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METODIKA 
 
 Nomenklatura českých a latinských názvů rostlin je převážně podle Kubáta (Kubát K. et 
al. [eds.] 2002), proto nejsou v latinském seznamu taxonů u jmen rostlin uváděny autorské 
zkratky.  

V abecedně uspořádaných přehledech taxonů vyšších rostlin jsou uvedeny druhy a 
poddruhy zjištěné v průběhu výzkumu, přehled je doplněn o jednotlivé údaje získané autory 
v daném území při exkurzích v letech 2009–2012. Druhy zvláště chráněné (podle vyhlášky MŽP 
ČR č. 395/1992 Sb.), druhy ohrožené (podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR 
– Grulich V. (2012) a druhy regionálně vzácné (RV) jsou v seznamu uvedeny tučně.  

 
Symbol za taxonem značí: 

§    -   druh zvláště chráněný vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 
§1  -   druh kriticky ohrožený 
§2  -   druh silně ohrožený 
§3  -   druh ohrožený 
 
C  -   index ohrožení dle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich V. 2012) 
C1 -   taxon kriticky ohrožený 
C2 -   taxon silně ohrožený 
C3 -   taxon ohrožený 
C4 - vzácnější taxon vyžadující pozornost 
 

Populace druhů zvláště chráněných a druhů ohrožených (kategorie C1 a C2) byly na 
lokalitách zaměřeny GPS. U každého zaměřeného druhu byla zjištěna jeho četnost, popř. plošná 
výměra.  

U druhů zvláště chráněných a ohrožených jsou uvedeny i údaje o výskytu v minulosti, 
včetně početnosti. 

Zvláště chráněné a ohrožené druhy, které byly na lokalitách uváděny, ale po roce 2008 již 
nebyly ověřeny, jsou uvedeny v samostatné tabulce. 
 

 
OBSAH PRŮZKUMU A ČASOVÝ ROZVRH 

 
Těžištěm výzkumu bylo: 

• zpracovat co možná nejúplnější seznam druhů vyšších rostlin; 
• podchytit a zpracovat všechny dostupné botanické údaje a doklady ze zkoumaného území; 
• sumarizovat a lokalizovat výskyt význačných druhů rostlin; 
• charakterizovat vývoj lokality; 
• navrhnout managementové zásahy; 
• navrhnout formu ochrany a hranice CHÚ. 
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Pastviště u Okounova 
 

Popis zájmového území 
 
            Vrch Pastviště (Himmel Berg, Holý kopec, Kraví hora) je nevysoký, ale výrazný hřbítek 
na východním okraji obce Okounov. Leží na S okraji třetihorního neovulkanického komplexu 
Doupovských hor, v širokém údolí řeky Ohře. Jde o výrazné návrší s prudkými svahy. Hřeben 
probíhá ve směru SZ–JV a místy na povrch vystupují drobné čedičové skalky. Některé ze skalek 
jeví známky sloupcovitého rozpadu čediče. Na severním úpatí je patrný opuštěný menší lom, 
nepatrné známky těžby kamene lze vidět také na různých místech hřebene. 
            Soudě podle názvu býval vrch zřejmě využíván jako pastvina. V té době býval úplně bez 
keřové a stromové vegetace. Ta se zde rozšířila až se zánikem tradičního hospodaření v 50. letech 
minulého století. 
 Nadmořská výška Pastviště činí 440,1 m n. m.  

Svahy Pastviště jsou v současné době kryty mladým řídkým listnatým lesem (nejedná se o 
pozemky PUPFL) a vysokou keřovitou vegetací (SV svah). 
 

Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti MT7 – mírně teplá oblast, která je 
charakteristická normálně dlouhým, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, s mírným 
jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s 
krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje v lednu kolem -2 až -3 °C, v 
červenci 16–17 °C a průměrné roční srážkové úhrny jsou 650–700 mm.  
        Na základě geomorfologického členění je zájmové území součástí celku Doupovské hory, 
okrsku Jehličenská hornatina. Z hlediska geologického podloží je vrch Pastviště tvořen výhradně 
terciérními vulkanity (foidit). Půdy jsou zde eutrofní kambizemě.  
        Podle rekonstrukční mapy vegetace byl vrch Pastviště pokryt lesy rozsáhlého komplexu 
černýšových dubohabřin svazu Carpinion.  
        Na základě fytogeografického členění České republiky se území nachází ve 
fytogeografickém okrsku Doupovské vrchy (fyt. o. 29), fytogeografické oblasti mezofytikum. 
        Z hlediska biotopů mapovaných v projektu Natura 2000 lze v předmětném území rozlišit 
několik formačních skupin.  Spodní partie JZ svahu porůstají ovsíkové louky (T1.1) svazu 
Arrhenatherion elatioris. Se zvyšujícím se sklonem a v místech se skeletovitým substrátem se 
objevují také teplomilné trávníky. Základní mapování biotopů provedené v letech 2001–2005 
diagnostikovalo na Pastvišti mozaiku širokolistých suchých trávníků (T3.4), skalní vegetaci s 
kostřavou sivou (T3.1) a mezofilní a xerofilní vysoké křoviny. Současné znalosti území a 
druhové složení travních porostů napovídají, že mozaika biotopů zůstává, i když v poněkud 
odlišném složení. Na základě nalezených druhů rostlin lze usoudit, že mozaika je tvořena 
především acidofilními suchými trávníky (T3.5) svazu Koelerio-Phleion phleoidis, které se 
prolínají s ploškami druhově ochuzených širokolistých suchých trávníků (T3.4) svazu Cirsio-
Brachypodion pinnati. Místy, především na SV svahu, travní porosty podléhají sukcesnímu tlaku 
a zarůstají vysokými mezofilními a xerofilními křovinami (K3) svazu Berberidion. V nejjižnější 
části sledovaného území, s výskytem Prunus fruticosa lze rozlišit ostrůvek nízkých xerofilních 
křovin (K4A) svazu Prunion spinosae. Lesní porosty jako takové se na vrchu Pastviště 
nevyskytují. Stromový porost na SZ a S svahu nelze řadit do žádného z přírodních lesních 
biotopů, nejspíše půjde o kombinaci vysokých křovin (K3) a náletů pionýrských dřevin, 
ochranářsky významných (X12A). 
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Přehled zjištěných rostlinných taxonů 
 

Latinsky  česky § C RV 

Acer campestre javor babyka    

Acer platanoides javor mléč    

Acinos arvensis subsp. arvensis pamětník rolní pravý    

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha    

Agrimonia eupatoria řepík lékařský    

Agrostis vinealis psineček tuhý    

Achillea millefolium řebříček obecný    

Ajuga genevensis zběhovec lesní    

Alliaria petiolata česnáček lékařský    

Alopecurus pratensis psárka luční    

Anthemis tinctoria rmen barvířský    

Anthericum liliago bělozářka liliovitá  §3 C3  

Anthriscus sylvestris kerblík lesní    

Anthyllis vulneraria úročník bolhoj    

Arabidopsis thaliana huseníček rolní    

Arabis glabra huseník lysý    

Arabis hirsuta  huseník chlupatý   RV 

Arenaria serpyllifolia agg. písečnice douškolistá    

Arrhenatherum elatior ovsík vyvýšený    

Artemisia absinthium pelyněk pravý    

Artemisia campestris pelyněk ladní    

Asperula cynanchica mařinka psí    

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý    

Betula pendula bříza bělokorá    

Brachypodium pinnatum válečka prápořitá    

Bunias orientalis rukevník východní    

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý    

Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý    

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý    

Cardamine impatiens řeřišnice nedůtklivá    

Carex caryophyllea ostřice jarní    

Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná    

Centaurea jacea chrpa luční    

Centaurea scabiosa chrpa čekánek    

Centaurea stoebe chrpa latnatá    

Cerastium arvense rožec rolní    

Cerastium holosteoides subsp. triviale rožec obecný luční    

Cirsium acaulon pcháč bezlodyžný  C4a  

Clinopodium vulgare klinopád obecný    

Convolvulus arvensis svlačec rolní    

Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný  C4a  

Crataegus laevigata agg. hloh obecný    

Dactylis glomerata subsp. glomerata srha laločnatá pravá     
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Latinsky  česky § C RV 

Dianthus carthusianorum hvozdík kartouzek    

Dianthus deltoides hvozdík kropenatá    

Echium vulgare hadinec obecný    

Erophila verna osívka jarní    

Eryngium campestre máčka rolní    

Erysimum crepidifolium trýzel škardolistý  C4a  

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka    

Falcaria vulgaris srpek obecný    

Festuca ovina kostřava ovčí    

Festuca rupicola kostřava žlábkatá    

Fragaria moschata jahodník truskavec    

Fragaria viridis jahodník trávnice    

Fraxinus excelsior jasan ztepilý    

Galium album svízel bílý    

Galium pumilum svízel nízký    

Galium verum svízel syřišťový    

Geranium robertianum kakost smrdutý    

Geum urbanum kuklík městský    

Helianthemum grandiflorum subsp. 
obscurum 

devaterník velkokvětý tmavý   
 

Hieracium cymosum jestřábník chocholičnatý  C4a  

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček    

Holosteum umbellatum plevel okoličnatý    

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná    

Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá    

Chelidonium majus vlaštovičník větší    

Knautia arvensis agg. chrastavec rolní    

Koeleria macrantha smělek štíhlý    

Lactuca serriola locika kompasová    

Lamium album hluchavka bílá    

Lathyrus pratensis hrachor luční    

Lotus corniculatus štírovník růžkatý    

Luzula campestris bika ladní    

Lychnis viscaria smolnička obecná    

Medicago sativa tolice setá    

Melampyrum arvense černýš rolní  C3  

Mentha arvensis máta rolní    

Moehringia trinervia mateřka trojžilná    

Myosotis stricta pomněnka drobnokvětá    

Papaver confine mák časný  C3  

Phleum phleoides bojínek tuhý    

Pimpinella saxifraga bedrník obecný    

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý    
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Latinsky  česky § C RV 

Plantago media jitrocel prostřední    

Poa angustifolia lipnice úzkolistá    

Poa nemoralis subsp. nemoralis lipnice hajní pravá    

Poa trivialis lipnice obecná    

Potentilla argentea mochna stříbrná    

Potentilla tabernaemontani mochna jarní    

Primula veris prvosenka jarní  C4a  

Prunus avium třešeň ptačí    

Prunus cerasus třešeň višeň    

Prunus fruticosa třešeň křovitá  C2t  

Prunus spinosa trnka obecná    

Prunus x sp. třešeň x sp.   RV 

Pyrus pyraster hrušeň polnička  C4a  

Quercus petraea dub zimní    

Ranunculus acer pryskyřník prudký    

Ribes uva-crispa srstka angrešt    

Robinia pseudacacia trnovník akát    

Rosa canina agg. růže šípková    

Rumex acetosella šťovík menší    

Salvia pratensis šalvěj luční    

Sanguisorba minor krvavec menší    

Saxifraga granulata lomikámen zrnatý    

Scabiosa ochroleuca hlaváč bledožlutý    

Scleranthus perennis chmerek vytrvalý    

Securigera varia čičorka pestrá    

Sedum acre rozchodník ostrý    

Sedum reflexum rozchodník skalní    

Silene nutans silenka nící    

Silene otites silenka ušnice  C3  

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí    

Stellaria holostea ptačinec velkokvětý    

Thymus praecox subsp. praecox mateřídouška časná pravá  C4a  

Tilia cordata lípa srdčitá    

Tragopogon orientalis kozí brada východní    

Trifolium alpestre jetel alpínský   RV 

Trifolium arvense jetel rolní    

Trifolium campestre jetel ladní    

Trifolium medium jetel prostřední    

Trifolium pratensis jetel luční    

Trifolium repens jetel plazivý    

Urtica dioica kopřiva dvoudomá    

Valerianella locusta kozlíček polníček    

Veronica dillenii rozrazil Dilleni ův  C4a  

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek    
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Latinsky  česky § C RV 

Veronica teucrium rozrazil ožankový  C4a  

Vicia tenuifolia vikev tenkolistá    

Vicia tetrasperma vikev čtyřsemenná    

Viola arvensis violka rolní    

Viola hirta violka srstnatá    

 
 

Zaměření a sumarizace zvláště chráněných a ohrožených druhů (§, C1, C2) 
 

Taxon souřadnice (N) souřadnice (E) počet/rozloha pozn. 
Anthericum liliago 50°21.694'  13°6.571' roztroušeně, do 30 rostlin 1* 

Prunus fruticosa 50°21.672' 13°6.613' porost ca 25 m2 2* 

 
Pozn.: 
1*) na exponovaných místech JZ stráně, v současnosti ca 30 trsů, asi polovina kvetoucích (2011 

Fišer, Ondráček – 5 kvetoucích trsů) 
2*) populace třešně křovité se nachází v neprostupném porostu keřů u plotu obory (původně 

zasahovala i do obory), údaj o velikosti populace je zřejmě podhodnocený, ale část 
populace zřejmě tvoří i kříženci. Ve 2. pol. minulého století, v době pastvy, byla populace 
velmi malá. 

 
 

Neověřené zvláště chráněné, ohrožené a regionálně význačné druhy 
 

Androsece elongata (C3) – pochybek prodloužený 
- vypálená místa na západní stráni (Lorber 1991) 
Helichrysum arenarium (C2 b, §2) – smil písečný 
- na západním svahu těsně pod vrcholem, vzácně (Lorber 1978, Fišer 2001) 
Orchis mascula (C1 b, §2) – vstavač mužský 
- křovinatá SV stráň (Lorber 1987 – 3 exempláře, Fišer 2001 – vzácně) 
Prunella grandiflora (C3) – černohlávek velkokvětý 
- v porostu válečky prápořité v SV stráni, roztroušeně (Fišer 2001) 
 
 

Souhrn 
 

• V zájmovém území bylo zaznamenáno 134 taxonů cévnatých rostlin. 
 

• Z tohoto počtu je 1 druh zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to 
v kategorii ohrožené (§3). 
 

• Z uvedených taxonů je 14 druhů ohrožených podle Černého a červeného seznamu 
cévnatých rostlin ČR (Grulich V. 2012), a to v kategorii silně ohrožené (C2, 1 taxon), 
ohrožené (C3, 4 taxony) a vzácnější taxony vyžadující pozornost (C4, 9 taxonů). 

 
• Z uvedených taxonů se zde nacházejí 3 druhy  regionálně vzácné. 
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Vývoj lokality 
 

Od středověku byl celý vrch využíván jako extenzivní pastvina. Svědčí o tom i 
zaznamenané místní i oficiální názvy vrchu. Extenzivní pastva zde probíhala až do 80. let 
minulého století. V té době zde byl maximální výskyt většina význačných rostlinných druhů (až 
na třešeň křovitou, její populace naopak dosahuje maximálních rozměrů v současnosti). 

Populace Orchis mascula pokračovala dále na východ (do míst, kde je v současnosti 
obora), kde měla i své centrum (řádově desítky jedinců). Po založení obory byla dominantní část 
populace během několika let zcela zničena. 

Po ukončení pastvy začal vrch zarůstat náletovými dřevinami. Nejprve na severní stráni, 
později se dřeviny rozšířily i na SZ a JZ svah. Otevřené plochy se udržely pouze na J stráni, na 
vrcholovém hřbítku, v okolí skalních výchozů a na jiných exponovaných místech. 
 Od roku 2010 se zde každoročně kosí na jižní stráni plocha o velikosti ca 0,8 ha. Díky 
tomu poměrně rychle vzrostla a zesílila populace bělozářky liliovité. V roce 2010 byl rovněž 
odstraněn keřový a stromový porost na vybraných místech. 
 
 

Závěr 
 

Množství význačných druhů rostlin na lokalitě není ve srovnání s jinými lokalitami 
vysoké. Populace Prunus fruticosa je však velmi rozsáhlá a možnost opětovného výskytu jiných 
význačných druhů je dosud možná. Ochranu lokality formou PR nebo PP doporučujeme 
v hranicích zadání průzkumu. 
 
 
Doporučení na doplnění managementových zásahů 
     

Pro podporu vzácných biotopů je žádoucí v provádění jakýchkoliv vhodných opatření 
pokračovat.  

• Kosení travních porostů minimálně v současně ošetřované rozloze, popř. zde zajistit 
pastvu malého stáda ovcí či koz. 

• Redukce keřového a stromového porostu v SV svahu o 50–70 % z důvodu možnosti 
opětovného výskytu Orchis mascula (je pravděpodobné, že se zde druh dosud vyskytuje 
ve sterilním stavu). Udržování této části lokality v charakteru velmi řídké křovinaté 
stráně. Kosení této části lokality (včetně vyhrabávání biomasy) 1x za 1–2 roky. 

• Pečlivé a opatrné narušení drnu v okolí skalních výchozů z důvodu možného opětovného 
výskytu (zavlečení) Helichrysum arenarium. 

• Pečlivé a opatrné uvolnění populace Prunus fruticosa – redukce trnky obecné a višně o 50 
%. Determinace přítomného křížence a jeho monitoring (1x za 5 let) a úprava keřového 
patra ve prospěch třešně křovité. 
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Hradiště u Perštejna 
 

Popis zájmového území 
 
            Hradiště (Hradiště u Perštejna, Purberk, Malý Úhošť, Placák, Pürsteiner Burberg aj.) je 
nápadný stolový vrch 0,5 km JV–V od obce Perštejn. Posuzován byl spolu s částí sousedního 
kopce, která nese lidové označení „Perštejnský“ Špičák. 

Nachází se na S okraji třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských hor. Jedná 
se o výrazné návrší s prudkými, místy skalnatými svahy k jihu a západu. Ze severu je oddělen 
mělkým sedlem od bezejmenného vrchu. Východní svah je strmý, ale kratší než jižní a západní. 
Východním svahem stoupá na náhorní plošinu jediná přístupová cesta. 
 Nadmořská výška Hradiště a bezejmenného návrší je 524, resp. 550 m n. m. 

Svahy Hradiště jsou zalesněny převážně kulturním lesem. Jen místy lze identifikovat 
zbytky lesních porostů suťového charakteru. Východní svah tvoří smíšený les místy se 
zachovalým, ale ochuzeným bylinným patrem ukazujícím na dubohabřiny a květnaté bučiny. 
Přesto i zde jsou hojně zastoupeny alochtonní i stanovištně nevhodné dřeviny (Larix decidua, 
Picea abies). Dolní partie východního svahu jsou tvořeny opuštěnými pastvinami, které pozvolna 
zarůstají porostem vysokých křovin. 

Náhorní plošina byla dlouhou dobu využívána jako pole. Díky útlumu intenzivního 
hospodaření se od konce 80. let minulého století přestala plošina obdělávat. Travní porosty jsou 
využívány jako extenzívní louka, což se pozitivně projevuje ve zvyšující se druhové bohatosti.  

Vrch samotný byl pro svoji unikátní polohu zřejmě osídlen již v době halštatské, později i 
v raném středověku, avšak pro absenci nálezů je existence hradiště nejistá. 

Severní návrší, zvané Perštejnský Špičák, představuje okraj zalesněného masivu, který 
tvoří východní táhlý svah údolí Malodolského potoka. Tato část zájmové lokality je tvořena 
teplomilnými trávníky, které pozvolna zarůstají náletem křovin. Místy vystupuje na povrch 
horninové podloží. 

 
Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti MT7 – mírně teplá oblast která je 

charakteristická normálně dlouhým, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, s mírným 
jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s 
krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje v lednu kolem -2 až -3 °C, v 
červenci 16–17 °C a průměrné roční srážkové úhrny jsou 650–700 mm.  
         Geomorfologické začlenění zájmového území je poměrně komplikované, neboť v okolí 
Hradiště a Perštejnského Špičáku se stýká několik geomorfologických okrsků. Zatímco Hradiště 
se nachází ještě v Doupovských horách, okrsku Rohozecká vrchovina, Perštejnský Špičák se 
nachází již částečně v celku Krušné hory, okrsku Bolebořská vrchovina. Horninové podloží obou 
vrchů je budováno třetihorními tufy a rovněž třetihorními vulkanity (foiditem). Půdy jsou zde 
eutrofní kambizemě, na vrcholu Špičáku kambizem rankerová. Hrana náhorní plošiny na Hradišti 
je tvořena eutrofní litozemí.  
        Podle rekonstrukční mapy vegetace rostly na většině zájmové lokality květnaté violkové 
bučiny svazu Fagion, jižní svahy Hradiště již byly součástí rozsáhlého komplexu černýšových 
dubohabřin svazu Carpinion.  
        Na základě fytogeografického členění České republiky se území nachází ve 
fytogeografickém okrsku Doupovské vrchy (č. 29), fytogeografické oblasti mezofytikum. 
        Z hlediska biotopů mapovaných v projektu Natura 2000 lze v předmětném území odlišit 
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následující jednotky: nelesní biotopy zastupují ovsíkové louky (T1.1) svazu Arrhenatherion 
elatioris, které se vyskytují především na náhorní plošině vrchu Hradiště. Se zvyšujícím se 
sklonem a v místech se skeletovitým substrátem se objevují také teplomilné trávníky: podél hran 
náhorní plošiny Hradiště a na svazích Perštejnského Špičáku lze najít plošky skalních stepí s 
vegetací druhově ochuzených acidofilních suchých trávníků (T3.5) Koelerio-Phleion phleoidis. 
Vzhledem k absenci hospodaření doprovázejí travnaté porosty keřové formace, na osluněných, 
výsušných místech jsou to skalníkové křoviny (K4A) svazu Prunion spinosae, v místech s 
hlubšími půdami převažují vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) svazu Berberidion. 
        Lesní porosty jsou, jak již bylo zmíněno dříve, především kulturního charakteru. 
Souvislejší porosty přírodních lesních porostů se zde nevyskytují. Ve zbytcích lze v západním 
svahu Hradiště odlišit porosty, které lze s výhradami zařadit do formace suťových lesů (L4) 
svazu Tilio-Acerion. Ovšem i tyto porosty se vyznačují pozměněnou druhovou skladbou ve 
stromovém patře a značně ochuzenou skladbou ostatních vegetačních pater. V lesních porostech 
na východním a jižním svahu Hradiště lze v jinak kulturních porostech vysledovat náznaky 
druhových kombinací hercynských dubohabřin (L3.1) svazu Carpinion.   
 
 

Přehled zjištěných rostlinných taxonů 

 
Latinsky  česky § C RV 

Acer campestre javor babyka    

Acer pseudoplatanus javor klen    

Actaea spicata samorostlík klasnatý    

Agrimonia eupatoria řepík lékařský    

Agrostis capillaris psineček tenký    

Achillea pannonica řebříček panonský  C3  

Ajuga genevensis zběhovec lesní    

Alliaria petiolata česnáček lékařský    

Allium vineale česnek viničný    

Alopecurus pratensis psárka luční    

Anthemis tinctoria rmen barvířský    

Anthoxanthum odoratum tomka vonná    

Anthriscus sylvestris kerblík lesní    

Anthyllis vulneraria s. l. úročník bolhoj    

Arabidopsis thaliana huseníček rolní    

Arabis glabra huseník (strmobýl) lysý    

Arabis hirsuta huseník chlupatý   RV 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený    

Asplenium septentrionale sleziník severní    

Asplenium trichomanes sleziník červený    

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý    

Athyrium filix-femina papratka samičí    

Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Arduinova §3 C4a  

Avenella flexuosa metlička křivolaká    

Avenula pubescens ovsíř pýřitý    
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Latinsky  česky § C RV 

Barbarea vulgaris barborka obecná    

Betula pendula bříza bělokorá    

Bistorta major rdesno hadí kořen    

Brachypodium pinnatum válečka prápořitá    

Brachypodium sylvaticum válečka lesní    

Bromus benekenii sveřep Benekenův    

Campanula patula zvonek rozkladitý    

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý    

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý    

Carex humilis ostřice nízká  C4a  

Carex chabertii ostřice Chabertova   RV 

Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná    

Carpinus betulus habr obecný    

Centaurea jacea subsp. angustifolia chrpa luční úzkolistá  C4b  

Centaurea scabiosa chrpa čekánek    

Cerastium arvense rožec rolní    

Cerastium holosteoides subsp. triviale rožec obecný luční    

Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý  C3  

Clinopodium vulgare klinopád obecný    

Convolvulus arvensis svlačec rolní    

Cornus sanguinea subsp. sanguinea svída krvavá pravá    

Corylus avellana líska obecná    

Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný  C4a  

Crataegus monogyna hloh jednosemenný    

Crataegus oxyacantha hloh obecný    

Crataegus sp. hloh sp.    

Crepis biennis škarda dvouletá    

Cytisus nigricans čilimník černající    

Cytisus scoparius janovec metlatý    

Dactylis glomerata subsp. glomerata srha laločnatá pravá    

Daucus carota subsp. carota mrkev obecná pravá    

Dianthus cathusianorum hvozdík kartouzek    

Dianthus deltoides hvozdík kropenatý    

Digitalis grandiflora náprstník velkokvětý    RV 

Digitalis purpurea náprstník červený    

Dryopteris filix-mas kapraď samec    

Echium vulgare hadinec obecný    

Elytrigia repens pýr plazivý    

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá    

Epilobium montanum vrbovka horská    

Erigeron acris turan ostrý    

Erophila verna osívka jarní    

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka    
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Latinsky  česky § C RV 

Fagus sylvatica juv. buk lesní    

Falcaria vulgaris srpek obecný    

Festuca pratensis kostřava luční    

Festuca sulcata kostřava žlábkovitá    

Fragaria moschata jahodník truskavec    

Fragaria vesca jahodník obecný    

Fragaria viridis jahodník (chlumní) trávnice    

Fraxinus excelsior jasan ztepilý    

Galeopsis ladanum konopice širolistá  C4a  

Galium album svízel bílý    

Galium aparine svízel přítula    

Galium odoratum svízel vonný    

Galium pumilum svízel nízký    

Galium valdepilosum svízel moravský  C3  

Galium verum svízel syřišťový    

Galium x pomeranicum svízel pomořanský    

Geranium columbinum kakost holubičí    

Geranium robertianum kakost smrdutý    

Gnaphalium sylvaticum protěž lesní    

Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum devaterník velkokvětý tmavý    

Hieracium caespitosum jestřábník trsnatý    

Hieracium cymosum jestřábník chocholičnatý  C4a  

Hieracium murorum jestřábník zední    

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček    

Hieracium sp. jestřábník sp.    

Hylotelephium maximum rozchodník velký    

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná    

Hypochaeris radicata prasetník kořenatý    

Chaerophyllum aureum krabilice zlatoplodá    

Chaerophyllum temulum krabilice mámivá    

Jasione montana pavinec horský    

Juniperus communis jalovec obecný  C3  

Knautia arvensis chrastavec rolní    

Koeleria macrantha smělek štíhlý    

Larix decidua modřín opadavý    

Lathyrus pratensis hrachor luční    

Lathyrus sylvestris hrachor lesní    

Leontodon hispidus máchelka srstnatá    

Leucanthemum ircutianum kopretina irkutská    

Linaria vulgaris lnice obecná    

Lithospermum arvense kamejka rolní    
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Latinsky  česky § C RV 

Lotus corniculatus štírovník růžkatý    

Luzula campestris bika ladní    

Luzula multiflora bika mnohokvětá    

Lycopsis arvensis prlina rolní    

Lychnis viscaria smolnička obecná    

Malus domestica jabloň domácí    

Melampyrum arvense  černýš rolní  C3  

Melica nutans strdivka nící    

Melica transsilvanica strdivka sedmihradská  C4a  

Mentha arvensis máta rolní    

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá    

Milium effusum pšeníčko rozkladité    

Mycelis muralis mléčka zední    

Myosotis ramosissima pomněnka chlumní    

Myosotis stricta pomněnka drobnokvětá    

Myosotis sylvatica pomněnka lesní    

Neslia paniculata řepinka latnatá    

Origanum vulgare dobromysl obecná   RV 

Phleum pratense bojínek luční    

Picris hieracioides hořčík jestřábníkovitý    

Pimpinella saxifraga bedrník obecný    

Pinus nigra borovice černá    

Pinus sylvestris borovice lesní    

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý    

Plantago media jitrocel prostřední    

Poa angustifolia lipnice úzkolistá    

Poa nemoralis subsp. nemoralis lipnice hajní pravá    

Polygonatum odoratum kokořík vonný    

Populus tremula topol osika    

Potentilla argentea mochna stříbrná    

Potentilla tabernaemontani mochna jarní    

Prenanthes purpurea věsenka nachová    

Primula veris prvosenka jarní  C4a  

Prunus avium třešeň ptačí    

Prunus cerasus třešeň višeň    

Prunus spinosa trnka obecná    

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica koniklec luční český §2 C2 b  

Pyrethrum corymbosum řimbaba chocholičnatá    

Pyrus communis hrušeň obecná    

Pyrus pyraster hrušeň polnička  C4a  

Quercus petraea dub zimní    

Quercus robur juv. dub letní    

Ranunculus acris pryskyřník prudký    

Ranunculus bulbosus pryskyřník hlíznatý    

Rhamnus catharticus řešetlák počistivý    
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Latinsky  česky § C RV 

Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec  C3  

Rhinanthus minor kokrhel menší    

Ribes uva-crispa meruzalka srstka    

Rosa canina agg.  růže šípková    

Rosa canina s. str. růže šípková    

Rosa elliptica růže oválnolistá  C4b  

Rubus caesius ostružiník ježiník    

Rubus canescens ostružiník šedavý  C3  

Rubus idaeus ostružiník maliník    

Rubus sp. ostružiník sp.    

Rumex acetosa šťovík kyselý    

Rumex acetosella šťovík menší    

Salix caprea vrba jíva    

Sambucus nigra bez černý    

Sambucus racemosa bez hroznatý    

Sanguisorba officinalis krvavec toten    

Scabiosa ochroleuca hlaváč bledožlutý    

Scleranthus perennis chmerek vytrvalý    

Securigera varia čičorka pestrá    

Sedum acre rozchodník prudký    

Sedum reflexum rozchodník skalní    

Senecio jacobaea starček přímětník    

Senecio viscosus starček lepkavý    

Silene nutans silenka nící    

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí    

Sorbus danubialis jeřáb dunajský  C3  

Stellaria graminea ptačinec trávovitý    

Stellaria holostea ptačinec velkokvětý    

Tanacetum vulgare vratič obecný    

Taraxacum sect. Erythrosperma pampeliška červenoplodá    

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška lékařská    

Thlaspi caerulescens penízek modravý    

Thymus pulegioides subsp. chamaedrys mateřídouška vejčitá obecná    

Tragopogon pratensis kozí brada luční    

Trifolium alpestre jetel alpínský   RV 

Trifolium arvense jetel rolní    

Trifolium aureum jetel zlatý    

Trifolium campestre jetel ladní    

Trifolium medium jetel prostřední    

Trifolium pratensis jetel luční    

Trifolium repens jetel plazivý    

Trisetum flavescens trojštět žlutavý    

Urtica dioica kopřiva dvoudomá    

Valeriana locusta kozlíček polníček    

Verbascum lychnitis divizna knotovitá    
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Latinsky  česky § C RV 

Verbascum lychnitis subsp. moenchii divizna knotovitá bělokvětá  C2 r  

Veronica dillenii rozrazil Dilleni ův  C4a  

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek    

Veronica officinalis rozrazil lékařský    

Veronica prostrata rozrazil rozprostřený  C4a  

Veronica sp. rozrazil sp.    

Veronica sublobata rozrazil laločnatý    

Veronica teucrium rozrazil ožankový  C4a  

Veronica verna rozrazil jarní   C4a  

Vicia hirsuta vikev chlupatá    

Vicia sativa vikev setá    

Vicia sepium subsp. eriocalyx vikev plotní vlnatá    

Vicia tenuifolia vikev tenkolistá    

Vincetoxicum hirundinaria tolita lékařská   RV 

Viola arvensis violka rolní    

Viola cf. riviniana violka Rivinova    

Viola hirta violka srstnatá    

Viola tricolor violka trojbarevná    

 
 

Zaměření a sumarizace zvláště chráněných a ohrožených druhů (§, C1, C2) 
 

Taxon souřadnice 
(N) 

souřadnice 
(E) 

počet/rozloha pozn. 

Aurinia saxatilis subsp. 
arduini 

50°22,766 ́ 13°07,296 ́ dosti hojně 1* 

50°22,762 ́ 13°07,299 ́

Pulsatilla pratensis subsp. 
bohemica 

50°22,764 ́ 13°07,295 ́ 1 trs plodný a 1 trs 
sterilní 

2* 

50°23.012' 13°7.046' 2 kvetoucí trsy 
Verbascum lychnitis subsp. 
moenchii 

50°23,021 ́ 13°07,036 ́ 4 kvetoucí ex. 3* 

50°23,020 ́ 13°07,022 ́ 7 kvetoucích ex. 

50°23,025 ́ 13°07,056 ́ 21 kvetoucích ex. 

50°22,810 ́ 13°07,284 ́ 3 kvetoucí ex. 
 
Pozn.: 
1*) druh se vyskytuje dosti hojně na horním okraji skalního výchozu vrchu Hradiště, 

stabilizovaná populace. 
2*) v roce 1966: 7 jedinců (Skořepa); 1976: 4 jedinci (Lorber); 1978: 3 ex. (Lorber); 1981: 5 ex. 

(Lorber).  
Vzhledem k pozdnímu zadání průzkumu a neprostupnosti dřevin v okolí skalních výchozů 
nebylo možné zaznamenat všechny jedince, jejich počet se v současné době pohybuje 
pravděpodobně stále kolem 5 exemplářů. 

3*) stabilizovaná populace, počet semenáčků nezjišťován. 
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Neověřené zvláště chráněné, ohrožené a regionálně význačné druhy 
 
Cirsium acaulon (C4a) – pcháč bezlodyžný 
- Špičák, otevřená JZ stráň pod vrcholem (Ondráček 1987, 2005) 
Linaria genistifolia (C3) – lnice kručinkolistá 
- Špičák, v přirozeném porostu na JZ stráni pod vrcholem (Kubát K. et Lorber J. 1976): 
Floristický kurz Severočeské pobočky ČSBS v Perštejně n. Ohří.- Severočes. Přír., Litoměřice, 7: 
59-73. 
 
 

Souhrn 
 

• V  zájmovém území bylo zaznamenáno 217 taxonů cévnatých rostlin. 
 

• Z tohoto počtu jsou 2 druhy zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a 
to v kategorii silně ohrožené (§2, 1 taxon) a ohrožené (§3, 1 taxon). 
 

• Z uvedených taxonů je 24 druhů ohrožených podle Černého a červeného seznamu 
cévnatých rostlin ČR (Grulich V. 2012), a to v kategorii silně ohrožené (C2, 2 taxony), 
ohrožené (C3, 8 taxonů) a vzácnější taxony vyžadující pozornost (C4, 14 taxonů). 

 
• Z uvedených taxonů se zde nachází 6 druhů regionálně vzácných. 

 
 

Vývoj lokality 
 
 Náhorní plošina vrchu Hradiště byla ve 2. pol. 20. století vedena jako orná půda. 
Hospodařilo se zde však jen extenzivně a záhy byla převedena na trvalé travní porosty. 
Pravidelné sekání, odvoz posečené biomasy i přítomnost přírodních biotopů v jejím okolí vedou 
k rychlé přirozené obnově rostlinného společenstva. Dnes se již jedná o docela pěknou pestrou 
louku. 

Skalní bradlo vrchu Hradiště nedoznalo v posledních 30 letech velkých změn. Došlo zde 
pouze k rozvoji stromového a keřového patra a skalní výchozy jsou dnes již poměrně hodně 
zarostlé náletovými dřevinami. 

Největší změny prodělal přilehlý „Špičák“. Do 80. let minulého století se zde páslo a 
vrchol kopce byl pokryt přirozenými pestrými rostlinnými společenstvy. Byla zde též umístěna 
plošina pro start rogal. Zvláště chráněné druhy zde však nebyly zaznamenány ani v té době. Po 
skončení pastvy se zde velmi rychle začaly šířit náletové dřeviny (Prunus spinosa, Prunus 
cerasus, Crataegus sp., Rosa sp.). Lokalita je dodnes významným stanovištěm Verbascum 
lychnitis subsp. moenchii. 
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Závěr 

 
Oba vrchy jsou po botanické stránce zajímavé, ochranu zaslouží zejména pěkná populace 

Verbascum lychnitis subsp. moenchii na Špičáku a skalní výchozy a jejich okolí na vrchu 
Hradiště.  

Ochranu lokality formou PR nebo PP doporučujeme ve dvou variantách (viz zákres 
hranic): 

- ochrana území v hranicích zadání průzkumu včetně náhorní plošiny vrchu Hradiště; 
- ochrana skalního bradla a náhorní plošiny vrchu Hradiště a ochrana exponovaných 
svahů vrchu Špičák jako dvou samostatných území. 

 
 
Doporučení na doplnění managementových zásahů 
 

• Okraje náhorní plošiny vrchu Hradiště a JZ svah Špičáku: redukce keřového patra o 50–
70 %; ponechat pouze všechny jedince Cotoneaster integerrimus, Juniperus communis, 
Pyrus pyraster a Sorbus danubialis. 

• Pás podél Z a J okrajů náhorní plošiny a teplomilné porosty na J–JZ svahu Perštejnského 
Špičáku 1 x za 2 roky kosit, včetně vyhrabání stařiny. 

• Vzhledem ke zlepšujícímu se stavu travních porostů na náhorní plošině Hradiště zvážit 
občasné přepasení stádem ovcí nebo koz anebo nepravidelné kosení. 
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Špičák u Mikulovic  
 
Popis zájmového území 
 
         Vrch Špičák (Spitzberg, Kaadner Spitzer, Spitzing) u Mikulovic je rozlehlé vulkanické 
dvojvrší, cca 1,6 km JJV od zaniklé obce Mikulovice a 2,5 km Z od Kadaně. Vrch je omezen na 
západě příkrým svahem, ukončeným nivou Vernéřovského potoka, na jihu pak jeho svahy tvoří 
prudké, místy skalnaté údolí Ohře. Severní až SZ část vrchu je odtěžena dnes již opuštěným 
lomem. Vrch samotný je tvořen dvěma vrcholy, vyšší má nadmořskou výšku 406,8 m n. m., nižší 
je odtěžen a nejvyšším místem je tak hrana lomu v nadm. výšce 380 m. 
          

Na základě regionálního geomorfologického členění lze zájmové území začlenit do celku 
Doupovské hory, okrsku Jehličenská hornatina. Horninovým podkladem jsou zde mocné 
třetihorní tufy, ze kterých se vynořují skalní bradla terciérního foitidu. Svahy k řece jsou zčásti 
budovány prvohorní ortorulou, zčásti pararulou podobného stáří. Jako půdy zde převládají 
modální a dystrické kambizemě. Klimatologicky spadá území do mírně teplé oblasti (MT11).   
          Podle rekonstrukční mapy vegetace se na území v širším měřítku vyskytovaly především 
dubo-habrové háje a subxerofilní a xerofilní doubravy. Podle fytogeografického členění se území 
nachází ve fytogeografickém okrsku Doupovská pahorkatina (fyt. o. 1), fytogeografické oblasti 
termofytikum. 
          Zájmová oblast má rozlohu přes 60 ha (kolmý průmět, bez zohlednění svažitosti) a je 
zalesněna.  Lesní porosty v současnosti pokrývají 99 % území Špičáku. Bez vegetace nebo 
sporadicky dřevinnou vegetací jsou zarostlé pouze skalní výchozy nad řekou a horní hrany lomu. 
Sukcesním pochodům podlehlo bohužel již také skalní bradlo na vrcholu kopce, odkud byl 
dozajista daleký a pěkný výhled. Nezarostlé je rovněž nevelké kamenné pole (suť) pod vrcholem. 
Spodní části východních svahů jsou porostlé vegetací pastvin a jako takové jsou využívány. 
          Z hlediska biotopů v intencích Katalogu biotopů (Chytrý et al. 2010) je možné porosty na 
Špičáku zařadit do perialpidských bazifilních teplomilných doubrav Quercion pubescentii-
petraeae (L6.1) s četnými ostrůvky acidofilních teplomilných doubrav Quercion petraeae (L6.5) 
a dubohabřin (L3.1) svazu Carpinion. L6.1 a L6.5 jsou v rámci systému Natura 2000 prioritní 
stanoviště. Ve světle probíhajících aktualizací mapování biotopů Natura 2000 a vzhledem 
k nalezeným druhovým kombinacím tak neobstojí původní zařazení porostů k acidofilním 
teplomilným doubravám s absencí bazofilních teplomilných doubrav. Přesto právě tyto 
aktualizace svými prozatím dílčími výsledky ukazují na cennost biotopů na Špičáku. Vegetaci na 
skalních výchozech lze zařadit do pestré mozaiky suchých bylinných lemů svazu Geranion 
sanguinei (T4.1), nízkých (zde skalníkových) křovin (K4A) svazu Prunion spinosae a 
štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin svazu Asplenion septentrionalis  (S1.2). Západní 
úpatí vrchu je tvořeno vegetací jasanovo-olšových luhů (L2.2) svazu Alnion incanae.  
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Přehled zjištěných rostlinných taxonů 

 
Latinsky  česky § C RV 

Acer campestre javor babyka    

Acer pseudoplatanoides javor mléč    

Acer pseudoplatanus javor klen    

Actaea spicata samorostlík klasnatý    

Adoxa moschatelina pižmovka mošusová    

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha    

Agrostis capillaris psineček tenký    

Achillea nobilis řebříček sličný  C3  

Achillea pannonica řebříček panonský  C3  

Ajuga genevensis zběhovec lesní    

Alliaria petiolata česnáček lékařský    

Alnus glutinosa olše lepkavá    

Alopecurus aequalis psárka plavá    

Anemone cf. nemorosa sasanka hajní    

Anthemis tinctoria rmen barvířský    

Anthriscus sylvestris kerblík lesní    

Arabidopsis thaliana huseníček rolní    

Arabis glabra huseník (strmobýl) lysý    

Arctium lappa lopuch větší    

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl    

Asplenium septentrionale sleziník severní   RV 

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý    

Athyrium filix-femina papratka samičí    

Avenella flexuosa metlička křivolaká    

Avenula pratensis subsp. pratensis ovsíř luční pravý    

Brachypodium pinnatum válečka prápořitá    

Brachypodium sylvaticum válečka lesní    

Bromus benekenii sveřep Benekenův    

Calamagrostis epigejos třtina křovištní    

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý    

Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý    

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka    

Carduus acanthoides bodlák obecný    

Carex contigua ostřice klasnatá    

Carex humilis ostřice nízká  C4a  

Carex praecox ostřice časná    

Carpinus betulus habr obecný    

Centaurea stoebe chrpa latnatá    

Cephalanthera damasonium okrotice bílá §3 C4a  

Cerastium brachypetalum subsp. 
brachypetalum 

rožec krátkoplátečný 
pravý  

 C3 
 

Cerinthe minor voskovka menší  C4a  
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Latinsky  česky § C RV 

Cichorium intybus čekanka obecná    

Cirsium arvense pcháč rolní    

Cornus sanguinea subsp. sanguinea svída krvavá pravá    

Corylus avellana líska obecná    

Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný  C4a  

Crataegus oxyacantha hloh obecný    

Dactylis glomerata subsp. glomerata srha laločnatá pravá    

Dianthus cathusianorum hvozdík kartouzek    

Dictamnus albus třemdava bílá §3 C3  

Dryopteris filix-mas kapraď samec    

Elymus caninus pýrovník psí    

Elytrigia intermedia pýr prostřední   RV 

Elytrigia repens pýr plazivý    

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá    

Equisetum arvense přeslička rolní    

Erysimum crepidifolium trýzel škardolistý  C4a  

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka    

Fagus sylvatica  buk lesní    

Fallopia convolvulus opletka obecná    

Festuca gigantea kostřava obrovská    

Festuca ovina kostřava ovčí    

Festuca pallens kostřava sivá  C4a  

Festuca sulcata kostřava žlábkovitá    

Filipendula ulmaria tužebník obecný    

Fourraea alpina huseník chudokvětý   C3  

Fragaria viridis jahodník (chlumní) trávnice    

Fraxinus excelsior jasan ztepilý    

Fumaria schleicheri zemědým Schleicherův    

Galeopsis ladanum konopice širolistá  C4a  

Galeopsis pubescens konopice pýřitá    

Galium aparine svízel přítula    

Galium glaucum svízel sivý  C4a  

Galium odoratum svízel vonný    

Galium rotundifolium svízel okrouhlolistý   RV 

Galium valdepilosum svízel moravský  C3  

Galium verum svízel syřišťový    

Geranium robertianum kakost smrdutý    

Geranium sanquineum kakost krvavý  C4a  

Geum urbanum kuklík městský    

Hedera helix břečťan popínavý    

Hepatica nobilis jaterník podléška    

Hieracium cf. racemosum jestřábník hroznatý  C4a  

Hieracium cf. schmidtii jestřábník bledý  C4a  

Hieracium murorum jestřábník zední    

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček    
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Latinsky  česky § C RV 

Hieracium sp. jestřábník sp.    

Holosteum umbellatum plevel okoličnatý    

Hordelymus europaeus ječmenka evropská    

Hylotelephium maximum rozchodník velký    

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná    

Chaerophyllum temulum krabilice mámivá    

Chelidonium majus vlaštovičník větší    

Chenopodium hybridum merlík zvrhlý    

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá    

Koeleria macrantha smělek štíhlý    

Lactuca serriola locika kompasová    

Lamium album hluchavka bílá    

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá    

Lapsana communis kapustka obecná    

Larix decidua modřín opadavý    

Lathyrus niger hrachor černý    

Lathyrus nissolia hrachor trávolistý   C4b  

Lathyrus pratensis hrachor luční    

Lathyrus sylvestris hrachor lesní    

Lathyrus vernus hrachor jarní    

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný    

Linaria vulgaris lnice obecná    

Lonicera caprifolium zimolez kozí list    

Lonicera xylosteum zimolez obecný    

Lycopus europaeus karbinec evropský    

Melampyrum arvense černýš rolní  C3  

Melica transsilvanica  strdivka sedmihradská  C4a  

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá    

Moehringia trinervia mateřka trojžilná    

Mycelis muralis mléčka zední    

Myosotis arvensis pomněnka rolní    

Myosotis palustris agg. pomněnka bahenní    

Myosotis ramosissima pomněnka chlumní    

Myosotis sylvatica pomněnka lesní    

Myosoton aquaticum křehkýš vodní    

Oxalis acetosella šťavel kyselý    

Persicaria hydropiper rdesno peprník    

Peucedanum cervaria smldník jelení  C4a  

Phleum phleoides bojínek tuhý    

Picea abies smrk ztepilý    

Pimpinella saxifraga bedrník obecný    

Pinus nigra borovice černá    

Pinus sylvestris borovice lesní    

Plantago major subsp. major jitrocel větší pravý    
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Latinsky  česky § C RV 

Plantago media jitrocel prostřední    

Poa angustifolia lipnice úzkolistá    

Poa bulbosa subsp. bulbosa lipnice cibulkatá pravá    

Poa nemoralis subsp. nemoralis lipnice hajní pravá    

Poa trivialis lipnice obecná    

Polygonatum odoratum kokořík vonný    

Potentilla argentea mochna stříbrná    

Potentilla tabernaemontani mochna jarní    

Primula veris prvosenka jarní  C4a  

Prunella vulgaris černohlávek obecný    

Prunus avium třešeň ptačí    

Prunus spinosa trnka obecná    

Pyrethrum corymbosum řimbaba chocholičnatá    

Pyrus pyraster hrušeň polnička  C4a  

Quercus petraea dub zimní    

Quercus robur dub letní    

Quercus rubra dub červený    

Ranunculus auricomus pryskyřník zlatožlutý    

Ranunculus bulbosus pryskyřník hlíznatý    

Rhamnus catharticus řešetlák počistivý    

Ribes uva-crispa meruzalka srstka    

Robinia pseudacacia trnovník akát    

Rorippa sylvatica rukev lesní    

Rosa gallica růže galská (keltská)  C3  

Rubus idaeus ostružiník maliník    

Rubus sp. ostružiník sp.    

Rumex acetosella šťovík menší    

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý    

Sambucus nigra bez černý    

Sanicula europaea žindava evropská    

Scrophularia nodosa krtičník uzlovitý    

Scutellaria galericulata šišák vroubkovaný    

Securigera varia čičorka pestrá    

Sedum reflexum rozchodník skalní    

Senecio viscosus starček lepkavý    

Silene nutans silenka nící    

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí    

Sorbus danubialis jeřáb dunajský  C3  

Sorbus torminalis jeřáb břek  C4a  

Stachys recta čistec přímý    

Stellaria holostea ptačinec velkokvětý    

Stellaria media ptačinec prostřední    

Stipa pennata var. pennata kavyl Ivanův pravý §3 C3  

Symphoricarpos albus pámelník bílý    

Taraxacum sect. Erythrosperma pampeliška červenoplodá    
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Latinsky  česky § C RV 

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška lékařská    

Teucrium chamaedrys ožanka kalamandra  C4a  

Thlaspi perfoliatum penízek prorostlý    

Thymus praecox subsp. praecox 
mateřídouška časná 
pravá 

 C4a 
 

Tilia cordata lípa malolistá    

Tilia platyphyllos lípa velkolistá    

Trifolium alpestre jetel alpínský   RV 
Trifolium arvense jetel rolní    

Trifolium campestre jetel ladní    

Trifolium medium jetel prostřední    

Tussilago farfara podběl lékařský    

Ulmus glabra jilm drsný    

Ulmus minor jilm habrolistý   C4a  

Urtica dioica kopřiva dvoudomá    

Valeriana officinalis kozlík lékařský    

Valeriana stolonifera subsp. angustifolia 
kozlík ukrajinský 
chlumní 

 C4a 
 

Valerianella locusta kozlíček polníček    

Verbascum lychnitis divizna knotovitá    

Veronica dillenii rozrazil Dilleni ův  C4a  

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek    

Veronica officinalis rozrazil lékařský    

Veronica praecox rozrazil časný  C3  

Veronica sublobata rozrazil laločnatý    

Vicia hirsuta vikev chlupatá    

Vicia sepium subsp. eriocalyx vikev plotní vlnatá    

Vicia sylvestris vikev lesní    

Vicia tenuifolia vikev tenkolistá    

Viola arvensis violka rolní    

Viola cf. riviniana violka Rivinova    

Viola hirta violka srstnatá    

 
 

Zaměření a sumarizace zvláště chráněných a ohrožených druhů (§, C1, C2) 
 

Taxon souřadnice 
(N) 

souřadnice 
(E) 

počet/rozloha pozn. 

Achillea nobilis 50°659  ́ 13°14,109 ́ 3 fertilní ex. a několik 
sterilních 

1* 

Cephalanthera 
damasonium 

50°22.672'  13°13.979' 10 fertilních jedinců 2* 

Dictamnus albus 50°22,748 ́ 13°14,098 ́ 24 jedinců (okousané, 
polámané) 

3* 
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Taxon souřadnice 
(N) 

souřadnice 
(E) 

počet/rozloha pozn. 

Lathyrus nissolia 50°22,678 ́ 13°14,011 ́ roztroušeně, několik 10 
jedinců 

4* 

50°22,657 ́ 13°14,181 ́

Stipa pennata var. pennata 50°22,653 ́ 13°14,116 ́ cca několik 10 jedinců 5* 

 
Pozn.: 
1*) velmi vzácně na skalkách na úpatí J stráně; již v minulosti odtud uváděn (Čelakovský fil. in 

Čelakovský 1888, Bílek 1984) 
2*) dosud neuváděna, roste v mladé, mírně eutrofizované lipině nad skalkami v jižní stráni 
3*) roste ve staré doubravě pod suťovým polem na JZ stráni; v roce 1965: cca 70 jedinců 

(Ulman), 1991: 30 jedinců (Ondráček)  
4*) zaznamenán na více místech na otevřených plochách nad skalními výchozy na úpatí J stráně; 

několik desítek jedinců 
5*) v roce 1964: skalní výchozy na J úpatí vrchu nad silničkou, cca 50 jedinců (1964, 1980 

Lorber), stabilizovaná populace 
 
 

Neověřené zvláště chráněné, ohrožené a regionálně význačné druhy 
 
Androsace elongata (C3) – pochybek prodloužený 
- otevřená místa nad skalními výchozy na úpatí J stráně (Ondráček 1991) 
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (§2, C2 b) - koniklec luční český 
- při okraji lomu v SV části vrchu (Ulman 1964), v pozdějších letech již nebyl ověřen (Lorber in 
verb. 
Quercus pubescens (C3) – dub pýřitý (šipák) 
- Koblížek J. (1990): Quercus pubescens Willd. – dub pýřitý (šipák). – In: Hejný S. et Slavík B. 
[eds.]: Květena ČR 2, Academia, Praha, p. 33-34. V uplynulých letech několikrát bez úspěchu 
hledán. 
 
 

Souhrn 
 

• V  zájmovém území bylo zaznamenáno 205 taxonů cévnatých rostlin. 
 

• Z tohoto počtu jsou 3 druhy zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a 
to v kategorii ohrožené (§3). 
 

• Z uvedených taxonů je 33 druhů ohrožených podle Černého a červeného seznamu 
cévnatých rostlin ČR (Grulich V. 2012), a to v kategorii ohrožené (C3, 11 taxonů) a 
vzácnější taxony vyžadující pozornost (C4, 22 taxonů). 

 
• Z uvedených taxonů se zde nacházejí 4 druhy regionálně vzácné. 
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Vývoj lokality 
 

 Lokalita se v průběhu posledních ca 30 let příliš nezměnila. Došlo pouze k většímu 
zahuštění lesního porostu v okolí skalní suti na JZ stráni a tím i k oslabení populace Dictamnus 
albus. Zahuštění stromového a keřového patra je zřejmé i v okolí skalních výchozů na úpatí jižní 
stráně, přesnější údaje však chybí. Nevhodné jsou holoseče (v minulosti a současnosti) a výsadby 
nepůvodních dřevin (smrk, modřín).  

 
 

Závěr 
 

K ochraně formou PR nebo PP doporučujeme jižní část zpracovávaného území, jižní 
vrchol včetně skalního bradla nad silničkou (viz zákres hranic). 

 
 

Doporučení k plánování ochranářských opatření 
 

Smyslem navržených zásad je podpora a zachování teplomilných lesních porostů a 
plášťových stanovišť v zájmové lokalitě. 

• Striktní dodržování autochtonní a stanovištně vhodné dřevinné skladby 
Nevnášet stanovištně nevhodné dřeviny – Picea abies, Larix decidua či Pinus nigra a 
postupně je z porostů odstranit. Z listnatých dřevin úplně odstranit nevhodný a nepůvodní 
Robinia  pseudacacia. 

• Dřevinná skladba – podpora přirozené skladby – dle jednotlivých  SLT úprava (ne 
však směrem dolů!) zastoupení v přirozené skladbě, především u Quercus petraea, Fagus 
sylvatica, Tilia cordata, Sorbus torminalis ad. Podpora přirozené obnovy.  

• Snížit zastoupení mezofilních druhů dřevin v teplomilných porostech (Fraxinus 
excelsior, Carpinus betulus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus). 

• Vyloučit holoseče. 
• Obnovu porostů provádět a upřednostňovat z místního sadebního materiálu – 

získání sadebního materiálu např. sběrem semen. 
• Obmýtí posunout na nejzazší možnou dobu podle kvality porostů (u dubu např. až 

200 let).  
• Udržovat prosvětlený charakter lesa z důvodu podpory teplomilných druhů bylin. 
• Prosvětlit lesní porost v okolí skalní suti (posílení populace Dictamnus albus) a v okolí 

skalních výchozů na úpatí J stráně (je zde velká koncentrace význačných druhů 
zaznamenaných rostlin).  

• Ponechání doupných stromů. 
• Regulace zvěře, pokud dojde k přemnožení, myslivecká zařízení (posedy, krmelce) 

zde neumisťovat!  
• V plášťových stanovištích (jižní svah) zpomalit sukcesní proces výřezem křovin o 50 

%, více prosvětlit lesní okraje. 
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Lipová 
 

Popis zájmového území 
 
            Vrch Lipová (Lindhorn, Höllberg) je výrazná čedičová kupa 1,7 km ZJZ od Úhošťan a 
0,7 km JV od Brodců. Leží na SV okraji třetihorního neovulkanického komplexu Doupovských 
hor a uzavírá od Z široké údolí  Úhošťanského potoka. Temeno je tvořeno nevelkou plošinou se 
skupinami balvanů, svahy jsou prudké. Od J a JV jsou svahy ukončeny Úhošťanským potokem, 
který poblíž pramení, od Z a SZ Donínským potokem. 
 Nadmořská výška Lipové činí 549,3 m n. m. 

Svahy Lipové jsou v současné době kryty lesními porosty, místy vysokou keřovitou 
vegetací, resp. iniciačními stádii lesa, od S se ke svahům přimykají plochy v minulosti osázené 
produkčními sady, dnes podléhající sukcesi. 
 

Zájmové území se řadí ke klimatické oblasti MT7 – mírně teplá oblast, která je 
charakteristická normálně dlouhým, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, s mírným 
jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s 
krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota se pohybuje v lednu kolem -2 až -3 °C, v 
červenci 16–17 °C a průměrné roční srážkové úhrny jsou 650–700 mm.  
        Na základě geomorfologického členění je zájmové území součástí celku Doupovské hory, 
okrsku Jehličenská hornatina. Z hlediska geologického podloží je Lipová poměrně pestrá – vrchol 
kopce a nejvyšší polohy svahů tvořeny třetihorním foiditem, který obepínají v širokém kruhu 
rovněž třetihorní vulkanity, bazaltoidy. Od S přiléhají ke svahům Lipové polohy pyroklastik. 
Kolem úpatí se vyskytují kvartérní sedimenty – od Z naváté (spraš), od J a V svahové (kameny, 
hlína a písek). V zájmovém území převládají eutrofní kambizemě, Na vrcholu jsou ostrůvky 
kambizemě rankerové eutrofní a litozemě eutrofní, v nivách potoků jsou fluvizemě a gleje.  
        Podle rekonstrukční mapy vegetace byl vrch Lipová pokryt lesy rozsáhlého komplexu 
černýšových dubohabřin svazu Carpinion.  
       Na základě fytogeografického členění České republiky se území nachází ve 
fytogeografickém okrsku Doupovská pahorkatina (č. 1), fytogeografické oblasti termofytikum. 
        Z hlediska biotopů mapovaných v projektu Natura 2000 lze v předmětném území rozlišit 
několik formačních skupin. Z nelesních stanovišť se v zájmovém území mimo vlastní vrch 
Lipová nacházejí převážně ovsíkové louky (T1.1) Arrhenatherion elatioris, které na vhodných 
místech vzácně přecházejí v druhově chudší širolisté suché trávníky (T3.4) svazu Cirsio-
Brachypodion pinnati. Opuštěné louky a pastviny již před delším časem podlehly sukcesnímu 
tlaku a vyskytují se zde stanoviště vysokých mezofilních a xerofilních křovin (k3) svazu 
Berberidion.  
        Lesní porosty na Lipové trpí zvýšenou eutrofizací porostů i vyšším zastoupením 
alochtonních a stanovištně nevhodných dřevin (především Larix decidua, Picea abies). To je 
příčinou mohutného rozvoje keřového patra, nižší druhové pestrosti v bylinném patře i vyššího 
zastoupení ruderálních druhů rostlin. Přes tyto negativní skutečnosti lze významnou část lesních 
porostů ve sledovaném území zařadit ke středoevropským bazifilním teplomilným doubravám 
(L6.4) svazu Quercion petraeae. Bylinné patro se vyskytuje v malých ploškách a ve velmi 
ochuzené druhové kombinaci. Na humozních hlubších půdách jsou doubravy vystřídány 
dubohabřinami svazu Carpinion a květnatými bučinami Fagion sylvaticae. Nivu Donínského 
potoka reprezentují jasano-olšové luhy Alnion incanae.  
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Přehled zjištěných rostlinných taxonů 

 
Latinsky  česky § C RV 

Abies alba jedle bělokorá  C4a  

Acer campestre javor babyka    

Acer platanoides javor mléč    

Actaea spicata samorostlík klasnatý    

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha    

Agrimonia eupatoria řepík lékařský    

Achillea millefolium řebříček obecný    

Ajuga reptans zběhovec plazivý    

Alliaria petiolata česnáček lékařský    

Alnus glutinosa olše lepkavá    

Anemone nemorosa sasanka hajní    

Anthriscus sylvestris kerblík lesní    

Aquilegia vulgaris orlíček obecný  C3  

Arabidopsis thaliana huseníček rolní    

Arctium lappa lopuch větší    

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený    

Artemisia vulgaris pelyněk obecný    

Arum maculatum áron plamatý §3 C3  

Asarum europaeum kopytník evropský    

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý    

Astrantia major jarmanka větší   RV 

Barbarea vulgaris barborka obecná    

Betula pendula bříza bělokorá    

Brachypodium sylvaticum válečka lesní    

Briza media třeslice prostřední    

Bupleurum falcatum prorostlík srpovitý    

Calamagrostis arundinacea třtina křovištní    

Caltha palustris blatouch bahenní    

Campanula patula zvonek rozkladitý    

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý    

Campanula trachelium zvonek kopřivolistý    

Carex montana ostřice horská    

Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná    

Carpinus betulus habr obecný    

Carum carvi kmín kořenný    

Centaurea scabiosa chrpa čekánek    

Cerastium arvense rožec rolní    

Cichorium intybus čekanka obecná    

Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý  C3  

Clinopodium vulgare klinopád obecný    

Convallaria majalis konvalinka vonná    

Cornus sanguinea subsp. sanguinea svída krvavá pravá    
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Latinsky  česky § C RV 

Corydalis cava dymnivka dutá    

Corylus avellana líska obecná    

Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný  C4a  

Crataegus laevigata  hloh obecný    

Cytisus nigricans čilimník černající    

Dianthus armeria hvozdík svazčitý   C4a  

Digitalis grandiflora náprstník velkokvětý   RV 

Dryopteris filix-mas kapraď samec    

Elymus caninus pýrovník psí    

Epilobium angustifolium vrbka úzkolistá    

Epipactis helleborine kruštík širolistý    RV 

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka    

Fagus sylvatica buk lesní    

Festuca gigantea kostřava obecná    

Festuca ovina kostřava ovčí    

Ficaria verna subsp. verna orsej jarní pravý    

Filipendula ulmaria subsp. ulmaria tužebník jilmový pravý    

Fourraea alpina huseník chudokvětý   C3  

Fragaria vesca jahodník obecný    

Fraxinus excelsior jasan ztepilý    

Gagea lutea křivatec žlutý    

Galeobdolon luteum pitulník žlutý    

Galeopsis pubescens konopice pýřitá    

Galium album svízel bílý    

Galium aparine svízel přítula    

Galium glaucum svízel sivý  C4a  

Galium odoratum svízel vonný    

Galium sylvaticum svízel lesní    

Genista germanica kručinka německá    

Geranium robertianum kakost smrdutý    

Geranium sanguineum kakost krvavý  C4a  

Geum urbanum kuklík městský    

Glechoma hederacea popenec obecný    

Hedera helix břečťan popínavý    

Hepatica nobilis jaterník podléška    

Hieracium lachenalii jestřábník Lachenalův    

Hieracium murorum jestřábník zední    

Hordelymus europaeus ječmenka evropská    

Hylotelephium maximum rozchodník velký    

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná    

Chelidonium majus vlaštovičník větší    

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá    

Knautia arvensis chrastavec rolní    

Lamium album  hluchavka bílá    

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá    
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Latinsky  česky § C RV 

Larix decidua modřín opadavý    

Lathyrus niger hrachor černý    

Lathyrus nissolia hrachor trávolistý   C4b  

Lathyrus vernus hrachor jarní    

Lilium martagon lilie zlatohlavá §3 C4a  

Lonicera xylosteum zimolez obecný    

Luzula luzuloides subsp. luzuloides bika bělavá pravá    

Melampyrum arvense černýš rolní  C3  

Melampyrum cristatum var. cristatum černýš hřebenitý pravý  C3  

Melica nutans strdivka nící    

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá    

Moehringia trinervia mateřka trojžilná    

Mycelis muralis mléčka zední    

Myosoton aquaticum křehkýš vodní    

Neottia nidus-avis hlístník hnízdák  C4a  

Oxalis acetosella šťavel kyselý    

Peucedanum cervaria smldník jelení  C4a  

Picea abies smrk ztepilý    

Pinus nigra borovice černá    

Pinus sylvestris borovice lesní    

Poa nemoralis lipnice hajní    

Polygonatum verticillatum kokořík přeslenitý    

Polypodium vulgare osladič obecný    

Potentilla alba mochna bílá  C3  

Primula elatior subsp. elatior prvosenka vyšší pravá    

Primula veris subsp. veris prvosenka jarní pravá  C4a  

Prunus spinosa trnka obecná    

Pulmonaria obscura plicník temný    

Pyrethrum corymbosum řimbaba chocholičnatá    

Pyrus pyraster hrušeň polnička  C4a  

Quercus petraea dub zimní    

Quercus robur dub letní    

Ranunculus auricomus pryskyřník zlatožlutý    

Ribes uva-crispa srstka angrešt    

Rosa canina agg. růže šípková    

Sambucus nigra bez černý    

Sanicula europaea žindava evropská    

Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý    

Securigera varia čičorka pestrá    

Silene nutans silenka nící    

Sorbus torminalis jeřáb břek  C4a  

Stachys sylvatica čistec lesní    

Stellaria holostea ptačinec velkokvětý    

Tilia cordata lípa srdčitá    



30 
 

Latinsky  česky § C RV 

Torilis japonica tořice japonská    

Trifolium alpestre jetel alpínský   RV 

Trifolium medium jetel prostřední    

Ulmus minor jilm habrolistý   C4a  

Urtica dioica kopřiva dvoudomá    

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek    

Veronica teucrium rozrazil ožankový  C4a  

Vicia hirsuta vikev chlupatá    

Vicia pisiformis vikev hrachovitá  C3  

Vicia sylvatica vikev lesní    

Viola hirta violka srstnatá    

Viola reichenbachiana violka lesní    

 
 

Zaměření a sumarizace zvláště chráněných a ohrožených druhů (§, C1, C2) 
 

Taxon souřadnice (N) souřadnice (E) počet/rozloha pozn. 
Arum maculatum 50°20.890' 13°13.887' 2 kvetoucí ex. 1* 

Lilium martagon nezjišťováno desítky ex. 2* 

 
Pozn.: 
1*) v prudší severozápadní stráni, v humózním listnatém lese, 2 kvetoucí rostliny (2010 Fišer) 
2*) roztroušeně po celém vrchu desítky ex. 
       
 

Neověřené zvláště chráněné, ohrožené a regionálně význačné druhy 
 

Campanula glomerata agg. (C2 b) – zvonek klubkatý 
- na rozvolněných místech ve vrcholových partiích, několik ex. (Ulman 1964).  
 
 

Souhrn 
 

• V zájmovém území bylo zaznamenáno 143 taxonů cévnatých rostlin. 
 

• Z tohoto počtu jsou 2 druhy zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a 
to v kategorii ohrožené (§3). 
 

• Z uvedených taxonů je 22 druhů ohrožených podle Černého a červeného seznamu 
cévnatých rostlin ČR (Grulich V. 2012), a to v kategorii ohrožené (C3, 8 taxonů) a 
vzácnější taxony vyžadující pozornost (C4, 14 taxonů). 

 
• Z uvedených taxonů se zde nacházejí 4 druhy regionálně vzácné. 



31 
 

Vývoj lokality 
 
 Lokalita se v průběhu posledních ca 30 let příliš nezměnila. Došlo pouze k většímu 
zahuštění lesních porostů (zejména ve vrcholových partiích) a snad i větší ruderalizaci bylinného 
podrostu. Nevhodné jsou holoseče (v minulosti a současnosti) a výsadby nepůvodních dřevin 
(smrk, modřín). K lokalitě je jen minimum historických údajů. 
 
 

Závěr  
 
Z botanického hlediska je Lipová jen průměrnou ukázkou vegetace a biotopů 

Doupovských hor. Druhová pestrost jen mírně převyšuje podobné lokality v okolí. Lesní porosty 
trpí zvýšenou eutrofizací a vyšším zastoupením alochtonních a stanovištně nevhodných druhů 
dřevin. Bylinné patro je ochuzené a v některých místech jsou v něm hojně zastoupeny ruderální 
druhy rostlin.  

Lokalitu k ochraně formou PP nebo PR nedoporučujeme. Je však vhodné přiřadit alespoň 
její jižní část (ca 2/3 zájmového území) k vyhlašovanému chráněnému území jižně od 
zpracovávaného území. 
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Chlumek u Radonic 
 

Popis zájmového území 
 

Vrch Chlumek (Chlum u Radonic, Klum, Klumberg; k. 449,3) leží východně od silnice 
z Radonic do Mašťova, cca uprostřed mezi obcemi (2,3 km JJV od Radonic a 2 km SV–SSV od 
Mašťova). Jedná se o nápadný, ve směru ZSZ–VJV protáhlý vrch, obklopený kulturní 
zemědělskou krajinou s intenzivně obdělávanými zemědělskými pozemky. Od krátkého hřbítku 
spadají k severu a k jihu dosti prudké stráně. Přes vrch vede ve směru V–Z jediná větší 
(průjezdná) cesta. 

 V současné době je Chlumek z větší části porostlý lesy a náletovými dřevinami. Na 
mapách z přelomu 19. a 20. století je však patrné, že přirozený lesní porost se nacházel pouze ve 
velké rokli na východní stráni a zbývající části kopce pokrývaly extenzivní sady, louky a 
pastviny. Na drobném vyvýšeném místě na východním okraji hřbítku byl malý kamenolom. Na 
konci velké východní rokle je patrné malé hliniště. Ještě v 60. letech 20. století byla celá střední 
část severní stráně využívána jako pastvina. 
 Nadmořská výška zkoumaného území se pohybuje od 338 do 449 m n. m. 
              

Na základě regionálního geomorfologického členění lze zájmové území začlenit do celku 
Doupovské hory, okrsku Jehličenská hornatina. Horninovým podkladem jsou zde třetihorní 
horniny (bazaltoidy). Jako půdy zde převládají eutrofní kambizemě. Klimatologicky území leží 
na hranicích mírně teplé oblasti MT11 a MT14.   
         Podle rekonstrukční mapy vegetace na území v širším měřítku převládaly dubo-habrové 
háje (svaz Carpinion). Fytogeografické členění republiky řadí zájmovou oblast do 
fytogeografického okrsku Doupovská pahorkatina (fyt. o. 1), fytogeografické oblasti 
termofytikum. 
         Západní část vrchu (od silnice Radonice–Mašťov) je na severní stráni porostlá vzrostlým 
modřínovým lesem s chudým, netypickým bylinným podrostem a s řadou nepůvodních a 
ruderálních druhů. Na jižní stráni jsou kulturní pole. Po hřbetě západní stráně vede polní úvozová 
cesta, kolem níž jsou dosud ve fragmentech zachována xerotermní bylinná společenstva, 
v současné době silně zarostlá náletem dřevin. Floristicky nejzajímavější jsou lesní lemy a 
průseky. 

Střední část vrchu je přírodovědně nejzajímavější a nejpestřejší. Severní stráň je 
rozbrázděna třemi většími a několika menšími erozními roklemi. Rokle a jejich nejbližší okolí 
jsou zarostlé náletem dřevin (především Betula pendula) a dosazovanými dřevinami (Pinus 
sylvestris, Picea abies, Tilia cordata, Larix decidua a další). V bylinném podrostu roklí dominují 
trávy (Brachypodium pinnatum, Holcus mollis aj.). Vzácně se zde vyskytují i některé zvláště 
chráněné, ohrožené a regionálně význačné druhy rostlin (např. Cephalanthera alba, Listera ovata 
aj.). Mezi roklemi jsou ve spodní části svahu opět souvislé porosty modřínu opadavého, místy 
silně zarostlé pámelníkem poříčním. Při horním okraji roklí jsou souvisle vysázeny javory kleny, 
duby zimní a modříny opadavé. V horní části severního svahu opět dominují modřínové lesy. Na 
úpatí severní stráně jsou i drobné periodické mokřady, na kterých byla zaznamenána Betula 
pubescens či Colchicum autumnale. 
 Návrší (okolí kóty) je zarostlé náletem dřevin a z části i zalesněno. V bylinném podrostu 
se dosud vyskytují druhy xerotermních rostlinných společenstev, které přežívají na okrajích 
lesních porostů a podél cest. Od kóty směrem k východu se táhne při okraji lesa úzká pěšina; 
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podél ní a na přilehlé jižní stráni jsou rozsáhlejší stanoviště s výskytem nejlepších bohatých 
xerotermních společenstev na Chlumku. Ze zvláště chráněných, ohrožených a význačných druhů 
zde byl zaznamenán např. Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Alyssum montanum subsp. 
montanum, Veronica prostrata, Erysimum crepidifolium a další. Tato stanoviště však nejsou nijak 
obhospodařována (kosena či pasena) a zarůstají náletem křovin (Rosa sp., Crataegus sp.) a 
expanzivních druhů trav (např. Arrhenatherum elatius aj.). Na úpatí této části jižní stráně jsou 
četná místa rozrytá zvěří (divočáky). Zde se vzácně v určitých letech nachází společenstvo 
Caucalido daucoidis-Conringietum orientalis s výskytem Caucalis platycarpos subsp. 
platycarpos, Conringia orientalis, Anagallis foemina a Anthemis austriaca (v roce 2013 zde byl 
však zastižen jen posledně jmenovaný druh). 
 V západní části je jižní stráň také porostlá vzrostlým modřínovým lesem s četnými 
trnovníky akáty. Bylinný porost je velice chudý, netypický. Floristicky bohatší a zajímavější jsou 
pouze lemy lesních porostů s výskytem Anthemis austriaca, Trifolium alpestre a Adonis 
aestivalis. 
 Východní část Chlumku je na severní stráni porostlá nepůvodními lesními společenstvy 
(ve stromovém patře dominují Laris decidua, Pinus nigra, Acer pseudoplatanus a Quercus 
petraea) s hustým keřovým patrem, v němž se uplatňují především nepůvodní Symphoricarpos 
albus a Caragana arborescens a netypickým silně ochuzeným bylinným podrostem. 
 Na jižní stráni jsou staré „oplocenky“ s hustým porostem vysázeného dubu zimního a 
modřínu opadavého s bezvýznamným bylinným podrostem. 
 Středem celé východní stráně se táhne dlouhá, hluboká, na několika místech rozvětvená 
stará erozní rokle. Na jejím dně jsou místy zachovány fragmenty původních lužních lesních 
porostů (ovšem pouze ve formě jednotlivých stromů – např. staré vrby bílé a olše lepkavé) 
potlačené pozdějšími výsadbami nepůvodního topolu kanadského, trnovníku akátu a dalších 
dřevin. V keřovém patru dominuje bez černý, bylinný podrost je silně zaplevelený a 
ruderalizovaný. Rokle je v současné době prakticky po většinu roku suchá (bez vodoteče). 
 
 

Přehled zjištěných rostlinných taxonů 
 

Latinsky  česky § C RV 

Acer pseudoplatanoides javor mléč    

Acer pseudoplatanus javor klen    

Acinos arvensis subsp. arvensis pamětník rolní pravý    

Adonis aestivalis hlaváček letní  C3  

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha    

Aesculus hippocastanum jírovec maďal    

Agrimonia eupatoria řepík lékařský    

Achillea millefolium agg. řebříček obecný    

Achillea pannonica řebříček panonský  C3  

Ajuga genevensis zběhovec lesní    

Allium vineale česnek viničný    

Alnus glutinosa olše lepkavá    

Alopecurus pratensis psárka luční    

Alyssum alyssoides tařice kališní    

Alyssum montanum subsp. montanum tařice horská pravá   RV 

Anagallis arvensis drchnička rolní    
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Latinsky  česky § C RV 

Androsace elongata pochybek prodloužený  C3  

Anthemis austriaca rmen rakouský    

Anthriscus sylvestris kerblík lesní    

Anthyllis vulneraria úročník bolhoj    

Arctium lappa lopuch větší    

Arenaria serpyllifolia písečnice douškolistá    

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený    

Artemisia campestris pelyněk ladní    

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl    

Asperula cynanchica mařinka psí    

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý    

Athyrium filix-femina papratka samičí    

Atriplex patula lebeda rozkladitá    

Avenula pratensis subsp. pratensis ovsíř luční pravý    

Ballota nigra měrnice černá    

Barbarea vulgaris barborka obecná    

Betula pendula bříza bělokorá    

Betula pubescens bříza pýřitá    

Bromus benekenii sveřep Benekenův    

Bromus japonicus sveřep japonský  C4a  

Bromus sterilis sveřep jalový    

Bryonia alba posed bílý    

Bupleurum falcatum prorostlík srpovitý    

Calamagrostis epigejos třtina křovištní    

Camelina microcarpa lnička drobnoplodá    

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý    

Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý    

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý    

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka    

Caragana arborescens čimišník stromovitý    

Carduus acanthoides bodlák obecný    

Carex caryophyllea ostřice jarní    

Carex pairae ostřice Pairaova    

Carlina vulgaris  pupava obecná    

Centaurea jacea subsp. angustifolia chrpa luční úzkolistá  C4b  

Centaurea scabiosa chrpa čekánek    

Centaurea stoebe chrpa latnatá    

Cephalanthera damasonium okrotice bílá §3 C4a  

Cerastium arvense rožec rolní    

Cerastium glutinosum rožec lepkavý    

Cerastium holosteoides subsp. triviale rožec obecný luční    

Cerinthe minor voskovka menší  C4a  

Cichorium intybus čekanka obecná    

Cirsium acaulon pcháč bezlodyžný  C4a  

Cirsium arvense pcháč rolní    
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Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý  C3  

Clinopodium vulgare klinopád obecný    

Colchicum autumnale ocún jesenní    

Consolida regalis ostrožka stračka    

Convolvulus arvensis  svlačec rolní    

Cornus sanguinea subsp. sanguinea svída krvavá pravá    

Corylus avellana líska obecná    

Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný  C4a  

Crataegus laevigata hloh obecný    

Crepis biennis škarda dvouletá    

Cruciata laevipes svízelka chlupatá    

Dactylis glomerata subsp. glomerata srha laločnatá pravá    

Daucus carota subsp. carota mrkev obecná pravá    

Descurainia sophia úhorník mnohodílný    

Dianthus cathusianorum hvozdík kartouzek    

Dryopteris dilatata kapraď rozložená    

Dryopteris filix-mas kapraď samec    

Echium vulgare hadinec obecný    

Elymus caninus pýrovník psí    

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá    

Epilobium montanum vrbovka horská    

Epipactis helleborine kruštík širolistý    RV 

Equisetum arvense přeslička rolní    

Erigeron acris  turan ostrý    

Erodium cicutarium pumpava obecná    

Erophila verna osívka jarní    

Eryngium campestre máčka ladní    

Erysimum crepidifolium trýzel škardolistý  C4a  

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka    

Euphorbia esula subsp. esula pryšec obecný pravý    

Euphorbia helioscopia pryšec kolovratec    

Falcaria vulgaris srpek obecný    

Festuca gigantea kostřava obrovská    

Festuca rupicola kostřava žlábkovitá    

Festuca valesiaca kostřava walliská    

Fragaria vesca jahodník obecný    

Fragaria viridis jahodník (chlumní) trávnice    

Fraxinus excelsior jasan ztepilý    

Fumaria cf. vaillantii zemědým Vaillantův    

Galeopsis tetrahit konopice rolní    

Galium aparine svízel přítula    

Galium odoratum svízel vonný    

Galium valdepilosum svízel moravský  C3  

Galium verum svízel syřišťový    

Geranium columbinum kakost holubičí    
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Geranium pratense kakost luční    

Geranium pusillum kakost maličký    

Geranium robertianum kakost smrdutý    

Geum urbanum kuklík městský    

Helianthemum grandiflorum subsp. 
obscurum 

devaterník velkokvětý 
tmavý 

   

Heracleum sphondylium bolševník obecný    

Hieracium bauhini jestřábník Bauhinův    

Hieracium cymosum jestřábník chocholičnatý  C4a  

Hieracium murorum jestřábník zední    

Hieracium pilosella jestřábník chlupáček    

Holcus mollis medyněk měkký    

Holosteum umbellatum plevel okoličnatý    

Hyoscyamus niger blín černý  C3  

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná    

Chaerophyllum temulum krabilice mámivá    

Chelidonium majus vlaštovičník větší    

Chenopodium hybridum merlík zvrhlý    

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá    

Inula britannica oman britský    

Inula conyza oman hnidák    

Knautia arvensis chrastavec rolní    

Koeleria macrantha smělek štíhlý    

Lamium album hluchavka bílá    

Lamium purpureum hluchavka nachová    

Lapsana communis kapustka obecná    

Larix decidua modřín opadavý    

Lathyrus tuberosus hrachor hlíznatý    

Lepidium campestre řeřicha chlumní    

Leucanthemum ircutianum kopretina irkutská    

Ligustrum vulgare ptačí zob obecný    

Linum catharticum len počistivý    

Listera ovata bradáček vejčitý   C4a  

Lotus corniculatus štírovník růžkatý    

Medicago falcata tolice srpovitá    

Medicago lupulina tolice dětelová    

Medicago minima tolice nejmenší  C3  

Melampyrum arvense černýš rolní  C3  

Milium effusum pšeníčko rozkladité    

Moehringia trinervia mateřka trojžilná    

Mycelis muralis mléčka zední    

Myosotis arvensis pomněnka rolní    

Myosotis ramosissima pomněnka chlumní    
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Myosotis sparsiflora pomněnka řídkokvětá  C4a  

Myosotis stricta pomněnka drobnokvětá    

Myosotis sylvatica pomněnka lesní    

Neslia paniculata řepinka latnatá    

Ononis spinosa  jehlice trnitá    

Onopordum acanthium ostropes trubil    

Papaver argemone mák polní  C4a  

Papaver dubium mák pochybný    

Pastinaca sativa subsp. sativa pastinák setý pravý    

Phleum phleoides bojínek tuhý    

Picea abies smrk ztepilý    

Picris hieracioides hořčík jestřábníkovitý    

Pimpinella saxifraga bedrník obecný    

Pinus nigra borovice černá    

Pinus sylvestris borovice lesní    

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý    

Plantago media jitrocel prostřední    

Poa angustifolia lipnice úzkolistá    

Poa nemoralis subsp. nemoralis lipnice hajní pravá    

Poa trivialis lipnice obecná    

Polygala comosa vítod chocholatý    

Populus tremula topol osika    

Populus x canadensis topol kanadský    

Potentilla argentea mochna stříbrná    

Potentilla tabernaemontani mochna jarní    

Primula veris prvosenka jarní  C4a  

Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý  C3  

Prunella vulgaris černohlávek obecný    

Prunus avium třešeň ptačí    

Prunus cerasus třešeň višeň    

Prunus spinosa trnka obecná    

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica koniklec luční český §2 C2b  

Quercus petraea dub zimní    

Ranunculus auricomus pryskyřník zlatožlutý    

Ranunculus bulbosus pryskyřník hlíznatý    

Ranunculus repens pryskyřník plazivý    

Rhinanthus minor kokrhel menší    

Ribes uva-crispa meruzalka srstka    

Robinia pseudacacia trnovník akát    

Rosa canina agg. růže šípková    

Rubus caesius ostružiník ježiník    

Rubus idaeus ostružiník maliník    

Rubus sp. ostružiník sp.    



38 
 

Latinsky  česky § C RV 

Rumex acetosella šťovík menší    

Salix alba vrba bílá    

Salvia pratensis šalvěj luční    

Sambucus nigra bez černý    

Sanguisorba minor subsp. minor krvavec menší pravý  C3  

Scabiosa ochroleuca hlaváč bledožlutý    

Scleranthus annuus chmerek roční    

Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý    

Securigera varia čičorka pestrá    

Sedum acre rozchodník ostrý    

Senecio jacobaea starček přímětník    

Senecio ovatus starček Fuchsův    

Silene latifolia subsp. alba silenka širolistá bílá    

Silene noctiflora silenka noční  C4a  

Silene vulgaris subsp. vulgaris silenka nadmutá pravá    

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí    

Stellaria media ptačinec prostřední    

Symphoricarpos albus pámelník bílý    

Syringa vulgaris šeřík obecný    

Taraxacum sect. Erythrosperma pampeliška červenoplodá    

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška lékařská    

Thlaspi arvense penízek rolní    

Thlaspi perfoliatum penízek prorostlý    

Thymus praecox subsp. praecox mateřídouška časná pravá  C4a  

Tilia cordata lípa malolistá    

Tragopogon dubius kozí brada pochybná    

Tragopogon orientalis kozí brada východní    

Trifolium alpestre jetel alpínský   RV 

Trifolium arvense jetel rolní    

Trifolium campestre jetel ladní    

Trifolium medium jetel prostřední    

Trifolium repens jetel plazivý    

Tussilago farfara podběl lékařský    

Ulmus glabra jilm drsný    

Ulmus minor jilm habrolistý   C4a  

Urtica dioica kopřiva dvoudomá    

Valerianella locusta kozlíček polníček    

Verbascum lychnitis divizna knotovkovitá    

Veronica arvensis rozrazil rolní    

Veronica dillenii rozrazil Dilleni ův  C4a  

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek    

Veronica prostrata rozrazil rozprostřený  C4a  

Veronica serpyllifolia rozrazil douškolistý    

Veronica sublobata rozrazil laločnatý    

Vicia hirsuta vikev chlupatá    
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Vicia sativa vikev setá    

Vicia tenuifolia vikev tenkolistá    

Vinca minor barvínek menší    

Viola arvensis violka rolní    

Viola hirta violka srstnatá    

Viola reichenbachiana violka lesní    

 
 

Zaměření a sumarizace zvláště chráněných a ohrožených druhů (§, C1, C2) 
 

Taxon souřadnice 
(N) 

souřadnice 
(E) 

počet/rozloha pozn. 

Cephalanthera damasonium 50°16,986 ́ 13°17,632 ́ 3 fertilní ex. 1* 

Pulsatilla pratensis subsp. 
bohemica 

50°16,670 ́ 13°17,830 ́ 4 ex. fertilní, 7 ex. 
sterilních 

2* 

 
Pozn.: 
1*) v roce 1988: 150–200 jedinců (Bílek); 2001: 25–30 jedinců (Ondráček) 
2*) v roce 1964: 30 jedinců (Ulman), 2001: 55 jedinců (Ondráček) 

 
 

Neověřené zvláště chráněné, ohrožené a regionálně význačné druhy 
 

Anagallis foemina (C3) – drchnička modrá 
 - narušená místa na J stráni, vzácně (Ondráček 2001) 
Caucalis platycarpos subsp. platycarpos (C2 b) – dejvorec velkoplodý pravý 
- na narušených místech na úpatí J stráně, 1 exemplář (Ondráček 2001) 
Conringia orientalis (C1 t) – hořinka východní 
 - na narušených místech na úpatí J stráně, 10 exemplářů (Ondráček 2001) 
Gagea villosa (C2 b) – křivatec rolní 
- severní stráň, v modřínovém lese podél lesní komunikace, narušená místa, 2 exempláře  (Fišer 
2005) 
Galeopsis ladanum (C4a) – konopice širolistá 
 - na východní stráni (Kubát 1978) 
Gentianopsis ciliata (C3) – hořec brvitý 
 - vzácně na horním okraji J stráně a na hraně rokle na úpatí S stráně (Ondráček 2001) 
Lilium martagon (§3, C4a) – lilie zlatohlavá 
- ve svahu kolem prameniště potoka, 5 exemplářů (Fišer 2002) 
Monotropa hypopitys (C3) – hnilák smrkový 
- roztroušeně až dosti vzácně v lesním porostu na S stráni (Ondráček 1988, Fišer 2002) 
Ventenata dubia (C1 t) – ovsiřík pochybný 
- na V svahu (Kubát 1978). 
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Souhrn 
 

• V  zájmovém území bylo zaznamenáno 242 taxonů cévnatých rostlin. 
 

• Z tohoto počtu jsou 2 druhy zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a 
to v kategorii silně ohrožené (§2, 1 taxon) a ohrožené (§3, 1 taxon). 
 

• Z uvedených taxonů je 28 druhů ohrožených podle Černého a červeného seznamu 
cévnatých rostlin ČR (Grulich V. 2012), a to v kategorii silně ohrožené (C2, 1 taxon), 
ohrožené (C3, 10 taxonů) a vzácnější taxony vyžadující pozornost (C4, 17 taxonů). 

 
• Z uvedených taxonů se zde nacházejí 3 druhy regionálně vzácné. 

 
 

Vývoj lokality 
 

 Již před 30 lety dominovaly na vrchu Chlumek nepůvodní lesní porosty.  Přesto se jednalo 
po botanické stránce o mimořádně cenné území. V 80. letech minulého století to byla nejbohatší 
lokalita „vstavačovitých“ v okrese Chomutov (jediná lokalita s výskytem Cephalanthera 
damasonium). Na horním okraji jižní stráně byla pěkná populace Pulsatilla pratensis subsp. 
bohemica a na jižní stráni celá řada ohrožených taxonů (včetně kriticky a silně ohrožených). 
Lokalitu se však nepodařilo vyhlásit jako CHÚ. Lesní porosty na úpatí severní stráně zahoustly, 
na jižní stráni došlo k silnému rozvoji keřového patra a náletu dřevin. To vedlo k silnému 
ochuzení populací zvláště chráněných a ohrožených druhů a posléze až k jejich zániku. 
 
 

Závěr 
 

Lokalitu k ochraně formou PP nebo PR dnes již nedoporučujeme. 
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Houština u Mašťova 
 
Popis zájmového území 
 

Vrch Houština (Buschberg, Mašťovský vrch) u Mašťova je výrazný geomorfologický 
prvek, čedičový vrch cca 1,3 km ZJZ od Mašťova. Vrch je protažený ve směru Z–V a je součástí 
pohledově jednolitého hřbetu tvořeného vrchy Dubá, Stráž a Šibeniční vrch. K severu spadá 
příkřejšími svahy do údolí potoka Dubá a Dubá II, jižní svahy jsou povlovnější a táhnou se do 
širšího údolí, vytvořeného potokem Leska a jeho přítoky. Vrch samotný je tvořen pěti výraznými 
vrcholy, přičemž nejvyšší má nadmořskou výšku 530,8 m n. m. 
          

Na základě regionálního geomorfologického členění lze zájmové území začlenit do celku 
Doupovské hory, okrsku Rohozecká vrchovina. Horninovým podkladem jsou zde terciérní 
čedičové horniny, které se na Houštině prolínají s rovněž terciérními pyroklastiky. Jako půdy zde 
převládají eutrofní kambizemě. Klimatologicky spadá území do mírně teplé oblasti (MT4).   
          Podle rekonstrukční mapy vegetace se na území v širším měřítku vyskytovaly květnaté 
bučiny, dubo-habrové háje a subxerofilní doubravy. Podle fytogeografického členění se území 
nachází ve fytogeografickém okrsku Doupovská pahorkatina (fyt. o. 1), fytogeografické oblasti 
termofytikum. 
          Zájmová oblast má rozlohu téměř 300 ha (kolmý průmět, bez zohlednění svažitosti) a je 
zalesněna. Je protkána sítí lesních cest. V poměrně nedávné době bylo území vrchu však 
hospodářsky využíváno jiným způsobem. Les byl omezen pouze na obtížně přístupná místa a 
prudší západní svahy, zbylé území bylo využíváno především jako pastviny, louky a sady. Název 
Houština (Buschberg) tak vychází zřejmě již z historické doby, kdy došlo k prvnímu vyklučení 
obtížně prostupného hustého lesa. Na snímcích z historických map (františko-josefské vojenské 
mapování z let 1877–1880) je možné vidět až pedantsky pravidelnou, pravoúhlou síť cest. Z této 
doby se zachovala hlavní páteřní cesta, která sleduje hřeben masivu. Na temeni, mezi kótami 525 
a 527, se nachází jezírko neznámého původu. Jeho okolí je však znehodnoceno lesnickými 
zásahy.  
          Lesní porosty v současnosti pokrývají 95 % povrchu Houštiny. Lze je rozdělit na přírodě 
blízké, polopřirozené s doposud zachovalým bylinným patrem, ale s vyšším podílem stanovištně 
nevhodných i alochtonních dřevin a lesy výrazně kulturní s ochuzenou dřevinnou i bylinnou 
skladbou. Zjednodušeně lze uvést, že lesy přírodě blízké doposud pokrývají část území jižně od 
páteřní lesní cesty a lesní porosty v nejzápadnější části lokality. Jedná se o lesy s vhodnou 
dřevinnou skladbou, se zachovalým bylinným podrostem, jen pomístně s vysazenými kotlíky 
stanovištně nepůvodních dřevin. Z hlediska biotopů v intencích Katalogu biotopů (Chytrý et al. 
2010) je možné na lesní porosty na vrchu Houština pohlížet jako na středoevropské bazofilní 
teplomilné doubravy (L6.4) (Potentillo albae-Quercetum), což jsou v rámci systému Natura 2000 
prioritní stanoviště. Tyto lesní porosty se v mozaice prolínají s květnatými bučinami (L5.1) svazu 
Fagion sylvaticae a dubohabřinami (L3.1) svazu Carpinion. Lesní porosty severně od páteřní 
cesty jsou polopřirozené až zcela kulturní, místy s doposud zachovalým bylinným patrem 
(především svazu Carpinion), které je patrné zejména v začátcích vegetační sezony. Na lesních 
světlinách a vzácně také v pláštích na okrajích lesních porostů se rozvíjejí lemová stanoviště – 
suché a mezofilní bylinné lemy (T4.1, resp. T4.2), svazy Geranion sanguinei, resp. Trifolion 
medii. 
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Přehled zjištěných rostlinných taxonů 

  
Latinsky  česky § C RV 

Acer campestre javor babyka    

Acer pseudoplatanoides javor mléč    

Acer pseudoplatanus javor klen    

Actaea spicata samorostlík klasnatý    

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha    

Agrimonia eupatoria řepík lékařský    

Achillea cf. pannonica řebříček panonský  C3  

Achillea millefolium řebříček obecný    

Ajuga genevensis zběhovec lesní    

Alliaria petiolata česnáček lékařský    

Anagallis arvensis drchnička rolní    

Anemone cf. nemorosa sasanka hajní    

Anthericum liliago bělozářka liliovitá  §3 C3  

Anthericum ramosum  bělozářka větevnatá  C4a  

Anthriscus sylvestris kerblík lesní    

Arabis glabra huseník (strmobýl) lysý    

Arabis hirsuta huseník chlupatý    

Arctium tomentosum lopuch plstnatý    

Arenaria serpyllifolia písečnice douškolistá    

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený    

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl    

Asperula tinctoria subsp. tinctoria mařinka barvířská pravá  C3  

Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý    

Atriplex patula lebeda rozkladitá    

Avenella flexuosa metlička křivolaká    

Betonica officinalis bukvice lékařská   RV 

Betula pendula bříza bělokorá    

Bidens frondosa dvouzubec černoplodý    

Brachypodium pinnatum válečka prápořitá    

Brachypodium sylvaticum válečka lesní    

Bromus benekenii sveřep Benekenův    

Calamagrostis arundinacea třtina rákosovitá    

Calamagrostis epigejos třtina křovištní    

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý    

Campanula rapunculoides zvonek řepkovitý    

Campanula rotundifolia zvonek okrouhlolistý    

Campanula trachelium zvonek kopřivolistý    

Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka    

Carex digitata ostřice prstnatá    

Carex montana ostřice horská    

Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná    
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Centaurea scabiosa chrpa čekánek    

Centaurea stoebe chrpa latnatá    

Cirsium acaulon pcháč bezlodyžný  C4a  

Cirsium arvense pcháč rolní    

Cirsium eriophorum pcháč bělohlavý  C3  

Cirsium heterophyllum pcháč různolistý   RV 

Clinopodium vulgare klinopád obecný    

Cornus sanguinea subsp. sanguinea svída krvavá pravá    

Corylus avellana líska obecná    

Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný  C4a  

Crataegus monogyna hloh jednosemenný    

Cytisus nigricans čilimník černající    

Dactylis glomerata subsp. glomerata srha laločnatá pravá    

Daphne mezereum lýkovec jedovatý   RV 

Daucus carota subsp. carota mrkev obecná pravá    

Deschampsia cespitosa metlice trsnatá    

Dianthus deltoides hvozdík kropenatý    

Dryopteris carthusianorum kapraď osténkatá    

Dryopteris dilatata kapraď rozložená    

Dryopteris filix-mas kapraď samec    

Elymus caninus pýrovník psí    

Elytrigia repens pýr plazivý    

Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá    

Epilobium montanum vrbovka horská    

Epipactis helleborine kruštík širolistý    RV 

Epipactis helleborine kruštík širolistý    

Eryngium campestre máčka ladní    

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka    

Fagus sylvatica  buk lesní    

Fallopia convolvulus opletka obecná    

Festuca gigantea kostřava obrovská    

Festuca heterophylla kostřava různolistá   RV 

Festuca ovina kostřava ovčí    

Festuca rubra agg. kostřava červená    

Festuca sulcata kostřava žlábkovitá    

Fragaria moschata jahodník truskavec    

Fragaria vesca jahodník obecný    

Fragaria viridis jahodník (chlumní) trávnice    

Fraxinus excelsior jasan ztepilý    

Galeopsis pubescens konopice pýřitá    

Galeopsis tetrahit konopice rolní    

Galium aparine svízel přítula    

Galium boreale subsp. boreale svízel severní pravý  C4a  

Galium glaucum svízel sivý  C4a  

Galium odoratum svízel vonný    
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Latinsky  česky § C RV 

Galium rotundifolium svízel okrouhlolistý   RV 

Galium sylvaticum svízel lesní    

Galium valdepilosum svízel moravský  C3  

Galium verum svízel syřišťový    

Genista germanica kručinka německá    

Genista tinctoria kručinka barvířská    

Geranium dissectum kakost dlanitosečný    

Geranium robertianum kakost smrdutý    

Geum urbanum kuklík městský    

Glyceria notata zblochan řasnatý    

Hepatica nobilis jaterník podléška    

Heracleum sphondylium bolševník obecný    

Hieracium cf. racemosum jestřábník hroznatý  C4a  

Hieracium lachenalii jestřábník Lachenalův    

Hieracium murorum jestřábník zední    

Hieracium sp. jestřábník sp.    

Hordelymus europaeus ječmenka evropská    

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná    

Chaerophyllum temulum krabilice mámivá    

Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá    

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá    

Knautia arvensis chrastavec rolní    

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá    

Lapsana communis kapustka obecná    

Larix decidua modřín opadavý    

Lathyrus niger hrachor černý    

Lathyrus pratensis hrachor luční    

Lathyrus vernus hrachor jarní    

Lilium martagon lilie zlatohlavá §3 C4a  

Linaria vulgaris lnice obecná    

Lonicera xylosteum zimolez obecný    

Luzula luzuloides subsp luzuloides bika bělavá pravá    

Luzula pilosa bika chlupatá    

Lysimachia nummularia vrbina penízková    

Melampyrum arvense černýš rolní  C3  

Melampyrum pratense černýš luční    

Melica nutans strdivka nící    

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá    

Milium effusum pšeníčko rozkladité    

Moehringia trinervia mateřka trojžilná    

Mycelis muralis mléčka zední    

Myosotis arvensis pomněnka rolní    

Myosotis sylvatica pomněnka lesní    

Myosoton aquaticum křehkýš vodní    

Odontites vernus subsp. serotinus zdravínek jarní pozdní    



45 
 

Latinsky  česky § C RV 

Oxalis acetosella šťavel kyselý    

Paris quadrifolia vraní oko čtyřlisté    

Peucedanum cervcaria smldník jelení  C4a  

Phleum pratense bojínek luční    

Picea abies smrk ztepilý    

Picris hieracioides hořčík jestřábníkovitý    

Pimpinella saxifraga bedrník obecný    

Pinus sylvestris borovice lesní    

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý    

Plantago major subsp. major jitrocel větší pravý    

Plantago media jitrocel prostřední    

Platanthera chlorantha vemeník zelenavý §3 C3  

Poa nemoralis subsp. nemoralis lipnice hajní pravá    

Polygonatum odoratum kokořík vonný    

Polygonum aviculare truskavec ptačí    

Potentilla alba mochna bílá  C3  

Potentilla argentea mochna stříbrná    

Potentilla reptans mochna plazivá    

Prenanthes purpurea věsenka nachová    

Primula veris prvosenka jarní  C4a  

Prunella vulgaris černohlávek obecný    

Prunus avium třešeň ptačí    

Prunus spinosa trnka obecná    

Pulmonaria obscura plicník temný    

Pyrethrum corymbosum řimbaba chocholičnatá    

Pyrus pyraster hrušeň polnička  C4a  

Quercus petraea dub zimní    

Ranunculus auricomus pryskyřník zlatožlutý    

Rhamnus catharticus řešetlák počistivý    

Rhinanthus alectorolophus kokrhel luštinec  C3  

Ribes uva-crispa meruzalka srstka    

Rosa canina agg. růže šípková    

Rosa gallica růže galská (keltská)  C3  

Rubus caesius ostružiník ježiník    

Rubus idaeus ostružiník maliník    

Rubus sp. ostružiník sp.    

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý    

Sambucus nigra bez černý    

Sanicula europaea žindava evropská    

Scabiosa ochroleuca hlaváč bledožlutý    

Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý    

Securigera varia čičorka pestrá    

Senecio ovatus starček Fuchsův    

Senecio viscosus starček lepkavý    



46 
 

Latinsky  česky § C RV 

Serratula tinctoria srpice barvířská  C4a  

Silene nutans silenka nící    

Solidago virgaurea zlatobýl obecný    

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí    

Sorbus torminalis jeřáb břek  C4a  

Stachys sylvatica čistec lesní    

Stellaria graminea ptačinec trávovitý    

Stellaria holostea ptačinec velkokvětý    

Stellaria media ptačinec prostřední    

Tanacetum vulgare vratič obecný    

Taraxacum sect. Ruderalia pampeliška lékařská    

Tilia cordata lípa malolistá    

Torilis japonica tořice japonská    

Trifolium alpestre jetel alpínský   RV 

Trifolium arvense jetel rolní    

Trifolium aureum jetel zlatý    

Trifolium hybridum jetel zvrhlý    

Trifolium medium jetel prostřední    

Trifolium pratense jetel luční    

Trifolium rubens jetel červenavý  C3  

Tripleurospermum inodorum heřmánkovec nevonný    

Tussilago farfara podběl lékařský    

Urtica dioica kopřiva dvoudomá    

Verbascum densiflorum divizna velkokvětá  C4a  

Verbascum lychnitis subsp. moenchii divizna knotovkovitá bělokvětá  C2 r  

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek    

Veronica officinalis rozrazil lékařský    

Veronica sublobata rozrazil laločnatý    

Veronica teucrium rozrazil ožankový  C4a  

Vicia angustifolia vikev úzkolistá    

Vicia hirsuta vikev chlupatá    

Vicia pisiformis  vikev hrachovitá  C3  

Vicia sepium subsp. eriocalyx vikev plotní vlnatá    

Vicia sylvatica vikev lesní    

Vincetoxicum hirundinaria tolita lékařská   RV 

Viola cf. riviniana violka Rivinova    
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Zaměření a sumarizace zvláště chráněných a ohrožených druhů (§, C1, C2) 

 
Taxon souřadnice 

(N) 

souřadnice 
(E) 

počet/rozloha pozn. 

Anthericum liliago  50°15,437 ́ 13°14,369 ́ cca 30 kvetoucích 1* 

Asperula tinctoria subsp. 
tinctoria  

50°15,423 ́ 13°14,380 ́ 2 kvetoucí rostliny 2* 

Cirsium heterophyllum  50°15,309 ́ 13°14,272 ́ dosti hojně na ploše 
20x5 m 

3* 

Daphne mezereum 50°15,289 ́ 13°14,274 ́ 3 statné ex. 4* 

Lilium martagon 50°15,472 ́ 13°14,302 ́ roztroušeně 5* 

50°15,411 ́ 13°14,585 ́

Platanthera chlorantha 50°15,274 ́ 13°14,276 ́ 5 kvetoucích ex. 6* 

50°15,263 ́ 13°14,353 ́ 2 kvetoucí ex. 
50°15,266 ́ 13°14,335 ́ 1 kvetoucí ex. 
50°15,271 ́ 13°14,321 ́ 15 kvetoucích a 

sterilních ex. 
50°15,274 ́ 13°14,308 ́ 4 kvetoucí ex. 
50°15,272 ́ 13°14,293 ́ 22 kvetoucích a 

sterilních ex. 
50°15,276 ́ 13°14,285 ́ 10 kvetoucích a 

sterilních ex. 
50°15,291 ́ 13°14,286 ́ 16 kvetoucích a 

sterilních ex. 
50°15,289 ́ 13°14,274 ́ 6 kvetoucích ex. 

50°15,295 ́ 13°14,269 ́ 1 kvetoucí ex. 
50°15,299 ́ 13°14,277 ́ 2 kvetoucí ex. 
50°15,472 ́ 13°14,302 ́ 4 kvetoucí ex. 
50°15,416 ́ 13°14,391 ́ 1 kvetoucí ex. 
50°15,415 ́ 13°14,505 ́ 1 kvetoucí ex. 

Trifolium rubens 50°15,414 ́ 13°14,407 ́ 3 kvetoucí ex. 7* 

Verbascum lychnitis subsp. 
moenchii 

50°15.329'  13°15.826' 2 kvetoucí ex. 8* 

 
Pozn.: 
1*) zaznamenán v horním okraji pěkné doubravy na JZ stráni. 
2*) zaznamenána velmi vzácně při spodním okraji pěkné doubravy na JZ stráni. V regionu 

vzácný druh. 
3*) na otevřenějším místě ve smíšeném listnatém lese na úpatí JZ stráně. Ve fyt. okrese 

Doupovská pahorkatina vzácný druh. 
4*) v zájmovém území byl zaznamenán na více místech, celkem několik desítek ex. 
5*) na vrchu Houština se vyskytuje na více místech, několik desítek ex; poprvé zde zaznamenána 

v roce 1966 (Ulman) 
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6*) zaznamenána na více místech zejména na úpatí JZ stráně. Odtud udáván již v roce 1966: 20 
ex. (Ulman) 

*7) zaznamenán na světlině v pěkné doubravě na JZ stráni, na okraji průseku, kterým se stahují 
poražené kmeny. Velmi ohrožená lokalita. V regionu velmi vzácný druh. 

*8) nalezena v roce 2009 na lesní světlině, v době provedení průzkumu nezaznamenána. 
 
 

Neověřené zvláště chráněné, ohrožené a regionálně význačné druhy 
 

Aquilegia vulgaris (C3) – orlíček obecný 
- na vrchu Houština podél lesních cest několik 10 ex. (1966 Ulman), pravděpodobně se zde 
vyskytuje i nadále, ale během průzkumu nebyl zaznamenán. 
 
 

Souhrn 
 

• V  zájmovém území bylo zaznamenáno 211 taxonů cévnatých rostlin. 
 

• Z tohoto počtu jsou 3 druhy zvláště chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a 
to v kategorii ohrožené (§3). 
 

• Z uvedených taxonů je 27 druhů ohrožených podle Černého a červeného seznamu 
cévnatých rostlin ČR (Grulich V. 2012), a to v kategorii silně ohrožené (C2 r, 1 taxon), 
ohrožené (C3, 12 taxonů) a vzácnější taxony vyžadující pozornost (C4, 14 taxonů). 

 
• Z uvedených taxonů se zde nachází 8 druhů regionálně vzácných. 

 
 

Vývoj lokality 
 
 Lokalita se v průběhu posledních ca 30 let příliš nezměnila. Došlo pouze k většímu 
zahuštění lesních porostů. Nevhodné jsou holoseče (v minulosti a současnosti), výsadby 
nepůvodních dřevin (smrk, modřín) a kácení kvalitních doubrav.  
 
 

Závěr 
 

K ochraně formou PR nebo PP doporučujeme jižní (nad rámec zpracovávaného území) a 
západní stráně vrchu Houština (viz zákres hranic), nejcennější je doubrava na JZ stráni vrchu.  

 
 

Doporučení k plánování ochranářských opatření 
 

Smyslem navržených zásad je podpora a zachování hájového charakteru lesa v zájmovém 
území, tj. lesa s bohatým bylinným patrem, ale také s přirozeným prostorovým (vertikálním i 
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horizontálním) rozložením jednotlivých etáží. 
• Striktní dodržování autochtonní a stanovištně vhodné dřevinné skladby 

Nezalesňovat Picea abies, Larix decidua či Pinus nigra nigra a postupně je z porostů 
odstranit. Z listnatých dřevin vyloučit Quercus rubra. Ve stávajících porostech postupně 
rekonstruovat cílovou skladbu při vyloučení uvedených dřevin. 

• Dřevinná skladba – podpora přirozené skladby – dle jednotlivých SLT úprava 
zastoupení v přirozené skladbě, především u Quercus petraea, Carpinus betulus, Fagus 
sylvatica, Tilia cordata, Sorbus torminalis ad. Podpora přirozené obnovy.  

• Podpora etáží. 
• Vyloučit holoseče. Bezprostředně zastavit kácení v okolí nejkvalitnější doubravy na JZ 

stráni 
• Obnovu porostů provádět a upřednostňovat z místního sadebního materiálu (sběr 

semen). 
• Obmýtí posunout na nejzazší možnou dobu podle kvality porostů (u dubu např. až 

200 let).  
• Ve vybraných plochách udržovat nízkým zakmeněním charakter světlého lesa (např. 

porosty s výskytem Platanthera chlorantha). 
• Ponechat nejkvalitnější doubravu na JZ stráni v bezzásahovém režimu. 
• Zachování lesních světlin – důležité pro rozvoj lesní i nelesní xerotermní bylinné 

vegetace.   
• Ponechání doupných stromů. 
• Zamezit leteckému hnojení zemědělských kultur v budoucím ochranném pásmu. 
• Regulace zvěře (pokud dojde k přemnožení). Odstranit odchytové zařízení zvěře na JZ 

stráni. 
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