (Betula
carpatica a B. pubescens). V bylinném patře dominují keříčky – vedle Vaccinium
myrtillus, V. uliginosum a V. vitis-idaea je významná Oxycoccus palustris, méně často
Andromeda polifolia a Empetrum nigrum, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa,
Trientalis europaea, vzácně Listera cordata, Homogyne alpina, Lycopodium annotinum.
Význačný je výskyt suchopýrů (Eriophorum angustifolium a E. vaginatum) a ostřic
(Carex canescens, C. nigra, C. rostrata aj.), na sušších místech Molinia caeruela.
V mechovém patru převažují rašeliníky, zejména Sphagnum capillifolium, S. fallax a S.
russowii. Rašelinné smrčiny tvoří zpravidla souvislý komplex s biotopy vrchovišť
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(Sphagnetalia medii, Scheuchzerietalia palustris) (Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý et al.
2010).
Vzhledem k zamokření rhizosféry představuje tento biotop obvykle nejextrémnější
stanoviště smrku. Hladina podzemní vody tu může vystupovat až na půdní povrch a
prokořenění je velmi mělké. Povrch půdy bývá často rozdělen na šlenky a bulty. Ohrožení
spočívá zejména v odvodnění, nevhodném lesním hospodaření, těžbě rašeliny, zvýšeném
množství znečišťujících látek v ovzduší, kůrovcových a větrných kalamitách
(Neuhäuslová et al. 1998).Vyskytují se zejména v horských oblastech Českého masivu
(Novohradské hory, Šumava, Slavkovský les, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše,
Orlické hory a Jeseníky), ale také v nižších pohořích ve vnitrozemí, jako jsou Brdy a
Žďárské vrchy, a v pánevních oblastech na Chebsku, ojediněle na okrajích vrchovišť na
Třeboňsku a Dokesku (Chytrý et al. 2010).

3.2.2. Biotop otevřených vrchovišť
Sedlové rašeliniště u chaty Barborka v Národní přírodní rezervaci Praděd se řadí mezi
biotop otevřených vrchovišť. Tento biotop je u nás situován do nadmořských výšek (750)
900-1100 (1300) m n. m. Většinou se jedná se o oligotrofní až dystrofní horská rašeliniště,
kde mocnost rašeliny dosahuje obvykle nad 200 cm, jen menší lokality v nejvyšších
polohách např. v Hrubém Jeseníku mohou být méně mocné. Hloubka hladiny podzemní
vody závisí na aktuálním množství srážek, pod živými rašelinnými společenstvy dosahuje
0-10 cm, pod terminálními stádii může klesat i pod 80 cm. Zásoby živin a minerálů
v rašelinách, příp. v rašelinných vodách jsou nízké, acidita kolísá v mezích velmi silně
kyselé až kyselé reakce (Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý et al. 2010).
Většinou se jedná o nelesní dvoupatrová nebo třípatrová společenstva. Stromy se
objevují jen jednotlivě, neovlivňují příliš přízemní vegetaci. Keřové patro, je-li vyvinuto,
tvoří Pinus mugo, méně často zakrslé formy Picea abies, velmi vzácně Betula nana (u
nás keřového vzrůstu). Bylinné patro bývá tvořeno keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium
uliginosum, V. myrtillus, V. vitis-idaea, Empetrum hermaphroditum, E. nigrum,
Andromeda polifolia. Dále zde nalezneme hlavně Eriophorum vaginatum a Carex
pauciflora. Mechové patro je vždy bohatě vyvinuto, s pokryvností 90-100 %. Tvoří je
acidofilní rašeliníky, zejména Sphagnum magellanicum, S. recurvum agg., S. fuscum, S.
papillosum, S. rubellum, S. capillifolium, S. compactum, S. russowii, S. tenellum, dále
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Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, z lišejníků bývá nejčastější Cladonia
rangiferina, C. arbuscula, C. pyxidata. V komplexu horských vrchovišť jsou zahrnuta i
maloplošná společenstva vrchovištních tůněk a jezírek svazu Leuko-Scheuchzerion
s Carex paupercula subsp. Irrigua, C. limosa, Scheuchzeria palustris, Sphagnum
cuspidatum, S. majus, Drepanocladus fluitans, Gymnocolea inflata aj. Nejčastější
kontaktní potencionální vegetací jsou smrčiny (Piceion excelsae), dále subalpínská
vegetace (Pinion mughi) (Neuhäuslová 1998, Chytrý et al. 2010).
Ve srovnání s rozsahem ochrany minerotrofních rašelinišť a blatkových vrchovišť
v nižších polohách je zde ochrana dostatečná. Horská vrchoviště byla místy po odvodnění
přeměněna ve smrkové monokultury. Těžba rašeliny zlikvidovala nebo narušila řadu
lokalit s vrchovištní vegetací hlavně v Krušných horách a na Šumavě. K ohrožení patří i
velkoplošné odvodňování území a eutrofizace. K eutrofizaci dochází i na vrchovištích
s nenarušeným vodním režimem vlivem atmosférické depozice a leteckého vápnění lesů,
které může způsobit i ústup specializovaných vrchovištních druhů vlivem toxického
efektu vápníku (Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý et al. 2010).
Horská vrchoviště jsou soustředěna do vyšších orografických systémů střední Evropy.
V ČR jsou hlavně ve vysokých hercynských pohořích, tedy na Šumavě, v Krušných,
Jizerských a Orlických horách, Krkonoších, na Králickém Sněžníku, v Hrubém Jeseníku,
vzácněji i v nižších pohořích (Slavkovský les) nebo v pánevních oblastech, kde se tento
biotop vyskytuje v kontaktu s rašelinnými lesy. Bradáček byl kdysi zaznamenán i
v Moravskoslezských Beskydech u vodní nádrže Šance (Neuhäuslová et al. 1998, Chytrý
et al. 2010).

3.3. Rozšíření bradáčku srdčitého
3.3.1. Rozšíření ve světě a v Evropě
Areál druhu je cirkumpolární, nesouvislý, zasahuje do chladnější boreální zóny. Celkový
areál bradáčku srdčitého zasahuje do Evropy (od arktické zóny až do hor submediteránní
zóny), Asie a severní Ameriky. Vyskytuje se tedy od Arktidy, kde roste na západě a
východě Grónska (Polunin 1959), dále přes Island, Norsko, Finsko a severní Rusko až po
horské polohy v oblasti španělských Pyrenejí, Alp, Dinárských hor a pohoří v Řecku a
Bulharsku (Aeschimann et al. 2004, Bureš 2013, Průša, Buttler 2000, Baumann 2009). V
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Asii je možné ho spatřit v oblasti Malé Asie, na západním Kavkazu, na Dálném východě,
v Číně, na Sibiři, Sachalinu, Kurilských ostrovech a na Kamčatce (Bureš 2013, Průša,
Buttler 2000, Baumann 2009). Poté v Japonsku (Uemura 1989), na Aleutských ostrovech
(Talbot et Talbot 1994), na Aljašce (Donovan 1950, Noble et al. 1984) a v pacifické i
atlantské severní Americe (Penaido et al. 1998, Stachurska-Swakoń et Spribille 2002).
V rámci Evropy má těžiště výskytu v severní Evropě, a to na Islandu, v Norsku, ve
Švédsku (Hoggaard 1993, Kullman 1996), ve Finsku a v Rusku (Buttler 2000).
Nejjižnější místo výskytu bradáčku v Evropě je evidováno v Rodopech v Řecku, kde se
však vyskytuje velmi omezeně z důvodu malého zastoupení smrkových lesů (Greuter et
Raus 1986, Tsiftsis 2012).
V alpských státech je do určité míry stále velmi rozšířený, nachází se např. v Německu
v pohoří Harz, Vogézy, v Černém lese, ve Švábské Albě a Bavorském lese, je však možné
ho velmi vzácně najít i v severoněmecké nížině (Presser 2002). Ve Francii, v Rakousku
a v Itálii je zaznamenán Aeschimannem et al. 2004, ve Slovinsku Drovenikem et al. 1999.
Výskyt byl potvrzen i ve Velké Británii ve Skotsku a na Shetlandech (Gimingham 1960,
Huntley et Birks 1979, Roper-Lindsay et Say 1986), v Nizozemí (Barkman et Westhoff
1969), ve Švýcarsku v pohoří Jura (Freléchoux et al. 2000) a v polských Tatrách (Mirek
et Piekos-Mirkowa 1992, Zielonka et Niklasson 2001).
Na Slovensku se vyskytuje vzácně v horském až subalpínském stupni. Údaje o
recentním výskytu jsou z Velké Fatry, Západních, Vysokých, Belianských,
Ďumbierských a Nízkých Tater, Poľany, Muránské planiny a Slovenského ráje
(Vartíková 1975, Uhlířová et Bernátová 1986, Bednářová et Kliment 2001, Vlčko et al.
2003 in Šibík et al. 2006). Po téměř 70 letech byl znovu potvrzen výskyt i na Oravě (Dítě
2010). Ovšem pouze v Tatrách (především Vysokých) je v porovnání s výskytem
v dalších západokarpatských pohořích poměrně rozšířeným druhem a je odtud také
známo nejvíce recentních lokalit (Šibík et al. 2006).

3.3.2. Rozšíření v České republice
V naší republice je vzácným druhem s těžištěm výskytu v oreofytiku pohraničních pohoří
Čech a Moravy. Konkrétně na Šumavě, v Krušných horách, v Krkonoších, na Králickém
Sněžníku a v Hrubém Jeseníku, méně často v přilehlé oblasti mezofytika, v karpatských
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pohořích jen ojediněle nebo zcela chybí (Štěpánková 2010). Objevuje se také
v Doupovských, Jizerských a Orlických horách, v Tepelských a Žďárských vrších (Průša
2005, Bureš 2013). Historicky je udáván po jedné lokalitě z Hostýnských vrchů od
Rajnochovic a z Beskyd z Lopušné u Malých Karlovic. Provedené průzkumy rozšíření
však existenci druhu v těchto geografických oblastech již nepotvrdily, proto je zde
považován za nezvěstný, i když zde dosud existují vhodné biotopy (zvláště v Beskydech)
(Jatiová et Šmiták 1996). Vzácně sestupuje až do stupně suprakolinního. Příkladem
mohou být lokality Příbraz, Markétské polesí; Brdy, Strašice, potok Rezerva; Smrčiny,
Polná, Ztracený rybník, vše cca 550 m n. m. (Štěpánková 2010).
Druh na Šumavě zaznamenal již v roce 1793 J. T. Lindacker, a to v území mezi
Kašperskými horami a Zhůřím (Lindacker 1793 in Holub 1999). Postupně byl bradáček
objeven na desítkách lokalit, zejména v podmáčených smrčinách. Dlouho je znám též
výskyt v NPR Boubínský prales v Boubínsko-stožecké hornatině. Z Novohradských hor
byla známa jen jediná lokalita (Pohoří na Šumavě) (Holub 1999). Ve vyšších polohách
Šumavy je v současné době zřejmě nejvíce lokalit, zejména na Šumavských pláních,
v Královském hvozdu, na Trojmezenské hornatině a v Hornovltavské kotlině, jinde pouze
ojediněle, v nižších polohách většinou vymizel (Štěpánková 2010).
V Krkonoších jsou zaznamenány lokality v max. výšce 1300 m n. m., min. v 640 m n.
m. Místa výskytu: Labská louka-nad Mísečkami 1300 m n. m., Harrachov-Mrtvý vrch,
jižní svahy, 700-800 m n. m., Jakšín 800 m n. m., Důl Bílého Labe, Pomezní boudy,
Boudy pod Výrovkou, Sv. Petr, Černá hora, Hříběcí boudy 770 m n. m., Hromovka 850
m n. m., Modrý důl: u Modrého potoka v mechu, ojediněle 1100 m n. m., Čertova
zahrádka, Světlá: smrkový les na jižním svahu, velmi hojně, 1200 m n. m., Černohorské
rašeliniště: ojediněle na východním okraji, 1190 m n. m., Horní Lánov: Na Bíneru,
vzácně, 650 m n. m., v Polsku také výskyt na více místech (Šourek 1969).
V Orlických horách je jeho výskyt opakovaně zaznamenán na vrchovištním rašeliništi
v PR Jelení lázeň, poslední záznam uvádí Gerža et Kučera (2011).
V oblasti Králického Sněžníku roste ve sníženině Mokrého hřbetu na rašeliništi U
šestihranu (1285 m n. m.), rašeliništi Pod Sušinou (1270 m n. m.), rašeliništi v lese U
šestihranu (mezi Podbělkou a Sušinou), v lese kolem rašeliniště Pod Sušinou a na
rašeliništi 2 km jihovýchodně od vrcholu Králického Sněžníku, asi 50 m od hranic na
polské straně (1210 m n. m.) (Jiroušek 2006).
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Obr. 2: Mapa rozšíření bradáčku srdčitého v České republice od roku 2000 (© AOPK ČR 2014)

3.2.3. Rozšíření v CHKO Jeseníky

Bureš (2013) uvádí nálezy bradáčku srdčitého v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
v posledních letech na těchto lokalitách (v závorce vždy uveden rok a autor nálezu):
Sedlové rašeliniště (1973, 1986 Bureš et Grulich, 2009 Bureš), vrchoviště v sedle mezi
Pradědem a Malým Dědem (1973 Bureš, 2008 Štencl), vrchoviště na Velkém Dědu (2009
Štencl), Velký Jezerník (1986 Grulich, 1989 Bureš, 2005 Kočí, 2008 Štencl), Malá
Jezerná (1973 Bureš), vrchoviště mezi Velkou a Malou Jezernou (2008 Štencl),
vrchoviště u rozcestí Trojmezí (1986 Grulich, 2008 Štencl), velké vrchoviště mezi
Trojmezím a Vozkou (1986 Grulich, 2008 Štencl), vrchoviště při turistické cestě
z Trojmezí na Červenou horu, 250 m JV od Trojmezí (2008 Štencl), vrchoviště nad
prameny Keprnického potoka (2005 Albín, Bílá Opava (1973 Bednář), Rejvíz (1989
Bureš, Grulich et Skalický), Divoký důl (1992 Zmrhalová).
V literatuře existují floristické údaje z více jesenických lokalit: Horní Josefová (18831886 Oborny), Vozka (1881 Fiek et Uechtritz, 1903-1904 Schube), Šerák (1843
Grabowski, 1881 Fiek et Uechtritz, 1883-1886 Oborny), Jelení loučky (1840 Wimmer,
1881 Fiek et Uechtritz, 1881-1886 Oborny, 1903-1904 Schube), Karlova Studánka (1826
Klemm, 1883-1886 Oborny, 1914 Hruby, 1925 Otruba), Velká kotlina (1887 Formánek,
1910 Laus , 1930 Otruba), Praděd (1840 Wimmer, 1883-1886 Oborny), Malý Děd (1881
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Fiek et Uechtritz, 1883-1886 Oborny), údolí Bílé Opavy (1883-1886 Oborny, 1887
Formánek, 1981 Velísek et Čihalík), Ovčárna (1903-1904 Schube), rašeliniště pod
Ovčárnou (1927 Laus), Malý a Velký Jezerník (1887 Formánek, 1903-1904 Schube),
Bělá (1903-1904 Schube), Jelení loučky (1835 Roher et Mayer), Karlova Studánka (1887
Formánek), Vidly (1903-1904 Schube), Vrbno (1914 Hruby), Rejvíz (1925 Otruba),
Klepáčský potok (1962 Skybová et Šmarda) (Bureš 2013).
Jatiová et Šmiták (1996) uvádějí z území CHKO Jeseníky herbářové položky
z následujících lokalit: Ramzová (1954 Šmarda), Vozka (1935 Leneček), Praděd (1905
Čonka, 1946 Pospíšil), Petrovy kameny (1905 Laus), Červená hora (1989 Grulich et
Zmrhalová), Branná-Alojzov (1934 Schmeja), údolí Branné (1955 Skybová), Šerák (1955
Vicherek), Vozka (1947 Jedlička, 1995 Čihalík et Šmiták), Keprník (1986 Grulich et
Zmrhalová), Mravenečník (1974 Šula), Velká kotlina (více údajů), Karlova Studánka
(1954 David), Malá Jezerná (1973 Bureš OLM), údolí Desné (1947 Šmarda), vodopád
Bílé Opavy (1905 Laus), Sedlové rašeliniště (1993 Čihalík et Šmiták), Skřítek (1931
Pavlík). Ojedinělý zůstává údaj z Rejvízu, kde byl nalezen r. 1989 v rašelinné smrčině u
povalového chodníku při exkurzi v rámci floristického kurzu ČSBS za účasti několika
profesionálních botaniků, ale od té doby nebyl potvrzen (Bureš 2013).
Výskyt bradáčku srdčitého byl v roce 2008 ověřen Mgr. Radkem Štenclem,
pracovníkem CHKO Jeseníky na celkem 7 lokalitách, a to v NPR Šerák – Keprník na
vrchovišti u rozcestí Trojmezí, kde bylo zjištěno na jednom místě 5 kvetoucích rostlin, na
vrchovišti u zastávky naučné stezky bylo na dvou místech zjištěno celkem 10 kvetoucích
rostlin a na „Velkém“ vrchovišti mezi Vozkou a Keprníkem na jednom místě celkem 15
kvetoucích rostlin. V podmáčených smrčinách na Žalostné nebyl v roce 2008 bradáček
srdčitý nalezen. Dále na vrchovišti na Velkém Jezerníku (za Švýcárnou) bylo celkem na
15 místech zaznamenáno 398 kvetoucích jedinců. V NPR Praděd - na vrchovišti mezi
Pradědem a Malým Dědem (nad turistickou cestou na Švýcárnu) bylo na 3 místech
zaznamenáno 30 kvetoucích jedinců, na Sedlovém rašeliništi u Barborky bylo na dvou
místech zaznamenáno 83 kvetoucích jedinců. Na vrchovišti mezi Malou a Velkou
Jezernou bylo na 6 místech zaznamenáno celkem 214 kvetoucích rostlin. V roce 2009 v
NPR Praděd na vrcholu Velkého Dědu, cca 1405 m n. m., na několika místech na okrajích
vrchoviště a v rašelinné smrčině, celkem cca 160 kvetoucích rostlin. Z vrchoviště na
Velkém Dědu ale bradáček srdčitý dosud nikým udávaný nebyl a nález navíc posunuje
altitudinální maximum výskytu v ČR zhruba o 50 metrů (Štencl, osobní sdělení).
11

3.3. Ohrožení bradáčku srdčitého
Bradáček srdčitý je zákonem chráněný (kategorie kriticky ohrožených druhů). V první
verzi celostátního červeného seznamu byl v kategorii silně ohrožených (C2), ve druhé
verzi (2000) v kategorii kriticky ohrožených (C1), nyní je ve třetí verzi (2012) v kategorii
kriticky ohrožených s úbytkem lokalit nad 90 % (Bureš 2013). Ohrožení druhu spočívá
zejména ve změně charakteru (změna druhového složení dřevin na lokalitách) nebo
destrukcích biotopů. Do úvahy připadá holosečná těžba dřeva, velkoplošné destrukce
smrčin při kůrovcových kalamitách, těžba rašeliny, odvodňování, vápnění, výstavba
komunikací apod. Druh je silně závislý na mykorhize, je tedy ohrožen i vlivem imisí,
které negativně ovlivňují složení okolní půdní mykoflóry (Průša 2005, Průša et al. 2005,
Baumann 2009). Druh vymizel na velkém množství svých historických lokalit. V 70. a
na počátku 80. let minulého století se zdálo, že například v jižních Čechách úplně
vyhynul. Od poloviny 80. let však nastal jistý obrat a druh začal být objevován jak na
starých, tak i na úplně nových nalezištích. Zda k tomuto obratu přispělo celkové zmenšení
imisí nebo zda tento jev nemá ještě nějakou jinou skrytou příčinu, není zatím zcela přesně
známo (Průša 2005).
Ze zatím neznámých příčin, tak jako v jiných pohořích, mizí i z Hrubého Jeseníku.
Zatímco však v Krkonoších se vyskytuje z původních 15 lokalit už jen na jediné,
v Hrubém Jeseníku je zatím situace lepší, z původních 22-24 lokalit se v současnosti
vyskytuje asi na třinácti. Pro úbytek lokalit, malou početnost a snadnou zranitelnost
populací se řadí bradáček mezi kriticky ohrožené druhy (kategorie E) i na CHKO
Jeseníky. Na území CHKO Jeseníky sice dosud roste na několika místech, ale jeho
populace jsou většinou nepočetné a o to více náchylné k poškození či zániku, k němuž
může dojít velice snadno.
Biotopy, v nichž má současná stanoviště, jsou téměř všechny zahrnuty pod zákonnou
ochranu formou chráněných území, což mu teoreticky zajišťuje přežití i do budoucna.
S vlastní ochranou je to již problematičtější, neboť negativní působení klimatu, zvláště
kyselých dešťů, se nedá dost dobře ovlivnit. Zásadní bude především zachování jeho
současných biotopů v neporušené podobě, což se snad vzhledem ke statutu ochrany a
plánovitě prováděnému managementu podaří (Jatiová et Šmiták 1996).
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4. MATERIÁLY A METODY
4.1. Popis studované lokality
Sedlové rašeliniště se nachází v NPR Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky přímo
u rozcestí silnice vedoucí na vrchol Praděd a k chatě Barborka ( 50° 04′ 30″ N, 17° 13′
50″ E) v nadmořské výšce 1305 m n. m. Jeho rozloha činí přibližně 0,5 ha, maximální
zjištěná mocnost rašelinného pokryvu je 90 cm. Jedná se o mokřejší vrchoviště s vyšší
hladinou podzemní vody. Charakteristickým rysem této lokality je řada mělkých šlenků
(Rybníček 1997). Přes rašeliniště prochází rozvodnice mezi úmořím Černého a Baltského
moře (vede od Pradědu přes Sedlové rašeliniště, Petrovy kameny a Vysokou holi).
Východní a severovýchodní svahy jsou odvodňovány Bílou Opavou do povodí Odry.
Západní svahy jsou odvodňovány přítoky Desné do povodí Moravy (Banaš 2009).

4.2. Stanovení početnosti jednotlivých mikropopulací v terénu
Stanovení početnosti bradáčku na Sedlovém rašeliništi proběhlo již v letech 2004, 2009,
2010 a 2011 v rámci předmětu Terénní cvičení z horských ekosystémů vyučovaném na
Katedře ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuální
stanovení početnosti jednotlivých mikropopulací bradáčku srdčitého jsem provedla ve
dnech 19. - 21. 7. 2013. Aby bylo možné provést porovnání změn početnosti druhu a
změn jednotlivých faktorů prostředí, pokusila jsem se přesně dodržet již dříve uplatněnou
metodiku průzkumu (viz průzkumy v letech 2004 – 2011). Stanovení početnosti fertilních
a sterilních jedinců probíhalo „špejlovou“ metodou. Každý jedinec v mikropopulaci byl
označen jednou zabodnutou špejlí, nejdříve byl zjištěn počet fertilních jedinců a poté
vytahán a spočten zbytek špejlí zabodnutých u sterilních jedinců. V místech, kde bylo
v jednom shluku velké množství jedinců a zabodávání špejlí by mohlo vést k jejich
poničení, jsem použila čtverec o velikosti strany jedné špejle a jedince uvnitř jsem
počítala vizuálně.
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4.3. Kvalitativní analýza
Na lokalitách výskytu bradáčku srdčitého na Sedlovém rašeliništi byly sledovány
následující parametry:
1. Vlhkost stanoviště
Zaznamenávala jsem, na jak vlhkém stanovišti se mikropopulace bradáčku srdčitého
vyskytuje. Pro tento účel jsem použila pracovní stupnici stanovenou Romanem
Kalousem, studentem z Univerzity Palackého, Katedry ekologie a životního prostředí.
Kromě základních stupňů (viz níže) byly stanoveny i přechodné mezistupně. Byly
stanoveny následující stupně vlhkosti stanoviště:
1 – jezírko (stojící voda)
2 – mokro (voda se objeví při lehkém stlačení povrchu rukou)
3 – vlhko (voda se při stlačení neobjeví)
4 – sucho

2. Typ biotopu:
Hodnotila jsem, v jakém typu biotopu se mikropopulace bradáčku nachází. Opět jsem
postupovala podle kategorií stanovených v minulosti Romanem Kalousem. Kromě
základních stupňů (viz níže) byly opět stanoveny i přechodné mezistupně. Konkrétně byly
stanoveny tyto kategorie biotopu:
1 – rašeliniště bez stromů
2 – rašeliniště s roztroušenými stromy
3 – rašeliniště přecházející v les
4 – les bez rašeliníku

3. Popis porostu
Sledovala jsem charakter vegetace, kde se bradáčky vyskytovaly. Zaznamenávala
jsem procentuální pokryv povrchu mechy a bylinami (na čtverci 20x20 cm) a druhy
rostlin, které zde rostou.
Nomenklatura cévnatých rostlin použitá v této práci odpovídá názvům uvedeným v Klíči
ke květeně ČR (Kubát et al. 2002).
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4. Konduktivita a pH

Hodnoty pH a konduktivity jsem měřila 21. 7. 2013 na stejných místech jako v roce 2010
Martin Zýka, student Univerzity Palackého v Olomouci, z Katedry ekologie a životního
prostředí v rámci předmětu Terénní cvičení z horské ekologie. Postup při vytipování
vhodných lokalit vycházel z určitých charakteristických rozdílů ve stanovištních
podmínkách (přítok, odtok, šlenk, bult, jezírko). Samotný výběr konkrétních stanovišť
v roce 2010 probíhal náhodně přímo v terénu, podle subjektivního hodnocení a
dostupnosti místa, přičemž byl brán zřetel na účelné pokrytí celého rašeliniště.
Z vytipovaných stanovišť byly odebrány vzorky rašelinné vody. Z míst bez přístupu k
odběrům z volné hladiny byla voda vymačkána z nasáklého rašeliníku. Získané vzorky
byly analyzovány přímo v terénu. Konduktivita byla měřena pomocí kapesního
konduktometru Voltcraft WA-100. Přístroj měří v jednotkách µS/cm. Před a po každém
měření byl přístroj propláchnut destilovanou vodou. Hodnoty pH byly měřeny pomocí
kapesního pH metru Voltcraft PH-100 ATC. Taktéž před a po každém měření byl přístroj
propláchnut destilovanou vodou.
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5. VÝSLEDKY
5.1. Srovnání početnosti populace bradáčku na Sedlovém rašeliništi v NPR
Praděd v letech 2004 až 2013
Na lokalitě bylo v roce 2004 nalezeno 82 jedinců (z toho 24 fertilních) Petrou
Hrdličkovou, roku 2008 83 fertilních jedinců Radkem Štenclem, roku 2009 819 jedinců
Lucií Klečkovou a Martinou Předotovou (tyto údaje jsou uvedeny bez podrobnějších
záznamů, proto již nejsou dále zohledněny v tabulce a v grafu). V roce 2010 nalezl Roman
Kalous celkem 1641 jedinců, z toho 877 sterilních a 764 fertilních. O rok později Roman
Březina zaznamenal 1513 jedinců, z nichž 1160 bylo sterilních a 353 fertilních. Já jsem
roku 2013 napočítala 1714 jedinců, z nichž bylo 1429 sterilních a 275 fertilních (Obr. 3)
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Srovnání početnosti bradáčku srdčitého v letech 2010,
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Obr. 3:Srovnání početnosti bradáčku srdčitého na Sedlovém rašeliništi v letech 2010, 2011 a 2013
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5.2. Vlhkostní poměry na stanovišti
Většina studovaných stanovišť s výskytem bradáčku srdčitého na Sedlovém rašeliništi
byla v roce 2010 i 2013 vyhodnocena stupněm 3, tedy jako vlhká, kdy se voda při stlačení
již neobjeví (Tab. 1).

Tab. 1: Srovnání vlhkostních poměrů na stanovišti v letech 2010 a 2013
Mikropopulace č.

Vlhkost 2010

Vlhkost 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9+20
10
11
12
13
14+15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
Průměr

3
3
2.5
3
3
3
3.5
3
3.5
3
3
2
3
3
3
2.5
3.5
3
3
3
3
3
3


2.935

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.5
3
3
3
3
3
3.5
3
3

3
3
3

3
3.043
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5.3. Hodnocení typu biotopu
Na studované lokalitě se bradáček srdčitý nejčastěji vyskytoval na rašeliništi ve stínu pod
roztroušenými stromy jak v roce 2010, tak v roce 2013 (Tab. 2).

Tab. 2: Srovnání typu biotopu v letech 2010 a 2013
Mikropopulace č.

Typ biotopu 2010

Typ biotopu 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9+20
10
11
12
13
14+15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
Průměr

2
2
1.5
2.5
2.5
2
1.5
2
2
2
1.5
1
1.5
2
2.5
2.5
2
1
2
2
2
2
2


1.94

2
1,5
1,5
3
3
3
2
2
2,5
2,5
1.5
1
2
2
3
2.5
2
2
2

2
2
2

2
2.04
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5.4. Popis porostu a záznam dalších druhů rostlin
Průměrná pokryvnost mechového patra na stanovišti společně s bradáčkem srdčitým na
Sedlovém rašeliništi v roce 2010 byla 84,2 %, v roce 2013 76,5 %. Průměrná pokryvnost
bylinného patra v roce 2010 dosahovala 23,2 %, v roce 2013 25,9 %. Pokryvnost
mechového patra byla tedy nižší v roce 2013 o 7,7 % než v roce 2010, pokryvnost
bylinného patra v roce 2013 naopak vyšší o 2,7 % než v roce 2010 (Tab. 3).
Tab. 3: Srovnání pokryvnosti mechového a bylinného porostu v letech 2010 a 2013
Mikropopulace č.

Pokryvnost E0 (%) PokryvnostE1 (%) Pokryvnost EO (%) Pokryvnost E1 (%)
2010
2010
2013
2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9+20
10
11
12
13
14+15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27

85
85
85
85
90
90
95
90
75
80
80
95
80
85
90
85
60
80
90
90
90
70
95



30
25
30
20
15
20
10
15
30
40
30
10
30
30
20
20
45
20
15
10
10
35
10



85
70
60
60
50
85
85
85
75
80
80
95
80
90
75
75
80
60
70

90
70
90

70

25
30
30
30
50
20
20
20
30
20
30
10
30
20
25
30
20
40
25

10
40
10

30

Průměr

84.2

23.2

76.5

25.9

Na lokalitě Sedlové rašeliniště se spolu s bradáčkem srdčitým vyskytovaly tyto další
rostlinné druhy: (Tab. 4)
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Tab. 4: Soupis dalších druhů rostlin rostoucích společně s bradáčkem srdčitým na Sedlovém rašeliništi
v roce 2013
Mikropopulace č. další druhy rostlin
1

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Empetrum
hermaphroditum, Vaccinium uliginosum

2

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Empetrum
hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum

3

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus,
hermaphroditum, Melampyrum sylvaticum

4

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus

5

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum

6

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Polytrichastrum formosum, Vaccinium vitisidaea, Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum

7

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum,
Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum

8

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis-idaea,
Vaccinium uliginosum, Mealmpyrum sylvaticum

9+20

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Polytrichastrum
formosum, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Melampyrum sylvaticum

10

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Polytrichastrum
formosum, Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum

11

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Calluna vulgaris
Melampyrum sylvaticum

12

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Calamagrostis villosa,
Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum, Oxycoccus palustris

13

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis villosa,
Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum

14+15

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Vaccinium vitis-idaea,
Calluna vulgaris

16

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Polytrichastrum
formosum, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Melampyrum sylvaticum

17

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Trientalis europaea

18

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum,
Calluna vulgaris

19

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Calamagrostis villosa,
Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum

21

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Melampyrum sylvaticum, Luzula sylvatica

22

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris

23

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum

24

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum,
Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum, Avenella flexuosa

25

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Melampyrum sylvaticum

26

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Melampyrum sylvaticum

27

Sphagnum sp., Vaccinium myrtillus, Eriophorum vaginatum, Melampyrum sylvaticum

20

Eriophorum

vaginatum,

Empetrum

5.5. Konduktivita a pH
V roce 2010 na Sedlovém rašeliništi činily hodnoty pH průměrně 3,13, v roce 2013
průměrně 3,8, tedy o 0,67 jednotky pH více. Mezi průměrnými hodnotami pH měřenými
přímo u vybraných populací bradáčku byl ještě o něco vyšší rozdíl mezi lety 2010 a 2013,
činil 0,99 jednotky pH. Zatímco v roce 2010 výsledky měření naznačovaly vyšší aciditu
u přítoků a odtoků rašeliniště, v roce 2013 tento jev již tak patrný nebyl. Konduktivita
v roce 2010 nebyla měřena, v roce 2013 činila průměrně 59,36 µs/cm, přičemž nejnižší
naměřenou průměrnou hodnotou bylo 19 µs/cm, nejvyšší 109,33 µs/cm. Hodnoty
konduktivity měřené přímo u lokalit bradáčku dosahovaly v průměru 57,83 µs/cm (Tab.
5, 6 a 7).

Tab. 5: Srovnání hodnot pH v letech 2010 a 2013 na vybraných lokalitách na Sedlovém rašeliništi
Číslo lokality

Popis lokality

pH 2010

Průměr pH 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Průměr

přítok
odtok
bult
jezírko
jezírko
odtok
šlenk
šlenk
bult
přítok
šlenk

2.63
3.08
3.5
3.36
3.02
2.97
3.03
3.36
3.3
2.67
3.46
3.13

3.92
3.98
3.82
3.55
3.6
3.86
3.76
3.64
3.85
3.83
3.98
3.8

Tab. 6: Hodnoty konduktivity v roce 2013 na vybraných lokalitách na Sedlovém rašeliništi
Číslo lokality
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Průměr

Popis lokality
přítok
odtok
bult
vysychající jezírko
jezírko
odtok
šlenk
šlenk
bult
přítok
šlenk

Průměr konduktivity 2013 (µs/cm)
29.33
28.33
63.33
52.33
19
109.33
101.33
34.66
72.66
95.66
47
59.36
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Tab. 7: Hodnoty pH v letech 2010 a 2013 a konduktivity u vybraných mikropopulací bradáčku
Mikropopulace č.
4
6
9
12
13
16
Průměr

pH 2010
3.18
2.9
3.12
3
2.89
2.89
2.89

Průměr pH 2013
3.97
3.83
3.76
3.71
4.01
3.99
3.88
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Průměr konduktivity 2013 (µs/cm)
98
48
63
102
19
17
57.83

6. DISKUSE
Terénní průzkum na Sedlovém rašeliništi ukázal, že početnost bradáčku je zde mezi roky
2010 až 2013 poměrně stabilní (roku 2010 zjištěno 1641 jedinců, roku 2011 1513 jedinců
a roku 2013 1714 jedinců). Vzhledem ke své nenápadnosti však může být často přehlížen.
Předchozí údaje z let 2004 až 2009 proto není možné brát jako zcela relevantní z důvodu
možnosti nedostatečného průzkumu lokality. Pokaždé bylo zaznamenáno více sterilních
než fertilních jedinců (v roce 2010 53 % sterilních jedinců, v roce 2011 77 % a v roce
2013 84 %). Na Slovensku byla však zaznamenána i 100% sterilní populace (Šibík et al.
2006), takže se nejedná zřejmě o nic neobvyklého. Také bylo v roce 2011 i 2013 nalezeno
poměrně velké množství jedinců s ukousnutým květenstvím, tito jedinci byli započítáni
též jako sterilní. Objevila jsem jednu novou mikropopulaci čítající 9 jedinců a 2 lokality
se mi buď nepovedlo najít, nebo zanikly.
Mikropopulace bradáčku mohou zahrnovat až stovky jedinců, často jsou však nalezeny
v malých skupinách. Například E. Martínková a K. Martínek uvádí roku 1999 50 jedinců
v PR Ztracený rybník a roku 2001 až 100 jedinců v Halštrovských horách na Chebsku,
M. Krátký roku 2006 v Rychlebských horách na Smrku 84 jedinců a roku 2007 v NPR
Králický Sněžník 267, 127 a 139 jedinců z různých lokalit, Vladimír Melichar roku 2009
u Přebuzi v Krušných horách 20 jedinců, Jan Bureš nalezl roku 2012 na Filipově Huti na
Šumavě celkem 140 jedinců (data z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR).
Jak uvádí Hoy (2002), není vždy zcela jasné, zda populace zůstávají na stejném místě
nebo se ve svém areálu přesouvají z místa na místo. U některých populací se objevuje i
značné rozpínání a smršťování v průběhu jednotlivých let. Z abiotických faktorů jsou pro
vývoj semenáčků nejdůležitější teplota, vlhkost, světlo a atmosférické podmínky,
důležitým faktorem je také druh půdního substrátu a obsah živin v půdě. Většina těchto
faktorů byla však zjišťována na základě pozorování in vitro a jen velmi málo jich bylo
zjišťováno přímo na lokalitách výskytu (Rasmussen 1995). Kotilínek (2010) v průběhu
svého výzkumu mykorhizních hub u obou druhů bradáčků nenašel ani jedno klíčící
semeno bradáčku srdčitého. Ve všech analyzovaných rostlinách byly přítomny houby ze
skupiny Rhizoctonia běžné u lučních orchidejí, např. i velmi častý druh houby Sebacina
vermifera. Jelikož má ale bradáček srdčitý velmi omezené rozšíření a přestože se pojí se
všeobecně rozšířenou Sebacina vermifera, dá se u tohoto druhu předpokládat limitace
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jiným faktorem než mykorhizní houbou. V úvahu připadá např. složení půdy, půdní
vlhkost, či konkurence ostatních rostlin jak uvádí Kotilínek (2010).
Z hlediska porovnání vlhkostních poměrů biotopu Sedlového rašeliniště bradáček
preferuje spíše méně vlhká místa v porostu rašeliníku (Sphagnum sp.), zpravidla na
větších bultech. Málokdy roste přímo na volném, mokrém rašeliništi. Téměř vždy jej
nacházíme ve stínu roztroušených stromů nebo v řídkém lese s rašeliníkem v podrostu.
To udává podle Ellenbergových indikačních hodnot např. i Kull et Hutchings (2006). Lze
ho však spatřit i na opadu jehličí, jak dokazuje Hoy (2002) i Dítě (2012).
Vrchovištní společenstva jsou druhově velmi chudá, což je dáno extrémními
podmínkami. Svou pokryvností zde převažují mechorosty nad cévnatými rostlinami.
Bradáček roste na místech, kde se pokryv mechorostů pohybuje kolem 85 %, avšak byliny
pokrývají pouze kolem 20 až 25 % povrchu. Stejné hodnoty pokryvnosti na rašeliništi
uvádí i Rybníček (1997) (E0 90 %, E1 20 %). Šibík (2006) udává v Tatrách E0 (75 – 100)
%, E1 (35 – 90) %. Z mechů na Sedlovém rašeliništi převažuje rašeliník Sphagnum sp.,
případně ploník ztenčený (Polytrichastrum formosum), z bylin jsou tu časté brusnice
borůvka (Vaccinium myrtillus), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), vlochyně
bahenní (Vaccinium uliginosum), vřes obecný (Calluna vulgaris), řídce černýš lesní
(Melampyrum sylvaticum), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) metlička křivolaká
(Avenella flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), a další druhy, ze stromů
smrk ztepilý (Picea abies).
Na Králickém Sněžníku na lokalitě s výskytem bradáčku rostou obdobné druhy:
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum),
vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), černýš luční (Melampyrum pratense), nebo
klikva bahenní (Oxycoccus palustris) (Jiroušek 2006). Na Slovensku Šibík (2006) uvádí
kromě předchozích druhů rostoucím spolu s bradáčkem srdčitým například i tyto druhy:
kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), podbělice alpská (Homogyne alpina), bukovník
kapraďovitý bukovník kapraďovitý Gymnocarpium dryopteris), ostřice chudokvětá
(Carex

pauciflora), řídce

vranec jedlový (Huperzia selago), dřípatka karpatská

(Soldanella carpatica), ze stromů borovice kleč (Pinus mugo), borovice limba (Pinus
cembra) nebo vrba slezská (Salix silesiaca).
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Bradáček preferuje kyselé prostředí, pH se na celém Sedlovém rašeliništi pohybovalo
kolem 3,13 v roce 2010 a 3,8 v roce 2013. Rybníček naměřil roku na stejné lokalitě
v letec1994-1996 pH 3,9. V blízkosti vybraných mikropopulací bradáčku mělo pH
průměrnou hodnotu roku 2010 2,89 a roku 2013 3,88. Zatímco v roce 2010 výsledky
měření naznačovaly vyšší aciditu u přítoků a odtoků rašeliniště, v roce 2013 tento jev již
tak patrný nebyl. I napříč výskytu na Slovensku na vápencovém podloží je bradáček
považován za acidofilní druh (naměřené hodnoty pH se pohybovaly v rozmezí 3,5 – 5,5)
(Šibík 2006), jelikož je často vázán na hrubou vrstvu jehličí, která izoluje vliv vápenatého
podloží. Pokud se tedy vyskytuje na vápencích, tak zejména na strmých, severně
orientovaných svazích ve vyšších nadmořských výškách a s malým množstvím živin
(Dítě 2012). V Kanadě uvádí Locky et al. (2005) hodnotu pH poměrně vysokou pro
bradáček, a to 5,6-7,9 změřenou v podmáčených smrčinách, Whitehouse et. Bayley
(2005) pH 6,0.
Hodnota konduktivity na Sedlovém rašeliništi se v roce 2013 pohybovala průměrně
kolem 58 μS/cm. Rybníček (1997) uvádí naměřenou hodnotu 35 μS/cm v letech 1994 až
1996 na stejné lokalitě, Šibík (2006) udává na slovenských lokalitách s výskytem
bradáčku hodnotu od 70 do 120 μS/cm. Locky et al. (2005) uvádí v Kanadě hodnotu vyšší,
průměrně 350 μS/cm, Whitehouse et Bayley (2005) 203,3 μS/cm.
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7. ZÁVĚR
Tato práce se zabývala kriticky ohroženým druhem bradáčkem srdčitým, zejména jeho
rozšířením a ekologickými nároky. V praktické části jsem se zaměřila detailněji na
Sedlové rašeliniště v NPR Praděd v CHKO Jeseníky a porovnávala početnost, vlhkostní
poměry a typ biotopu, pokryvnost a pH z předchozích let se současným stavem. Také
byla změřena konduktivita a proveden soupis dalších rostlinných druhů.
Na Sedlovém rašeliništi v roce 2013 jsem napočítala 1714 jedinců bradáčku srdčitého,
z toho 1429 sterilních. Z hlediska porovnání vlhkostních poměrů biotopu Sedlového
rašeliniště bradáček preferuje spíše méně vlhká místa v porostu na bultech rašeliníku
(Sphagnum sp.). Málokdy roste přímo na volném, mokrém rašeliništi. Téměř vždy jej
nacházíme ve stínu roztroušených stromů nebo v řídkém lese s rašeliníkem v podrostu.
Roste na místech, kde se pokryv mechorostů pohybuje kolem 85 %, avšak byliny zabírají
pouze kolem 20 až 25 % z povrchu. Z mechů na Sedlovém rašeliništi převažuje Sphagnum
sp., případně ploník ztenčený (Polytrichastrum formosum), z bylin jsou tu časté brusnice
borůvka (Vaccinium myrtillus), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), vlochyně
bahenní (Vaccinium uliginosum), vřes obecný (Calluna vulgaris), řídce černýš lesní
(Melampyrum sylvaticum), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) a další druhy, ze
stromů smrk ztepilý (Picea abies). Bradáček preferuje kyselé prostředí, pH se na celém
Sedlovém rašeliništi pohybovalo kolem 3,13 v roce 2010 a 3,8 v roce 2013. V blízkosti
vybraných mikropopulací bradáčku mělo pH průměrnou hodnotu roku 2010 2,89 a roku
2013 3,88. Hodnota konduktivity vody na Sedlovém rašeliništi se v roce 2013 pohybovala
průměrně kolem 58 μS/cm, obsahuje tedy jen minimální množství iontově rozpuštěných
látek.
Na základě pozorování v letech 2010 až 2013 se populace bradáčku srdčitého na
Sedlovém rašeliništi jeví jako poměrně stabilní. Na území CHKO Jeseníky sice dosud
roste na několika místech, ale jeho populace jsou většinou nepočetné a o to více náchylné
k poškození či zániku, k němuž může dojít velice snadno. Ještě v 70. letech minulého
století rostla na Sedlovém rašeliništi mezi Pradědem a Petrovými kameny nejspíš
nejpočetnější jesenická populace tohoto bradáčku. Když koncem 80. let kulminovalo
imisní poškození, odumřely na okraji vrchoviště spodní větve všech smrků a bradáček
téměř vyhynul. Po výrazném zmírnění imisní zátěže jeho populace opět pomalu sílí
(Bureš 2013). Vzhledem k tomu, že se Sedlové rašeliniště nachází v NPR Praděd, je zde
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zajištěna dostatečná ochrana biotopu. Lokalita by měla být vedena podle Plánu péče o
CHKO Jeseníky jako bezzásahová (Správa CHKO Jeseníky 2014). Jak také uvádí Háková
et al. (2004), přirozená vrchoviště by měla být vesměs ponechána samovolnému vývoji
jakožto přirozenému biotopu. V těchto polohách je zcela vyloučena těžba, dále vápnění a
chemická ochrana porostů. Prameniště i rašeliniště mohou být ale snadno ovlivněna, např.
vznikem velkoplošných kalamitních holin v jejich bezprostředním okolí. Problémy
spočívající v imisním narušení lesních porostů Hrubého Jeseníku v současnosti již nelze
považovat za aktuální. V případě napadených stromů kůrovci by měly být prováděny
šetrnější způsoby asanace (např. odkorňování nastojato) s ohledem na zachování
struktury a biologické rozmanitosti přírodě blízkých partií lesních ekosystémů. Při
případném vzniku kalamitních holin by také měla být podle Plánu péče o CHKO Jeseníky
maximálně využívána přirozená obnova stanovištně vhodných druhů dřevin (Správa
CHKO Jeseníky 2014).
Další výzkum v navazující diplomové práci by měl být zaměřen na zmapování
aktuálních populací bradáčku na ostatních lokalitách v CHKO Jeseníky a jejich porovnání
z hlediska abiotických faktorů.
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9. PŘÍLOHY
Příloha 1: Tabulka srovnání početnosti bradáčku na Sedlovém rašeliništi v NPR Praděd v letech
2010,2011 a 2013
Rok 2010

Rok 2011

Rok 2013

Mikropopulace Sterilní Fertilní Celkem Sterilní Fertilní Celkem Sterilní Fertilní Celkem
č.
(ks) 2010 (ks) 2010 (ks) 2010 (ks) 2011 (ks) 2011 (ks) 2011 (ks) 2013 (ks) 2013 (ks) 2013
1

74

148

222

168

88

256

264

29

293

2

42

60

102

26

8

34

0

0

0

3

9

15

24

30

10

40

63

20

83

4

36

50

86

64

7

71

63

25

88

5

14

16

30

28

8

36

65

20

85

6

60

45

105

173

28

201

212

11

223

7

148

60

208

97

28

125

138

21

159

8

60

32

92

75

13

88

94

15

109

9+20

33+31

33+8

105

57

6

63

41

15

56

10

40

29

69

49

20

69

11

18

29

11

12

6

18

11

7

18

4

1

5

12

2

5

7

8

4

12

3

0

3

13

9

1

10

6

1

7

6

0

6

14+15

30+17

9+15

71

56

15

71

101

5

106

16

41

52

93

33

46

79

72

31

103

17

28

13

41

35

9

44

30

3

33

18

37

15

52

18

4

22

17

5

22

19

2

6

8

1

4

5

3

1

4

21

2

4

6

16

16

32

1

0

1

22

1

8

9

0

0

0

0

0

0

23

66

56

122

41

9

50

72

12

94

24

41

51

92

90

13

103

88

25

113

25

42

27

69

68

6

74

73

17

90

26







10

3

13

0

0

0
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8

1

9

Celkem

877

764

1641

1160

353

1513

1429

275

1704
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Příloha 2: Mapové zobrazení lokality Sedlové rašeliniště v NPR Praděd (mapový podklad © ČÚZK)

Příloha 3: Mikropopulace bradáčku srdčitého na Sedlovém rašeliništi (mapový podklad ©Google maps)
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Příloha 4 :Lokalita Sedlové rašeliniště v NPR Praděd ©Tereza Rollerová

Příloha 5 :Pohled na charakteristický biotop bradáčku srdčitého na Sedlovém rašeliništi ©Tereza
Rollerová
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Příloha 6: „Špejlová metoda“ použitá při kvantifikaci jedinců bradáčku srdčitého ©Tereza Rollerová
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