
ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01  BÍLINA 
TEL.: 790 384 849, 608 740 296  •  EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ  •  

WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ 
 

 
 

 
 
 

BOTANICKÝ INVENTARIZA ČNÍ PRŮZKUM 
 

EVL Na dlouhé stráni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Závěrečná zpráva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Ing. Pavla Hejdová 
 
                      
 
 
 

31. 12. 2010 
 
 

 
 
 
 



Botanický inventarizační průzkum  

EVL Na dlouhé stráni 

 

 

2 
Ing. Pavel C. Jaroš, Biologicko - ekologické expertízy a poradenství 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovali Autorizace Datum 31. 12. 2010 

Ing. Pavla Hejdová  Počet stran 
textu  

25 

Konzultace  Přílohy 

Ing., Ing. Pavel Jaroš  Označení Forma Počet stran 
(formát) 

  I Tabulky 10(A4) 

  II Mapa 1 (A4) 

  III Mapa 1 (A4) 

  IV CD jpg, docx, 
pdf 

     

     

     

Razítko 
 

Pořadové číslo zakázky 

101a 

Paré č. 

Zakázka Botanický inventarizační průzkum EVL Na 
dlouhé stráni 

Obsah 

Objednatel Ústecký kraj Závěrečná zpráva 

 



Botanický inventarizační průzkum  

EVL Na dlouhé stráni 

 

 

3 
Ing. Pavel C. Jaroš, Biologicko - ekologické expertízy a poradenství 

 

Obsah 
 

 
Seznam použitých zkratek....................................................................................................................................... 4 
Seznam příloh ......................................................................................................................................................... 4 
A. Úvod ................................................................................................................................................................... 5 
B. Poloha a vymezení řešeného území .................................................................................................................... 5 
C. Přírodní poměry dotčeného území ...................................................................................................................... 6 

C. I. Geologie ..................................................................................................................................................... 6 
C. II. Geomorfologie a reliéf .............................................................................................................................. 6 
C. III. Pedologické poměry ................................................................................................................................ 6 
C. IV.  Klima oblasti .......................................................................................................................................... 6 
C. V. Biogeografická situace .............................................................................................................................. 6 

D. Metody ............................................................................................................................................................... 7 
D. I. Inventarizace cévnatých rostlin .................................................................................................................. 7 
D. II. Inventarizace rostlinných společenstev ..................................................................................................... 8 

D. II. 1. Analýza fytocenologických dat ........................................................................................................ 8 
D. II. 2. Mapa recentní vegetace .................................................................................................................... 9 
D. II. 3.  Zhodnocení aktuálního stavu vegetace ........................................................................................... 9 
D. II. 4. Perspektiva vývoje společenstva ...................................................................................................... 9 

E. Výsledky ........................................................................................................................................................... 10 
E. I. Inventarizace cévnatých rostlin ................................................................................................................ 10 
E. II. Inventarizace rostlinných společenstev ................................................................................................... 15 

F. Shrnutí a interpretace výsledků, diskuse ........................................................................................................... 17 
F. I. Květena lokality ........................................................................................................................................ 17 
F. II. Fytocenologická část ............................................................................................................................... 21 

F. II. 1. Vegetace bezlesí ............................................................................................................................. 21 
F. II. 2. Lesní vegetace ................................................................................................................................ 22 

G. Návrh monitoringu vegetace v lokalitě ............................................................................................................ 22 
H. Doporučená managementová opatření ............................................................................................................. 23 
I. Závěr .................................................................................................................................................................. 23 
Literatura ............................................................................................................................................................... 24 
Ostatní prameny .................................................................................................................................................... 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Botanický inventarizační průzkum  

EVL Na dlouhé stráni 

 

 

4 
Ing. Pavel C. Jaroš, Biologicko - ekologické expertízy a poradenství 

 

Seznam použitých zkratek 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
as. asociace 
cf. confer, srovnej, porovnej 
EVL evropsky významná lokalita 
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subsp. subspécie, poddruh 
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A. Úvod 
Botanický inventarizační průzkum Evropsky významné lokality Na dlouhé stráni byl 

zpracován na základě objednávky Ústeckého kraje. 
Cílem inventarizačního průzkumu bylo: pořídit co možná nejúplnější druhový soupis 

cévnatých rostlin s údajem o jejich početnosti, zhodnotit aktuální stav vegetace, zaměřit 
významné (vzácné a zvláště chráněné) druhy rostlin, určit, resp. odhadnout početnost, popsat 
biotopy a jejich ohrožení v lokalitě. Dílčím cílem bylo formulovat doporučení k monitoringu 
a managementu lokality. 

B. Poloha a vymezení řešeného území 
Evropsky významná lokalita Na dlouhé stráni se nachází cca 1 km severně od obce 

Mšené-lázně.  

Situační zákres polohy lokality je uveden  na obr. 1. 
Kraj:  Ústecký (CZ042) 
Okres: Litoměřice (CZ0424) 
Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem (4211) 
Obec s pověřeným obecným úřadem: Roudnice nad Labem (42111) 
Obec: Mšené Lázně (565318) 
Katastrální území: Mšené Lázně (700258) 
 
Obr. 1. Orientační umístění řešeného území 

 

Hranice zájmového území byla zvolena tak, aby odpovídala zákresu EVL Na dlouhé 
stráni, viz příloha II.  Rozloha lokality je cca 13,598 ha. 
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C. Přírodní pom ěry dot čeného území 

C. I. Geologie 
Podloží zájmového území je tvořeno převážně svrchně křídovými sedimenty perucko-

korycanského souvrství (cenoman) (CHÁB et al. 2007). 

C. II. Geomorfologie a reliéf 
Podle geomorfologického členění ČR (DEMEK et al. 2006) náleží zájmová oblast 

k provincii Česká vysočina, k soustavě Česká tabule, která je zde reprezentována 
podsoustavou Středočeská tabule, celkem Dolnooharská tabule, podcelkem Řipská tabule  
a okrskem Perucká tabule.  

Perucká tabule tvoří členitou pahorkatinu na spodnoturonských písčitých slínovcích a 
spongilitech, cenomanských pískovcích, charakterizovanou erozně denudačním reliéfem 
rozsáhlých pliocenních strukturně denudačních plošin. Povrch je z velké části zakryt 
sprašovými závějemi a pokryvy (DEMEK et al. 2006).  

Terén je v řešeném území svažitý, převýšení dosahuje cca 57 m. Na svahu se vyskytují 
drobné opukové skalky. 

C. III. Pedologické pom ěry 
Hlavním půdním typem zájmového území jsou pararendziny (TOMÁŠEK 2007). 

C. IV.  Klima oblasti 
Hodnocené území patří dle Quitta (TOLAZS et al. 2007) do teplé, srážkově chudé 

oblasti W2. Vybrané klimatické ukazatele zájmového území jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tab. 1. Vybrané klimatické charakteristiky (TOLAZS et al. 2007) 
Charakteristika Hodnota 
Průměrná roční teplota 8 - 9oC 

Průměrná sezónní teplota – léto 16 - 17 oC 

Průměrná sezónní teplota – zima 0 - 1 oC 

Průměrná teplota v letním půlroce – vegetační období (duben – září) 14 - 15 oC 

Průměrný roční úhrn srážek 450 - 550 mm 

Průměrný úhrn srážek v letním půlroce – vegetační období (duben – září) 300 - 315 mm 

Průměrná doba trvání průměrné denní teploty 10oC a více 160 - 170 dnů 

Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 30 - 40 dnů 

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75 - 80% 

C. V. Biogeografická situace 
Podle biogeografického členění ČR (CULEK 1996) je řešené území součástí Řipského 

bioregionu.   
Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na SZ středních Čech, zabírá převážnou část 

Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny, má protáhlý tvar ve směru SZ - JV  
a plochu 1585 km2. Bioregion se vyznačuje pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-
dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového 
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vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých 
neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní  
a lesostepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků, i české 
endemity flóry a hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami 
(sekundárně bory), které tvoří přechod do Polabského bioregionu. V současnosti v bioregionu 
dominuje intenzivně využívaná orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních lad a skalního 
řídkolesí. Lesnatost bioregionu je nízká, lesy jsou menší - převážně kulturní bory, listnaté 
porosty se vyskytují maloplošně (CULEK 1996).  

Řešené území leží v termofytiku ve fytogeografickém podokresu 7a – Libochovická 
tabule (SKALICKÝ 1988). 

Mapa potenciální přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ 2001) předpokládá v lokalitě 
černýšové dubohabřiny (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum). 

Fauna bioregionu je původně ryze hercynská se západoevropským vlivem (ježek 
západní, ropucha krátkonohá). V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step, 
charakterizovanou např. koloniemi havrana polního nebo výskytem dytíka úhorního. Do ní 
místy pronikli charakterističtí zástupci středočeské suchomilné fauny (např. vřetenuška 
pozdní, stepník rudý), včetně forem atlantsko-mediteránního původu (travařka Nickerlova) 
(CULEK 1996).  

D. Metody 
Pro vypracování botanického inventarizačního průzkumu byly respektovány zásady 

z metodických materiálů „Inventarizace cévnatých rostlin“ (KUČERA et TICHÝ 2004) a 
„Inventarizace rostlinných společenstev“ (KOLBEK et al. 2004).  

Botanický inventarizační průzkum lokality probíhal od konce července do září 2010, 
nebyl tedy zachycen jarní aspekt. Lokalita byla navštívena celkem 4 krát. 

D. I. Inventarizace cévnatých rostlin 
Z důvodu uniformity květeny v celé lokalitě nebylo řešené území rozčleňováno na dílčí 

lokality. 
Průzkum byl prováděn volnou pochůzkou v terénu, trasy pochůzek byly nahodilé.  
České i vědecké názvosloví zjištěných druhů je uvedeno podle Klíče ke květeně České 

republiky (KUBÁT 2002). U jednotlivých nálezů je v tabulce uveden stupeň ohrožení a 
ochrany podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky 
(PROCHÁZKA 2001) a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. U každého druhu je uvedena 
početnost podle pětičetné stupnice Braun - Blanquetovy (MORAVEC et al. 1994), viz 
tabulka 2. Mezi jednotlivými stupni mohou být přechody. 

Tab. 2. Stupnice početnosti druhu podle Braun - Blanqueta. 
5 druh velmi hojný 
4 druh hojný 

3 druh méně četný 

2 výskyt roztroušený 

1 ojedinělý výskyt 
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Populace vzácnějších druhů jsou obvykle co možná nejpřesněji kvantifikovány 
s uvedením základní jednotky populace (trs, prýt, exemplář - jedinec,  rameta, polykormon, 
keřík apod.), u takto přesněji stanovené početnosti, která je v tabulce uvedena v závorce, není 
uvedena početnost podle Braun - Blanqueta. 

Vzácnější či jinak zajímavé nálezy bývají zaměřeny pomocí GPS a přeneseny na 
mapový podklad pomocí programu Arc-GIS (souřadnicový sytém JTSK), viz příloha III . 

D. II. Inventarizace rostlinných spole čenstev 
Inventarizace rostlinných společenstev byla prováděna běžným fytocenologickým 

snímkováním vegetace (např. MORAVEC 1994). Fytocenologicky snímkována byla pouze 
přirozená a přírodní vegetace. Ruderální vegetace byla klasifikována na úrovni biotopů (sensu 
CHYTRÝ et al. 2001).  

Vegetační snímky byly zapisovány v databázovém programu TURBOVEG 
(HENNEKENS et SCHAMINÉE 2001), tabulkové exporty snímků jsou v příloze I. 

V záhlaví fytocenologických snímků jsou uvedeny tyto údaje: terénní číslo snímku, 
koordináty, expozice (orientace), sklon, nadmořská výška, plocha snímku, datum zápisu, 
pokryvnost jednotlivých vegetačních pater. 

Pokryvnost jednotlivých taxonů ve vegetačních patrech byla odhadnuta pomocí 
rozšířené devítičlenné stupnice podle Braun-Blanquetovy (tabulka 3). 

 
Tab. 3. Kombinovaná stupnice početnosti a pokryvnosti podle Braun - Blanqueta 
r (rarus) 1 až 2 jedinci s nepatrnou pokryvností 
+ pokryvnost pod 1 % nebo hojný druh s malou 

pokryvností 
1 pokryvnost 1 až 5 % 
2m pokryvnost kolem 5 % 
2a pokryvnost 6 až 15 % 
2b pokryvnost 16 až 25 % 
3 pokryvnost 26 až 50 % 
4 pokryvnost 51 až 75 % 
5 pokryvnost 76 až 100 % 
 
 V případě, že určitý druh dosahoval hraniční pokryvnosti mezi dvěma stupni, byla 
uvedena vyšší z obou hodnot. 

D. II. 1. Analýza fytocenologických dat 

Data byla po zapsání v Turbovegu analyzována v programu JUICE 6.5 (TICHÝ 2002). 
Nomenklatura druhů ve snímcích byla sjednocena podle textového souboru Kubat9.txt, který 
je v programu k dispozici. Prvním krokem bylo provedení počítačové expertní analýzy, která 
automaticky identifikovala vegetační jednotky. Počítačový expertní systém vychází z metody 
Cocktail (BRUELHEIDE 2000), která vytváří explicitní definice vegetačních jednotek, 
jejichž pomoc lze každý fytocenologický snímek k těmto jednotkám jednoznačně přiřadit, 
nebo nepřiřadit.  

Přehled zjištěných vegetačních jednotek je uveden s rozlišením na úroveň asociací 
fytocenologického klasifikačního systému (tam, kde to bylo jednoznačné) nebo na úroveň 
vyšších syntaxonů (většinou upřednostňujeme klasifikaci na úrovni svazu), viz tabulka 7. 
Nomenklatura syntaxonů je podle MORAVCE et al. (1995). 
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D. II. 2. Mapa recentní vegetace 
Četnost a pokryvnost rostlinných společenstev v lokalitě je graficky vyjádřena v mapě 

aktuální vegetace, viz příloha III . Nomenklatura vegetačních jednotek je podle MORAVCE 
et al. (1995), z důvodu přehlednost mapy jsou jednotlivé vegetační jednotky znázorněny na 
úrovni svazů. Nepřírodní vegetace je označena příslušným kódem nepřírodního biotopu 
(CHYTRÝ et al. 2001).  

D. II. 3.  Zhodnocení aktuálního stavu vegetace 
Hodnocen byl aktuální stav společenstva, který vyjadřuje hlavně současnou strukturu a 

složení společenstva, nakolik je rostlinné společenstvo svým složením typické pro daný 
biotop a geografickou polohu v rámci svého areálu (příp. zda a jak se jeho současná podoba 
liší od přirozené vegetace).  

 
Tab. 4. Stupnice hodnocení aktuálního stavu společenstva (podle KOLBEKA et al. 2004) 

Stupeň Charakteristika společenstva 

A Zachovalé společenstvo, dobře odpovídající fytocenologické definici či popisu v 
katalogu biotopů; značný význam pro ochranu přírody; zanedbatelný výskyt 
nepůvodních či expanzivních druhů; není pozorován nepříznivý zdravotní stav.  

B Reprezentativnost společenstva může být mírně snížena např. absencí některých 
diagnostických druhů, nebo jsou naopak hojněji přítomny druhy indikující jiné 
fytocenologické jednotky, ne však druhy invazní či expanzivní; zdravotní stav je 
dobrý. 

C Společenstvo je oproti fytocenologické definici značně ochuzené, chybí druhy citlivé 
na narušení stanovištních podmínek; časté jsou cenoticky cizí taxony, vyskytují se 
nežádoucí druhy; stále jsou však dostatečně zastoupeny významné indikační druhy.  

D Společenstvo je značně druhově ochuzeno, do velké míry přeměněno nebo 
degradováno; chybí podstatná část indikačních druhů, významná účast nežádoucích 
druhů, odvozeno; stav je značně vzdálený přírodnímu stavu.  

E Společenstvo patří k jednotkám zcela podmíněným člověkem, bez praktického 
významu pro ochranu přírody (vegetace sídel, ruderální vegetace, zemědělské či 
lesnické kultury, jiná společenstva nepůvodních druhů…). 

D. II. 4. Perspektiva vývoje spole čenstva 
Další sledovanou charakteristikou stavu společenstva byla perspektiva vývoje 

společenstva. Tímto údajem byly hrubě kvantifikovány tendence ke zhoršování či zlepšování 
aktuální situace a pozorovatelné náznaky možného šíření nebo naopak ústupu vegetační 
jednotky na lokalitě. 
 
Tab. 5. Stupnice perspektivy vývoje společenstva (podle KOLBEKA et al. 2004) 

Stupeň Předpokládaný vývoj (a příklady možných příčin) 

– – 
Společenstvo jeví známky prudkého zhoršování zdravotního stavu, degradace nebo 
rychlého ústupu (převratné změny managementu a stanovištních podmínek apod.). 

– 
Společenstvo jeví známky pomalejšího ústupu (sukcesní pochody ústící ve změnu 
vegetace, pozvolná expanze nežádoucích druhů). 
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0 
Společenstvo je časově i prostorově relativně stabilní, nejeví známky sukcesních 
změn, ústupu či šíření (klimax, vhodně uplatňovaný udržovací management). 

+ 
Společenstvo má tendenci k zlepšování svého stavu či mírnému šíření na lokalitě 
(ustávání dlouhodobých rušivých vlivů, např. znečištění ovzduší či vody). 

+ + 
U společenstva se předpokládá výrazné zlepšení stavu nebo rychlé prostorové šíření 
na lokalitě (expanzivní typy vegetace, vrcholící sukcesní pochody po disturbanci). 

E. Výsledky 

E. I. Inventarizace cévnatých rostlin 
Tab. 6. Výčet zjištěných taxonů vyšších rostlin s údajem o početnosti  
Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Acer campestre javor babyka 2 

Acer platanoides javor mléč 1 

Agrimonia eupatoria řepík lékařský 3 

Agrostis capillaris psineček obecný 2 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha 2 

Achillea millefolium řebříček obecný 3 

Achillea pannonica řebříček panonský C3 2 

Achillea setacea řebříček štětinolistý C3 (5 rostlin) 

Alliaria petiolata česnáček lékařský 1 

Allium rotundum česnek kulovitý C2 (3 rostliny) 

Anthericum liliago bělozářka liliovitá C3 §3 (7 rostlin) 

Anthoxanthum odoratum tomka vonná 2 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní 2 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený 3 

Artemisia pontica pelyněk pontický C3 (10 rostlin) 

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl 2 

Asperula cynanchica mařinka psí 1 

Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek C3 §3 2 

Astragalus austriacus kozinec rakouský C3 §2 2 

Astragalus danicus kozinec dánský C3 §3 2 

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý 1 

Astragalus onobrychis kozinec vičencový C3 §3 (5 rostlin) 

Berberis vulgaris dřišťál obecný 2 

Bothriochloa ischaemum vousatka prstnatá C4a 2 

Brachypodium pinnatum válečka prapořitá 3 

Briza media třeslice prostřední 2 

Bromus erectus sveřep vzpřímený 3 

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý 2 

Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý 2 
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Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý 2 

Campanula trachelium zvonek kopřivolistý 2 

Capsella bursa pastoris kokoška pastuší tobolka 2 

Carex humilis ostřice nízká C4a 2 

Carpinus betulus habr obecný 1 

Carlina acaulis pupava bezlodyžná 1 

Centaurea jacea chrpa luční 2 

Centaurea scabiosa chrpa čekánek 2 

Cerastium arvense rožec rolní 1 

Cirsium acaule pcháč bezlodyžný C4a 1 

Cirsium arvense pcháč rolní 2 

Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý C3 (2 rostliny) 

Cirsium vulgare pcháč obecný 2 

Clinopodium vulgare marulka klinopád 2 

Convolvulus arvensis svlačec rolní 2 

Conyza canadensis turanka kanadská 2 

Cornus sanguinea svída krvavá 2 

Cornus mas dřín obecný C4a 1 

Corylus avellana líska obecná 2 

Crataegus monogyna hloh jednosemenný 2 

Dactylis glomerata srha laločnatá 3 

Dianthus carthusianorum hvozdík kartouzek 2 

Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý 1 

Echium vulgare hadinec obecný 3 

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá 2 

Equisetum arvense přeslička rolní 2 

Eryngium campestre máčka ladní 2 

Erysimum crepidifolium trýzel škardolistý C3 2 

Euonymus europaea brslen evropský 2 

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka 2 

Falcaria vulgaris srpek obecný 2 

Festuca rubra kostřava červená 2 

Festuca rupicola kostřava žlábkatá 2 

Festuca valesiaca kostřava valiská 4 

Filipendula vulgaris tužebník obecný 2 

Fragaria moschata jahodník truskavec 3 

Fragaria vesca jahodník obecný 3 

Fragaria viridis jahodník trávice 3 

Frangula alnus krušina olšová 
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Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý 2 

Galium album svízel bílý 2 

Galium mollugo svízel povázka 2 

Galium aparine svízel přítula 2 

Galium verum svízel syřišťový 3 

Geranium robertianum kakost smrdutý 2 

Geum urbanum kuklík městský 2 

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček 3 

Humulus lupulus chmel otáčivý 2 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná 2 

Chelidonium major vlaštovičník větší 1 

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá 2 

Inula salicina oman vrbolistý C4a 3 

Knautia arvensis chrastavec rolní 2 

Koeleria pyramidata smělek jehlancovitý 2 

Koeleria macrantha smělek štíhlý 2 

Lathyrus pratensis hrachor luční 3 

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý 2 

Leontodon hispidus máchelka srstnatá 2 

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 2 

Linum catharticum len počistivý 2 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý 3 

Malva sylvestris sléz lesní 2 

Maianthemum bifolium pstroček dvoulistý 2 

Melica nutans strdivka nící 2 

Melica transsilvanica strdivka sedmihradská C4a 2 

Myosotis arvensis pomněnka rolní 1 

Ononis spinosa jehlice trnitá 3 

Orthantha lutea zahořanka žlutá C3 3 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá 3 

Phragmites australis rákos obecný 2 

Pimpinella saxifraga bedrník obecný 2 

Pinus nigra borovice černá 2 

Pinus sylvestris borovice lesní 2 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 2 

Plantago major jitrocel větší 3 

Plantago media jitrocel prostřední 3 

Poa angustifolia lipnice úzkolistá 3 

Poa nemoralis lipnice hajní 3 
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Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Poa pratensis lipnice luční 3 

Polygala comosa vítod chocholatý 2 

Populus tremula topol osika 1 

Potentilla anserina mochna husí 2 

Potentilla arenaria mochna písečná C4a 2 

Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý C3 2 

Prunus avium třešeň ptačí 2 

Prunus cerasus višeň obecná 2 

Prunus spinosa trnka obecná 3 

Pulmonaria officinalis plicník lékařský 2 

Quercus petraea dub zimní 3 

Quercus robur dub letní 3 

Rhamnus cathartica řešetlák počistivý 2 

Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec C3 2 

Robinia pseudacacia trnovník akát 2 

Rosa canina růže šípková 3 

Rubus idaeus maliník obecný 2 

Salvia nemorosa šalvěj hajní 3 

Salvia pratensis šalvěj luční 3 

Salvia verticillata šalvěj přeslenitá 3 

Sambucus nigra bez černý 2 

Sanguisorba minor krvavec menší 3 

Scabiosa ochroleuca hlaváč žlutavý 3 

Securigera varia čičorka pestrá 3 

Sedum sexangulare rozchodník šestiřadý 2 

Senecio jacobaea starček přímětník 2 

Silene nutans  silenka nicí 2 

Stellaria graminea ptačinec trávovitý 1 

Stellaria holostea ptačinec velkokvětý 1-2 

Stipa capillata kavyl vláskovitý C4a 2 

Tanacetum vulgare vratič obecný 2 

Tilia cordata lípa srdčitá 2 

Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra 3 

Thymus pulegioides mateřídouška vejčitá 3 

Tragopogon pratensis kozí brada luční 2 

Trifolium medium jetel prostřední 3 

Trifolium montanum jetel horský 3 

Trifolium repens jetel plazivý 3 

Typha angustifolia orobinec úzkolistý 2 
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Vědecký název Český název ČS § Početnost 

Typha latifolia orobinec širokolistý 2 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá 2 

Verbascum thapsus divizna malokvětá 1 

Veronica chamaedrys rozrazil rozekvítek 2 

Veronica teucrium rozrazil ožankový C4a 2 

Viola reichenbachiana violka lesní 2 

Legenda: 
ČS - stupeň ohrožení podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001): 
C1 - druhy kriticky ohrožené; 
C2 - druhy silně ohrožené; 
C3 - druhy ohrožené; 
C4a - vzácnější taxony vyžadující další pozornost - méně ohrožené; 
C4b - vzácnější taxony vyžadující další pozornost - dosud nedostatečně prostudované. 
 
§ - stupeň ochrany podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: 
§1 - druhy chráněné v kategorii kriticky ohrožených organizmů; 
§2 - druhy chráněné v kategorii silně ohrožených organizmů; 
§3 - druhy chráněné v kategorii ohrožených organizmů. 
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E. II. Inventarizace rostlinných spole čenstev 
Tab. 7. Přehled a hodnocení zjištěných přírodních společenstev (podle MORAVCE et al. 1995) 
Třída Řád Svaz Podsvaz Asociace Biotop1 Rozloha 

(ha)2 
Podíl 
na 
vegetaci 
lokality 
(%) 

Zhodnocení 
aktuálního 
stavu3 

Perspektiva 
vývoje 
společenstva3 

Ohrožení v lokalitě 

FESTUCO - 
BROMETEA 

BROMETALIA 
ERECTI 

Bromion 
erecti 

- Scabioso 
ochroleuca
e-
Brachypodi
etum 
pinnati 

T3.4 9,897 72,78 B - Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření - 
expanze vytrvalých trav 
(často podpořená spadem 
atmosférického dusíku) 

FESTUCETALIA 
VALESIACAE 

Festucion 
valesiacae 

- nerozlišeno T3.3 0,981 7,21 B 0 až - Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření - 
expanze vytrvalých trav 
(často podpořená spadem 
atmosférického dusíku) 

TRIFOLIO-
GERANIETEA 
SANGUINEI 

ORIGANETALIA 
VULGARIS 

Trifolion 
medii 

 nerozlišeno T4.2 0,100 1,00 B 0 až - Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami). 

PHRAGMITO-
MAGNOCARIC
ETEA 

PHRAGMITETAL
IA 

Phragmitio
n australis 

- nerozlišeno M1.1 0,013 0,1 D 0 - 

RHAMNO-
PRUNETEA 

PRUNETALIA Berberidion nerozlišeno nerozlišeno K3 1,806 13,02 B - C +  Bez ohrožení 



Botanický inventarizační průzkum  

EVL Na dlouhé stráni 

 

 

16 
Ing. Pavel C. Jaroš, Biologicko - ekologické expertízy a poradenství 

 

Třída Řád Svaz Podsvaz Asociace Biotop1 Rozloha 
(ha)2 

Podíl 
na 
vegetaci 
lokality 
(%) 

Zhodnocení 
aktuálního 
stavu3 

Perspektiva 
vývoje 
společenstva3 

Ohrožení v lokalitě 

QUERCO-
FAGETEA 

FAGETALIA-
SYLVATICAE 

Carpinion Nerozlišeno Melampyro 
nemorosi-
Carpinetum 

L3.1 0,125 0,92 C 0 - 

- - - - - X9A 0,054 0,4 - -  

- - - - - X9B 0,622 4,57 - -  

1 - Podle katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ et al., 2001) 
2 - 2D projekce 
3- viz tabulky 4 a 5
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F. Shrnutí a interpretace výsledk ů, diskuse 

F. I. Květena lokality 
Květena EVL Na dlouhé stráni má celkem 152 taxonů cévnatých rostlin. Z toho počtu je 

23 druhů uvedeno v červeném seznamu (PROCHÁZKA 2001). 1 druh seznam řadí mezi 
ohrožené druhy (C2), 13 druhů je pokládáno za ohrožené (C3) a 9 druhů je evidováno 
v kategorii „druhy vzácnější, avšak méně ohrožené“ (C4a).  5 druhů květeny je zvláště 
chráněno podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., jeden druh je chráněn v kategorii silně 
ohrožených (§2) a 4 druhy v kategorii ohrožených organizmů (§3). Lokalita je z hlediska 
flóry významná bohatou populací Astragalus austriacus, pozoruhodný je výskyt Allium 
rotundum a Orthantha lutea. Za zmínku stojí i populace Aster linosyris, Astragalus 
onobrychis, Astragalus danicus. 

Komentáře k výskytu vzácných a zvláště chráněných druhů, jejich stanovištní nároky, 
ohrožení v lokalitě, chorologický kontext jejich výskytu v místě jsou v tabulce 8. 
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Tab. 8. Komentáře k výskytu vzácných a zvláště chráněných druhů, jejich ohrožení a ochrana, stanovištní nároky, abundance, ohrožení v lokalitě, 
chronologický kontext jejich výskytu v místě 
Druhy pr ůzkumem prokázané 
Vědecký název §2 CS1 Biotop Početnost populace 

v lokalit ě, 
charakteristika 
výskytu 

Souřadnice výskytu3 Ohrožení v lokalitě Vývoj stavu populace v 
lokalit ě Zeměpisná 

šířka 
Zeměpisná 
délka 

Achillea pannonica   C3 Teplomilné 
doubravy, 
sprašové meze, 
vinice. 

Hojný druh.   Zatím žádné. Nejsou starší údaje. 

Achillea setacea  C3 Výslunné suché 
a skalnaté 
stráně. 

5 rostlin 50.374076 14.131671 Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření 

MIKOLÁŠOVÁ (2001) 
uvádí ojedinělý výskyt 
v lokalitě, což odpovídá 
zjištěnému stavu. 

Allium rotundum 

 C2 

Výslunné 
křovinaté 
stráně, meze, 
skály a akátiny. 

Ojedinělý výskyt. 50.376992 
 

14.135935 
 

Příliš slabá populace. Nejsou starší údaje. 

Anthericum liliago 

§3 C3 

Výslunné stráně 
(suché a 
skalnaté), 
vyhýbá se 
vápnitým 
půdám. 

7 rostlin 50.378075 14.139113 Příliš slabá populace. MIKOLÁŠOVÁ (2001) 
uvádí desítky rostlin 
v několika mapovacích 
segmentech v oblasti 
(nikoliv jen v řešeném 
území), starší údaje o 
početnosti přímo z lokality 
chybí. 

Artemisia pontica 

 C3 

Slunná 
stanoviště, 
suché a písčité 
půdy. 

10 rostlin 50.376915 14.137205 Příliš slabá populace. Nejsou starší údaje. 
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Druhy pr ůzkumem prokázané 
Vědecký název §2 CS1 Biotop Početnost populace 

v lokalit ě, 
charakteristika 
výskytu 

Souřadnice výskytu3 Ohrožení v lokalitě Vývoj stavu populace v 
lokalit ě Zeměpisná 

šířka 
Zeměpisná 
délka 

Aster linosyris 

§3 C3 

Travnaté svahy 
a lesní okraje. 

Roztroušeně   Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření. 

Nejsou starší údaje. 

Astragalus 
austriacus 

§2 C3 

Výslunné 
stráně, 
kamenité svahy, 
meze a světlé 
bory. 

Roztroušeně až 
hojněji 

  Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření 

MIKOLÁŠOVÁ (2001) 
popisuje roztroušený 
výskyt v celém území, 
starší údaje o početnosti 
přímo z lokality chybí. 

Astragalus danicus 

§3 C3 

Polosuché až 
suché travinné 
porosty, lemy a 
světliny 
teplomilných 
doubrav. 

Roztroušeně   Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření. 

Nejsou starší údaje. 

Astragalus 
onobrychis 

§3 C3 

Suché výslunné 
stráně, 
xerotermní 
křoviny, okraje 
doubrav. 

Ojedinělý výskyt. 50.378249 
 

14.140031 
 

Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření. 
Příliš slabá populace. 

Nejsou starší údaje. 

Cirsium eriophorum 

 C3 

Pastviny, suché 
louky, výslunné 
skalnaté stráně, 
kamenité stepi. 

Ojedinělý výskyt. 50.375427 
 

14.133530 
 

Zatím žádné.  Nejsou starší údaje. 
V oblasti velmi hojný 
druh. 

Erysimum 
crepidifolium 

 C3 

Výslunné skály, 
travnaté a suché 
stráně, lemy 
teplomilných 
listnatých lesů. 

Roztroušeně   Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření. 

Nejsou starší údaje. 
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Druhy pr ůzkumem prokázané 
Vědecký název §2 CS1 Biotop Početnost populace 

v lokalit ě, 
charakteristika 
výskytu 

Souřadnice výskytu3 Ohrožení v lokalitě Vývoj stavu populace v 
lokalit ě Zeměpisná 

šířka 
Zeměpisná 
délka 

Orthantha lutea 

 C3 

Výslunné a 
suché stráně, 
pastviny, světlé 
křoviny. 

Roztroušeně   Příliš slabá populace. Nejsou starší údaje. 

Prunella grandiflora 

 C3 

Výslunné 
travnaté stráně, 
sušší louky, 
světlé borové 
lesy. 

Roztroušeně až 
hojněji. 

  Zatím žádné. Nejsou starší údaje. 

Rhinanthus 
alectorolophus 

 C3 

Meze, louky, 
okraje cest, 
pole. 

Ojediněle 50.375551 14.130834 Přirozená sukcese 
(zarůstání dřevinami); 
sukcese následující po 
přerušení hospodaření. 

Nejsou starší údaje. 

1 - stupeň ohrožení podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin (PROCHÁZKA 2001): 
C1 - druhy kriticky ohrožené; 
C2 - druhy silně ohrožené; 
C3 - druhy ohrožené; 

 
2 - stupeň ochrany podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.: 

§1 - druhy chráněné v kategorii kriticky ohrožených organizmů; 
§2 - druhy chráněné v kategorii silně ohrožených organizmů; 
§3 - druhy chráněné v kategorii ohrožených organizmů 
 

3 - jen pro druhy s nízkou abundancí 
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F. II. Fytocenologická část 

F. II. 1. Vegetace bezlesí 
FESTUCION VALESIACA - úzkolisté suché trávníky s dominantním zastoupením 

Festuca valesiaca a s hojným Stipa capillata. Vegetace se v lokalitě vyskytuje jen 
ostrůvkovitě, mozaikovitě a vykazuje přechody k širokolistým xerotermním trávníků sv. 
Bromion erecti. 

Z diagnostických druhů svazu Festucion valesiaca jsou zastoupeny (MORAVEC et al. 
1995): Astragalus austriacus, Carex humilis, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Stipa 
capillata. 

Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop T3.3D 
- úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých s druhovým složením 
méně příznivým (sensu FILIPOV et al. 2008), s přechody k biotopu T3.4 - širokolisté suché 
trávníky. Ze specifických druhů biotopu T3.3D (sensu FILIPOV et al. 2008) zde rostou 
Achillea pannonica, A. setacea, Anthericum liliago, Scabiosa ochroleuca, Artemisia pontica, 
Aster linosyris, Bothriochloa ischaemum, Erysimum crepidifolium, Scabiosa ochroleuca, 
Stipa capillata. 

Z degradací se projevuje sukcese a zarůstání. 
 
BROMION ERECTI - v lokalitě naprosto dominantní společenstvo, na základě analýzy 

expertního systému dobře zařaditelná na úroveň asociace Scabioso ochroleucae-
Brachypodietum pinnati. Porosty byly v minulosti patrně dlouhodobě ovlivňovány pastvou. 

Dominantu porostu tvoří trávy (Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, méně také 
Arrhenatherum elatius), a uplatňují se již keře (např. Rosa canina agg., Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa), což naznačuje degradaci společenstva (cf. FILIPOV et al. 2008: s. 225-226) 
v důsledku absence vhodné péče (kosení, extenzivní pastva). Stále jsou však bohatě 
zastoupeny i ostatní typické druhy těchto stanovišť, včetně druhů vzácnějších i zvláště 
chráněných, např. Astragalus austriacus, Astragalus onobrychis, Achillea danicus, A. 
pannonica, A. setacea, Artemisia pontica, Aster linosyris, Cirsium eriophorum či  Prunella 
grandiflora aj.  

Z diagnostických druhů svazu Bromion erecti jsou zastoupeny (MORAVEC et al. 
1995): Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Cirsium acaule, Polygala comosa, Prunella 
grandiflora.  

Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace zcela jednoznačně klasifikovatelná 
jako biotop T3.4D - širokolisté suché trávníky, místy však s přechody k biotopu T3.3 - 
úzkolisté suché trávníky. Ze specifických druhů biotopu (sensu FILIPOV et al. 2008) zde 
rostou např.: Achillea pannonica, Astragalus onobrychis, Cirsium acaule, Koeleria 
macrantha, Polygala comosa, Prunella grandiflora, Scabiosa ochroleuca. Druhové složení je 
méně příznivé. 

Z degradací se projevuje sukcese, zarůstání, expanze trav. 
 
TRIFOLION MEDII - maloplošné společenstvo v lemech na okrajích mezofilnějších 

křovin i uvnitř jejich rozvolněných porostů. Charakteristickými druhy jsou Agrimonia 
eupatoria, Astragalus glycyphyllos, Clinopodium vulgare, Fragaria vesca, Trifolium medium. 

Z diagnostických druhů svazu jsou zastoupeny (MORAVEC et al. 1995): Agrimonia 
eupatoria, Knautia arvensis, Trifolium medium.  
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Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop T4.2 - 
mezofilní bylinné lemy s přechody k biotopům xerotermních trávníků. Ze specifických druhů 
biotopu zde roste: Clinopodium vulgare, Galium verum. Druhové složení je méně příznivé 
(FILIPOV et al. 2008). Degradace se projevuje opět hlavně zarůstáním. 

 
PHRAGMITION AUSTRALIS - okrajové společenstvo terestrických rákosin na 

spodním okraji lokality. Jedná se o malý porost rákosu (Phragmites australis) v zavlhčeném 
místě podél železniční tratě bez ochranářského významu. 

 
BERBERIDION - vegetace křovin je zejména v teplejších územích velmi rozšířená a 

velmi proměnlivá ve své fyziognomii, ekologii a druhovém složení. Část porostů možná 
představuje relativně stabilní, přirozenou formaci, vázanou na vysýchavé a mělké edafotopy, 
které nedovolují vznik uzavřené lesní formace. Domnívám se však, že většina porostů se 
v zájmové lokalitě vyvíjí na ekotopech potenciálně lesních, jako víceméně sukcesní útvary. 
Křovinám dominuje Crataegus monogyna, Rosa canina agg., Cornus sanguinea subsp. 
sanguinea, s menší pokryvností jsou zastoupeny ostatní typické dřeviny (Ligustrum vulgare, 
Prunus spinosa, Rhamnus cathartica atd.), zastoupeny jsou i ovocné stromy. Křoviny tvoří 
mozaiky s vegetací bylinných lemů (sv. Trifolion medii). 

Z diagnostických druhů svazu jsou zastoupeny (MORAVEC et al. 1995): Acer 
campestre, Agrimonia eupatoria, Campanula rapunculoides, Cornus sanguinea, Securigera 
varia, Euonymus europaea, Fragaria moschata, Geranium robertianum, Prunus spinosa, 
Rhamnus cathartica.  

Biotopově (sensu CHYTRÝ et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop K3 - 
vysoké mezofilní a xerofilní křoviny se specifickými druhy Cornus sanguinea, Crataegus sp., 
Euonymus europaea, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica (FILIPOV et al. 2008). 

Vegetace má v lokalitě potenciál dále se šířit na úkor stávající otevřené vegetace, biotop 
je ve fázi progradace. 

F. II. 2. Lesní vegetace 
MELAMPYRO NEMOROSI-CARPINETUM - v lokalitě se jedná pouze o marginální 

společenstvo (okraj lesa), které je součástí řešeného území jen díky nepřesnosti zákresu EVL. 
Stromové patro tvoří hlavně duby, bylinný podrost v letním aspektu řídký (Poa nemoralis, 
Stellaria holostea).  

 
Nepřírodní biotopy - biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (biotopy 

řady X - sensu CHYTRÝ et al. 2001): 
X9A - lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami - porosty Pinus sylvestris na 

JZ okraji lokality, mimo řešené území i P. nigra. Porosty jsou součástí řešeného území také 
jen díky nepřesnosti zákresu EVL. 

X9B - lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami - jeden malý porost Robinia 
pseudacacia na nelesním pozemku v JZ části lokality. 

G. Návrh monitoringu vegetace v lokalit ě 
K monitoringu vegetace lze doporučit založení 2 až 3 trvalých monitorovacích ploch, 

kde by bylo v pravidelných intervalech 1x za 5 i více let prováděno fytocenologické 
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snímkování. Lze doporučit užití metody AOPK ČR používané k monitoringu biotopů (HÉDL 
et LUSTYK 2006, případně aktuálnější verze). 

H. Doporu čená managementová opat ření 
Managementová opatření musí zabránit přirozené sukcesi stepních ploch, kde se 

vyskytují xerotermní společenstva hostící řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin. Péče by 
měla spočívat především v pravidelném sečení ev. v občasném přepásání. Management by 
měl být v souladu s rámcovými zásadami péče o nelesní biotopy (HÁKOVÁ et al. 2003). 

I. Závěr 
1) Na zájmové lokalitě bylo zjištěno celkem 152 taxonů cévnatých rostlin. Z toho počtu 

je 23 druhů uvedeno v červeném seznamu (PROCHÁZKA 2001). 1 druh seznam řadí mezi 
ohrožené druhy (C2), 13 druhů je pokládáno za ohrožené (C3) a 9 druhů je evidováno 
v kategorii „druhy vzácnější, avšak méně ohrožené“ (C4a).  5 druhů květeny je zvláště 
chráněných podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., jeden druh je chráněn v kategorii silně 
ohrožených (§2) a 4 druhy v kategorii ohrožených organizmů (§3). Lokalita je z hlediska 
flóry významná bohatou populací Astragalus austriacus, pozoruhodný je výskyt Allium 
rotundum a Orthantha lutea. Za zmínku stojí i populace Aster linosyris, Astragalus 
onobrychis, Astragalus danicus. 

2) I přes pečlivost provádění průzkumu, není druhový soupis lokality úplný, počet 
zjištěných druhů je ovlivněn délkou průzkumu a obdobím, kdy byl prováděn (chybí jarní 
aspekt). Následující botanické inventarizační průzkumy doporučuji koncipovat jako celoroční 
(včetně jarního aspektu, který je na zkoumané lokalitě důležitý). 

3) Vegetace lokality má převážně přirozený přírodní charakter. V oblasti se jedná o 
stále vzácnější ukázku teplomilné vegetace osluněných nezarostlých strání. V lokalitě 
dominuje vegetace sv. Bromion erecti (as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati, 
biotop T3.4), druhý v lokalitě zastoupený typ xerotermní bylinné vegetace - sv. Festucion 
valesiacae (biotop T3.3) se vyskytuje spíše maloplošně, ostrůvkovitě, mozaikovitě, tvoří 
přechody s vegetací sv. Bromion erecti.  

4) Travní společenstva, která tvoří předmět ochrany EVL (biotop T3.3D - úzkolisté 
suché trávníky a biotop T3.4D) jsou již významněji degradována především v důsledku 
absence vhodného obhospodařování, druhové složení biotopů je také již méně příznivé. 

5) Stanoviště vzácných a zvláště chráněných prvků flóry jsou ohrožena především 
přirozenou sukcesí (zarůstání dřevinami); sukcesí následující po přerušení hospodaření - 
expanze konkurenčně zdatných vytrvalých trav. Stejným způsobem jsou ohroženy i předměty 
ochrany EVL - biotopy T3.3 (suché úzkolisté trávníky sv. Festucion valesiacae) a T3.4 
(širokolisté suché trávníky sv. Bromion erecti).  

6) Managementová opatření musí zabránit přirozené sukcesi lesostepních ploch. Péče 
by měla spočívat především v redukci křovin a v pravidelném sečení ev. v občasném 
přepásání. 
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Příloha I - Fytocenologické snímky 
Export z programu TURBOVEG 
 
Snímek 1 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/07/05 
Relevé area (m2)                100.00 
Altitude (m)                    257 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 9 
Cover total (%)                 90 
Cover tree layer (%) 10 
Cover shrub layer (%)           10 
Cover herb layer (%)            88 
Longitude                            14.1374 
Latitude                                 50.3773 

 
Stromové patro: 

Prunus avium 2m 

Quercus robur r 

  

Keřové patro:  

Cornus sanquinea 2b 

  

Bylinné patro:  

Agrimonia eupatoria r 

Achillea millefolium r 

Arrhenatherum elatius r 

Astragalus austriacus r 

Bromus erectus 2b 

Campanula rotundifolia r 

Centaurea scabiosa r 

Crataegus monogyna r 

Eryngium campestre r 

Festuca rupicola r 

Festuca valesiaca r 

Fragaria viridis r 

Galium verum + 

Inula salicina 2m 

Knautia arvensis r 

Ononis spinosa 2m 

Plantago lanceolata r 

Plantago media r 

Rosa canina agg. r 

Salvia pratensis r 

Scabiosa ochroleuca r 

Sedum sexangulare r 
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Snímek 2 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/07/05 
Relevé area (m2)                100.00 
Altitude (m)                     266 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 9 
Cover total (%)                 100 
Cover shrub layer (%)           1 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                            14.1400 
Latitude                                 50.3782 
 

Keřové patro: 

Crataegus monogyna + 

Bylinné patro: 

Achillea pannonica r 

Astragalus austriacus r 

Astragalus onobrychis 1 

Bromus erectus 3 

Centaurea scabiosa r 

Coronilla varia r 

Dianthus carthusianorum r 

Eryngium campestre r 

Falcaria vulgaris r 

Fragaria viridis r 

Galium verum 2m 

Inula salicina 2m 

Ononis spinosa 2m 

Prunella grandiflora r 

Rubus idaeus + 

Salvia pratensis r 

Sanguisorba minor r 

Scabiosa ochroleuca r 
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Snímek 3 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/08/19 
Relevé area (m2)                225.00 
Altitude (m)                    258 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 5 
Cover total (%)                 100 
Cover shrub layer (%)           3 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                            14.1366 
Latitude                                 50.3764 
 

Keřové patro: 

Prunus spinosa r 

Rosa canina r 

Bylinné patro: 

Agrimonia eupatoria + 

Achillea pannonica r 

Arrhenatherum elatius r 

Astragalus austriacus r 

Brachypodium pinnatum + 

Bromus erectus 2b 

Carlina acaulis r 

Centaurea jacea r 

Cirsium vulgare r 

Eryngium campestre r 

Falcaria vulgaris r 

Fragaria vesca r 

Galium mollugo r 

Knautia arvensis r 

Phalaris arundinacea r 

Plantago media r 

Sanguisorba minor r 

Tragopogon pratensis r 
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Snímek 4 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/08/19 
Relevé area (m2)                225 
Altitude (m)                    256 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 5  
Cover total (%)                 100 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                            14.1352 
Latitude                                 50.3766 
 
Bylinné patro:  

Astragalus austriacus r 

Bromus erectus 2b 

Crataegus monogyna r 

Eryngium campestre r 

Festuca rupicola r 

Galium verum r 

Inula salicina + 

Ononis spinosa r 

Plantago lanceolata + 
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Snímek 5 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/08/19 
Relevé area (m2)                225.00 
Altitude (m)                    259 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 5 
Cover total (%)                 100 
Cover shrub layer (%)           10 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                            14.1340 
Latitude                                 50.3759 
 

Keřové patro: 

Berberis vulgaris r 

Cornus sanguinea r 

Crataegus monogyna r 

Rosa canina + 

Bylinné patro: 

Agrimonia eupatoria r 

Achillea pannonica r 

Astragalus austriacus r 

Astragalus glycyphyllos r 

Brachypodium pinnatum + 

Bromus erectus 2b 

Centaurea jacea r 

Cirsium arvense r 

Dactylis glomerata r 

Eryngium campestre r 

Falcaria vulgaris r 

Festuca rupicola r 

Galium verum r 

Inula salicina 2m 

Lotus corniculatus r 

Odontites luteus + 

Ononis spinosa r 

Phalaris arundinacea + 

Plantago major r 

Salvia nemorosa r 

Salvia pratensis r 

Sanguisorba minor r 

Scabiosa ochroleuca r 
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Silene nutans s.lat. r 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
Snímek 6 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/09/04 
Relevé area (m2)                225.00 
Altitude (m)                    269 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 1 
Cover total (%)                 100 
Cover tree layer (%) 5 
Cover shrub layer (%)           5 
Cover herb layer (%)            95 
Longitude                            14.1324 
Latitude                                 50.3757 
 

Stromové patro: 

Pinus nigra r 

Keřové patro: 

Crataegus monogyna r 

Rosa canina r 

Bylinné patro: 

Agrimonia eupatoria r 

Achillea pannonica r 

Arrhenatherum elatius r 

Bromus erectus 2b 

Carlina acaulis r 

Centaurea jacea r 

Cirsium vulgare r 

Coronilla varia r 

Eryngium campestre r 

Fragaria vesca r 

Galium verum r 

Knautia arvensis r 

Odontites luteus r 

Ononis spinosa r 

Plantago lanceolata r 

Plantago media r 
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Salvia pratensis r 

Sanguisorba minor r 

Silene nutans s.lat. r 

Tragopogon pratensis r 

 

  
 
 
 

 

  
Snímek 7 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/09/04 
Relevé area (m2)                225.00 
Altitude (m)                    269 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 2 
Cover total (%)                 100 
Cover shrub layer (%)           5 
Cover herb layer (%)            97 
Longitude                            14.1388 
Latitude                                 50.3773 

 

 

  
Keřové patro:  

Crataegus monogyna r 

Rosa canina r 

Bylinné patro: 

Agrimonia eupatoria r 

Brachypodium pinnatum + 

Bromus erectus 3 

Centaurea jacea r 

Coronilla varia r 

Dactylis glomerata r 

Eryngium campestre r 

Galium mollugo r 

Galium verum r 

Inula salicina + 

Odontites luteus r 

Salvia nemorosa r 

Salvia pratensis r 

Scabiosa ochroleuca r 
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Snímek 8 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/09/04 
Relevé area (m2)                100.00 
Altitude (m)                    249 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 8 
Cover total (%)                 90 
Cover tree layer (%) 5 
Cover shrub layer (%)           8 
Cover herb layer (%)            70 
Longitude                            14.1355 
Latitude                                 50.3764 
 
Stromové patro: 

Prunus cerasus r 

Keřové patro: 

Crataegus monogyna r 

Bylinné patro: 

Agrimonia eupatoria r 

Achillea millefolium r 

Achillea pannonica r 

Arrhenatherum elatius r 

Astragalus austriacus r 

Bromus erectus 3 

Centaurea jacea r 

Echium vulgare r 

Eryngium campestre r 

Euphorbia cyparissias r 

Falcaria vulgaris r 

Festuca rupicola r 

Festuca valesiaca r 

Fragaria viridis r 
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Galium verum r 

Hypericum perforatum r 

Inula salicina r 

Knautia arvensis r 

Odontites luteus r 

Ononis spinosa r 

Plantago lanceolata r 

Potentilla arenaria r 

Quercus petraea agg. r 

Salvia pratensis r 

Scabiosa ochroleuca r 

Stipa capillata r 

Tragopogon pratensis r 

 
Snímek 9 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/08/19 
Relevé area (m2)                100.00 
Altitude (m)                    253 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 8 
Cover total (%)                 100 
Cover shrub layer (%)           1 
Cover herb layer (%)            100 
Longitude                            14.1342 
Latitude                                 50.3761 
 
Keřové patro: 

Crataegus monogyna r 

Bylinné patro: 

Agrimonia eupatoria r 

Achillea millefolium agg. r 

Arrhenatherum elatius r 

Astragalus australis r 

Bromus erectus 2b 

Campanula rotundifolia r 

Centaurea scabiosa r 

Eryngium campestre r 

Festuca rupicola r 

Festuca valesiaca r 

Fragaria viridis r 

Galium verum + 

Inula salicina 1 

Ononis spinosa 1 
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Salvia pratensis r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snímek 10 
Sv. Bromion erecti, as. Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati 
Cover abundance scale           Braun/Blanquet (new) 
Date (year/month/day)           2010/07/05 
Relevé area (m2)                100.00 
Altitude (m)                    254 
Aspect (degrees)                S 
Slope (degrees)                 8 
Cover total (%)                 95 
Cover shrub layer (%)           10 
Cover herb layer (%)            90 
Longitude                            14.1326 
Latitude                                 50.3751 
 
Keřové patro: 

Crataegus monogyna r 

Bylinné patro: 

Agrimonia eupatoria r 

Achillea millefolium r 

Arrhenatherum elatius r 

Brachypodium pinnatum 1 

Bromus erectus 3 

Centaurea jacea r 

Eryngium campestre r 

Festuca rupicola r 

Festuca valesiaca + 

Fragaria viridis r 

Galium verum r 

Hypericum perforatum r 
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Inula salicina r 

Ononis spinosa r 

Potentilla arenaria r 

Quercus petraea r 

Salvia pratensis r 

Tragopogon pratensis r 
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