
Obohacená habrová doubrava

Tento typ najdeme na plošinách, terasách a úpatích svahů na hlubo-
kých, hlinitých půdách typu pararendzina, hnědozem či kambizem. Ploš-
ný podíl dosahuje 8 % a je tak čtvrtým nejrozšířenějším SLT v CHKO. 
Hlavním druhem jsou duby, doplněné javorem mléčem a lípou srdčitou, 
řidčeji jasanem ztepilým či habrem.

Vrbová olšina

Typicky se vyskytuje na vlhčích místech, například na okrajích ryb-
níků, občasně zaplavovaných úvalech řek či tůních. Půdy jsou tedy trvale 
zamokřené, těžké – charakteristické jsou různé typy fl uvizemí a glejů. Nej-
častějším druhem jsou vrby (bílá, křehká) a olše lepkavá, místy najdeme 
topol bílý nebo osiku. 

Sprašová habrová doubrava

Vyskytuje se na vápnitých hnědozemích, pararendzině, luvizemi 
se sprašovými překryvy v plochých či mírně skloněných částech reliéfu. 
Na území CHKO je plošně nejrozšířenější (přes 50 %). Dominantním 
druhem je dub zimní, spolu s habrem obecným a lípou srdčitou, někdy 
s dřínem v keřovém patře. 

Habrová javořina

Nejčastějším areálem jsou pro ni suťové, vysýchavé půdy (např. 
rendzina) na slunných svazích či skalnatých zlomech. Zhruba rovnoměrně 
jsou zastoupeny dub zimní, lípa srdčitá, javor mléč a jeřáb břek. 

Jilmový luh

Najdeme jej na jen výjimečně zaplavovaných vyvýšeninách říčních 
teras, s relativně vyvinutou půdou typu fl uvizemě. Typickými druhy jsou 
dub letní, jasan ztepilý a jilm habrolistý. 

Dřínová doubrava

Vyskytuje se na mírných až středně prudkých vápencových svazích 
na mělkých a silně vysýchavých půdách (např. rendzina nebo pararendzi-
na). Nejčastějším druhem je dub zimní, doplňuje jej dub pýřitý, dub cer, 
habr obecný, jeřáb břek a dobře vyvinuté keřové patro s teplomilnými 
druhy. 

Obohacená buková doubrava

Typicky se vyskytuje na úpatích svahů a v úžlabinách, vyžaduje hlu-
bokou a hlinitou půdu typu hnědozemě. S podílem přes 15 % je druhým 
nejrozšířenějším SLT na území CHKO. Roste zde dub zimní a letní, buk 
lesní, javor mléč, habr obecný a lípa srdčitá. 

Hlinitá buková doubrava

Těžiště jejího výskytu je podobné jako u předcházejícího typu, na 
rozdíl od něj vyžaduje sprašové překryvy či hlíny (např. luvizemě nebo 
hnědozemě). Plošný podíl na území CHKO přesahuje 10 % a řadí ji tak 
na třetí místo. V druhové skladbě převládá dub zimní, doplněný bukem 
lesním, lípou srdčitou a habrem obecným. Místy najdeme i jeřáb břek. 

Potoční luh pahorkatinný

Nachází se v širších údolních aluviích, tj. občasně zaplavovaných 
půdách typu fl uvizemě, často oglejené. Častými druhy jsou dub letní 
a jasan ztepilý, spolu s olší lepkavou, lípou srdčitou, jilmem habrolistým 
a javorem mléčem. 

Obohacená dubová bučina

Nejčastěji ji najdeme v pahorkatinách na většině typů reliéfu s vy-
vinutými hnědozeměmi. Převládá zde buk lesní, doplněný lípou srdčitou, 
dubem zimním a javorem mléčem.

Hlinitá dubová bučina 

Výskyt je podobný obohacené dubové bučině, na rozdíl od ní se na-
chází více na bohatších horninách či sprašových překryvech. V druhovém 
složení se odlišuje větším podílem dubu zimního na úkor lípy srdčité. 

Lipová javořina

Vyskytuje se na kamenitých suťových svazích s půdním typem ka-
menité rendziny či vápnité litozemě. Nejčastějšími druhy jsou buk lesní 
a lípa srdčitá, méně pak najdeme javor mléč, jasan ztepilý nebo jilm habro-
listý.     
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