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Fytogeografická 
regionalizace

• Členění území na základě 
rozšíření flóry a vegetace

• Individuální x typologická

• Skalický (1988) – tradiční        
fytogeografické oblasti

Zdroj: Skalický (1988)

Regionálně fytogeografické členění ČR dle Skalického (1988)



Cíle

• Vytvoření členění ČR založené 
na obměně druhů cévnatých 
rostlin v prostoru české krajiny
• Numerické metody

• Volba vhodných parametrů
• Ukázka rozdílů mezi 
aplikovanými metodami



Použitá data

• Databáze české flóry vegetace 
PLADIAS (2014-2018)
• Čtvrtiny mapovacích kvadrátů 
(2370)
• Prezenčně-absenční 
data o druzích cévnatých rostlin 
(3139)
• Vysvětlující proměnné = 
faktory prostředí

Zdroj: www.pladias.cz

Počet druhů v mapovacích kvadrátech



Druhová obměna

• Beta diverzita
• Rozdílné indexy beta diverzity
• (Ne)závislost na druhové 
bohatosti

Vysvětlení konceptů alfa, beta a gama diverzity.

Zdroj: Sestaveno dle: Jurasinski et al. (2009)



Druhová obměna 
v České republice

• Průměrná (ne)podobnost 
k sousedním kvadrátům

• Volba indexu nepodobnosti
• Definici sousedství: 

Schéma věže

Průměrná nepodobnost k okolním kvadrátům



Mapování os PCoA

Znázornění hodnot prvních tří os PCoA



Tvorba regionalizace

• Numerické metody
• Zásadní parametry:

• Index beta diverzity
• Metoda shlukování
• Prostorová omezení
• Optimální počet shluků

Schéma věže

Prostorově neomezená klasifikace – 7 shluků

Prostorově omezená klasifikace – 7 shluků



Individuální × Typologická regionalizace

Klasifikace kvadrátů pomocí Wardovy metody na základě Simpsonova indexu nepodobnosti



Klasifikace kvadrátů pomocí Wardovy metody na základě Simpsonova indexu nepodobnosti

Individuální × Typologická regionalizace



Klasifikace kvadrátů pomocí Wardovy metody na základě Simpsonova indexu nepodobnosti

Individuální × Typologická regionalizace



Ordinační diagram – kontext s klasifikace 
s proměnnými prostředí

Příklad regionalizace ČR dle výskytu cévnatých 
rostlin – dělení na 5 shluků



Příklad regionalizace ČR dle výskytu cévnatých rostlin 
– dělení na 5 shluků



Regionalizace na základě 
numerických metod

• Jiný pohled při 
vymezování oblastí

• Důležitá volba metod

• Individuální × typologické 
jednotky

• Zhodnocení vlivu faktorů

• Diagnostické druhy



Děkuji za pozornost
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