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1. Cíl práce 
 

 
Cílem práce bylo provést: 
 

• botanický inventarizační průzkum se zařazením zachovalejších porostů do 
fytocenologických  svazů či do jednotek dle Katalogu biotopů (Chytrý a kol. 2001), 
zařazení do vegetačních jednotek je však požadováno pouze v případě zpracovatelem 
navrhovaného odlišného zařazení oproti mapování NATURA 2000 AOPK; 

• zaměření zvláště chráněných druhů a druhů dle červených seznamů zařazených 
v kategoriích C1 a C2 s přesností běžných přístrojů  GPS, v případě plošného výskytu 
alespoň zákres linií či polygonem do ortofotomap, spolu s odhadem početností 
populací druhů; 

• zaznamenání druhů s možným negativním vlivem na druhy cenné, tj. zejména druhů 
invazních a expanzivních včetně jejich lokalizace; 

• zaznamenání dat výskytů významných druhů z minulých let na základě 
zpracovatelových znalostí území včetně jejich lokalizace; 

• zhodnocení minulého vývoje lokalit včetně odhadu vývoje budoucího na základě 
zpracovatelových znalostí území a z toho vyplývající návrhy na management včetně 
určení priorit případných navrhovaných opatření se zohlednění nároků významných 
druhů a možných zjevných nebezpečí pro tyto druhy (např. postupující sukcese, šíření 
nežádoucích druhů apod.). 

 
 

2. Obecná charakteristika EVL Doupovské hory 
 
Jedná se o velmi rozlehlé území, které zvětší části (západní severní a východní) navazuje na 
hranice vojenského újezdu. Celé území je tvořeno širokou škálou velmi rozličných biotopů, 
které určují mimořádnou hodnotu této oblasti. 
 
Území bylo vyhlášeno zejména pro ochranu níže uvedených rostlin a živočichů: 
 
Pulsatilla patens - koniklec otevřený 
 
Triturus cristatus- čolek velký 
Euphydryas aurinia- hnědásek chrastavcový 
Bombina bombina - kuňka obecná 
Salmo salar- losos obecný 
Barbastella barbastellus- netopýr černý 
Myotis myotis- netopýr velký 
 
Podrobnější informace o této EVL jsou uvedeny na stránkách: 



http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php 
 
 

3. Vegetační poměry 
 

V rámci celé České republiky byly vypracovány dvě vegetační mapy (geobotanická 
rekonstrukční mapa a mapa potencionální přirozené vegetace) se stavem vegetace na tomto 
území v měřítku 1:200 000 (Mikyška et al. 1968, 1968 - 1972) a 1:500 000 (Neuhäuslová et 
al. 2001). Při vypracování obou map se vycházelo především z vlastností stanoviště, tj. 
souhrnu všech faktorů působících na daném místě na vývoj vegetačního krytu. Samotné mapy 
se však liší v přístupu ke změnám na stanovišti, které byly podmíněny lidskou činností. V 
mapě rekonstruované přirozené vegetace jsou respektovány původní, tj. člověkem během 
historické doby nezměněné, stanovištní podmínky. Kdežto v mapě potencionální přirozené 
vegetace se odráží vliv člověka na prostředí, ale pouze však jeho nevratné (ireverzibilní) 
změny na krajinu (např. odvodňování pozemků, výstavba vodních děl, povrchová těžba, 
výstavba sídlištních a průmyslových aglomerací apod.). Obě mapy se liší i obsahem 
mapovacích jednotek a jejich počtem. Mapa potencionální přirozené vegetace byla vzhledem 
k malému měřítku částečně zjednodušena a jsou na ni vyznačeny zejména hlavní typy 
vegetace. Z těchto důvodů nelze porovnávat jednotlivé mapové jednotky mezi oběma mapami 
a jejich rozšíření ve sledovaných lokalitách. 
 
 
3.1. Vegetační jednotky mapy rekonstruované přirozené vegetace  
 

Původní vegetační poměry zájmové oblasti charakterizuje geobotanická rekonstrukční 
mapa ČR v měřítku 1:200 000, listy M-33-XIII-Karlovy Vary a M-33-XIV-Teplice (Mikyška 
et al. 1968 - 1972). Podle této mapy je vegetace zájmového území hodnocena rekonstrukčně 
jako mozaika luhů a olšin, dubo-habrový hájů, květnatých bučin, subxerofilních doubrav a 
acidofilních doubrav. 

 
 
3.2. Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky 
 
Na základě mapy potencionální přirozené vegetace v měřítku 1:500 000 (Neuhäuslová et al. 
2001) lze vegetaci vybraných lokalit zařadit do jednotky Dubohabřiny a lipové doubravy 
(Svaz CarpinionIssler 1931), Černýšová dubohabřina (asociace Melampyro nemorosi-
Carpinetum Passarge 1962). 

 
3.3. Fytogeografické členění 
 

Dle nového členění (Hejný et Slavík 1988) je území EVL Doupovské hory řazeno do 
dvoufytogeografických okresů1 - Doupovská pahorkatina (termofytikum) a 29 - Doupovské 
vrchy (mezofytikum). Sledované lokality leží ve fytogeografickém okresu1 - Doupovská 
pahorkatina, který jecharakterizován teplým a suchým klimatem s vyvinutou stepní vegetací, s 
absencí větších lesních porostů na většině území. 
 
 
 



 

 

4. Metodika 
 
4.1. Metodika k floristické části 
 

Floristická studie byla vypracována na základě běžných floristických inventarizačních 
postupů. Určování běžných rostlinných druhů bylo prováděno přímo při terénních exkurzích. 
Problematické skupiny druhů, taktéž některé sterilní rostliny, byly dodatečně determinovány 
podle posledně vydaného Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002), v hojné míře 
bylo též při determinaci některých taxonů využíváno několika svazkové dílo Květena ČR 
Hejný et Slavík (1988, 1990, 1992), Slavík (1995, 1997, 2000) a Slavík et Štěpánková (2004), 
Chrtek jun., Kaplan et Štěpánková (2010), dále pak Exkursionsflora von Deutschland, 
Gefäßpflanzen: Atlasband(Rothmaleret al. 2013).Velmi zřídka pak bylo sáhnuto k Dostálově 
(1989) dvousvazkové Květeně ČSSR, a dalším odborným publikacím (Preslia, Zprávy České 
botanické společnosti apod.). 

 
U jednotlivých taxonů dále uvádím kategorii ohrožení (ve zkratce) zpracovanou dle 

aktuálního třetího vydání Červeného seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky 
(Grulich 2012), v komentáři u jednotlivých druhů pak, kde došlo ke změně, i minulé zařazení 
podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky dle Procházky et al. 
(2001), a dále kategorii ohrožení podle vyhlášky ministerstva životního prostředí České 
republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

 
Nová verze dle komentáře (Grulich 2012)červeného seznamu zohledňuje především 

nové poznatky o výskytu cévnatých rostlin a jeho dynamice. Z klasifikace byly zcela 
vyloučeny druhy klasifikované jako neofyty, tedy druhy, které byly do našeho prostoru 
zavlečeny po roce 1500. V klasifikaci ohrožení zůstal v zásadě konzervativní a přidržuje se 
kategorií zavedených již první verzí (A1–A3, C1–C4). Pro druhy kriticky a silně ohrožené, 
tedy v kategoriích C1 a C2, je však důsledně uveden důvod takové klasifikace. Může to být 
vzácnost, nebo trend (tedy mizení), a pak rovněž důvod smíšený, tedy vzácnost spojená s 
trendem. Vznikly tedy tyto nové podkategorie: 

 
r – vzácnost 
 Aby taxon splnil podmínku vzácnosti, jako kriticky ohrožený (C1) se vyskytuje na 1–5 

lokalitách, jako silně ohrožený (C2) na 6–20 lokalitách. Populace jsou víceméně stabilní, v 
posledním období výrazně neustupují, ani v minulosti nedošlo k výraznějšímu úbytku; 

 
t – trend 
 V kategorii kriticky ohrožených (C1) se předpokládá úbytek alespoň 90 % historických 

lokalit, v kategorii silně ohrožených úbytek 50–90 %. Do úbytku se u většiny druhů, zejména 
u taxonů s obtížným šířením, nezapočítávají nové nálezy na lokalitách, které v minulosti 
nebyly (dostatečně) probádány – lze předpokládat, že takové druhy se tam vyskytovaly i v 
minulosti; 

 
b – kombinace vzácnosti i trendu 
 Taxon splňuje pro zařazení podmínku vzácnosti do příslušné kategorie nebo ji velmi 

lehce překračuje, ale současně na některých lokalitách zanikl nebo se na nich jeho populace 



výrazně zmenšila. U dlouhověkých dřevin je důvodem pro tuto klasifikaci i při relativně 
dobré kondici současných populací i slabé zmlazování. 

 
Kategorie ohrožení podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České 

republiky (Procházka et al. 2001): 
 
A – Vyhynulé a nezvěstné taxony 

A1 – Vyhynulé taxony 
A2 – Nezvěstné (pravděpodobně vyhynulé) taxony 
A3 – Nejasné případy vyhynulých a nezvěstných taxonů 

 
C – Taxony různého stupně ohrožení 

C1 – Kriticky ohrožené taxony 
 C1r – vzácnost 
 C1t – trend 
 C1b – kombinace vzácnosti i trendu 
C2 – Silně ohrožené taxony 
 C1r – vzácnost 
 C1t – trend 
 C1b – kombinace vzácnosti i trendu 
C3 – Ohrožené taxony 
C4 – Vzácnější taxony vyžadující další pozornost 

C4a – Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené 
C4b – Vzácnější taxony vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně     
prostudované 

 
Kategorie ohrožení podle vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky  

č. 395/1992 Sb.: 
 
§ – taxony chráněné vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. 

§1 – kriticky ohrožené 
§2 – silně ohrožené 
§3 – ohrožené 

 
Názvosloví taxonů je uváděno podle Kubáta (2002). U každého taxonu je vedle 

latinského názvu uváděn vždy název český. Abecedně řazený floristický seznam druhů 
zjištěný ze zkoumaného území je dále doplněn u ohrožených a význačných druhů 
komentářem. Zároveň je u nich doplněn stupeň ohrožení. Některé taxony byly dále zjišťovány 
až příp. na úroveň subspecií.  
 
 

V rámci inventarizačního průzkumu jsem neshledal výrazné odlišnosti od původního 
mapování NATURA 2000, tudíž není třeba nějak speciálně vymezovat další biotopy a zákresy 
nebyly prováděny. 
 

 

 

 



 

5. Výsledky: 
 

Název lokality č. 1: 
 

V bažinách 
 
 

Katastrální území: 
 

Nová Ves u Podbořan 
 
 

Popis lokality: 
 

Jedná se o mimořádný typ teplomilných pcháčových luk T1.5 (v mozaice s vegetací vysokých 
ostřic M1.7) rostoucí v jihovýchodní části Doupovských hor, která se svým botanickým 
složením odlišuje od pcháčových luk v západní a jihozápadní části. Lokalitu dále tvoří 
mokřadní olšiny (L1) s přechodem k údolním jasanovo-olšovým luhům (L2.2) a zazemněný 
rybník s makrofytní vegetací (V1C) s výraznou litorální zónou (ostřicové porosty). Nepatrné 
plochy tvoří mokřadní vrbiny (K1) a rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1). 

 
 

 



 

Seznam nalezených taxonů: 

Acer campestre - javor  babyka   

Acer pseudoplatanus - javor klen   

Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha 

Agrostis canina - psineček psí 

Agrostis capillaris - psineček obecný 

Agrostis stolonifera - psineček výběžkatý  

Agrimonia eupatoria - řepík lékařský  

Ajuga reptans - zběhovec plazivý  

Alchemilla vulgaris - kontryhel ostrolaločný (kontryhel obecný)  

Alisma plantago-aquatica - žabník jitrocelový  

Alliaria petiolata  - česnáček lékařský  

Alnus glutinosa  - olše lepkavá  

Alopecurus pratensis  - psárka luční  

Anemone nemorosa - sasanka hajní 

Angelica sylvestris - děhel lesní  

Anthoxanthum odoratum - tomka vonná  

Anthriscus sylvestris - kerblík lesní  

Arctium tomentosum  - lopuch plstnatý  

Arrhenatherum  elatius  - ovsík vyvýšený  

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý  

Athyrium filix-femina  - papratka samičí  

Avenula pubescens  - ovsíř pýřitý 

Bidens tripartita - dvouzubec trojdílný  

Bistorta major - hadí kořen (hadí kořen větší)  

Bromus benekenii   - sveřep Benekenův (kostřavice Benekenova)  

Caltha palustris subsp. palustris - blatouch bahenní pravý  

Campanula patula - zvonek rozkladitý 

Cardamine pratensis - řeřišnice luční   

Carex appropinquata  - ostřice odchylná (tuřice odchylná)  



Kategorie ohrožení: C3 
 
Pouze několik malých trsů. Hojněji je tento druh ostřice rozšířen na opuštěných plochách ve 
vojenském újezdu, kde jednotlivé bulty jsou velmi mohutné dosahující výšky cca 1,5 m. Za 
současného stavu hospodaření nelze předpokládat jeho optimální rozvoj. 
 

Carex cespitosa  - ostřice trsnatá  

Carex disticha - ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá)  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Více jak 100 m2 na zamořenějších částech louky, populace je stabilizovaná bez výrazného 
ohrožení. V celých Doupovských horách patří mezi nejhojnější zástupce mokřadních ostřic. 
Hojněji rozšířena v západní časti území, ve východní části díky absenci vhodných stanovišť 
výskyt postupně vyznívá. 
 

Carex hirta - ostřice srstnatá  

Carex nigra - ostřice obecná  

Carex ovalis  - ostřice zaječí (tuřice zaječí)  

Carex panicea - ostřice prosová  

Carex praecox  - ostřice časná (tuřice časná) 

Carex rostrata - ostřice zobánkatá  

Carex vesicaria  - ostřice měchýřkatá 

Centaurea jacea - chrpa luční (chrpina luční) 

Chaerophyllum temulum  - krabilice mámivá  

Cirsium arvense - pcháč oset  

Cirsium canum  - pcháč šedý  

Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Pouze několik jedinců na okraji sledovaného území. V celých Doupovských horách hojně 
přítomen, ochrana není nutná. 
 

Cirsium oleraceum  - pcháč zelinný  

Cirsium palustre  - pcháč bahenní  

Colchicum autumnale  - ocún jesenní 
 
Několik stovek jedinců v méně zamokřené části louky.  V celých Doupovských horách více 
jak150 lokalit. 
 



Crataegus laevigata - hloh obecný 

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný  

Cruciata laevipes  - svízelka chlupatá (svízel křížatý)  

Cuscuta europaea - kokotice evropská  

Cynosurus cristatus - poháňka hřebenitá  

Dactylis glomerata  - srha laločnatá (srha říznačka)  

Dactylis polygama - srha hajní  

Dactylorhiza majalis - prstnatec májový  
Kategorie ohrožení: C3, §3, CITES 
 
V letošním roce nalezeno 13 rostlin, v roce 2010 pouze jedna rostlina. V posledních letech 
byla lokalita kosena vždy v pozdním létě, což plně vyhovuje uvedené orchideji. Pokud bude 
uvedený trend hospodaření zachován, lze předpokládat další rozšíření na uvedené lokalitě. 
V Ústecké části Doupovských hor se jedná o poměrně vzácný druh. V celých DH se eviduje 
cca 50 lokalit, z nich většina je soustředěna ve vyšších polohách v jihozápadní časti tohoto 
území. 
 

Deschampsia cespitosa  - metlice trsnatá  

Dryopteris filix-mas  - kapraď samec  

Eleocharis palustris  - bahnička mokřadní (bahnička bahenní)  

Elytrigia repens  - pýr plazivý 

Epilobium hirsutum - vrbovka chlupatá 

Epilobium parviflorum - vrbovka malokvětá 

Equisetum arvense  - přeslička rolní  

Equisetum fluviatile  - přeslička poříční  

Equisetum pratense  - přeslička luční  

Eriophorum angustifolium  - suchopýr úzkolistý  

 
Eriophorum latifolium - suchopýr širolistý  
Kategorie ohrožení: C2t 
 
Druh na lokalitě poměrně hojně rozšířen, nalezeno přes 100 jedinců. Pozdní letní kosení dává 
předpoklad, že na lokalitě bude přítomen i nadále. 
 

Euphorbia cyparissias - pryšec chvojka  

Festuca pratensis  - kostřava luční 

Festuca ovina - kostřava ovčí  



Festuca rubra  - kostřava červená 

Ficaria verna  subsp. bulbifera - orsej jarní hlíznatý  

Filipendula ulmaria  subsp. ulmaria  - tužebník jilmový pravý 

Fragaria viridis - jahodník trávnice  

Fraxinus excelsior  - jasan ztepilý 

Gagea pratensis - křivatec luční 

Galeopsis pubescens - konopice pýřitá  

Galium album  - svízel bílý  

Galium aparine  - svízel přítula   

Galium palustre  - svízel bahenní  

Galium verum  - svízel syřišťový 

Galium wirtgenii – svízel Wirtgenův 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Velice vzácný druh pro celé Doupovské hory, z literatury ještě udáván z PR Sedlec. Populace 
v Doupovských horách patří mezi jedny z nejzápadněji položených lokalit v rámci celé ČR. 
Na lokalitě se vyskytuje několik set jedinců a v jedné části letního období tvoří výrazný 
květný aspekt. Současný stav hospodaření mu plně vyhovuje 
 

Geranium palustre - kakost bahenní  

Geranium pratense - kakost luční  

Geranium robertianum - kakost smrdutý  

Geum rivale - kuklík potoční  

Geum urbanum  - kuklík městský  

Glechoma hederacea  - popenec obecný  

Heracleum sphondylium - bolševník obecný 

Hieracium murorum - jestřábník zední  

Holcus lanatus - medyněk vlnatý  

Hordelymus europaeus  - ječmenka evropská  

Impatiens noli-tangere  - netýkavka nedůtklivá  

Juncus articulatus - sítina článkovaná 

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá 

Juncus effusus - sítina rozkladitá  

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý  



Lathyrus nissolia - hrachor trávolistý  
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Druh, který se přirozeně vyskytuje v ovsíkových loukách a širokolistých trávnících po celém 
území Doupovských hor. V minulosti byl řazen mezi kriticky ohrožené druhy, v současné 
době je řazen do kategorie C4b a jeho přirozený výskyt je v rámci České republiky 
zpochybňován. Osobně se přikláním k tomu, že je zde výskyt původní. Samotná ochrana díky 
velkému počtu lokalit zde není nutná. Na lokalitě stovky jedinců. 
 

Lathyrus pratensis - hrachor luční 

Lemna minor - okřehek menší 

Lemna trisulca – okřehek trojbrázdý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
V letošním roce evidováno několik tisíc jedinců. Více jak jedna polovina plochy byla hustě 
vyplněna tímto druhem. V celých Doupovských horách se vyskytuje na několika desítkách 
lokalit. 
 

Leucanthemum vulgare - kopretina bílá  

Lupinus polyphyllus  - lupina mnoholistá (vlčí bob mnoholistý) vzácně u vstupu do lesa na 
poli 

Luzula campestris - bika ladní 

Luzula luzuloides  - bika bělavá (bika hajní)  

Lycopus europaeus  - karbinec evropský  

Lychnis flos-cuculi  - kohoutek luční  

Lysimachia nummularia  - vrbina penízková  

Lysimachia vulgaris - vrbina obecná  

Lythrum salicaria - kyprej vrbice (kyprej obecný) 

Medicago lupulina - tolice dětelová  

Mercurialis perennis  - bažanka vytrvalá  

Milium effusum  - pšeníčko rozkladité 

Moehringia trinervia - mateřka trojžilná  

Mycelis muralis  - mléčka zední  

Myosotis palustriss.l. - pomněnka bahenní 

Myosotis nemorosa - pomněnka hajní 

Oenanthe aquatica  - halucha vodní (haluchovec vodní) 

Persicaria amphibia - rdesno obojživelné 



Persicaria hydropiper - rdesno peprník 

Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá  

Phleum pratense  - bojínek luční  

Phragmites australis  - rákos obecný 

Picea abies - smrk ztepilý  vzácně 

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý 

Plantago major subsp. major - jitrocel větší pravý  

Poa nemoralis  - lipnice hajní  

Poa palustris - lipnice bahenní  

Poa pratensis  - lipnice luční  

Potentilla reptans  - mochna plazivá  

Prunella vulgaris - černohlávek obecný  

Prunus spinosa  - trnka obecná (trnka)  

Pyrus pyraster  - hrušeň polnička  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Jednotlivé keře (i mohutné stromy) na lokalitě. V celém území Doupovských hor, především 
pak v samotném vojenském újezdu, je druh hojně rozšířen. Speciální ochran zde není nutná. 
 

Quercus petraea  - dub zimní (drnák)  

Quercus robur  - dub letní (křemelák) i více jak stoletý strom 

Ranunculus acris  - pryskyřník prudký  

Ranunculus auricomus - pryskyřník zlatožlutý  

Ranunculus repens  - pryskyřník plazivý 

Ribes uva-crispa  - srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka)  

Rhinanthus minor - kokrhel menší  

Rorippa amphibia  - rukev obojživelná 

Rosa canina - růže šípková 

Rosa dumalis - růže podhorská 

Rubus idaeus - ostružiník maliník (maliník)  

Rumex acetosa  - šťovík kyselý (kyseláč luční)  

Salix caprea  - vrba jíva  

Salix cinerea - vrba popelavá  



Salix fragilis - vrba křehká  

Sanguisorba officinalis  - krvavec toten   

Sanicula europaea  - žindava evropská  

Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý  

Scirpus sylvaticus - skřípina lesní  

Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý  

Scutellaria galericulata - šišák vroubkovaný  

Securigera varia - čičorka pestrá  

Senecio ovatus - starček Fuchsův (starček vejčitý)  

Silene latifolia  - silenka širolistá bílá (knotovka bílá)  

Solanum dulcamara  - lilek potměchuť   

Sorbus aucuparia  - jeřáb ptačí 

Spirodela polyrhiza - závitka mnohokořenná  

Stachys sylvatica  - čistec lesní  

Stellaria palustris  - ptačinec bahenní  

Tanacetum vulgare  - vratič obecný 

Taraxacum sect. Ruderalia - pampeliška  

Tilia cordata  - lípa malolistá (lípa srdčitá)  

Tragopogon orientalis - kozí brada východní  

Trifolium hybridum  - jetel zvrhlý (jetelovec švédský) vzácně 

Trifolium pratense  - jetel luční  

Trifolium repens  - jetel plazivý (jetelovec plazivý)  

Trisetum flavescens  - trojštět  žlutavý 

Typha angustifolia  - orobinec úzkolistý 

Typha latifolia - orobinec širokolistý  

Ulmus laevis - jilm vaz  

Urtica dioica  - kopřiva dvoudomá  

Utricularia australis  - bublinatka jižní  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Hojně rozšířena v celém rybníku. V některých letech zde bohatě vykvétá. V rámci 
Doupovských hor se eviduje více jak 20 lokalit. Stávající stav uvedenému druhu plně 
vyhovuje. 
 



Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý 

Veronica beccabunga - rozrazil potoční 

Veronica chamaedrys  - rozrazil rezekvítek  

Veronica scutellata  - rozrazil štítkovitý  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Jednotlivě rozšířen v litorálu samotného rybníka. Výskyt není ohrožen. 
 

Veronica serpyllifolia  -  rozrazil douškolistý  

Vicia hirsuta  - vikev chlupatá 

Vicia sativa - vikev setá  

Vicia tetrasperma  - vikev čtyřsemenná  

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  
 

Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 
  
Carex appropinquata Schum. – ostřice odchylná (tuřice odchylná) C3 
Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) C4a 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. - pcháč bělohlavý  C3 
Colchicum autumnale – ocún jesenní  
Dactylorhiza majalis subsp. majalis – prsnatec májový pravý C3, §3, CITES 
Eriophorum latifolium Hoppe – suchopýr širolistý C2 t 
Galium wirtgenii - svízel Wirtgenův C4b 
Lathyrus nissolia L. - hrachor trávolistý C4b 
Lemna trisulca L. - okřehek trojbrázdý C3 
Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf - hrušeň polnička  C4a 
Utricularia australis R. Br. – bublinatka jižní C4a 
Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý C4a 
  

 
 

Předmět ochrany: 
 

Samotné vymezené území navrhuji rozšířit o navazující pcháčovou louku, která je nedílnou 
součástí lokality. Předmětem ochrany je teplomilný typ pcháčové louky, včetně zazemněného 
rybníka a mokřadní olšiny a hojný výskyt kuňky obecné(Bombina bombina), která je 
rozšířena na celé lokalitě. 
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 

Současný stav je prozatím uspokojivý. Pcháčová louka je pravidelně kosena v pozdním létě, 
což plně vyhovuje výskytu prsnatce majového (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). Vlastní 
management je však nutné především přizpůsobit výskytu kuňky ohnivé (Bombina bombina) 
a směřovat kosení do pozdního léta. Uvedená podmínka je splněna v některých deštivých 
letech již nyní, neboť větší část plochy je pak dlouhodobě zamokřena. 
Jako negativní faktor lze považovat malý ostrůvek rákosu obecného (Phragmites australis), 
který by se mohl postupně šířit do dalších části lokality. Proto navrhuji uvedené místo 
pravidelně kosit, nejlépe dvakrát ročně. 
Vlastní zazemněný rybník plně vyhovuje ekologickým nárokům kuňky. Zasahovat do tohoto 
stavu prozatím nedoporučuji. Jakékoliv úpravy vodní plochy (např. ze strany vlastníka) 
doporučuji předem konzultovat se specialistou na obojživelníky. Rovněž by byla účelná i 
pravidelná kontrola stupně sukcese rozmnožovacích lokalit rovněž specialistou na 
obojživelníky. 



Mokřadní olšina není momentálně ohrožena, pro další zachování je nutné udržovat vysokou 
hladinu podzemní vody. 
 
 

Název lokality č. 2: 
 

za Podbořanským Rohozcem 
 
 

Katastrální území: 
 

Dobřenec 
 
 

Popis lokality: 
 

Jedná se o komplex bývalých pastvin (T1.3), suchých acidofilních trávníků (T3.5), 
úzkolistých (T3.3D) a širokolistých trávníků (T3.4D), jenž jsou ohraničeny polem a loukami.  
Hranici mezi polem a vlastním komplexem zarůstajících trávníků a pastvin tvoří stará mez 
s velkým podílem stromové frakce (X13 v mozaice s K3). Vzhledem k tomu, že se na 
bývalých pastvinách již delší dobu nepase, jsme svědky poměrně rozsáhlé expanze keřů (K3) 
Rosa sp., Prunus spinosa a Crataegus sp. do porostu začínají uplatňovat stromy (konkrétněji 
Fraxinus excelsior, Prunus avium a Betula pendula). Na lokalitě se vyskytuje největší 
populace Trifolium striatum čítající několik tisíc jedinců. Na okraji pole byly rovněž 
zaznamenány ohrožené plevele. Významnost lokality však narušuje polní hnojiště (X7), které 
hostí velké množství ruderálních druhů.  

 
 



 

Seznam nalezených taxonů: 

Acer campestre - javor  babyka 

Acer pseudoplatanus - javor klen   

Adonis vernalis - hlaváček jarní  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Několik desítek rostlin na kraji pole. Ve východní části Doupovských hor je druh roztroušeně 
rozšířen. Další výskyt je odvislý od způsobu hospodaření a hlavně využívání herbicidních 
přípravků. 
 
Aethusa cynapium - tetlucha kozí pysk  

Agrimonia eupatoria - řepík lékařský  

Agrostis capillaris - psineček obecný  

Achillea millefolium - řebříček obecný  

Ajuga genevensis - zběhovec lesní  

Alchemilla vulgaris - kontryhel ostrolaločný (kontryhel obecný) 

Allium vineale - česnek viničný  

Alopecurus pratensis -  psárka luční  



Anagallis arvensis - drchnička rolní  

Anthemis tinctoria - rmen barvířský  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
V celých Doupovských horách se vyskytuje především na narušených nezapojených místech 
v xerotermních trávnících. Populace zde nepřesahuje 50 rostlin. Ochrana a speciální 
management není nutný. 
 
Anthoxanthum odoratum - tomka vonná 

Anthriscus sylvestris - kerblík lesní 

Amaranthus albus - laskavec bílý 

Apera spica-venti - chundelka metlice 

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý  

Arrhenatherum  elatius  - ovsík vyvýšený  

Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl  

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý 

Atriplex patula - lebeda rozkladitá 

Atriplex sagittata - lebeda lesklá  

Avenula pratensis - ovsíř luční  

Avenula pubescens  - ovsíř pýřitý 

Ballota nigra - měrnice černá 

Barbarea vulgaris - barborka obecná  

Betula pendula  - bříza bělokorá (bříza bradavičnatá)  

Brachypodium pinnatum - válečka prapořitá  

Briza media - třeslice prostřední  

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus - sveřep měkký pravý 

Bryonia alba - posed bílý  

Calamagrostis epigejos - třtina křovištní  

Campanula patula - zvonek rozkladitý   

Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý  



Campanula rapunculoides - zvonek řepkovitý  

Campanula rotundifolia - zvonek okrouhlolistý 

Carex contigua - ostřice klasnatá 

Carex hirta - ostřice srstnatá  

Centaurea jacea - chrpa luční (chrpina luční) 

Centaurea scabiosa  - chrpa čekánek (čekánek obecný)  

Centaurium erythraea – zeměžluč okolíkatá (zeměžluč lékařská) 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Kolem 30 rostlin na opuštěných pastvinách. V celých Doupovských horách se jedná o 
poměrně vzácný druh. 
 
Cerastium arvense subsp. arvense -  rožec rolní pravý  

Cichorium intybus - čekanka obecná  

Cirsium acaule  - pcháč bezlodyžný  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Velmi vzácně s malou početností. V celých Doupovských horách více jak 100 lokalit, vždy 
však většinou s malou početností. V celém území ohrožen především expanzí křovin po 
upuštění pastvy. 
 
Cirsium arvense  - pcháč oset  

Cirsium eriophorum  - pcháč bělohlavý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Po celém území hojně rozšířen, ochrana není nutná. 
 
Chenopodium album s.l.- merlík bílý 

Chenopodium glaucum - merlík sivý 

Chenopodium hybridum - merlík zvrhlý 

Chenopodium polyspermum - merlík mnohosemenný 

Chenopodium rubrum - merlík červený 

Clinopodium vulgare - klinopád obecný 

Conium maculatum - bolehlav plamatý  

Consolida regalis  - ostrožka stračka  



Convolvulus arvensis - svlačec rolní 

Crataegus laevigata - hloh obecný 

 

Crataegus lindmanii – hloh lindmanii  
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Několik keřů na zarostlých pastvinách. Díky absenci managementu není ohrožen. V případě 
zajištění hospodaření by bylo vhodné některé keře ponechat. 
 
Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 

Cynosurus cristatus - poháňka hřebenitá 

Dactylis glomerata - srha laločnatá (srha říznačka)  

Daucus carota - mrkev obecná 

Descurainia sophia - úhorník mnohodílný  

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum - hvozdík kartouzek pravý  

Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý (“slzičky”)  

Echinochloa crus-galli - ježatka kuří noha 

Echinops sphaerocephalus - bělotrn kulatohlavý 

Echium vulgare - hadinec obecný  

Elytrigia repens - pýr plazivý  

Epilobium angustifolium - vrbovka úzkolistá (vrbka úzkolistá)   

Equisetum arvense - přeslička rolní 

Erophila verna - osívka jarní  

Eryngium campestre - máčka ladní  

Euphorbia cyparissias - pryšec chvojka  

Euphorbia falcata - pryšec srpovitý  

Euphorbia helioscopia  - pryšec kolovratec 

Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana - světlík lékařský pravý  

Falcaria vulgaris - srpek obecný 

Fallopia convolvulus - opletka obecná 



Festuca ovina - kostřava ovčí 

Festuca pratensis - kostřava luční 

Festuca rubra subsp. rubra - kostřava červená pravá 

Festuca rupicola  - kostřava žlábkatá 

Fragaria vesca - jahodník obecný 

Fragaria viridis - jahodník trávnice 

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý  

Galeopsis angustifolia  - konopice úzkolistá (konopička úzkolistá)  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Na okraji pole zaznamenáno 100 rostlin. Druh v celém území Doupovských hor není hojný, 
většina lokalit je soustředěna do fytogeografického okresu č. 1 Doupovská pahorkatina. 
 
Galeopsis pubescens - konopice pýřitá 

Galeopsis tetrahit - konopice polní 

Galium album  - svízel bílý  

Galium aparine - svízel přítula 

Galium pumilum - svízel nízký   

Galium verum - svízel syřišťový  

Genista germanica - kručinka německá 

Geranium pratense - kakost luční  

Geranium robertianum - kakost smrdutý  

Geum urbanum - kuklík městský  

Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček  

Holcus lanatus - medyněk vlnatý  

Hypericum perforatum - třezalka tečkovaná  

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá 

Koeleria macrantha - smělek štíhlý 

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý  

Lactuca serriola - locika kompasová  



Lamium album - hluchavka bílá  

Lamium amplexicaule - hluchavka objímavá 

Lamium purpureum - hluchavka nachová 

Lapsana communis - kapustka obecná  

Lathyrus nissolia - hrachor trávolistý 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Hojně přítomen po celé sledované ploše, preferuje méně zapojené porosty, kde se snadno šíří. 
Na lokalitě odhaduji více jak 500 rostlin. 
 
Lathyrus pratensis - hrachor luční 

Leontodon hispidus - máchelka srstnatá   

Leucanthemum ircutianum  - kopretina irkutská  

Leucanthemum vulgare  - kopretina bílá  

Linaria vulgaris  - lnice květel 

Lithospermum arvense - kamejka rolní (kamejnička rolní) 

Linum catharticum - len počistivý 

Lolium multiflorum - jílek mnohokvětý 

Lolium perenne - jílek vytrvalý  

Lotus corniculatus - štírovník růžkatý  

Lupinus polyphyllus  - lupina mnoholistá  (vlčí bob mnoholistý)  v zadní části lokality 

Luzula campestris - bika ladní 

Medicago lupulina - tolice dětelová 

Malva alcea - sléz velkokvětý (sléz léčivý, slézovník velkokvětý) 

Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý 

Matricaria recutita - heřmánek pravý 

Melampyrum arvense - černýš rolní  
Kategorie ohrožení: C3 
 
V minulosti hojně jako plevel na polích, nyní přítomen roztroušené především kyselých 
xerotermních trávních. V celých Doupovských horách odhaduji kolem 100 lokalit. Populace 
trpí většinou postupným zarůstáním, což je případ i této lokality. Zde více jak 50 rostlin. 
 



Myosotis arvensis - pomněnka rolní 

Myosotis ramosissima - pomněnka chlumní 

Neslia paniculata - řepinka latnatá 

Odontites vernus subsp. serotinus - zdravínek jarní pozdní  

Papaver rhoeas - mák vlčí  

Pastinaca sativa - pastinák setý 

Persicaria hydropiper - rdesno peprník 

Persicaria lapathifolia - rdesno blešník  

Phleum phleoides - bojínek tuhý  

Phleum pratense - bojínek luční  

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý 

Plantago major subsp. major - jitrocel větší pravý 

Plantago media - jitrocel prostřední 

Poa annua - lipnice roční 

Poa nemoralis - lipnice hajní  

Poa pratensis - lipnice luční  

Polygonum aviculare  - truskavec ptačí (rdesno ptačí)  

Populus tremula - topol osika (osika)  

Potentilla anserina - mochna husí  

Potentilla argentea - mochna stříbrná  

Potentilla reptans - mochna plazivá  

Primula veris subsp. veris - prvosenka jarní pravá   
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Velmi hojně rozšířena po celém území, ochrana není nutná. Na uvedené lokalitě je více jak 
100 rostlin. 
 

Prunus avium - třešeň ptačí (třešeň)  

Prunus spinosa - trnka obecná (trnka) 



Puccinellia distans - zblochanec oddálený  

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica  - koniklec luční český  
Kategorie ohrožení: C2b, §2 
 
Ve vymezeném území se nachází na několika místech vždy v malé početnosti. V blízkosti 
sledované plochy se nachází perspektivní populace s více jak 50 trsy na pravidelně kosené 
louce. Na sledované ploše však trpí zarůstáním křovinami a pro další zachování je 
management nutný. 
 

Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá 

Pyrus pyraster - hrušeň polnička   
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Šíří se na opuštěných pastvinách a loukách. Momentálně není ohrožen. 
 

Quercus petraea  - dub zimní (drnák)  

Ranunculus arvensis  -  pryskyřník rolní  
Kategorie ohrožení: C2t 
 
Na okraji pole bylo zaznamenáno několik set rostlin. Druh se v celých Doupovských horách 
vyskytuje poměrně vzácně a vždy v malém počtu. Co do početnosti je uvedená část pole 
výjimkou. 
 

Ranunculus acris  - pryskyřník prudký  

Ranunculus auricomus - pryskyřník zlatožlutý 

Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý  

Ranunculus repens - pryskyřník plazivý  

Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý  

Rhinanthus minor - kokrhel menší  

Rorippa amphibia - rukev obojživelná 

Rosa canina - růže šípková 

Rosa dumalis - růže podhorská 

Rosa elliptica - růže oválnolistá 

Rosa gallica - růže galská (růže keltská) 

Rosa jundzillii - růže Jundzillova 



Rosa tomentosa - růže plstnatá 

Rubus caesius - ostružiník ježiník (o. sivý)  

Rumex acetosa - šťovík kyselý (kyseláč luční) 

Rumex acetosella subsp. acetosella - šťovík menší pravý  

Rumex crispus - šťovík kadeřavý  

Salix caprea - vrba jíva   

Sambucus nigra - bez černý  

Sanguisorba minor  - krvavec menší  

Saxifraga granulata - lomikámen zrnatý 

Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý 

Scleranthus annuus - chmerek roční  

Securigera varia  - čičorka pestrá  

Sedum reflexum - rozchodník skalní (panetřesk skalní) 

Sedum sexangulare - rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý)   

Silene latifolia - silenka širolistá bílá (knotovka bílá)  

Silene noctiflora – Silenka noční (knotovka noční)  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Typický zástupce polních plevelů na okrajích polí ve východní části Doupovských hor. 
Populace nejsou tak početné jako běžné plevele, ale docela pravidelně se vyskytující. Na dané 
lokalitě zaznamenáno přes 150 jedinců. 
 

Sisymbrium officinale  - hulevník lékařský (hulevníkovec lékařský) 

Stellaria media - ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný) 

Symphytum officinale - kostival lékařský  

Tanacetum vulgare - vratič obecný 

Taraxacum sect. Ruderalia - pampeliška  

Thlaspi arvense - penízek rolní 

Thlaspi caerulescens - penízek modravý  

Thymus praecox subsp. praecox – mateřídouška časná pravá 



Kategorie ohrožení: C4a 
 
Roztroušeně rozšířena na jižně orientovaných xerotermních trávnících. Prozatím zde není 
ohrožena. Roste zde rozvolněně na několika 10-kách m2.  
 

Tilia cordata  - lípa malolistá (lípa srdčitá)  

Torilis japonica  - tořice japonská  

Trifolium alpestre - jetel alpínský  
 
Zpravidla se vyskytuje v menších či větších porostech, v celém území Doupovských hor je 
evidováno několik set lokalit. V minulosti řazen do kategorie C4a – druh vyžadující 
pozornost, nyní je bez kategorie. Druh v celém území není bezprostředně ohrožen. 
 

Trifolium arvense - jetel rolní 

Trifolium aureum - jetel zlatý (dětel zlatý) 

Trifolium campestre - jetel ladní (dětel ladní)  

Trifolium hybridum - jetel zvrhlý (jetelovec švédský)  

Trifolium medium - jetel prostřední  

Trifolium pratense - jetel luční  

Trifolium repens - jetel plazivý (jetelovec plazivý)  

Trifolium striatum - jetel žíhaný  
Kategorie ohrožení: C1t 
 
Velmi rozlehlý porost na uvedené lokalitě. Roztroušené se vyskytuje na ploše cca 3 ha a 
populace čítá několik tisíc jedinců. Pokud by měla být cílem ochrana tohoto taxonu, tak 
uvedená lokalita se prozatím jeví vzhledem k početnosti a rozloze jako nejvhodnější. 
 

Tripleurospermum inodorum  - heřmánkovec nevonný  

Trisetum flavescens - trojštět  žlutavý 

Tussilago farfara - podběl lékařský  

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá 

Valerianella locusta - kozlíček polníček  

Veronica arvensis - rozrazil rolní  

Veronica chamaedrys  - rozrazil rezekvítek  



Veronica officinalis - rozrazil lékařský 

Veronica serpyllifolia  -  rozrazil douškolistý 

Vicia cracca - vikev ptačí  

Vicia hirsuta - vikev chlupatá 

Vicia sativa - vikev setá  

Vicia sepium  - vikev plotní  

Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá 

Vicia tetrasperma  - vikev čtyřsemenná  

Vicia villosa - vikev huňatá  

Viola arvensis - violka rolní  

Viola reichenbachiana  - violka lesní  

   

Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  
 

Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 
  
Adonis aestivalis L. – hlaváček letní  C3 
Anthemis tinctoria L. - rmen barvířský  C4a 
Centaurium erythraea Rafn - zeměžluč okolíkatá (zeměžluč 
lékařská) 

C4a 

Cirsium acaule Scop. - pcháč bezlodyžný  C4a 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. - pcháč bělohlavý  C3 
Crataegus lindmanii - hloh lindmanii C4b 
Galeopsis angustifolia - konopice úzkolistá C3 
Lathyrus nissolia L. - hrachor trávolistý C4b 
Melampyrum arvense L. - černýš rolní  C3 
Primula veris subsp. veris  - prvosenka jarní pravá C4a 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický - koniklec 
luční český  

C2 b, §2 

Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf - hrušeň polnička  C4a 
Ranunculus arvensis L. – pryskyřník rolní C2 t 
Silene noctiflora L. - silenka noční (knotovka noční) C4a 
Thymus praecox Opiz subsp. praecox - mateřídouška časná pravá C4a 
Trifolium alpestre L. - jetel alpínský   
Trifolium striatum L. - jetel žíhaný C1 t 
  

 



 
Předmět ochrany: 

 
Ze samotné velké lokality navrhuji pouze území, kde předmětem ochrany může být populace 
koniklece lučního českého(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) roztroušeně vyskytujícího se 
na několika místech, spolu s kriticky ohroženým jetelem žíhaným (Trifolium striatum), který 
zde tvoří tisícové populace. 
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 

Jedná se o území, které dříve sloužilo bezpochyby jako pastvina. Vzhledem k tomu, že do 
stanoviště pronikají intezivně keře, navrhuje se jako asanační opatření odstranit dřeviny a 
nahromaděnou biomasu trav a bylin, otevřít meziprostory uvnitř porostu a zvýšit početnost 
populací konkurenčně slabých druhů. Jako regulační management se navrhuje pravidelná seč 
jedenkrát za dva roky (červenec-srpen). Účelné by zde bylo obnovit samotnou pastvu. 
Na lokalitě bylo nalezeno několik prozatím malých ohnisek lupiny mnoholisté (Lupinus 
polyphyllus), které je nutné pravidelně kosit nejpozději v době květu. 
Velmi negativně může vymezené území ohrozit blízké hnojiště, ze kterého se mohou šířit 
ruderální druhy. 
Vlastní hodnocení se vztahuje pouze k vymezené části pro případnou ochranu. 
 

Název lokality č. 3: 
 

u Nové Vsi 
 
 

Katastrální území: 
 

Nová Ves u Podbořan a Podbořanský Rohozec 
 
 

Popis lokality: 
 

Lokalitu lze rozdělit do několika samostatných celků, tvoří ji rybniční nádrž (V1C a V1F) 
s intenzivním chovem ryb (během letního období hnízdí několik párů kachny divoké) na ně 
navazující litorální zónu (M1.1 a M1.7). Okraje jsou zde velmi zbahnilé. Dále je tvořená 
kulturní loukou (X5), pravidelně kosenou s náznaky přechodu k ovsíkovým loukám (T1.1). 
Mezi louku je vklíněna teplomilná mez, kde se již výrazně uplatňuje keřový porost (K4C a 
K3) a malopolšně acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1B). Lesní formaci tvoří 
mozaika bazofilních a acidofilních teplomilných doubrav (L6.4 a L6.5). Jedna z nejhezčích 
v doupovských horách. Kontakt mezi loukou a lesem je vymezen úzkým pruhem 
teplomilných lemů (T4.2). Severní část lokality tvoří rozoraná louka (X7), jejíž vegetaci lze 
považovat za ruderální. Na ní v horních partiích navazuje drobná plocha širokolistých (T3.4 
D) a úzkolistých (T3.3D) trávníků poměrně hezky zachovaná.  

 
 



 
Seznam nalezených taxonů: 

Acer campestre - javor  babyka 

Acinos arvensis subsp. arvensis - pamětník rolní pravý  

Adrosace elogata – pochybek prodloužený 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Druh v Dopuvských horách převážně se vyskytující se ve východní části. Osídluje např. i 
okraje silnic méně využívaných. V některých letech velmi početné populace a naopak 
v některých zcela chybí. 
 
Adonis aestivalis - hlaváček letní (ohníček letní, hlaváčkovec letní)  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Polní plevel, zde přítomen na okraji mraveniště v počtu 9 jedinců. V případě, že bude 
mraveniště nadále osídleno, lze předpokládat, že se zde udrží. 
 

Agrimonia eupatoria - řepík lékařský 

Agrostis canina - psineček psí 

Agrostis stolonifera - psineček výběžkatý  

Achillea millefolium - řebříček obecný  

Ajuga genevensis - zběhovec lesní  



Alchemilla vulgaris - kontryhel ostrolaločný (kontryhel obecný)  

Alisma plantago-aquatica - žabník jitrocelový 

Alopecurus aequalis - psárka plavá  

Alopecurus pratensis - psárka luční  

Androsace septentrionalis  - pochybek severní  

Anemone nemorosa - sasanka hajní 

Anthoxanthum odoratum - tomka vonná 

Anthriscus sylvestris - kerblík lesní  

Arabidopsis thaliana - huseníček rolní  

Arrhenatherum  elatius  - ovsík vyvýšený  

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý 

Avenula pratensis  - ovsíř luční 

Bidens tripartita - dvouzubec trojdílný  

Bistorta major  - rdesno hadí kořen (hadí kořen větší)  

Brachypodium pinnatum - válečka prapořitá 

Briza media - třeslice prostřední 

Bromus benekenii  - sveřep Benekenův (kostřavice Benekenova)  

Campanula glomerata subsp. glomerata – zvonek klubkatý pravý 
 
Velmi řídce přítomen v celém území Doupovských hor. Vyskytuje se však velmi vždy v málo 
početných populací, které velmi vzácně překračují více jak 10 rostlin. Patří jednoznačně ke 
vzácnějším druhům v celém území. Ve sledované lokalitě kolem 25 rostlin. 
 

Campanula patula - zvonek rozkladitý   

Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý  

Cardamine pratensis - řeřišnice luční  

Carex disticha  - ostřice dvouřadá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
V litorálu rybníka nad obcí Nová Ves, odhadem 30 m2.  
 

Carex otrubae  - ostřice Otrubova   



Carex praecox  - ostřice časná  

Centaurea jacea - chrpa luční (chrpina luční) 

Centaurea scabiosa  - chrpa čekánek (čekánek obecný)  

Cerastium arvense subsp. arvense - rožec rolní pravý  

Cichorium intybus - čekanka obecná  

Cirsium canum - pcháč šedý  

Cirsium eriophorum - pcháč bělohlavý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Několik desítek rostlin na lokalitě soustředěno především na opuštěné louce. Jinak hojně 
zastoupen po celém území Doupovských hor.  
 

Cirsium vulgare - pcháč obecný 

Convolvulus arvensis - svlačec rolní 

Crataegus laevigata - hloh obecný 

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 

Crepis biennis - škarda dvouletá 

Cruciata laevipes  - svízelka chlupatá (svízel křížatý) 

Cytisus nigricans - čilimník černající (čilimníkovec černající)  

Dactylis glomerata  - srha laločnatá (srha říznačka)  

Dactylis polygama  - srha hajní  

Deschampsia cespitosa  - metlice trsnatá 

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum - hvozdík kartouzek pravý  

Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý (“slzičky”) 

Dipsacus fullonum - štětka planá 

Dryopteris filix-mas - kapraď samec  

Echium vulgare - hadinec obecný 

Eleocharis palustris subsp. palustris - bahnička mokřadní pravá  

Elytrigia repens  - pýr plazivý 

Erophila verna - osívka jarní  



Euphorbia cyparissias  - pryšec chvojka 

Euphorbia waldsteinii - pryšec prutnatý  

Falcaria vulgaris  - srpek obecný  

Festuca ovina - kostřava ovčí 

Festuca pratensis - kostřava luční 

Festuca rubra subsp. rubra - kostřava červená pravá 

Festuca rupicola  - kostřava žlábkatá  

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 

Fragaria moschata - jahodník truskavec 

Fragaria vesca - jahodník obecný 

Fragaria viridis - jahodník trávnice 

Galium album  - svízel bílý  

Galium aparine - svízel přítula   

Galium boreale subsp. boreale - svízel severní pravý  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh, který doprovází obdobná stanoviště jako Serratula tinctoria, avšak je v celém území 
Doupovských hor nepochybně hojnější. 
 

Galium verum - svízel syřišťový  

Genista germanica - kručinka německá  

Geranium palustre - kakost bahenní 

Geranium pratense - kakost luční 

Hieracium lachenalii - jestřábník Lachenalův 

Hieracium murorum - jestřábník zední 

Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček 

Hieracium sabaudum - jestřábník savojský  

Hypericum perforatum - třezalka tečkovaná 

Inula conyzae - oman hnidák 

Juncus articulatus - sítina článkovaná  



Juncus acutiflorus – sítina ostrokvětá 
Kategorie ohrožení: C3 
 
5 rostlin v litorálu rybníka. Druh v Doupovských horách velmi vzácně se vyskytující. Na 
lokalitě není ohrožen. 
 

Juncus bufonius  - sítina žabí 

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá 

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý  

Koeleria macrantha - smělek štíhlý 

Lamium album - hluchavka bílá  

Lamium purpureum - hluchavka nachová 

Lathyrus pratensis - hrachor luční  

Lathyrus tuberosus - hrachor hlíznatý (hrachor ořeška) 

Lemna minor - okřehek menší 

Lemna trisulca – okřehek trojbrázdý 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Roztroušeně v litorálu rybníka, není zde však tak hojně zastoupen. 
 
Lilium martagon – lilie zlatohlavá 
Kategorie ohrožení: C4a, §3 
 
V letošním roce zaznamenáno 9 mohutných rostlin v širokolistých trávnících na okraji lesa. 
V Doupovských horách především součástí dubohabřin, vzácněji se vyskytuje v lučních 
porostech (zde obvykle v robustních jedincích).  
 

Lolium perenne - jílek vytrvalý 

Lotus corniculatus - štírovník růžkatý 

Luzula campestris - bika ladní 

Luzula luzuloides  - bika bělavá (bika hajní)  

Lychnis flos-cuculi  - kohoutek luční   

Lycopus europaeus  - karbinec evropský  

Lysimachia nummularia  - vrbina penízková 

Medicago lupulina - tolice dětelová 



Moehringia trinervia - mateřka trojžilná  

Myosotis arvensis  - pomněnka rolní  

Odontites vernus subsp. serotinus - zdravínek jarní pozdní  

Oenanthe aquatica  - halucha vodní (haluchovec vodní)  

Papaver rhoeas  - mák vlčí  

Persicaria amphibia  - rdesno obojživelné 

Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá 

Phleum pratense  - bojínek luční 

Picris hieracioides - hořčík jestřábníkovitý  

Pinus sylvestris - borovice lesní   

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý  

Poa nemoralis  - lipnice hajní  

Poa pratensis   - lipnice luční  

Potentilla argentea  - mochna stříbrná  

Potentilla reptans  - mochna plazivá  

Primula veris subsp. veris  - prvosenka jarní pravá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky rostlin v širokolistých trávnících. Populace není ohrožena, obecně druh v celém 
území Doupovských hor poměrně hojný. 
 

Prunella vulgaris - černohlávek obecný  

Prunus fruticosa  - třešeň křovitá  
Kategorie ohrožení: C2 t 
 
Více jak 100 m2 na mezi nad rybníkem s tendencí se dále rozšiřovat do sousedící louky. Druh 
v Doupovských horách velmi vzácně se vyskytující. Počet lokalit se pohybuje mezi 10 až 15, 
vždy se však jedná o maloplošné polykormy. Uvedená populace je plošně největší.   
 

Prunus spinosa - trnka obecná (trnka) 

Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá  

Quercus petraea  - dub zimní (drnák)  

Ranunculus acris - pryskyřník prudký  



Ranunculus bulbosus  - pryskyřník hlíznatý  

Ranunculus repens  - pryskyřník plazivý  

Ribes uva-crispa - srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka) 

Rhinanthus minor - kokrhel menší 

Rosa gallica - růže galská (růže keltská) 

Rosa dumalis - růže podhorská 

Rosa tomentosa - růže plstnatá 

Rosa canina - růže šípková  

Rubus idaeus - ostružiník maliník (maliník)  

Rumex acetosa  - šťovík kyselý (kyseláč luční)  

Rumex maritimus  - šťovík přímořský  

Sanguisorba minor  - krvavec menší  

Sanguisorba officinalis  - krvavec toten 

Sanicula europaea  - žindava evropská 

Scutellaria galericulata - šišák vroubkovaný 

Sedum sexangulare - rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý) 

Securigera varia - čičorka pestrá 

Serratula tinctoria  - srpice barvířská  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh indikující přechodné kolísání hladiny spodní vody.  Zde přítomen v bohatě květnatých 
teplomilných doubravách. Roztroušeně rozšířen po celém území Doupovských hor zpravidla 
na moliniových loukách. Na lokalitě více jak 50 rostlin. 
 
Schoenoplectus lacustris – skřípinec jezerní 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik metrů čtverečních v samotné vodní nádrži. V celém území Doupovských hor se 
vyskytuje cca na 20 lokalitách. 
 

Silene latifolia - silenka širolistá bílá (knotovka bílá) 

Silene nutans - silenka nicí  

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí 



Spirodela polyrhiza - závitka mnohokořenná  

Stachys palustris - čistec bahenní 

Taraxacum sect. Ruderalia - pampeliška  

Thlaspi arvense - penízek rolní  

Thlaspi caerulescens - penízek modravý 

Thymus pannonicus  - mateřídouška panonská  

Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá  

Tilia cordata  - lípa malolistá (lípa srdčitá)  

Trifolium alpestre - jetel alpínský 
 
Na vhodných stanovištích pravidelně vyskytující se druh jetele. V Doupovských horách není 
druh ohrožen. 
 

Trifolium arvense - jetel rolní  

Trifolium hybridum - jetel zvrhlý (jetelovec švédský)  

Trifolium medium - jetel prostřední  

Trifolium pratense - jetel luční  

Trifolium repens - jetel plazivý (jetelovec plazivý)  

Trifolium striatum – jetel žíhaný 
Kategorie ohrožení: C1 t 
 
Několik desítek rostlin v blízkosti malého skalního výchozu na konci meze nad rybníkem. 
Význačný taxon pro Doupovské hory. 
 

Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný 

Typha latifolia - orobinec širokolistý  

Utricularia australis  - bublinatka jižní  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Roztroušeně v litorálu rybníka. Přestože Květeně České republiky č. 6 není tento druh 
z Doupovských hor udáván, eviduji cca 20 lokalit. 
 
Valerianella locusta - kozlíček polníček 

Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý 

Veronica beccabunga - rozrazil potoční 



Veronica dillenii  - rozrazil Dilleniův  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh v Doupovských horách nepříliš hojně zastoupen. Vyskytuje se v kazech, narušených 
mělkých místech. Ochrana problematická. Populace o velikosti cca 1 m2. 
 

Veronica chamaedrys  - rozrazil rezekvítek  

Veronica scutellata - rozrazil štítkovitý  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Kolem 20 rostlin v litorálu rybníka. Velmi řídce roztroušen na vhodných stanovištích po 
celém území Doupovských hor.  Pokud nedojde k výrazné změně pobřežní zóny 
(vybagrování) není zde druh ohrožen. 
 

Vicia cracca - vikev ptačí 

Vicia hirsuta - vikev chlupatá  

Vicia sepium - vikev plotní 

Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá  

Vicia tetrasperma   - vikev čtyřsemenná  

Vicia sativa - vikev setá 

Viola arvensis  - violka rolní  

Viola reichenbachiana  - violka lesní  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  

 
Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 

  
Adonis aestivalis L. – hlaváček letní  C3 

Androsace elongata L. - pochybek prodloužený C3 

Campanula glomerata subsp. glomerata – zvonek klubkatý pravý 
Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) C4a 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. - pcháč bělohlavý  C3 

Galium boreale subsp. boreale – svízel severní pravý C4a 

Juncus acutiflorus Hoffm. - sítina ostrokvětá C3 

Lemna trisulca L. - okřehek trojbrázdý C3 

Lilium martagon L. – lilie zlatohlavá C4a, §3 

Primula veris subsp. veris  - prvosenka jarní pravá C4a 

Prunus fruticosa Pallas – třešeň křovitá C2 t 

Serratula tinctoria L. – srpice barvířská C4a 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – skřípinec jezerní C4a 

Trifolium alpestre L. - jetel alpínský   

Trifolium striatum L. - jetel žíhaný C1 t 

Utricularia australis R. Br. – bublinatka jižní C4a 

Veronica dillenii Crantz – rozrazil Dilleniův C4a 

Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý C4a 

  
 

 
Předmět ochrany: 



 
Na uvedené lokalitě jsou teplomilné doubravy resp. mozaika bazofilních a acidofilních 
teplomilných doubrav a dále teplomilná mez, kde se výrazně uplatňuje keřový porost třešně 
křovité (Prunus fruticosa). 
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 

Co se týče porostů teplomilných doubrav, navrhuji ponechat současný stav, tak je, neboť je 
plně vyhovující. Zároveň platí obecné zásady jako např. zabránit holesečné těžbě, neprovádět 
výsadbu smrkových porostů a jiných nepůvodních stromů, udržovat nízký stav zvěře. 
 
K dalšímu podpoření růstu třešně křovité (Prunus fruticosa) na lokalitě by bylo vhodné 
odstranit zbývající křoviny či jednotlivé stromy, především však zástupce, kteří se mohou 
s uvedenou třešní křížit. Samotná mez není příliš velká, takže náklady na odstranění 
nežádoucích keřů by byly minimální. Současná expanze na několika místech do pravidelně 
kosené kulturní louky třešni nevadí, spíše ji jenom brzdí v dalším šíření. 
 
 
 
 

Název lokality č. 4: 
 

V Jamách 
 
 

Katastrální území: 
 

Mašťov 
 
 

Popis lokality: 
 

Předmětem botanického průzkumu byla mozaika ovsíkových luk (T1.1), širokolistých 
trávníků (T3.4 D), místy výrazným přechodem ke keřovému biotopu (K3).  Lesní formace je 
zónována od údolních jasano-olšových luhů (L2.2), přes dubohabřiny (L3.1) až 
k teplomilným doubravám (L6.4), na některých místech s výrazným zastoupením kulturních 
lesů (X9A). Nejcennější část lokality je tvořena skalními útvary S1.2 a T3.4D (Radechovské 
skály), které hostí řadu významných stepních druhů. Ve spodní části těchto skal jsou 
náznakem čedičová pole (S2) s nepatrným přechodem k suťovým lesům (L4).  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam nalezených taxonů: 

Acer campestre - javor  babyka   

Acer platanoides - javor mléč  

Acer pseudoplatanus - javor klen  

Acinos arvensis subsp. arvensis - pamětník rolní pravý 

Achillea millefolium - řebříček obecný  

Achillea collina - řebříček chlumní  

Actaea spicata - samorostlík klasnatý  

Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha  

Agrimonia eupatoria - řepík lékařský 

Agrostis canina - psineček psí 

Agrostis capillaris - psineček obecný 

Agrostis vinealis - psineček tuhý 

Ajuga genevensis - zběhovec lesní  

Alliaria petiolata - česnáček lékařský  



Allium senescens subsp. montanum – česnek šerý horský 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh svým rozšířením především vázán na kaňonovité údolí Ohře v severní části 
Doupovských hor. V jižní části díky absenci vhodných lokalit prakticky chybí. Uvedená 
lokalita je izolovaná od souvislejšího rozšíření.  Přítomno více jak sto rostlin. 
 

Allium vineale - česnek viničný 

Alnus glutinosa - olše lepkavá 

Alyssum alyssoides - tařice kališní (tařinka kališní)  

Anagallis arvensis - drchnička rolní 

Anemone nemorosa - sasanka hajní  

Anthemis tinctoria - rmen barvířský  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Výskyt soustředěn na narušené či nezapojené výslunné trávníky, zde i v desítkách jedinců na 
prosluněných skalách. 
 
Anthericum liliago - bělozářka liliovitá stovky 
Kategorie ohrožení: C3, §3 
 
Početné zastoupení v celém území Radechovských skal. Populace odhad až několik set 
jedinců. V současnosti není ohrožena. V budoucnu maximálně ohrožení nevhodným 
zarůstáním. 
 
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Vykvétá o 3 až 4 týdny později než bělozářka liliovitá. Populace soustředěna ve spodních 
partiích skalních útvarů. Více jak 50 jedinců. Kříženec obou druhů nebyl zaznamenán. 
 

Anthoxanthum odoratum - tomka vonná 

Anthriscus sylvestris - kerblík lesní 

Arabis glabra - huseník lysý (strmobýl lysý) 

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý 

Arenaria serpyllifolia agg. - písečnice douškolistá  

Arrhenatherum  elatius - ovsík vyvýšený  

Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl  



Asarum europaeum  - kopytník evropský 

Asperula cynanchica - mařinka psí 

Asplenium septentrionale - sleziník severní 

Asplenium trichomanes - sleziník červený  

Astragalus glycyphyllos  - kozinec sladkolistý  

Astrantia major  - jarmanka větší   vzácně roztroušeně u potoka 

Athyrium filix-femina - papratka samičí  

Atriplex patula - lebeda rozkladitá 

Avenella flexuosa - metlička křivolaká 

Avenula pratensis  - ovsíř luční  

Avenula pubescens - ovsíř pýřitý 

Barbarea vulgaris - barborka obecná  

Betonica officinalis - bukvice lékařská  

Betula pendula  - bříza bělokorá (bříza bradavičnatá)  

Brachypodium pinnatum - válečka prapořitá  

Brachypodium sylvaticum  - válečka lesní 

Briza media - třeslice prostřední  

Bromus benekenii  - sveřep Benekenův (kostřavice Benekenova)  

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus - sveřep měkký pravý 

Bromus tectorum - sveřep střešní  (sveřepec střešní) 

Bupleurum falcatum - prorostlík srpovitý  

Calystegia sepium - opletník plotní 

Camelina microcarpa subsp. sylvestris - lnička drobnoplodá divoká  

Campanula patula - zvonek rozkladitý   

Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý  

Campanula rapunculoides - zvonek řepkovitý  

Campanula rotundifolia - zvonek okrouhlolistý  



Campanula trachelium - zvonek kopřivolistý 

Carduus acanthoides - bodlák obecný 

Carex contigua - ostřice klasnatá 

Carex humilis  - ostřice nízká  

Cardamine pratensis - řeřišnice luční 

Carlina vulgaris - pupava obecná  

Centaurea jacea - chrpa luční (chrpina luční)  

Centaurea scabiosa  - chrpa čekánek (čekánek obecný)  

Centaurea stoebe - chrpa latnatá (chrpa porýnská, čekanice porýnská)  

Cerastium arvense  subsp. arvense - rožec rolní pravý 

Chaerophyllum temulum - krabilice mámivá 

Circaea lutetiana - čarovník pařížský desítky rostlin u potoka 

Cirsium acaule  - pcháč bezlodyžný  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Jednotlivě na vrcholových plošinách skalních útvarů. Druh není bezprostředně ohrožen. 
 
Cirsium eriophorum - pcháč bělohlavý 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Na sledované lokalitě hojně na neobhospodařovaných loukách.  Samotné Doupovské hory 
tvoří jedno z významných center jeho rozšíření v rámci celé České republiky. Vzhledem 
k velkému počtu lokalit není zde druh ohrožen. 
 

Cirsium oleraceum  - pcháč zelinný  

Clinopodium vulgare - klinopád obecný  

Convallaria majalis - konvalinka vonná  

Cornus sanguinea - svída krvavá 

Corydalis cava - dymnivka dutá  

Corylus avellana - líska obecná  

Cotoneaster integerrimus  - skalník celokrajný  
Kategorie ohrožení: C4a 
 



Několik keřů na prosluněných skalních útvarech. I když je to teplomilný druh, 
v Doupovských horách vystupuje poměrně vysokých nadmořských výšek. Vyskytuje se na 
vhodných stanovištích po celém území s vyšší frekvencí ve východní části. 
 
Crataegus laevigata - hloh obecný 

Crataegus lindmanii – hloh lindmanii 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Několik stromů na několik desetiletí neobhospodařovaných a postupně křovinami 
zarůstajících loukách. V případě managementu navrhuji uvedené stromy na lokalitě ponechat. 
 

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 

Crataegus praemonticola - hloh křivokališný (hloh podhorský) 

Dactylis glomerata  - srha laločnatá (srha říznačka)  

Dactylis polygama  - srha hajní  

Daphne mezereum – lýkovec jedovatý 
 
Několik keříčků v dubohabřině nad potokem Dubá. Druh roztroušeně rozšířen na celém území 
Doupovských hor s výraznou převahou lokalit v dubohabřinách a květnatých bučinách. 
 
Descurainia sophia - úhorník mnohodílný 

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum - hvozdík kartouzek pravý 

 
Dianthus carthusianorum  subsp. latifolius - hvozdík kartouzek širolistý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Rostliny odpovídající této subspecii byly nalezeny na několika místech na Podbořansku. 
V Květeně České republiky č. 2 je výskyt udáván pouze z Moravy. Platnost k této subspecii 
bude nutné ověřit na větším množství vzorku a to i za předpokladu, že se podaří nalézt další 
lokality. 
 

Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý  

Dryopteris filix-mas - kapraď samec 

Echinochloa crus-galli - ježatka kuří noha  

Echinops sphaerocephalus - bělotrn kulatohlavý  

Echium vulgare - hadinec obecný  

Elymus caninus  - pýrovník psí  



Erophila verna - osívka jarní 

Eryngium campestre - máčka ladní  

Erysimum crepidifolium  - trýzel škardolistý  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh hojněji rozšířen na Kadaňsku, rozšíření postupně vyznívá na Mašťovsku. V jižní části 
území úplně chybí. Na lokalitě rozšířen v horních částech skalních útvarů. Počet odhaduji na 
více jak 100 jedinců. Speciální ochrana není nutná. 
 

Euphorbia cyparissias  - pryšec chvojka 

Euphorbia waldsteinii - pryšec prutnatý 

Falcaria vulgaris - srpek obecný 

Fallopia convolvulus - opletka obecná  

Festuca ovina - kostřava ovčí  

Festuca pratensis  - kostřava luční  

Festuca rubra - kostřava červená  

Festuca rupicola  - kostřava žlábkatá  

Festuca valesiaca - kostřava walliská  
 
Výskyt soustředěn v nejteplejších oblastech ve východní části Doupovských hor. Více jak 100 
trsů. Na lokalitě není momentálně ohrožen. 
 

Ficaria verna  subsp. bulbifera - orsej jarní hlíznatý  

Filago arvensis – bělolist rolní 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Ve sledovaném území druh rostoucí na mělkých kamenitých půdách, skalách či bývalých 
lomech na třetihorní vulkanity. Na lokalitě cca 30 rostlin. 
 

Fragaria moschata - jahodník truskavec 

Fragaria vesca - jahodník obecný 

Fragaria viridis - jahodník trávnice 

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý 

Fumaria officinalis subsp. officinalis - zemědým lékařský pravý 



Gagea pratensis - křivatec luční 

Galeobdolon luteum - pitulník žlutý  

Galeopsis agustifolia – konopice úzkolistá 
Kategorie ohrožení: C3 
 
V Doupovských horách se vyskytuje jako plevel především na okrajích kamenitých polí a 
dále na mělkých půdách skalních útvarů. Na lokalitě nalezeno cca 40 jedinců. 
 

Galeopsis pubescens - konopice pýřitá 

Galeopsis tetrahit - konopice polní 

Galinsoga quadriradiata  - pěťour srstnatý  

Galium aparine - svízel přítula   

Galium glaucum - svízel sivý 

Galium pumilum - svízel nízký  

Galium sylvaticum  - svízel lesní  

Geranium palustre - kakost bahenní 

Geranium pratense - kakost luční  

Geranium robertianum  - kakost smrdutý  

Geum urbanum - kuklík městský 

Gnaphalium sylvaticum - protěž lesní (protěženec lesní)  

Hepatica nobilis  - jaterník podléška   

Hieracium murorum  - jestřábník zední  

Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček 

Hieracium sabaudum - jestřábník savojský  

Hordelymus europaeus  - ječmenka evropská  

Hypericum perforatum - třezalka tečkovaná  

Chaerophyllum hirsutum - krabilice chlupatá  

Chaerophyllum temulum  - krabilice mámivá  

Chelidonium majus  - vlaštovičník větší  



Chondrilla juncea  - radyk prutnatý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Vyskytuje se na vhodných stanovištích ve východní části Doupovských hor. Na lokalitě 
několik desítek jedinců. 
 

Inula conyzae - oman hnidák 

Inula salicina subsp. salicina - oman vrbolistý pravý 

Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá 

Impatiens parviflora  - netýkavka malokvětá            do skal zasahuje minimálně 

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý 

Koeleria macrantha - smělek štíhlý 

Lactuca serriola - locika kompasová  

Lapsana communis  - kapustka obecná  

Larix decidua  - modřín opadavý  

Lathyrus nissolia – hrachor trávolistý 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Druh hojně přítomen v celém území. Vyhovují mu nezapojené trávníky např. typu ovsíkových 
luk.  Ve vojenském újezdu hojně proniká do narušených trávníků po přejezdu těžké pásové 
techniky. Na lokalitě několik set jedinců. Ve skalních útvarech nebyl přítomen. 
 

Lathyrus pratensis - hrachor luční 

Lathyrus vernus  - hrachor jarní (lecha jarní)  

Leontodon hispidus - máchelka srstnatá  

Lilium martagon - lilie zlatohlavá desítky 
Kategorie ohrožení: C4a, §3 
 
Výskyt lilie soustředěn v dubohabřině nad potokem Dubá. Populace čítá několik desítek 
rostlin. Nalezeny okusy jak listů, tak i květů chřestovníčka liliovitého. 
 

Linum catharticum - len počistivý 

Lolium multiflorum - jílek mnohokvětý 

Lolium perenne - jílek vytrvalý 



Lonicera xylosteum - zimolez obecný (zimolez pýřitý)  

Lotus corniculatus  - štírovník růžkatý 

Luzula campestris - bika ladní  

Luzula luzuloides  - bika bělavá (bika hajní)  

Lysimachia nummularia  - vrbina penízková 

Medicago lupulina - tolice dětelová  

Melampyrum arvense -  černýš rolní 
Kategorie ohrožení: C3 
 
V acidofilních teplomilných trávnících po celém území. Druh zde není bezprostředně 
ohrožen. 
 

Melampyrum nemorosum  -  černýš hajní  

Melica nutans  - strdivka nicí  

Melica transsilvanica - strdivka sedmihradská  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Stovky rostlin na stepních teráskách v jižní části Radechovských skal. Momentálně není 
ohrožen. Více lokalit je na obvodu ve východní části Doupovských hor. 
 

Milium effusum  - pšeníčko rozkladité 

Moehringia trinervia  - mateřka trojžilná  

Mycelis muralis  - mléčka zední  

Myosotis arvensis  - pomněnka rolní  

Myosotis palustris  - pomněnka bahenní  

Myosotis ramosissima - pomněnka chlumní 

Myosoton aquaticum  - křehkýš vodní  

Odontites vernus  - zdravínek jarní  

Oxalis acetosella  - šťavel kyselý 

Persicaria lapathifolia - rdesno blešník  

Petasites albus  - devětsil bílý  

Petrorhagia prolifera – hvozdíček prorostlý 



Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh v Doupovských horách doprovází především narušená výslunná místa v úzkolistých 
trávnících. Na Kadaňsku hojný i podél komunikací. Na Mašťovsku i na okrajích kamenitých 
polí. Na lokalitě přítomen na skalních teráskách v počtu kolem 100 jedinců. 
 

Phleum phleoides - bojínek tuhý 

Phleum pratense  - bojínek luční 

Picea abies - smrk ztepilý  

Pinus nigra  - borovice černá v zadní části 

Pinus sylvestris - borovice lesní   

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý  

Plantago major - jitrocel větší  

Plantago media  - jitrocel prostřední  

Poa annua  - lipnice roční  

Poa nemoralis - lipnice hajní  

Poa pratensis - lipnice luční 

Polygonatum odoratum - kokořík vonný 

Polypodium vulgare - osladič obecný  

Potentilla anserina - mochna husí  

Potentilla argentea - mochna stříbrná  

Potentilla reptans - mochna plazivá 

Potentilla tabernaemontani - mochna jarní 

Primula elatior  - prvosenka vyšší  

Primula verissubsp. veris  - prvosenka jarní pravá  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Hojně po celém území. Na sledovaném území několik set jedinců. 
 

Prunella vulgaris - černohlávek obecný  

Prunus avium  - třešeň ptačí (třešeň)  



Prunus padus - střemcha obecná  

Prunus spinosa  - trnka obecná (trnka) 

Pulmonaria obscura - plicník tmavý 

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica  - koniklec luční český  
Kategorie ohrožení: C2b, §2 
 
Roztroušeně ve vrchní části a na vrcholcích čedičových skal. Populace čítá více jak 100 trsů. 
Některé bohatě kvetoucí tvoří pojítko mezi lokalitami na Podbořansku a Mašťovsku. 
V současné době není ohrožena, pouze některé květy byly okousány spárkatou zvěří. 
 

Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá  

Pyrus pyraster - hrušeň polnička  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik stromečků na neobhospodařovaných loukách. 
 

Quercus petraea  - dub zimní (drnák)  

Quercus robur - dub letní (křemelák)  

Ranunculus acris - pryskyřník prudký 

Ranunculus auricomus - pryskyřník zlatožlutý  

Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý  

Ranunculus repens  - pryskyřník plazivý  

Ribes uva-crispa - srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka) 

Rhinanthus minor - kokrhel menší  

Rosa gallica - růže galská (růže keltská) 

Rosa dumalis - růže podhorská 

Rosa tomentosa - růže plstnatá 

Rosa canina - růže šípková 

Rosa jundzillii - růže Jundzillova 

Rumex acetosa  - šťovík kyselý (kyseláč luční)  

Rumex acetosella - šťovík menší (kyselka menší) 

Rumex obtusifolius - šťovík tupolistý  



Salvia pratensis  - šalvěj luční  

Sambucus nigra - bez černý  

Sanguisorba minor  - krvavec menší 

Sanicula europaea  - žindava evropská  

Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý 

Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý  

Scrophularia nodosa  - krtičník hlíznatý  

Securigera varia  - čičorka pestrá 

Sedum acre - rozchodník ostrý 

Sedum reflexum  - rozchodník skalní (panetřesk skalní) 

Sedum sexangulare - rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý)   

Senecio ovatus  - starček Fuchsův (starček vejčitý)  

Senecio viscosus - starček lepkavý  

Silene latifolia  - silenka širolistá bílá (knotovka bílá) 

Silene nutans - silenka nicí  

Silene viscosa - silenka lepkavá (knotovka lepkavá)  

Solanum dulcamara - lilek potměchuť   

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí  

Sorbus danubialis  - jeřáb dunajský  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Několik keřů soustředěných do J části lokality - skalních útvarů. Některé keře bohatě plodí.  
 

Stachys sylvatica - čistec lesní 

Stellaria alsine - ptačinec mokřadní  

Stellaria holostea  - ptačinec velkokvětý 

Stellaria media - ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný)  

Stipa pennata -  kavyl Ivanův  
Kategorie ohrožení: 3, §3 
 



Více jak 100 trsů ve střední a severní části. Pouze na vrcholových plošinách populace 
ohrožena postupným zarůstáním, nevhodnou výsadbou v budoucnu pro další zachování nutné 
otevřít těžbou vrcholové partie. 
 

Tanacetum vulgare  - vratič obecný 

Taraxacum sect. Ruderalia – pampeliška 

Thlaspi arvense - penízek rolní  

Thlaspi caerulescens - penízek modravý  

Thymus praecox subsp. praecox – mateřídouška časná pravá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh vázán především na úzkolisté xerotermní trávníky. V současné době není v celém území 
ohrožen, pro další zachování je vhodné zabránit případné sukcesy.  Na uvedené lokalitě se 
vyskytuje roztroušeně na skalních útvarech.  
 

Thymus pulegioides  - mateřídouška vejčitá 

Torilis japonica  - tořice japonská  

Trifolium alpestre  - jetel alpínský  
 
Druh v Doupovských horách není ohrožen, speciální ochrana není nutná. 
 

Tragopogon orientalis - kozí brada východní 

Trifolium arvense  - jetel rolní 

Trifolium aureum - jetel zlatý (dětel zlatý)  

Trifolium campestre - jetel ladní (dětel ladní) 

Trifolium hybridum  - jetel zvrhlý (jetelovec švédský) vzácně 

Trifolium medium - jetel prostřední 

Trifolium montanum  - jetel horský (jetelovec horský)  
 
V celém území Doupovských hor se jedná o výrazně vzácnější druh než např. Trifolium 
alpestre. I když v celém území eviduji desítky lokalit, populace na nich však nejsou příliš 
početné. V kontextu posledních cca posledních 20 let mně spíše připadá, že postupně mizí. 
 

Trifolium repens  - jetel plazivý (jetelovec plazivý) 

Ulmus laevis - jilm vaz  



Urtica dioica  - kopřiva dvoudomá 

Ventenata dubia  - ovsiřík štíhlý  
Kategorie ohrožení: C1t 
 
Druh převážně rostoucí ve východní části území Doupovských hor. Počet populace odhaduji 
na více jak 50 jedinců, možná je i početnější.  

Verbascum thapsus - divizna malokvětá 

Veronica arvensis - rozrazil rolní 

Veronica chamaedrys  - rozrazil rezekvítek  

Veronica officinalis  - rozrazil lékařský  

Veronica teucrium  - rozrazil ožankový  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh rostoucí roztroušeně po celém území Doupovských hor. V současné době není ohrožen, 
nicméně populace jsou většinou slabé. Na uvedené lokalitě zaznamenáno cca 15 rostlin. 
Speciální ochrana není nutná. 
 

Vicia cracca - vikev ptačí 

Vicia hirsuta  - vikev chlupatá  

Vicia pisiformis -  vikev hrachovitá 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Husté porosty vikve soustředěny na náhorní plošině skalních útvarů. Druh zde není 
bezprostředně ohrožen. V celých Doupovských horách je soustředěn v teplých oblastech na 
jejich obvodu. 
 

Vicia sepium  - vikev plotní 

Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá  

Vicia tetrasperma  - vikev čtyřsemenná  

Viola arvensis  - violka rolní 

Viola odorata - violka vonná 

Viola hirta - violka srstnatá 

Viola reichenbachiana  - violka lesní  

Viscum album subsp. austriacum – jmelí bílé borovicové 
Kategorie ohrožení: C4a 



 
Výskyt soustředěn převážně v jihovýchodní až východní části území Doupovských hor, kde je 
větší zastoupení borových porostů. Na lokalitě není druh ohrožen. 
 

  

   

  

  

  

 
 
 
 
Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  

 
Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 

  
Allium senescens L. subsp. montanum - česnek šerý horský C4a 

Anthemis tinctoria L. - rmen barvířský  C4a 

Anthericum liliago L. - bělozářka liliovitá  C3, §3 

Anthericum ramosum L. - bělozářka větevnatá  C4a 

Cirsium acaule Scop. - pcháč bezlodyžný  C4a 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. - pcháč bělohlavý  C3 

Cotoneaster integerrimus Med. - skalník celokrajný C4a 

Crataegus lindmanii - hloh lindmanii C4b 

Daphne mezereum L. - lýkovec jedovatý  

Dianthus carthusianorum L. subsp. latifolius - hvozdík kartouzek 
širolistý (nutno předat k revizi) 

C3 

Erysimum crepidifolium Rchb. – trýzel škardolistý C4a 

Festuca valesiaca Gaudin s.l. - kostřava walliská  

Filago arvensis - bělolist rolní C4a 

Galeopsis angustifolia - konopice úzkolistá C3 

Chondrilla juncea L. - radyk prutnatý C3 

Lathyrus nissolia L. - hrachor trávolistý C4b 

Lilium martagon L. – lilie zlatohlavá C4a, §3 

Melampyrum arvense L. - černýš rolní  C3 

Melica transsilvanica - strdivka sedmihradská C4a 

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood – hvozdíček 
prorostlý 

C4a 

Primula veris subsp. veris  - prvosenka jarní pravá C4a 

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický - koniklec 
luční český  

C2 b, §2 



Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf - hrušeň polnička  C4a 

Sorbus danubialis (Jávorka) Prodan – jeřáb dunajský C3 

Stipa pennata L. - kavyl Ivanův C3, §3 

Thymus praecox Opiz subsp. praecox - mateřídouška časná pravá C4a 

Trifolium alpestre L. - jetel alpínský   

Trifolium montanum - jetel horský 
Ventenata dubia  - ovsiřík štíhlý 

 
C1t 

Veronica teucrium L. – rozrazil ožankový C4a 

Vicia pisiformis - vikev hrachovitá C3 

Viscum album subsp. austriacum - jmelí bílé borovicové C4a 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Předmět ochrany: 
 

Z celé lokality navrhuji chránit pouze samotné skalní útvary (Radechovské skály) a jejich 
blízké okolí, které hostí velké množství ohrožených xerotermních druhů, především početnou 
populaci koniklece lučního českého(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářky liliovité 
(Anthericum liliago) a kavylu Ivanova (Stipa pennata). 
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 

Stanovit efektivní management těchto lokalit je velmi problematické, přesto navrhuji 
především: 
 - zabránit holesečné těžbě (v celém vymezeném území navržené rezervace či přírodní 
památky); 
 - zabránit mýcení přirozených porostů; 
- omezit resp. zastavit výsadbu smrkových monokultur a borovice lesní; 
 - obnovit porosty se zachováním přirozené dřevinné skladby; 
 - udržování nízkých stavů zvěře; 
 - provádět občasný management na nelesních plochách a tím částečně udržovat bezlesí, které 
zde bylo v minulosti hojněji rozšířeno; 
 - více prosvětlit vrcholové partie resp. náhorní plošiny a tím zejména podpořit růst stepních 
druhů. 
 
Ze zkoumaných lokalit se jedná o turisty nejhojněji navštěvované místo proto navrhuji před 
vstupem do chráněného území umístit informační cedule s pokyny, jak se má návštěvník 
v rezervaci chovat. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název lokality č. 5: 
 

Dobřenecký rybník 
 
 

Katastrální území: 
 

Dobřenec 
 
 

Popis lokality: 
 

Extenzivně využívaný vodní biotop (V1F) s velmi hezkou litorální zónou (M1.1, M1.7 a 
V1C). Na který navazují ve vyšších partiích obtížně průchodné křoviny (K3) v jižní části pak 
porosty Salix fragilis (L2.2). Na lokalitě se vyskytuje dlouhodobě kuňka obecná. Velmi 
významné je i zastoupení ohrožených rdestů v západní části vodní hladiny. Lokalita rovněž 
slouží jako zastávka migrujícího vodního ptactva. Pahorek nad rybníkem je tvořen křovinami 
zarůstajícími širokolistými trávníky (T3.4D a K3) s přechodem k biotopu X7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam nalezených taxonů: 

Acer pseudoplatanus  -  javor klen   

Aethusa cynapium  -   tetlucha kozí pysk  

Agrimonia eupatoria  -  řepík lékařský  

Agrostis canina - psineček psí 

Agrostis capillaris - psineček obecný 

Agrostis stolonifera - psineček výběžkatý  

Achillea millefolium -  řebříček obecný  

Alisma plantago-aquatica -  žabník jitrocelový  

Alliaria petiolata  -  česnáček lékařský  

Anthriscus sylvestris  -  kerblík lesní  

Arctium nemorosum   -  lopuch hajní  

Arrhenatherum  elatius  - ovsík vyvýšený  

Artemisia vulgaris  - pelyněk černobýl  

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý 

Atriplex patula - lebeda rozkladitá  

Atriplex sagittata  - lebeda lesklá  

Avenula pratensis - ovsíř luční  



Bidens tripartita - dvouzubec trojdílný  

Brachypodium pinnatum - válečka prapořitá  

Bromus hordeaceus  - sveřep měkký   

Butomus umbellatus – šmel okoličnatý 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik desítek rostlin v západní části litorálu Dobřeneckého rybníka.  V celé části 
Doupovských hor ne více jak 10 lokalit, jedná se tedy zde o poměrně vzácný druh. 
 

Campanula patula - zvonek rozkladitý   

Campanula rapunculoides - zvonek řepkovitý  

Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka  

Carex acutiformis  - ostřice ostrá (ostřice kalužní) 

Carex disticha – ostřice dvouřadá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Na některých místech v litorálu Dobřeneckého rybníka. Populaci celkově odhaduji na několik 
desítek metrů čtverečních. 
 
Carex riparia – ostřice pobřežní 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Na některých místech v litorálu Dobřeneckého rybníka. Několik desítek metrů čtverečních. 
 

Centaurea jacea - chrpa luční (chrpina luční)  

Cirsium acaule  - pcháč bezlodyžný  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh indikující zpravidla bývalé pastviny, na uvedené lokalitě v počtu kolem 30 jedinců. 
 

Cirsium arvense  - pcháč oset  

Clinopodium vulgare - klinopád obecný  

Convolvulus arvensis - svlačec rolní 

Cornus sanguinea - svída krvavá  

Crataegus laevigata - hloh obecný 

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 



Cruciata laevipes  - svízelka chlupatá (svízel křížatý)  

Cuscuta europaea - kokotice evropská  

Dactylis glomerata  - srha laločnatá (srha říznačka)  

Dactylis polygama  - srha hajní  

Deschampsia cespitosa  - metlice trsnatá 

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum - hvozdík kartouzek pravý 

Dipsacus fullonum - štětka planá  

Dryopteris filix-mas  - kapraď samec  

Echinochloa crus-galli   - ježatka kuří noha  

Echinops sphaerocephalus  - bělotrn kulatohlavý  

Echium vulgare - hadinec obecný  

Elymus caninus - pýrovník psí  

Elytrigia repens - pýr plazivý 

Epilobium angustifolium - vrbovka úzkolistá (vrbka úzkolistá) 

Epilobium hirsutum - vrbovka chlupatá 

Epilobium parviflorum - vrbovka malokvětá 

Epilobium tetragonum - vrbovka čtyřhranná  

Equisetum arvense - přeslička rolní  

Equisetum fluviatile - přeslička poříční  

Equisetum palustre  - přeslička bahenní  

Euphorbia cyparissias - pryšec chvojka  

Euphorbia helioscopia  - pryšec kolovratec  

Festuca ovina  - kostřava ovčí 

Festuca rubra subsp. rubra - kostřava červená pravá  

Festuca rupicola - kostřava žlábkatá 

Galeopsis tetrahit - konopice polní 

Galium album - svízel bílý  



Galium aparine - svízel přítula   

Galium verum  - svízel syřišťový  

Geranium palustre - kakost bahenní  

Geranium pratense  - kakost luční  

Geranium robertianum  - kakost smrdutý  

Geum urbanum  - kuklík městský  

Glyceria fluitans - zblochan vzplývavý 

Heracleum sphondylium - bolševník obecný  

Holcus mollis - medyněk měkký  

Hypericum perforatum  - třezalka tečkovaná  

Impatiens parviflora  - netýkavka malokvětá  

Iris pseudacorus  - kosatec žlutý  
 
Několik desítek rostlin v litorálu rybníka. Druh zde není ohrožen. Celkově se v Doupovských 
horách jedná o nepříliš hojný druh, eviduji kolem 15 lokalit. 
 

Juncus articulatus - sítina článkovaná 

Juncus bufonius  - sítina žabí 

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá 

Juncus inflexus - sítina sivá  

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý  

Koeleria macrantha  - smělek štíhlý  

Lamium maculatum  - hluchavka skvrnitá  

Lathyrus pratensis  - hrachor luční  

Lemna minor - okřehek menší  

Lemna trisulca- okřehek trojbrádý 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Rozvolněně mezi porostem Schoenoplectus lacustris, Carex riparia, Typha angustifolia a 
Phragmites australis. Populaci odhaduji na několik tisíc jedinců. 
 



Leontodon hispidus  - máchelka srstnatá  

Linaria vulgaris  - lnice květel   

Lotus corniculatus - štírovník růžkatý  

Lycopsis arvensis  - prlina rolní  

Lycopus europaeus  - karbinec evropský 

Lysimachia nummularia  - vrbina penízková  

Lysimachia vulgaris - vrbina obecná 

Lythrum salicaria - kyprej vrbice (kyprej obecný) 

Malva neglecta - sléz přehlížený 

Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý  

Medicago lupulina - tolice dětelová 

Mentha arvensis - máta rolní 

Mentha longifolia - máta dlouholistá 

Mentha x verticillata - máta přeslenitá  

Myosotis arvensis - pomněnka rolní  

Myosotis palustris - pomněnka bahenní  

Myosoton aquaticum - křehkýš vodní  

Odontites vernus  - zdravínek jarní  

Oenanthe aquatica  - halucha vodní (haluchovec vodní)  

Persicaria amphibia - rdesno obojživelné  

Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá  

Phleum phleoides  - bojínek tuhý  

Phleum pratense  - bojínek luční  

Phragmites australis  - rákos obecný 

Pimpinella major - bedrník větší  

Pimpinella saxifraga  - bedrník obecný  

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý  



Plantago major subsp. major - jitrocel větší pravý 

Plantago media - jitrocel prostřední  

Poa compressa - lipnice smáčknutá  

Poa nemoralis - lipnice hajní  

Poa palustris - lipnice bahenní  

Poa pratensis - lipnice luční  

Poa trivialis - lipnice obecná  

Polygala comosa - vítod chocholatý 

Polygonum aviculare - truskavec ptačí (rdesno ptačí)  

Populus tremula - topol osika (osika)  

Potamogeton alpinus – rdest alpský 
Kategorie ohrožení: C2b, §2, ČK 
 
Odhadem několik desítek metrů čtverečních v západní části Dobřeneckého rybníku. V celých 
Doupovských horách více jak 30 lokalit. 
 
Potamogeton lucens  - rdest světlý  
Kategorie ohrožení: C3  
 
Výskyt druhu je rozšířen především na volné ploše v západní části Dobřeneckého rybníka. 
V celém území Doupovských hor je cca 20 lokalit, z nich většina je vázána na teplejší oblasti 
ve východní části. Na uvedené lokalitě 10-ky m2. V blízkosti je rovněž velmi pěkná lokalita 
s bohatým výskytem Potamogeton lucens a Butomus umbellatus 500 m SSV od obce 
Chmelištná. Rovněž je zde pravidelně posledních cca 10 let slyšena Bombina bombina. 
 

Potamogeton pusillus - rdest maličký 

Potentilla argentea  - mochna stříbrná  

Potentilla tabernaemontani - mochna jarní 

Potentilla reptans  - mochna plazivá  

Prunella grandiflora  - černohlávek velkokvětý   
Kategorie ohrožení: C3 
 
Deset rostlin na malé vyvýšenině nad Dobřeneckým rybníkem. Druh zde není momentálně 
ohrožen, bez obhospodařování však v budoucnu zanikne díky expanzi dřevin. 
 

Prunus avium - třešeň ptačí (třešeň)  



Prunus spinosa  - trnka obecná (trnka)  

Pyrethrum corymbosum  - řimbaba chocholičnatá  

Pyrus pyraster - hrušeň polnička  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik malých stromků, díky absenci hospodaření na mnoha plochách se postupně šíří po 
celém území Doupovských hor.  
 

Ranunculus acris - pryskyřník prudký  

Ranunculus auricomus - pryskyřník zlatožlutý  

Ranunculus repens - pryskyřník plazivý  

Ranunculus sceleratus - pryskyřník lítý 

Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý  

Rhinanthus minor - kokrhel menší  

Ribes uva-crispa - srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka)  

Rorippa palustris - rukev bažinná  

Rosa gallica - růže galská (růže keltská) 

Rosa tomentosa - růže plstnatá 

Rosa canina - růže šípková 

Rubus idaeus - ostružiník maliník (maliník)  

Rubus sp. - ostružiník  

Rumex acetosa - šťovík kyselý (kyseláč luční)  

Rumex crispus - šťovík kadeřavý  

Rumex maritimus - šťovík přímořský  

Salix caprea  - vrba jíva   

Salix fragilis - vrba křehká  

Sambucus nigra  - bez černý  

Scabiosa ochroleuca  - hlaváč žlutavý  

Scrophularia nodosa  - krtičník hlíznatý  



Scutellaria galericulata - šišák vroubkovaný  

Securigera varia - čičorka pestrá  

Sherardia arvensis - bračka rolní  

Schoenoplectus lacustris  - skřípinec jezerní  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Velmi početná populace, v současné době bez ohrožení, litorálu rybníka. Jedna z největších 
populací v rámci Doupovských hor. 
 

Silene latifolia  - silenka širolistá bílá (knotovka bílá)  

Silene noctiflora - silenka noční (knotovka noční)  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik desítek rostlin a kraji pole s pšenicí. 
 

Silene vulgaris  - silenka nadmutá (měchýřnatka nadmutá)  

Solanum dulcamara - lilek potměchuť   

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí 

Spirodela polyrhiza - závitka mnohokořenná  

Stachys palustris - čistec bahenní  

Stachys sylvatica - čistec lesní  

Stellaria graminea - ptačinec trávovitý 

Stellaria media - ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný)  

Tanacetum vulgare - vratič obecný  

Taraxacum sect. Ruderalia - pampeliška   

Thlaspi arvense - penízek rolní  

Torilis japonica  - tořice japonská  

Trifolium alpestre - jetel alpínský 
 
Odkazuji na komentář k předchozím lokalitám. Zde velikost několik m2 na malé vyvýšenině 
nad Dobřeneckým rybníkem.  
 

Trifolium arvense - jetel rolní  



Trifolium campestre  - jetel ladní (dětel ladní)  

Trifolium dubium  - jetel pochybný (dětel pochybný)  

Trifolium hybridum  - jetel zvrhlý (jetelovec švédský)  

Trifolium medium  - jetel prostřední  

Trifolium repens  - jetel plazivý (jetelovec plazivý)  

Tripleurospermum inodorum  - heřmánkovec nevonný  

Trisetum flavescens  - trojštět  žlutavý  

Typha angustifolia  - orobinec úzkolistý  

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá  

Utricularia australis – bublinatka jižní 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Podobně jako Limna trisulca se především vyskytuje v litorálu rybníka mezi porostem 
Schoenoplectus lacustris, Carex riparia, Typha spp. a Phragmites australis. Populaci odhaduji 
na několik set jedinců. 
 
Valeriana officinalis  - kozlík lékařský  
 
Několik desítek rostlin v litorálu rybníka. Druh zde není ohrožen. V celých Doupovských 
horách několik set lokalit. 
 

Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý 

Veronica beccabunga - rozrazil potoční 

Veronica chamaedrys  - rozrazil rezekvítek  

Veronica teucrium  - rozrazil ožankový  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky rostlin na malé vyvýšenině nad Dobřeneckým rybníkem. V celých Doupovských 
horách na příhodných stanovištích roztroušeně rozšířen, populace však nejsou příliš početné. 
 

Vicia hirsuta - vikev chlupatá 

Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá  

Vicia tetrasperma   - vikev čtyřsemenná  

Viola arvensis  - violka rolní 



  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  

 
Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 

  
Carex riparia Curtis – ostřice pobřežní C4a 
Butomus umbellatus L. – šmel okoličnatý C4a 
Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) C4a 
Cirsium acaule Scop. - pcháč bezlodyžný  C4a 
Iris pseudacorus L. – kosatec žlutý  
Lemna trisulca L. - okřehek trojbrázdý C3 
Potamogeton alpinus Balb. - rdest alpský (rdest červenavý) C2 b, §2, ČK 
Potamogeton lucens L. – rdest světlý C3 
Prunella grandiflora (L.) Scholler – černohlávek velkokvětý C3 
Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf - hrušeň polnička  C4a 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – skřípinec jezerní C4a 
Silene noctiflora L. - silenka noční (knotovka noční) C4a 
Trifolium alpestre L. - jetel alpínský   
Utricularia australis R. Br. – bublinatka jižní C4a 
Valeriana officinaliss.l. – kozlík lékařský  
Veronica teucrium L. – rozrazil ožankový C4a 
  

 
 

Předmět ochrany: 
 

Jedná se o poměrně velkou vodní nádrž, která slouží k chovu ryb. Z botanického hlediska je 
zde velmi hezky vyvinutá litorální zóna, která slouží jako dokonalý kryt pro vodní ptactvo. Z 
hlediska ochrany je zde důležitý pravidelný výskyt kuňky obecné (Bombina bombina).  
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 



Pokud by péče měla být zaměřena na ochranu kuňky, je nutné v tomto případě skloubit 
obhospodařování rybníků s ekologickými nároky kuněk. Je nutné zjistit, jaká je zde rybí 
obsádka. Většina chovaných ryb nějakým způsobem škodí, jak vajíčkům, tak vlastním 
pulcům. Výhodou této lokality je, že je zde významná plocha vodní vegetace, kam většina ryb 
neproniká.  
 
 
 
 

 

 

 

Název lokality č. 6: 
 

stepní kopečky za Dobřeneckým rybníkem 
 
 

Katastrální území: 
 

Dobřenec 
 
 

Popis lokality: 
 

Západně od Dobřeneckého rybníka se nachází dva stepní pahorky. V minulosti se jednalo 
patrně o pastviny či extenzivně využívané louky. V současnosti teplomilné acidofilní trávníky 
(T3.5B), místy s přechodem do úzkolistých (T3.3D) a širokolitých trávníků (T3.4D), trpí 
výraznou expanzí křovin, které místy již tvoří souvislé porosty, které lze hodnotit biotopem 
K3. V západní části obou dvou stepních pahorků jsou již lesní formace, z nichž jižně položený 
lze zařadit do dubohabřin (L3.1). V severní části je umělá výsadba Larix decidua formace 
X9A. Lokality jsou ovlivněny kontaktem s polem, kde místy přesahuje použití herbicidních 
přípravků přímo do lokality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam nalezených taxonů: 

Acer campestre - javor  babyka   

Agrimonia eupatoria -  řepík lékařský  

Agrimonia eupatoria - řepík lékařský  

Agrostis capillaris - psineček obecný  

Achillea millefolium - řebříček obecný  

Ajuga genevensis - zběhovec lesní  

Alliaria petiolata  - česnáček lékařský  

Alopecurus pratensis -  psárka luční 

Anagallis arvensis - drchnička rolní  

Anthriscus sylvestris  - kerblík lesní 

Apera spica-venti - chundelka metlice  

Arabidopsis thaliana  - huseníček rolní  

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý 

Arenaria serpyllifolia agg. - písečnice douškolistá 

Arrhenatherum  elatius  - ovsík vyvýšený  

Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl  

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý  



Atriplex sagittata  - lebeda lesklá 

Avena sativa - oves setý 

Avenula pratensis - ovsíř luční  

Avenula pubescens (Huds.) - ovsíř pýřitý  

Brachypodium pinnatum - válečka prapořitá 

Bromus tectorum - sveřep střešní (sveřepec střešní) 

Bryonia alba - posed bílý  

Campanula glomerata subsp. glomerata - zvonek klubkatý pravý 
 
Velmi vzácně, nalezeno pouze 6 rostlin. V dalším komentáři odkazuji na předchozí lokality.
  
Campanula patula - zvonek rozkladitý   

Campanulapersiciofolia – zvonek broskvolistý 

Campanula rotundifolia -  zvonek okrouhlolistý 

Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka 

Carduus acanthoides - bodlák obecný  

Centaurea jacea - chrpa luční (chrpina luční)  

Centaurea scabiosa - chrpa čekánek (čekánek obecný) 

Cerastium arvense  subsp. arvense - rožec rolní pravý 

Chaerophyllum temulum - krabilice mámivá 

Chenopodium albums.l.- merlík bílý 

Chenopodium glaucum - merlík sivý 

Chenopodium hybridum - merlík zvrhlý 

Cirsium arvense  - pcháč oset  

Cirsium acaule – pcháč bezlodyžný 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Zhruba 15 rostlin dohromady na obou skalkách.  Druh není bezprostředně ohrožen, i když 
většina lokalit trpí expanzí křovin. 
 

Cirsium oleraceum - pcháč zelinný  



Cirsium vulgare - pcháč obecný  

Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Zhruba 35 rostlin soustředěných na plochy, které netrpí ještě náletem dřevin. Druh 
v Doupovských horách poměrně hojný. 
 
 
Convolvulus arvensis - svlačec rolní 

Consolida regalis - ostrožka stračka 

Conyza canadensis - turanka kanadská 

 
Cotoneaster integerrimus- skalník celokrajný 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
5 keřů v podrostu modřínu, keře zastíněny. Druh v Doupovských horách roztroušeně rozšířen 
po celém území. Populace však nejsou příliš početné. 
 
Crataegus laevigata - hloh obecný 

 
Crataegus lindmanii - hloh lindmanii 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Při ničení náletu křovin navrhuji ponechat na stanovišti (3 keře – na jižním pahorku 2, 
severním 1). 
 

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 

Cynoglossum officinale - užanka lékařská  

Dactylis glomerata  - srha laločnatá (srha říznačka) 

Dactylis polygama  - srha hajní  

Daucus carota - mrkev obecná  

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum - hvozdík kartouzek pravý  

Dryopteris filix-mas  - kapraď samec 

Echinochloa crus-galli - ježatka kuří noha  

Echium vulgare  - hadinec obecný  

Elymus caninus  - pýrovník psí  



Elytrigia repens - pýr plazivý 

Epilobium montanum - vrbovka horská 

Erophila verna - osívka jarní 

Euphorbia cyparissias  - pryšec chvojka 

Falcaria vulgaris  - srpek obecný 

Fallopia convolvulus - opletka obecná  

Festuca ovina  - kostřava ovčí  

Festuca rupicola  - kostřava žlábkatá  

Fragaria vesca - jahodník obecný 

Fragaria viridis - jahodník trávnice 

Fraxinus excelsior  - jasan ztepilý  

Galium aparine - svízel přítula   

Galium verum - svízel syřišťový  

Geum urbanum - kuklík městský  

Hieracium murorum  - jestřábník zední  

Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček  

Hypericum perforatum  - třezalka tečkovaná  

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý  

 

Koeleria macrantha - smělek štíhlý 

Lamium album - hluchavka bílá 

Lamium maculatum - hluchavka skvrnitá  

Lapsana communis - kapustka obecná  

Larix decidua  - modřín opadavý  

Lathyrus nissolia – hrachor trávolistý 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Komentář viz. předchozí lokality.  
 



Lathyrus pratensis  - hrachor luční  

Leontodon hispidus - máchelka srstnatá  

Linaria vulgaris  - lnice květel   

Linum catharticum - len počistivý  

Lotus corniculatus - štírovník růžkatý  

Lychnis viscaria - smolnička obecná   

Malus domestica  - jabloň domácí  

Medicago lupulina - tolice dětelová  

Melampyrum arvense  - černýš rolní  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Více jak 100 rostlin roztroušeně po obou pahorcích, ochrana druhu souvisí s managementem 
u teplomilných druhů.  
 

Moehringia trinervia - mateřka trojžilná  

Myosotis arvensis  - pomněnka rolní  

Myosotis sylvatica - pomněnka lesní  

Odontites vernus subsp. serotinus - zdravínek jarní pozdní 

Phleum phleoides - bojínek tuhý  

Pimpinella saxifraga - bedrník obecný  

Plantago lanceolata  - jitrocel kopinatý  

Plantago media - jitrocel prostřední  

Poa compressa - lipnice smáčknutá  

Poa nemoralis  - lipnice hajní  

Poa pratensis - lipnice luční  

Polygalacomosa  - vítod chocholatý  

Potentilla argentea - mochna stříbrná  

Potentilla reptans  - mochna plazivá 

Potentilla tabernaemontani - mochna jarní 



Primula veris subsp. veris - prvosenka jarní pravá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Zhruba 25 rostlin především v dubohabřině v jižně položeném stepním kopečku.  
 

Prunus avium - třešeň ptačí (třešeň)  

Prunus spinosa - trnka obecná (trnka)  

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica –koniklec luční český 
Kategorie ohrožení: C2 b, §2 
 
Více jak 30 trsů na stepních trávnících, na obou kopcích dohromady. Populace trpí expanzí 
křovin. Prozatím není tak výrazné, proto je vhodné provádět management křovin.  
 

Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá  

Pyrus pyraster - hrušeň polnička   
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Zde odkazuji na komentáře z předchozích lokalit. 
 

Quercus petraea - dub zimní (drnák) 

Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý  

Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý  

Rhinanthus minor - kokrhel menší  

Ribes uva-crispa - srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka) 

Rosa canina - růže šípková 

Rosa dumalis - růže podhorská 

Rosa gallica - růže galská (růže keltská) 

Rosa tomentosa - růže plstnatá  

Rubus idaeus - ostružiník maliník (maliník) 

Sambucus nigra  - bez černý 

Sanguisorba minor  - krvavec menší  

Scabiosa ochroleuca - hlaváč žlutavý  

Securigera varia - čičorka pestrá  



Senecio ovatus  -  starček Fuchsův (starček vejčitý) 

Setaria pumila - bér sivý  

Silene latifolia  - silenka širolistá bílá (knotovka bílá) 

Silene nutans - silenka nicí 

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí  

Stellaria holostea - ptačinec velkokvětý  

Stellaria media - ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný) 

Tanacetum vulgare  - vratič obecný 

Taraxacum sect. Ruderalia - pampeliška  

Thlaspi arvense  - penízek rolní  

Thymus praecox subsp. praecox – mateřídouška časná pravá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik m2 na obnažených nezarostlých suchých acidofilních trávnících. Pro další zachování 
doporučuji občasný management. 
 

Thymus pulegioides  - mateřídouška vejčitá 

Torilis japonica  - tořice japonská  

Trifolium alpestre  - jetel alpínský  
 
Zde odkazuji na komentáře z předchozích lokalit. Populace čítá cca 4 m2. 
 

Trifolium arvense - jetel rolní  

Trifolium campestre  - jetel ladní (dětel ladní)  

Trifolium medium - jetel prostřední  

Trifolium pratense - jetel luční  

Trifolium repens - jetel plazivý (jetelovec plazivý)  

Tripleurospermum inodorum - heřmánkovec nevonný  

Trisetum flavescens - trojštět  žlutavý 

Triticum aestivum - pšenice setá  

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá  



Veronica arvensis - rozrazil rolní  

Veronica chamaedrys  - rozrazil rezekvítek  

Veronica prostata – rozrazil rozprostřený 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Druh vykvétající časně zjara, za vhodných klimatických podmínek vykvétají některé rostliny i 
na podzim. V Doupovských horách více než 50 lokalit. Trpí zde uzavíráním porostu a expanzí 
dřevin. Nutné odkřovit. 
 
Veronica teucrium - rozrazil ožankový  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Zhruba desítky rostlin na obou pahorcích. Dále odkazuji na komentář z předchozích lokalit. 
 

Vicia cracca - vikev ptačí 

Vicia hirsuta  - vikev chlupatá 

Vicia sativa - vikev setá 

Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá  

Vicia tetrasperma  - vikev čtyřsemenná  

Viola arvensis  - violka rolní 

Viola odorata - violka vonná  

Viola reichenbachiana  - violka lesní  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  
 

Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 
  
Campanula glomerata subsp. glomerata – zvonek klubkatý pravý  

Cirsium acaule Scop. - pcháč bezlodyžný  C4a 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. - pcháč bělohlavý  C3 
Cotoneaster integerrimus Med. - skalník celokrajný C4a 
Crataegus lindmanii - hloh lindmanii C4b 
Lathyrus nissolia L. - hrachor trávolistý C4b 
Melampyrum arvense L. - černýš rolní  C3 
Primula veris subsp. veris  - prvosenka jarní pravá C4a 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický - koniklec 
luční český  

C2 b, §2 

Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf - hrušeň polnička  C4a 
Thymus praecox Opiz subsp. praecox - mateřídouška časná pravá C4a 
Trifolium alpestre L. - jetel alpínský   
Veronica prostrata L. - rozrazil rozprostřený C4a 
Veronica teucrium L. – rozrazil ožankový C4a 
  

 
 

Předmět ochrany: 
 

Předmětem ochrany jsou stepní trávníky obklopené v jednotlivých polích s výskytem 
koniklece lučního (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica)a dalšími ohroženými taxony. 
Uvedené lokality výrazně zvyšují diverzifikaci této části intenzivně využívané zemědělské 
krajiny, proto jakákoliv jejich ochrana je velmi žádoucí.  
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 



V minulosti uvedené čedičové výchozy sloužily jako pastviny. V současnosti je zde však 
pastva nereálná, neboť jednotlivé ostrůvky stepní vegetace jsou uzavřeny jednotlivými poli. 
Z těchto důvodů se navrhuje po odstranění náletů dřevin lokality nejméně jedenkrát za dva 
roky pokosit křovinořezem. Populaci koniklece lze rovněž podpořit vyhrabáváním stařiny 
v brzkých jarních měsících. Vzhledem k tomu, že se jedná o maloplošné území a větší část 
ploch netrpí tak intenzivním náletem křovin, je management reálný. Lokalita má při 
obhospodařování velký potenciál. 
 
Poznámky: 

Poměrně zachovaná stepní vegetace v intenzivně využívané zemědělské krajině. 
 
 
 
 

Název lokality č. 7: 
 

rybník Velký Rohozec 
 
 

Katastrální území: 
 

Podbořanský Rohozec a Nepomyšl 
 
 

Popis lokality: 
 

Lokalita je v severní části tvořena dubohabřinami (L3.1), které přechází v nepříliš 
reprezentativní tužebníková lada (T1.6). Ta byla v minulosti narušena orbou X7 (více jak 5 let 
zarostlé myslivecké políčko). Tužebníková lada pak dále přechází dlouhodobě v zarůstající 
rybníček (M1.1 a V1F), které je významně zazemněn, což vyhovuje velké populaci kuňky 
obecké, která je zde pravidelně přítomna. Směrem na jih proti výpusti rybníka Velký Rohozec 
jsou lesní prosty tvořeny jasanovo-olšovými luhy (L2.2). Nachází se zde již prakticky 
zazemněný rybníček s popadanými kmeny Salix fragilis. Samotný Rohozecký rybník 
v minulosti sloužil jako významná plocha pro migrující vodní ptactvo s výraznou litorální 
zónou. Před cca 5 lety byl vypuštěn a značně odbahněn. Z těchto důvodů se litorální zóna 
pohybuje zhruba o šířce 1-10 (vzácně) metrů (M1.1 a M1.7). Ve východní a jihovýchodní 
části navazují na litorální zónu jednotvárné porosty olšin (L2.2). Po obvodu rybníka je i hustá 
síť odvodňovacích kanálů. Jejichž břehová zona je tvořena především stromy Alnus glutinosa 
a Salix fragilis. V severní části pak lokalita přecházela přes řepkové pole na vrch Kamenný 
Chlum. Přes Kamenný Chlum vede elektrovod, pod jehož vedením jsou v širším časovém 
horizontu odstraňovány keřové formace (K3). Vrchol, na kterém stojí jeden ze sloupů je 
tvořen zarostou loukou, kde výrazně rovněž expandují křoviny (Crataegus sp., Prunus 
spinosa, Rosa sp.). Kolem sloupu je rozvolněně rozšířen koniklec luční Pulsattilla pratensis. 
Jedná se o bývalé ovsíkové louky (T1.1) s přechodem k acidofilním teplomilným trávníkům 



T3.5) a úzkolistým trávníkům (T3.3D). Na hrázi Velkého Rohozského rybníka mohutné staré 
duby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam nalezených taxonů: 

Acer campestre - javor  babyka   

Acer platanoides - javor mléč  

Acer pseudoplatanus - javor klen   

Acorus calamus – puškvorec obecný 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Do 10 m2 v odvodňovacích kanálech podél rybníka Velký Rohozec, v Doupovských horách 
20 lokalit.  
 

Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha  

Agrimonia eupatoria - řepík lékařský  

Agrostis canina - psineček psí 

Agrostis capillaris - psineček obecný 

Agrostis stolonifera - psineček výběžkatý  

Agrostis capillaris  - psineček obecný 

Achillea collina - řebříček chlumní 

Achillea millefolium - řebříček obecný  

Alisma plantago-aquatica - žabník jitrocelový 

Allium vineale - česnek viničný 



Alnus glutinosa - olše lepkavá  

Alopecurus pratensis  - psárka luční 

Amaranthus albus - laskavec bílý 

Anagallis arvensis - drchnička rolní  

Anemone nemorosa - sasanka hajní 

Angelica sylvestris  - děhel lesní 

Anthoxanthum odoratum - tomka vonná  

Anthriscus sylvestris  -  kerblík lesní  

Anthyllis vulneraria  - úročník bolhoj  

Arrhenatherum  elatius - ovsík vyvýšený  

Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl  

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý 

Atriplex patula - lebeda rozkladitá  

Avenula pratensis -  ovsíř luční 

Ballota nigra - měrnice černá  

Bidens tripartita - dvouzubec trojdílný 

Barbarea vulgaris - barborka obecná 

Brachypodium pinnatum - válečka prapořitá 

Bromus benekenii  - sveřep Benekenův (kostřavice Benekenova) 

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus - sveřep měkký pravý 

Bromus tectorum - sveřep střešní (sveřepec střešní) 

Calamagrostis epigejos - třtina křovištní  

Caltha palustris subsp. palustris - blatouch bahenní pravý 

Calystegia sepium - opletník plotní  

Campanula patula - zvonek rozkladitý   

Campanula rapunculoides - zvonek řepkovitý  

Campanula rotundifolia - zvonek okrouhlolistý 



Cardamine pratensis - řeřišnice luční  

Carduus acanthoides - bodlák obecný 

Carex appropinquata  - ostřice odchylná  
Kategorie ohrožení: C3 
 
1 trs v přívodném kanálu k hornímu zarůstajícímu rybníku. Druh zde není ohrožen.  
V Doupovských horách je však víc lokalit s výrazně vyšším zastoupením uvedeného druhu. 
 
 
Carex disticha - ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Dohromady desítky m2 na vhodných lokalitách kolem rybníka Velký Rohozec i rybníku 
severně od něj.   
 

Carex hirta - ostřice srstnatá 

Carex nigra - ostřice obecná  

Carex ovalis  - ostřice zaječí (tuřice zaječí)  

Carex praecox  - ostřice časná (tuřice časná) 

  

Carex riparia  - ostřice pobřežní 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky m2 v litorálu rybníka Velký Rohozec. Populace byla v minulosti podstatně větší, 
avšak díky vybagrování bylo zachováno pouze nepatrné množství.  Z dlouhodobého časového 
horizontu lze předpokládat další rozšíření. 
 
Carex rostrata - ostřice zobánkatá  

Carex vesicaria  - ostřice měchýřkatá 

Centaurea jacea - chrpa luční (chrpina luční)  

Cerastium arvense  subsp. arvense - rožec rolní pravý  

Cichorium intybus - čekanka obecná i bílá forma 

Cirsium arvense - pcháč oset  

Cirsium eriophorum - pcháč bělohlavý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Desítky rostlin soustředěny především na vrcholech Kamenného Chlumu. 
 



Clinopodium vulgare - klinopád obecný  

Conium maculatum - bolehlav plamatý 

Conyza canadensis - turanka kanadská   

Cornus sanguinea - svída krvavá  

Corylus avellana - líska obecná  

Crataegus laevigata - hloh obecný 

Crataegus lindmanii  -  hloh lindmanii 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Jednotlivě na Kamenném Chlumu. 
 

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 

Crataegus praemonticola - hloh křivokališný (hloh podhorský) 

Crepis biennis - škarda dvouletá 

Cruciata laevipes  - svízelka chlupatá (svízel křížatý)  

Dactylis glomerata - srha laločnatá (srha říznačka)  

Dactylis polygama - srha hajní  

Daucus carota - mrkev obecná 

Deschampsia cespitosa  - metlice trsnatá 

Descurainia sophia - úhorník mnohodílný  

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum - hvozdík kartouzek pravý 

Dipsacus fullonum - štětka planá 

Dryopteris filix-mas - kapraď samec 

Echinochloa crus-galli - ježatka kuří noha  

Echinops sphaerocephalus - bělotrn kulatohlavý  

Echium vulgare - hadinec obecný 

Eleocharis palustris subsp. palustris - bahnička mokřadní pravá  

Elytrigia repens - pýr plazivý 

Epilobium angustifolium - vrbovka úzkolistá (vrbka úzkolistá) 



Epilobium hirsutum - vrbovka chlupatá 

Epilobium parviflorum - vrbovka malokvětá 

Epilobium tetragonum - vrbovka čtyřhranná 

Equisetum arvense - přeslička rolní  

Equisetum fluviatile - přeslička poříční  

Equisetum palustre - přeslička bahenní 

Erophila verna - osívka jarní 

Eryngium campestre - máčka ladní  

Euonymus europaea - brslen evropský  

Euphorbia cyparissias -  pryšec chvojka 

Euphorbia waldsteinii - pryšec prutnatý 

Falcaria vulgaris - srpek obecný  

Fallopia convolvulus - opletka obecná 

Festuca ovina  - kostřava ovčí  

Festuca pratensis - kostřava luční  

Filipendula ulmaria  -  tužebník jilmový 

Fragaria moschata - jahodník truskavec 

Fragaria vesca - jahodník obecný 

Fragaria viridis - jahodník trávnice 

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý  

Gagea pratensis - křivatec luční 

Galium album - svízel bílý  

Galium aparine - svízel přítula   

Galium odoratum  - svízel vonný (mařinka vonná)  

Galium palustre  - svízel bahenní  

Galium verum  - svízel syřišťový 

Geranium columbinum - kakost holubičí  



Geranium palustre - kakost bahenní  

Geranium pratense  - kakost luční 

Geranium robertianum  - kakost smrdutý 

Geum urbanum - kuklík městský 

Gnaphalium sylvaticum - protěž lesní (protěženec lesní)  

Hordelymus europaeus - ječmenka evropská  

Hypericum perforatum  - třezalka tečkovaná  

Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá 

Impatiens parviflora - netýkavka malokvětá 
 
Iris pseudacorus – kosatec žlutý 
 
Několik málo rostlin (do 10) v jihovýchodní části lokality. 
 

Juncus articulatus - sítina článkovaná 

Juncus bufonius  - sítina žabí 

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá 

Juncus inflexus - sítina sivá  

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý 

Koeleria macrantha - smělek štíhlý 

Lamium album - hluchavka bílá  

Lamium purpureum - hluchavka nachová 

Lapsana communis - kapustka obecná  

Lathyrus nissolia  - hrachor trávolistý  
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Stovky rostlin soustředěny především na Kamenném Chlumu.  S dalším komentářem viz. 
předchozí lokality. 
 

Lathyrus pratensis - hrachor luční 

Lemna minor - okřehek menší 

Lemna trisulca - okřehek trojbrázdý  



Kategorie ohrožení: C3 
 
Stovky rostlin v litorálech obou rybníků.  
 

Lolium perenne - jílek vytrvalý  

Lotus corniculatus - štírovník růžkatý  

Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá (vlčí bob mnoholistý)  

Lycopus europaeus - karbinec evropský  

Lysimachia vulgaris - vrbina obecná 

Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý 

Matricaria recutita - heřmánek pravý 

Medicago lupulina - tolice dětelová  

Mentha arvensis - máta rolní 

Mentha longifolia - máta dlouholistá 

Mentha x verticillata - máta přeslenitá 

Milium effusum - pšeníčko rozkladité 

Moehringia trinervia - mateřka trojžilná 

Molinia arundinacea - bezkolenec rákosovitý  

Mycelis muralis - mléčka zední  

Myosotis palustris - pomněnka bahenní  

Myosotis ramosissima - pomněnka chlumní 

Myosoton aquaticum - křehkýš vodní  

Odontites vernus subsp. serotinus - zdravínek jarní pozdní 

Oenanthe aquatica - halucha vodní (haluchovec vodní)  

Origanum vulgare - dobromysl obecná  

Persicaria amphibia - rdesno obojživelné 

Persicaria hydropiper - rdesno peprník 

Persicaria lapathifolia - rdesno blešník  



Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá  

Phleum phleoides  - bojínek tuhý  

Phleum pratense - bojínek luční  

Picea abies - smrk ztepilý  

Pimpinella saxifraga -  bedrník obecný  

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý 

Plantago major subsp. major - jitrocel větší pravý 

Plantago media - jitrocel prostřední 

Poa annua - lipnice roční 

Poa nemoralis  - lipnice hajní  

Poa palustris  - lipnice bahenní  

Poa pratensis - lipnice luční  

Populus tremula - topol osika (osika)  

Potentilla anserina - mochna husí  

Potentilla argentea - mochna stříbrná  

Potentilla reptans  - mochna plazivá  

Primula veris subsp. veris - prvosenka jarní pravá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik desítek rostlin především ve vyšších partiích podél potoka pod náhonem Velkého 
Rohozského rybníka. V Doupovských horách poměrně rozšířena. 
 

Prunus avium - třešeň ptačí (třešeň)  

Prunus domestica - slivoň švestka (švestka)  

Prunus spinosa - trnka obecná (trnka) 

Pulmonaria obscura - plicník tmavý  

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica–koniklec luční český 
Kategorie ohrožení: C2, §2 
 
Několik desítek trsů v blízkosti elektrovodu na Kamenném Chlumu. Celé území na 
Kamenném Chlumu ve vrcholových částech postupně zarůstá křovinami. Management zde 



zajišťují občasně energetici, kteří odstraňují pod vedením nálety keřů a stromů. Děje se tak 
nepravidelně. 
 
Pyrus pyraster  - hrušeň polnička   
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Roztroušeně na Kamenném chlumu. S dalším komentářem odkazuji na předchozí lokality. 
 

Quercus petraea - dub zimní (drnák) 

Quercus robur  - dub letní (křemelák)  

Ranunculus acris - pryskyřník prudký  

Ranunculus auricomus - pryskyřník zlatožlutý  

Ranunculus repens - pryskyřník plazivý  

Ranunculus sceleratus - pryskyřník lítý 

Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý  

Rhinanthus minor - kokrhel menší  

Ribes uva-crispa  - srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka)  

Rosa canina - růže šípková 

Rosa dumalis - růže podhorská 

Rosa gallica - růže galská (růže keltská) 

Rosa jundzillii - růže Jundzillova 

Rosa tomentosa - růže plstnatá  

Rubus sp. - ostružiník  

Rumex acetosa - šťovík kyselý (kyseláč luční)  

Rumex acetosella subsp. acetosella - šťovík menší pravý 

Rumex crispus - šťovík kadeřavý 

Rumex obtusifolius - šťovík tupolistý 

Salix caprea - vrba jíva  

Salix cinerea - vrba popelavá  

Salix fragilis  - vrba křehká  



Sambucus nigra  - bez černý 

Sanicula europaea  - žindava evropská  

Scabiosa ochroleuca -   hlaváč žlutavý  

Scleranthus annuus - chmerek roční  

Scirpus sylvaticus - skřípina lesní  

Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý  

Scutellaria galericulata - šišák vroubkovaný  

Securigera varia - čičorka pestrá  

Senecio jacobaea - starček přímětník  

Senecio ovatus  - starček Fuchsův (starček vejčitý)  

Schoenoplectus lacustris - skřípinec jezerní  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky m2 (do 30-ti m2) na obou rybnících. Populace nejsou ohroženy. V budoucnu 
předpokládám další rozvoj.  
 

Silene latifolia - silenka širolistá bílá (knotovka bílá) 

Silene nutans - silenka nicí 

Solanum dulcamara - lilek potměchuť   

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí  

Spirodela polyrhiza - závitka mnohokořenná 

Stachys palustris - čistec bahenní  

Stellaria graminea - ptačinec trávovitý  

Stellaria media - ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný) 

Symphytum officinale - kostival lékařský  

Tanacetum vulgare - vratič obecný  

Taraxacum sect. Ruderalia - pampeliška  

Thymus praecox subsp. praecox – mateřídouška časná pravá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik m2 na vrcholu Kamenného Chlumu, několik metrů od elektrovodu. 



 

Thymus pulegioides  - mateřídouška vejčitá  

Torilis japonica  - tořice japonská 

Tragopogon orientalis - kozí brada východní  

Trifolium alpestre – jetel alpíský 
 
Vzácně na Kamenném chlumu. 
 

Trifolium arvense - jetel rolní 

Trifolium aureum - jetel zlatý (dětel zlatý)  

Trifolium hybridum - jetel zvrhlý (jetelovec švédský)  

Trifolium medium - jetel prostřední  

Trifolium pratense - jetel luční  

Trifolium repens - jetel plazivý (jetelovec plazivý)  

Trifolium striatum - jetel žíhaný na cestě 
Kategorie ohrožení: C1 t 
 
1 m2 na Kamenném Chlumu. Dále odkazuji na komentáře v předchozích lokalitách.  
 

Tripleurospermum inodorum  - heřmánkovec nevonný  

Trisetum flavescens - trojštět  žlutavý  

Tussilago farfara - podběl lékařský 

Typha latifolia - orobinec širokolistý  

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá  

Utricularia australis – bublinatka jižní 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Stovky plovoucích rostlin v litorálu rybníka Velký Rohozec. Desítky rostlin na horním 
rybníku.  
 

Verbascum thapsus - divizna malokvětá 

Veronica arvensis  - rozrazil rolní  



Veronica beccabunga - rozrazil potoční  

Veronica chamaedrys - rozrazil rezekvítek 

Vicia cracca - vikev ptačí  

Vicia hirsuta - vikev chlupatá  

Vicia sepium - vikev plotní  

Vicia tetrasperma  - vikev čtyřsemenná  

Viola arvensis  - violka rolní 

Viola hirta - violka srstnatá 

Vicia villosa - vikev huňatá  

Viola reichenbachiana  - violka lesní  

Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  
 

Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 
  
Acorus calamus L. – puškvorec obecný  
Carex appropinquata Schum. – ostřice odchylná (tuřice odchylná) C3 
Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá (tuřice dvouřadá) C4a 
Carex riparia Curtis – ostřice pobřežní C4a 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. - pcháč bělohlavý  C3 
Crataegus lindmanii - hloh lindmanii C4b 
Iris pseudacorus L. – kosatec žlutý  
Lathyrus nissolia L. - hrachor trávolistý C4b 
Lemna trisulca L. - okřehek trojbrázdý C3 
Primula veris subsp. veris  - prvosenka jarní pravá C4a 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický - koniklec 
luční český  

C2 b, §2 

Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf - hrušeň polnička  C4a 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla – skřípinec jezerní C4a 
Thymus praecox Opiz subsp. praecox - mateřídouška časná pravá C4a 
Trifolium alpestre L. - jetel alpínský   
Trifolium striatum L. - jetel žíhaný C1 t 
Utricularia australis R. Br. – bublinatka jižní C4a 
  

 
 

Předmět ochrany: 
 



Předmětem ochrany zde může být populace koniklece lučního českého(Pulsatilla pratensis 
subsp. bohemica) roztroušeně vyskytujícího se kolem stožáru vysokého napětí na Kamenném 
chlumu a spolu s jetelem žíhaným (Trifolium striatum) a dále rybníček s kuňkou 
ohnivou(Bombina bombina).  
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 

Jedná se o maloplošné území, které dříve sloužilo bezpochyby jako pastvina. Vzhledem 
k tomu, že do stanoviště pronikají některé keře, navrhuje se jako asanační opatření odstranit 
dřeviny a nahromaděnou biomasu trav a bylin, otevřít meziprostory uvnitř porostu a zvýšit 
početnost populací konkurenčně slabých druhů. Jako regulační management se navrhuje 
pravidelná seč jedenkrát za dva roky (červenec-srpen), kterou je možné za vhodných 
okolností nahradit extenzivní pastvou. 
 
Z malého rybníčku by bylo žádoucí odstranit spadlé kmeny vrb, nově upravit odvod vody 
z rybníka a víceméně ponechat ve stávajícím stavu. 
 
  

Název lokality č. 8: 
 

trávníky mezi Ořkovem a Vrbičkou 
 
 

Katastrální území: 
 

Vrbi čka a Dětaň 
 
 

Popis lokality: 
 

Lokalitu tvoří předválečné pastviny (T1.3), které byly v důsledku změny způsobu chovu 
dobytka (omezení pastvy na úkor ustájení) postupně opuštěny. Nyní jsou na některých částech 
silně zarostlé (K3). Část sledovaného území byla v letošním roce ohrazena pro pastvu 
dobytka, což lez hodnotit za velmi pozitivní krok. Pokud se s nájemce či vlastníkem pozemků 
podaří dojednat obdobný způsob hospodaření i pro ostatní část pastvin je reálný předpoklad, 
že z dlouhodobého hlediska bude základní management na lokalitě zajištěn. Dále je lokalita 
tvořena jasanovo-olšovýmu luhy (L2.2), které lemují  Vrbičský potok. V uvedeném biotopu je 
umístěn rybníček (V1F), který díky výraznému zastínění Alnus glutinosa a Salix fragilis je 
prakticky bez vodních makrofyt. Na mělčích místech expandují porosty rákosin (M1.1). 
Lokalita je rovněž tvořena pěknými suťovými lesy (L4), místy se starými porosty Tilia 
cordata, samotnými skalními útvary (S1.2) a na ně navazujícími suťovými poli (S2). Tato 
část je rovněž velmi pěkná i s ohledem na velké množství mrtvého dřeva, které se zde nachází 
a které je významných prvkem pro vývoj fytofágních brouků v uvedené oblasti. Velmi pěkná 
je prozatím nezarostlá stepní stráň, která je tvořena mozaikou biotopů (T3.3D, T3.4D a T3.5). 
Z přírodního hlediska jsou dále pěkné extenzivně využívané sady (X13), u kterých byl 



v některých případech odstraněn nálet křovin zejména druhů Rosa sp. a Crataegus sp.Pestrost 
tohoto území doplňuje přírodní napajedlo (V1F) pro divokou zvěř. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam nalezených taxonů: 

Acer campestre - javor  babyka   

Acer platanoides - javor mléč  

Acer pseudoplatanus - javor klen  

Achillea millefolium - řebříček obecný  

Achillea collina - řebříček chlumní  

Actaea spicata - samorostlík klasnatý 

Acinos arvensis subsp. arvensis - pamětník rolní pravý  

Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha  

Agrimonia eupatoria - řepík lékařský  

Agrostis canina - psineček psí 

Agrostis capillaris - psineček obecný 

Agrostis stolonifera - psineček výběžkatý 

Agrostis vinealis - psineček tuhý  

Ajuga genevensis - zběhovec lesní 

Alchemilla vulgaris - kontryhel ostrolaločný (kontryhel obecný)   



Alliaria petiolata - česnáček lékařský  

Alnus glutinosa - olše lepkavá 

Allium vineale - česnek viničný 

Alopecurus aequalis - psárka plavá  

Alopecurus pratensis - psárka luční  

Alyssum alyssoides  - tařice kališní (tařinka kališní) 

Anagallis arvensis - drchnička rolní  

Androsace elongata –  pochybek prodloužený 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Několik desítek rostlin vyskytujících se zpravidla na narušených místech. Výskyt zde není 
momentálně ohrožen. V celých Doupovských horách jsou lokality převážně soustředěny ve 
východní části území. 
 

Anemone nemorosa - sasanka hajní 

Anthemis tinctoria- rmen barvířský  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Zhruba 50 rostlin na narušených místech stepního trávníku. V Doupovských horách rozšířen 
roztroušeně, upřednostňuje sekundárně narušená, jižně exponovaná místa (např. podél cest, 
výstupů skalních útvarů).  
 
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Populaci na dané lokalitě odhaduji na více jak 200 jedinců. Momentálně není bezprostředně 
ohrožená. 
 

Anthoxanthum odoratum - tomka vonná 

Anthriscus sylvestris - kerblík lesní  

Aquilegia vulgaris - orlíček obecný  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Cca 10 rostlin v zarostlé mezi s výrazným náznakem přechodu k dubohabřinám. Výskyt není 
bezprostředně ohrožen. Druh je řídce rozšířen po celé části Doupovských hor. 
 

Arabidopsis thaliana - huseníček rolní 

Arabis glabra - huseník lysý (strmobýl lysý) 



Arenaria serpyllifolia agg. - písečnice douškolistá  

Arctium nemorosum  - lopuch hajní  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Do 10 rostlin (v nivě Vrbičského potoka). V celých Doupovských horách spíše lokality 
soustředěny podél hranic. 
 

Arctium tomentosum - lopuch plstnatý 

Arrhenatherum  elatius  - ovsík vyvýšený  

Artemisia vulgaris - pelyněk černobýl 

Asperula cynanchica - mařinka psí 

Asplenium viride – sleziník zelený 
Kategorie ohrožení: C3 
 
5 rostlin na čedičových útvarech. V celých Doupovských horách jsou prozatím 2 lokality. 
 

Astragalus glycyphyllos - kozinec sladkolistý  

Athyrium filix-femina  - papratka samičí  

Atriplex patula - lebeda rozkladitá 

Avenella flexuosa - metlička křivolaká 

Avenula pratensis  - ovsíř luční  

Avenula pubescens  - ovsíř pýřitý 

Barbarea vulgaris - barborka obecná 

Batrachium circinatum – lakušník okrouhlý 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Kolem 5 m2 v malém přehrazeném rybníčku v blízkosti prameniště. Populace bohatě kvetla. 
 

Bidens tripartita - dvouzubec trojdílný  

Brachypodium pinnatum  - válečka prapořitá 

Brachypodium sylvaticum  - válečka lesní 

Briza media - třeslice prostřední  

Bromus benekenii  - sveřep Benekenův (kostřavice Benekenova)  



Bromus erectus - sveřep vzpřímený (kostřavice vzpřímená) 

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus - sveřep měkký pravý 

Bromus tectorum - sveřep střešní  (sveřepec střešní) 

Bryonia alba - posed bílý 

Calamagrostis epigejos - třtina křovištní  

Caltha palustris - blatouch bahenní   

Calystegia sepium  - opletník plotní 

Camelina microcarpa subsp. sylvestris - lnička drobnoplodá divoká  

Campanula gentilis – zvonek jemný 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Kolem 15 rostlin v horních patií čedičových skal. V Doupovských horách se jedná o velmi 
vzácný taxon, možná je i přehlížen. 
 

Campanula patula - zvonek rozkladitý   

Campanula persicifolia - zvonek broskvolistý  

Campanula rapunculoides - zvonek řepkovitý  

Campanula rotundifolia - zvonek okrouhlolistý 

Carduus acanthoides - bodlák obecný 

Carex contigua - ostřice klasnatá 

Carex hirta - ostřice srstnatá  

Carex nigra - ostřice obecná  

Carex praecox  - ostřice časná (tuřice časná) 

Carlina acaulis subsp. acaulis – pupava bezlodyžná pravá 
 
Velmi vzácně nalezeno 7 rostlin. V celých Doupovských horách se jedná pouze o ojedinělé 
nálezy. 
 
Caucalis platycarpos subsp. platycarpos – dejvorec velkoplodý pravý 
Kategorie ohrožení: C2b 
 
V Doupovských horách se jedná o vzácný plevel, jehož výskyt je soustředěn především 
v okolí Buškovic. Zde přežívá na nezapojených místech ve stepních trávnících. Odhad 
populace je cca 30 jedinců.  
 



Centaurea jacea  - chrpa luční (chrpina luční) 

Centaurea scabiosa  - chrpa čekánek (čekánek obecný)  

Centaurea stoebe - chrpa latnatá (chrpa porýnská, čekanice porýnská) 

Cerastium arvense subsp. arvense - rožec rolní pravý 

Chaerophyllum temulum  -  krabilice mámivá  

Chenopodium albums.l.- merlík bílý 

Chenopodium glaucum - merlík sivý 

Chenopodium hybridum - merlík zvrhlý 

Chenopodium polyspermum - merlík mnohosemenný 

Chondrilla juncea  - radyk prutnatý  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Kolem 60 rostlin ve vrcholové partii stepních trávníků. Výskyt zde není ohrožen. 
 

Cichorium intybus - čekanka obecná  

Cirsium acaule - pcháč bezlodyžný  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky rostlin na svazích bývalých pastvin, v současné době zde není ohrožen. 
 

Cirsium arvense  - pcháč oset  

Cirsium eriophorum - pcháč bělohlavý 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Stovky rostlin na příhodných místech, zejména pak v extenzivně využívaných sadech.  
Populace není momentálně ohrožena. 
 

Cirsium oleraceum - pcháč zelinný  

Cirsium palustre - pcháč bahenní 

Cirsium vulgare - pcháč obecný  

Clinopodium vulgare -  klinopád obecný  

Cornus sanguinea - svída krvavá  

Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný 



Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik keřů na skalních útvarech. 
 

Convolvulus arvensis - svlačec rolní 

Cornus sanguinea - svída krvavá 

Corylus avellana - líska obecná  

Crataegus laevigata - hloh obecný 

Crataegus lindmanii – hloh lindmanii 
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Kolem 10 keřů roztroušeně po celé lokalitě. V případě managementu navrhuji ponechat na 
lokalitě. 
 

Crataegus monogyna - hloh jednosemenný 

Crataegus praemonticola - hloh křivokališný (hloh podhorský) 

Crepis biennis - škarda dvouletá 

Cuscuta epithymum - kokotice povázka 

Cuscuta europaea - kokotice evropská 

Cynoglossum officinale - užanka lékařská  

Cynosurus cristatus  - poháňka hřebenitá 

Cytisus nigricans - čilimník černající (čilimníkovec černající)  

Dactylis glomerata  - srha laločnatá (srha říznačka)  

Dactylis polygama - srha hajní  

Daphne mezereum  - lýkovec jedovatý 
 
Do 10 keřů v zarůstající mezi, která přechází v sukcesi k dubohabřinám. Druh zde 
momentálně není ohrožen. Výskyt v celých Doupovských horách je soustředěn převážně do 
květnatých bučin a dubohabřin.   
 

Daucus carota  - mrkev obecná  

Deschampsia cespitosa  - metlice trsnatá 

Descurainia sophia - úhorník mnohodílný 



Dianthus armeria - hvozdík svazčitý 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky rostlin soustředěné především do bývalých ovocných sadů na lokalitě. V celých 
Doupovských horách více jak 20 lokalit, populace jsou však málo početné, velmi zřídka 
přesahují více jak 10 jedinců. 
 

Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum - hvozdík kartouzek pravý  

Dianthus deltoides  - hvozdík kropenatý (“slzičky”)  

Digitalis grandiflora - náprstník velkokvětý 

Dipsacus fullonum - štětka planá 

Dryopteris filix-mas - kapraď samec 

Echium vulgare - hadinec obecný  

Elymus caninus  - pýrovník psí  

Elytrigia repens - pýr plazivý 

Epilobium angustifolium - vrbovka úzkolistá (vrbka úzkolistá) 

Epilobium hirsutum - vrbovka chlupatá 

Epilobium montanum - vrbovka horská 

Epilobium parviflorum - vrbovka malokvětá 

Epilobium tetragonum - vrbovka čtyřhranná  

Equisetum arvense  - přeslička rolní 

Equisetum palustre - přeslička bahenní 

Erophila verna - osívka jarní 

Eryngium campestre - máčka ladní 

Euonymus europaea - brslen evropský 

Euphorbia cyparissias - pryšec chvojka  

Euphorbia waldsteinii - pryšec prutnatý 

Euphrasia stricta - světlík tuhý 

Falcaria vulgaris - srpek obecný 

Fallopia convolvulus - opletka obecná  



Festuca ovina  - kostřava ovčí  

Festuca rupicola - kostřava žlábkatá  

Filago arvensis – bělolist rolní 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky rostlin na skalních útvarech. Druh zde není ohrožen. 
 

Filipendula ulmaria - tužebník jilmový  

Fragaria moschata - jahodník truskavec  

Fragaria vesca - jahodník obecný  

Fragaria viridis - jahodník trávnice  

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý  

Gagea villosa – křivatec rolní 
Kategorie ohrožení: C2b 
 
V minulosti hojný plevel, v současné době silně na ústupu. V celých Doupovských horách je 
druh nyní soustředěn v narušených stepních trávnicích, lokality jsou převážně koncentrovány 
ve východní části. 
 
Galeopsis angustifolia – konopice úzkolistá 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Desítky rostlin na čedičových sesuvech. Druh není momentálně ohrožen. 
 

Gagea pratensis - křivatec luční 

Galeopsis pubescens - konopice pýřitá 

Galeopsis tetrahit - konopice polní 

Galium album - svízel bílý  

Galium aparine  - svízel přítula   

Galium palustre  - svízel bahenní 

Galium pumilum - svízel nízký 

Galium rotundifolium - svízel okrouhlolistý 

Galium verum  - svízel syřišťový 

Galium x pomeranicum – svízel pomořanský  



Gentianopsis ciliata - hořec brvitý (trli čník brvitý)  na cestě k jezírku 1 ex. 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Řídce rozšířen po celé lokalitě, celkově odhaduji populaci kolem sta jedinců. Populace trpí 
zarůstáním, pro další zachování je nutné lokalitu přepásat či sekat ve vhodném termínu. 
V celých Doupovských horách. Maximálně do 10 lokalit. 
 

Geranium pratense - kakost luční 

Geranium robertianum  - kakost smrdutý  

Geum urbanum - kuklík městský  

Glyceria fluitans - zblochan vzplývavý 

Gnaphalium sylvaticum - protěž lesní (protěženec lesní)  

Hedera helix -  břečťan popínavý 

Hepatica nobilis - jaterník podléška  populace s bělavými skvrnami na listech. 

Heracleum sphondylium - bolševník obecný 

Hieracium lachenalii - jestřábník Lachenalův  

Hieracium murorum - jestřábník zední  

Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček 

Hieracium sabaudum - jestřábník savojský  

Hordelymus europaeus - ječmenka evropská  

Hypericum hirsutum - třezalka chlupatá  

Hypericum perforatum  - třezalka tečkovaná 

Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá 

Impatiens parviflora - netýkavka malokvětá  

Inula conyzae - oman hnidák 

Inula salicina subsp. salicina - oman vrbolistý pravý 

Juglans regia  - ořešák královský 

Juncus articulatus - sítina článkovaná 

Juncus bufonius  - sítina žabí 

Juncus conglomeratus - sítina klubkatá 



Juncus inflexus - sítina sivá  

Juniperus communis  - jalovec obecný  
Kategorie ohrožení: C3 
Velice perspektivní populace roztroušená po celém území uvedené lokality různého stáří (od 
malých mladých keříčků až po více jak 70leté mohutné keře). Některé keře velmi vydatně 
plodí. Pro další rozvoj je nutné především odstranit nálet keřů rodu Rosa a Crataegus. 
Pravidelnou pastvou se naruší místy hustě zapojené drny a zároveň tím vzniknou příhodné 
plochy pro vyklíčení nových keřů. 
 

Knautia arvensis subsp. arvensis - chrastavec rolní pravý 

Koeleria macrantha - smělek štíhlý 

Lactuca serriola - locika kompasová 

Lamium album - hluchavka bílá  

Lamium purpureum - hluchavka nachová 

Lapsana communis - kapustka obecná  

Larix decidua - modřín opadavý  

Lathyrus nissolia - hrachor trávolistý  
Kategorie ohrožení: C4b 
 
Hojně v bývalých sadech a pastvinách po celé lokalitě. Další komentář viz. předchozí lokality. 
 

Lathyrus pratensis - hrachor luční  

Lemna minor - okřehek menší  

Leontodon hispidus - máchelka srstnatá  

Leucanthemum vulgare  - kopretina bílá   

Linum catharticum - len počistivý 

Lolium multiflorum - jílek mnohokvětý 

Lolium perenne - jílek vytrvalý 

Lonicera xylosteum - zimolez obecný (zimolez pýřitý)  

Lotus corniculatus - štírovník růžkatý  

Lupinus polyphyllus - lupina mnoholistá  (vlčí bob mnoholistý) v horní části louky, i 
nahoře vzadu 



Luzula campestris - bika ladní  

Lycopus europaeus - karbinec evropský  

Lysimachia nummularia - vrbina penízková  

Lysimachia vulgaris - vrbina obecná 

Malus domestica  - jabloň domácí 

Matricaria discoidea - heřmánek terčovitý  

Medicago lupulina - tolice dětelová  

Medicago minima – tolice nejmenší 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Desítky rostlin na nezapojených místech v jižně orientované stepní stráni. Druh zde není 
momentálně ohrožen. Většina lokalit je soustředěna na obvodu Doupovských hor ve východní 
části území. 
 
Melampyrum arvense – černýš rolní 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Na sledované lokalitě více než 100 jedinců. S dalším komentářem odkazuji na předchozí 
lokality. 
 
Melica transsilvanica – strdivka sedmihradská 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Stovky rostlin na stepní stráni. Druh zde není ohrožen. Většina lokalit soustředěna do teplých 
oblastí ve východní části Doupovských hor.  
 

Melilotus albus - komonice bílá 

Melilotus officinalis - komonice lékařská 

Mentha arvensis - máta rolní 

Mentha longifolia - máta dlouholistá 

Mentha x verticillata - máta přeslenitá 

Mercurialis perennis - bažanka vytrvalá  

Milium effusum - pšeníčko rozkladité 

Moehringia trinervia - mateřka trojžilná  

Mycelis muralis - mléčka zední  



Myosotis arvensis  - pomněnka rolní  

Myosotis palustriss.l. - pomněnka bahenní 

Myosotis ramosissima - pomněnka chlumní  

Myosotis sylvatica - pomněnka lesní 

Myosoton aquaticum  - křehkýš vodní  

Odontites vernus subsp. serotinus - zdravínek jarní pozdní  

Origanum vulgare - dobromysl obecná  

Persicaria hydropiper - rdesno peprník 

Phleum phleoides - bojínek tuhý  

Phleum pratense - bojínek luční  

Phragmites australis - rákos obecný  

Picea abies - smrk ztepilý 

Pimpinella major - bedrník větší  

Pimpinella saxifraga - bedrník obecný  

Pinus sylvestris - borovice lesní  se jmelím 

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý  

Plantago major - jitrocel větší  

Plantago media - jitrocel prostřední  

Poa annua - lipnice roční  

Poa compressa - lipnice smáčknutá 

Poa nemoralis  - lipnice hajní  

Poa palustris - lipnice bahenní  

Poa pratensis  - lipnice luční  

Polygala comosa - vítod chocholatý 

Populus tremula - topol osika (osika)  

Potentilla anserina - mochna husí 

Potentilla argentea  - mochna stříbrná  



Potentilla heptaphylla - mochna sedmilistá  

Potentilla reptans - mochna plazivá  

Potentilla tabernaemontani - mochna jarní  

Primula verissubsp. veris  - prvosenka jarní pravá  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Hojně po celé lokalitě. Druh není v celém území ohrožen. 
 
Prunella laciniata - černohlávek dřípený  
Kategorie ohrožení: C3 
 
Přestože je lokalita poměrně známa a dá se říci, že i často navštěvovaná, podařilo se v tomto 
roce nezávisle najít tento zajímavý druh na dvou mikrolokalitách v rámci této velké lokality.  
Jedná se o významný nález, neboť tento taxon není v JV části Doupovských hor znám. 
Populace čítá více jak 50 jedinců. Lze předpokládat, že bude nalezen i na jiných místech 
v rámci této lokality. 
 

Prunella vulgaris - černohlávek obecný  

Prunus avium - třešeň ptačí  

Prunus domestica - slivoň švestka (švestka)  

Prunus spinosa - trnka obecná (trnka)  

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica – koniklec luční český 
Kategorie ohrožení: C2b, §2 
3 trsy na zhruba 10 neobhospodařované louce. Pro další zachování je nutné lokalitu 
pravidelně přepásat či ve vhodném termínu kosit. 
 

Pulmonaria obscura - plicník tmavý 

Pyrethrum corymbosum - řimbaba chocholičnatá  

Pyrus pyraster- hrušeň polnička   
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky stromků na zarůstajících pastvinách a nevyužívaných sadech, druh není ohrožen. 
 

Quercus petraea  - dub zimní (drnák) 

Quercus robur  - dub letní (křemelák)  

Ranunculus acris - pryskyřník prudký 

Ranunculus auricomus - pryskyřník zlatožlutý  



Ranunculus bulbosus - pryskyřník hlíznatý  

Ranunculus repens  - pryskyřník plazivý  

Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý  

Rhinanthus minor - kokrhel menší  

Ribes uva-crispa  - srstka angrešt (angrešt, meruzalka srstka)  

Rosa canina - růže šípková 

Rosa dumalis - růže podhorská 

Rosa elliptica - růže oválnolistá 

Rosa gallica - růže galská (růže keltská) 

Rosa jundzillii - růže Jundzillova 

Rosa tomentosa - růže plstnatá 

Salix caprea  - vrba jíva  

Salix cinerea - vrba popelavá  

Salix fragilis - vrba křehká  

Sambucus nigra - bez černý 

Sambucus racemosa - bez červený 

Sanguisorba minor  - krvavec menší 

Sanicula europaea  - žindava evropská  

Scabiosa ochroleuca  - hlaváč žlutavý 

Scleranthus perennis - chmerek vytrvalý 

Scleranthus annuus - chmerek roční  

Scrophularia nodosa - krtičník hlíznatý  

Scutellaria galericulata - šišák vroubkovaný 

Sedum acre - rozchodník ostrý 

Sedum reflexum  - rozchodník skalní (panetřesk skalní) 

Sedum sexangulare - rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý) 

Securigera varia - čičorka pestrá  



Senecio jacobaea - starček přímětník  

Senecio ovatus  - starček Fuchsův (starček vejčitý)  

Senecio viscosus - starček lepkavý 

Silene latifolia  - silenka širolistá bílá (knotovka bílá) 

Silene nutans - silenka nicí  

Silene viscosa - silenka lepkavá (knotovka lepkavá)  

Solanum dulcamara - lilek potměchuť   

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí 

Sorbus intermedia - jeřáb prostřední              zanesen ptáky – původní není 

Stachys palustris  - čistec bahenní  

Stellaria graminea  - ptačinec trávovitý 

Stellaria media - ptačinec prostřední (p. žabinec, žabinec obecný)  

Stipa pennata  - kavyl Ivanův  
Kategorie ohrožení: C3, §3 
 
Kolem 15 trsů ve vrcholových partiích lokality. Výskyt je zde ohrožen expanzí Prunus 
spinosa a Rosa sp. Prozatím se jedná o nejjižněji položenou lokalitu v rámci Doupovských 
hor která navazuje na lokality v okolí Buškovic.  
 

Tanacetum vulgare - vratič obecný  

Taraxacum sect. Ruderalia – pampeliška 

Thlaspi arvense - penízek rolní  

Thlaspi caerulescens - penízek modravý  

Thymus praecox subsp. praecox – mateřídouška časná pravá 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Desítky rostlin zejména na jižně exponované stepní stráni. Nyní bez ohrožení. I zde je 
převážná většina lokalit v rámci Doupovských hor soustředěna ve východní části území. 
 

Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá  

Torilis japonica  - tořice japonská 

Tragopogon orientalis - kozí brada východní  



Trifolium alpestre - jetel alpínský  
 
Odkazuji na předchozí komentáře k uvedenému druhu. 
 

Trifolium arvense - jetel rolní  

Trifolium aureum - jetel zlatý (dětel zlatý) 

Trifolium medium - jetel prostřední  

Trifolium pratense  - jetel luční  

Trifolium repens  - jetel plazivý (jetelovec plazivý)  

Trifolium striatum - jetel žíhaný hojně, více než 1000ks 
Kategorie ohrožení: C1 t 
 
Na příhodných místech vytváří poměrně velké populace. Na lokalitě není bezprostředně 
ohrožen, pastva i  případné sečení ve vhodném termínu (2.polovině července) zaručí jeho 
setrvání na lokalitě, s předpokladem dalšího šíření. 
 

Trisetum flavescens  - trojštět  žlutavý 

Ulmus glabra - jilm drsný (jilm horský) 

Ulmus laevis - jilm vaz  

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá 

Valerianella locusta - kozlíček polníček 

Verbascum lychnitis subsp. lychnitis - divizna knotovitá pravá  

Verbascum nigrum - divizna černá 

Verbascum thapsus - divizna malokvětá 

Veronica anagallis-aquatica - rozrazil drchničkovitý 

Veronica arvensis - rozrazil rolní 

Veronica beccabunga - rozrazil potoční  

Veronica chamaedrys  - rozrazil rezekvítek  

Veronica prostrata – rozrazil rozprostřený 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik desítek rostlin na jižně exponované stepní stráni. V současné době není ohrožen, 
většina lokalit v rámci území Doupovských hor je soustředěna ve východní části. 



 

Veronica teucrium - rozrazil ožankový  
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Zhruba desítky rostlin. Druh není v Doupovských horách ohrožen. 
 

Veronica vindobonensis  - rozrazil vídeňský 

Vicia cracca - vikev ptačí  

Vicia hirsuta - vikev chlupatá 

Vicia tenuifolia - vikev tenkolistá  

Vicia tetrasperma  - vikev čtyřsemenná  

Vicia pisiformis- vikev hrachovitá 
Kategorie ohrožení: C3 
 
Na několika místech bohatě rozšířena. Celkově odhaduji populaci na 100 rostlin.  
 

Vicia sativa - vikev setá 

Vicia sepium - vikev plotní 

Vicia villosa - vikev huňatá 

Viola arvensis  - violka rolní 

Viola hirta - violka srstnatá 

Viola odorata - violka vonná  

Viola reichenbachiana - violka lesní 

Viola riviniana - violka Rivinova  

Viscum album subsp. austriacum – jmelí bílé borovicové 
Kategorie ohrožení: C4a 
 
Několik desítek rostlin na borovicích ve vrchní části stepních trávníků. Druh především 
rozšířen ve východní části území. 
 

 

   

   



  

   

  

   

  

  

 
 
 
 
 
Během průzkumu na lokalitě byly nalezeny následující ohrožené a jinak význačné taxony:  

 
Ohrožené taxony Stupeň ohrožení 

  
Androsace elongata L. - pochybek prodloužený C3 
Anthemis tinctoria L. - rmen barvířský  C4a 
Anthericum ramosum L. - bělozářka větevnatá  C4a 
Aquilegia vulgaris - orlíček obecný C4a 
Arctium nemorosum Lej. - lopuch hajní C4a 
Asplenium viride - sleziník zelený C3 
Batrachium circinatum - lakušník okrouhlý C3 
Campanula gentilis - zvonek jemný C3 
Carlina acaulis subsp. acaulis - pupava bezlodyžná pravá  
Caucalis platycarpos subsp. platycarpos - dejvorec velkoplodý 
pravý  

C2 b 

Cirsium acaule Scop. - pcháč bezlodyžný  C4a 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. - pcháč bělohlavý  C3 
Cotoneaster integerrimus Med. - skalník celokrajný C4a 
Crataegus lindmanii - hloh lindmanii C4b 
Daphne mezereum L. - lýkovec jedovatý 
Dianthus armeria - hvozdík svazčitý 

 
C4a 

Filago arvensis - bělolist rolní C4a 
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet - křivatec rolní C2 b 
Galeopsis angustifolia - konopice úzkolistá C3 
Gentianopsis ciliata (L.) Ma - hořec brvitý C3 
Chondrilla juncea L. - radyk prutnatý C3 
Juniperus communis L. - jalovec obecný  C3 
Lathyrus nissolia L. - hrachor trávolistý C4b 
Medicago minima (L.) L. - tolice nejmenší C3 
Melampyrum arvense L. - černýš rolní  C3 



Melica transsilvanica - strdivka sedmihradská C4a 
Primula veris subsp. veris  - prvosenka jarní pravá C4a 
Prunella laciniata (L.) L. - černohlávek dřípený C3 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. bohemica Skalický - koniklec 
luční český  

C2 b, §2 

Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf - hrušeň polnička  C4a 
Stipa pennata L. - kavyl Ivanův C3, §3 
Thymus praecox Opiz subsp. praecox - mateřídouška časná pravá C4a 
Trifolium alpestre L. - jetel alpínský   
Trifolium striatum L. - jetel žíhaný C1 t 
Veronica prostrata L. - rozrazil rozprostřený 
Veronica teucrium - rozrazil ožankový 

C4a 
C4a 

Vicia pisiformis - vikev hrachovitá C3 
Viscum album subsp. austriacum - jmelí bílé borovicové C4a 
  

 
 

Předmět ochrany: 
 

Předmětem ochrany je zde velice perspektivní populace jalovce obecného (Juniperus 
communis) roztroušená po celém území uvedené lokality. Keře jsou různého stáří (od malých 
mladých keříčků až po více jak 70leté mohutné keře). Některé keře velmi vydatně plodí. Dále 
pak postupně mizející populace kavylu Ivanova (Stipa pennata). 
 

Obecné zásady péče o lokalitu: 
 

V současné době se jedná se velmi zarostlé pastviny s náletem mezofilních křovin, které je 
nutné odstranit s výjimkou jalovce obecného (Juniperus communis) a případně dalších 
ohrožených keřů (např. Crataegus lindmanii). Samotné keřové patro je vhodné odstranit 
v zimním období za sněhové pokrývky, kdy budou minimalizovány negativní vlivy 
s manipulací s vytěženou hmotou a zároveň se tím zabrání i případnému mechanickému 
narušení. Jako regulační management se navrhuje pravidelná seč jedenkrát za dva roky 
(červenec-srpen), kterou je možné a zde velmi účelně za vhodných okolností nahradit 
pravidelnou extenzivní pastvou. Samotnou pastvou se rovněž naruší místy hustě zapojené 
drny a zároveň tím vzniknou příhodné plochy pro vyklíčení nových keřů. 
 
Na lokalitě bylo nalezeno prozatím malé ohnisko lupiny mnoholisté (Lupinus polyphyllus), 
které je nutné pravidelně kosit nejpozději v době květu. 
 
 
 
Poznámky: 
Jedná se o nejpočetnější populaci jalovce obecného v Doupovských horách, jež zaujímá 
několik set jedinců. 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Závěr  
 

Na základě průzkumu, který byl prováděn během části vegetačního období v roce 2013 
lze konstatovat, že území si zachovává i přes některé negativní činnosti (nevhodné zalesnění, 
absence hospodaření apod.) velmi cenný ráz a jeho další předmětná ochrana je nadále aktuální 
a velmi žádoucí.  
 

Z předloženého abecedního seznamu zjištěných taxonů je dále patrné, že se podařilo 
naléztna každé lokalitě poměrně velké množství taxonů, které jsou řazeny do různé kategorie 
ohrožení dle aktuálního třetího vydání Červeného seznamu cévnatých rostlin květeny České 
republiky (Grulich 2012), což potvrzuje správný výběr lokalit k průzkumu ze strany 
Krajského úřadu. Ohrožené a jinak význačné taxony byly doplněny komentářem vždy u každé 
lokality zvlášť a bodově zakresleny. V rámci jednotlivých lokalit byly vymezeny hranice pro 
případnou ochranu. 

 
Výčet zjištěných druhů není bezesporu kompletní a to i s ohledem na to, že intenzivní 

terénní průzkum začal až ke konci května. I přes tuto skutečnost se podařilo zaznamenat velké 
množství taxonů, které s průzkumem v předchozích letech dovolují učinit základní závěry 
k jednotlivým lokalitám za oblast floristickou a vegetační. 

 
V níže uvedeném výčtu uvádím přehled lokalit od botanicky nejvýznamnějších až po ty 

„méně“ významné s návrhem na vyhlášení PR či PP. 
 
1. Lokalita č. 8 – trávníky mezi Ořkovem a Vrbičkou (Přírodní rezervace) 

2. Lokalita č. 4 – V Jamách (Přírodní památka) 

3. Lokalita č. 1 – V bažinách (Přírodní památka) 

4. Lokalita č. 5 – Dobřenecký rybník (Přírodní památka minimálně však VKP) 

5. Lokalita č. 3 – u Nové Vsi (minimálně VKP) 

6. Lokalita č. 6 – stepní kopečky za Dobřeneckým rybníkem (VKP) 

7. Lokalita č. 2 – za Podbořanským Rohozcem (VKP) 



8. Lokalita č. 7 – rybník Velký Rohozec (zde pouze rybníček s výskytem kuňky VKP) 

 
 

Mimo území EVL jsou dále na území Doupovských hor v Ústeckém kraji velmi 
botanicky význačné lokality v okolí Buškovic, Dětaně a Mašťova. 
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