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Abstrakt 

Cílem práce bylo provést floristický pr�zkum vybraného území severn� od m�sta 

Šternberk, mezi obcemi Chabi�ov – Mutkov – Huzová – Sovinec – Paseka – 

Komárov – Chabi�ov. Výsledky byly poté srovnány s výsledky staršího pr�zkumu 

(1970 – 1997). N�které lokality, kde pr�zkum v minulosti neprobíhal, byly do této 

práce také zahrnuty. Celý pr�zkum prob�hl v roce 2009. 

 V zájmovém území bylo nalezeno mnoho vzácných, ohrožených a 

chrán�ných rostlin. Jsou zde rostliny vzácné pouze na Olomoucku stejn� jako 

rostliny, které jsou vzácné v �eské republice a jsou tedy zmín�ny v �erveném 

seznamu cévnatých rostlin �eské republiky. 20 druh� pat�í do �erveného seznamu, 

30 druh� je ohrožených na Olomoucku a 5 z nich je chrán�no zákonem. 

Klí�ová slova: floristický pr�zkum, Šternbersko, Sovinecko 



Abstract 

The aim of this work was to do a floristic research in the selected area north of the 

town of Šternberk, delimitated by the villages of Chabi�ov – Mutkov – Huzová – 

Sovinec – Paseka – Komárov – Chabi�ov. Results were then compared with the 

results of an older research (1970 – 1997). Some habitats where there was no 

research carried in the past were also included in this work. The whole research was 

done in 2009. 

 Many rare, endangered and protected plants were found in the area of 

interest. There are plants which are scarce in the Olomouc region only as well as 

plants which are scarce in the Czech republic and therefore are mentioned in the Red 

List of Higher Plants of the Czech Republic. 20 species belong to the Red List, 30 

species are endangered in the Olomouc region and 5 of them are protected by law. 

Key words: floristic research, Šternbersko, Sovinecko 



Prohlašuji, že jsem bakalá�skou práci vypracovala samostatn� pod vedením  

RNDr. Lubomíra Kincla, CSc. a jen s použitím citovaných literárních pramen�. 

V Olomouci 3. kv�tna 2010 

Podpis .................................. 



vi 

Obsah 

1. Úvod  ................................................................................................................ 1 

2. P�írodní park Sovinecko  .................................................................................. 2 

3. Charakteristika území  ...................................................................................... 3 

3.1. Geomorfologické pom�ry ..................................................................... 3 

3.2. Geologické pom�ry ............................................................................... 3 

3.3. Pedologické pom�ry  ............................................................................ 4 

3.4. Klimatické pom�ry  .............................................................................. 4 

3.5. Fytogeografické pom�ry  ...................................................................... 5 

4. Metodika  .......................................................................................................... 7 

5. Charakteristika lokalit  ..................................................................................... 8 

5.1. Louka v Mutkov�  ................................................................................. 8 

5.2. Dubová hora  ........................................................................................ 8 

5.3. Nad Huzovou  ....................................................................................... 9

5.4. Louka jižn� pod Dubovou horou  ......................................................... 9 

5.5. Les za Zvonem mezi Mutkovem a Paseckým Žlebem  ........................ 9 

5.6. Olšina jižn� od Mutkova  .................................................................... 10 

5.7. �íde� – úvozová cesta mezi poli  ....................................................... 10 

5.8. Fragment doubravy na Komárovském kopci  ..................................... 11 

5.9. Opušt�ný vápencový kamenolom p�ed Sovincem  ............................. 11 

5.10. Lesy jižn� za Mutkovem  .................................................................... 11 

5.11. Olšina u �íd�e  ................................................................................... 12 

5.12. Okraj lesa nad Chabi�ovem  ............................................................... 12 

5.13. Zelená turistická zna�ka z Paseckého Žlebu k Mutkovu  ................... 12 

5.14. Lesy za Chabi�ovem podél modré turistické zna�ky  ........................ 13 

5.15. Louka mezi Mutkovem a Huzovou  ................................................... 13 

5.16. Zaniklé lokality  .................................................................................. 13 

6. Výsledky  ........................................................................................................ 15 

7. Komentovaný p�ehled vzácn�jších taxon�  .................................................... 28 

8. Diskuse  .......................................................................................................... 35 

9. Záv�r  .............................................................................................................. 40 

10. Použitá literatura  ............................................................................................ 42 



vii 

11. Seznam p�íloh  ................................................................................................ 44 



1

1. Úvod 

Tématem p�edložené bakalá�ské práce je floristický výzkum území severn� od 

Šternberka, konkrétn� v oblasti vymezené obcemi Chabi�ov – Mutkov – Huzová – 

Sovinec – Paseka – Komárov – Chabi�ov (viz p�íloha �. 2).  

 Zájmové území se nachází z v�tší �ásti v Nízkém Jeseníku, �áste�n�

v Olomouckém a �áste�n� v Moravskoslezském kraji, a je sou�ástí p�írodního parku 

Sovinecko. Nejvyšším bodem zkoumané oblasti je Vysoká Roudná (660 m n.m.), 

nejníže položeným místem je obec Komárov (270 m n.m.) v jz. �ásti vymezeného 

území. Nachází se zde �ada vzácných a ohrožených druh� rostlin a navzdory 

relativní blízkosti v�tších m�st se jedná o území pom�rn� neznámé a botanicky málo 

zkoumané. V minulosti byla zdejší krajina poznamenána zásahy do d�evinné 

skladby n�kterých les�, místy t�žbou nerostných surovin (p�evážn� b�idlice) a 

pozd�ji zejména odvod�ováním mok�ad� a následným intenzivním hnojením nov�

vzniklých polí. N�které lokality byly z botanického hlediska popsány v období ješt�

p�ed meliora�ními pracemi (Deyl 1970 – 1997). V dnešní dob� je p�stování 

zem�d�lských plodin zachováno pouze v rovinných oblastech podh��í Nízkého 

Jeseníku kolem obcí �íde� a Komárov. Ve výše položených oblastech zájmového 

území se již b�žn� nacházejí louky a pastviny ekologického zem�d�lství.  

 Cílem práce je provést podrobný floristický pr�zkum, a tím zjistit sou�asný 

stav flóry a vegetace na p�edem vytipovaných, floristicky nejzajímav�jších 

lokalitách (v�etn� lokalit v minulosti již zkoumaných). Zjišt�né údaje budou potom 

porovnány s d�ív�jšími pr�zkumy t�chto lokalit.  
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2.  P�írodní park Sovinecko 

P�írodní park je definován jako území, z�ízené krajskými ú�ady vyhláškou, ve které 

omezují �innosti, které by mohly vést k rušení, poškození nebo zni�ení 

dochovaného stavu území, cenného pro sv�j krajinný ráz a soust�ed�né estetické a 

p�írodní hodnoty. 

P�írodní park Sovinecko byl vyhlášen vyhláškou �. 8/1994 OKÚ Bruntál 1. 

2. 1994 a název dostal podle obce Sovinec se stejnojmenným st�edov�kým hradem. 

Celé Sovinecko má rozlohu 19 910 ha a �adí se tak mezi nejv�tší p�írodní parky 

v �eské republice. Cílem jeho vyhlášení je zachování n�kterých les� s d�evinnou 

skladbou i strukturou blízkou p�vodním porost�m, výskytu chrán�ných rostlin a 

živo�ich� a p�edevším typického krajinného rázu.  

V Olomouckém kraji zahrnuje Sovinecko obce Babice, B�evenec, Dalov, 

Dlouhá Lou�ka, Hlásnice, Horní Lod�nice, Horní Žleb, Huzová, Chabi�ov, Karlov, 

Kráko�ice, K�ivá, Lipina, Mutkov, Nové Dvorce, Paseka, Plinkout, �íde�, 

Šternberk, Šumvald, Veve�í, Oskava, Nemrlov a v Moravskoslezském kraji pak 

St�íbrné Hory, Horní M�sto, Ond�ejov, Rešov, Dob�e�ov, Tvrdkov, Ruda u 

Rýma�ova, Mirotínek, Stránské, T�chanov, Sovinec, Ji�íkov, Kn�žpole a K�ížov (viz 

p�íloha �. 1). 

Z maloplošných chrán�ných území se v p�írodním parku Sovinecko nachází 

pouze NPP Rešovské vodopády. 
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3.  Charakteristika území

3.1 Geomorfologické pom�ry 

P�evážná v�tšina vybraného území leží v systému Hercynském, provincii �eská 

vyso�ina, subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Jesenické, celku 

Nízký Jeseník, podcelku Bruntálská vrchovina a okrscích �íde�ská pahorkatina a 

Rešovská vrchovina. Jihozápadní rovinná �ást náleží k systému Alpsko-

himalájskému, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vn�karpatské sníženiny, 

oblasti Západní vn�karpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval, podcelku 

Uni�ovská plošina a okrsku Žerotínská rovina (Demek, J. et al., 1987).  

Nadmo�ská výška celé zájmové oblasti je v�tší než 200 m n.m., jedná se tedy 

o vyso�inu. Nejmén� jsou zastoupeny roviny, zde zahrnují obce Komárov, Paseka a 

�íde�. Odtud se reliéf zvedá k Nízkému Jeseníku v podob� plochých pahorkatin 

(relativní výšková �lenitost je 30 až 75 metr�) a dále �lenitých pahorkatin (relativní 

výšková �lenitost 76 až 150 metr�). Menší �ásti území zaujímají i ploché vrchoviny 

(151 až 225 metr�) a �lenité vrchoviny (226 až 300 metr�).  

Údolí potok� jsou hluboce za�íznutá a místn� jsou nazývána žleby. V lesích 

se nacházejí �etná skaliska a strže. Místy jsou v krajin� staré lomy po t�žb� b�idlice 

a u Sovince vápence. N�které drobn�jší vodní toky jsou regulované, p�ípadn�

v minulosti došlo k odvodn�ní luk.  

3.2 Geologické pom�ry 

Údolní nivy jsou tvo�eny fluviálními pís�ito-hlinitými sedimenty a 

deluviofluviálními sedimenty z období kvartéru, holocénu. �ást území je tvo�ena 

And�lskohorským souvrstvím a �ást Hornobenešovským souvrstvím. Hranice mezi 

nimi probíhá p�ibližn� ve sm�ru JZ – SV mezi Vysokou Roudnou a Zvonem, 

p�i�emž na východní stran� je souvrství Hornobenešovské. And�lskohorské 

souvrství zahrnuje rytmické st�ídání drob, prachovc� a b�idlic a droby lokáln�

s vložkami slepenc� spodního karbonu, totéž obsahuje i Hornobenešovské souvrství. 

Na n�kterých místech, p�evážn� podél vodních tok� a v údolích, se nachází 

kvartérní, pleistocénní až holocénní hlinité a hlinitokamenité sedimenty. Rovinná 
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�ást mezi Komárovem a Pasekou je tvo�ena proluviálními pís�ito-hlinitými št�rky 

z období pleistocénu. Okolí Chabi�ova a Dubová hora jsou tvo�eny bazickými 

metavulkanity a metatufy Stínavsko-chabi�ovského souvrství z období devonu a 

místy se zde vyskytují b�idlice. V blízkosti Sovince se nachází i Moravskoberounské 

souvrství s pískovci a kvarcity, lokáln� slepenci z období spodního karbonu až 

devonu a také Ponikevské souvrství, zahrnující vápence s p�echody do krystalických 

vápenc� op�t ze spodního karbonu až devonu. Tyto zde vytvá�ejí také JZ – SV 

sm��ující pruhy, které zasahují od Sovince až k sanatoriu Paseka (viz p�íloha �. 3). 

3.3 Pedologické pom�ry 

Nejrozší�en�jším p�dním typem vybraného území jsou kambizem�. V nižších 

polohách je to kambizem arenická. Kambizem kyselá zde zahrnuje obce Karlov a 

Pasecký Žleb a pod Vysokou Roudnou se táhne až k Chabi�ovu a nachází se také 

v okolí Mutkova. P�dy Vysoké Roudné a jejího okolí jsou kambizem� dystrické a 

od �íd�e k Sovinci kambizem� modální. Severní �ást obce Huzová pak tvo�í 

kambizem oglejená kyselá. P�dní typy, nacházející se podél vodních tok�, jsou 

fluvizem glejová a �áste�n� i glej fluvický (viz p�íloha �. 4).  

3.4 Klimatické pom�ry 

V závislosti na nadmo�ské výšce se jednotlivé �ásti zkoumaného území výrazn�ji 

liší svými teplotními pom�ry. V Hornomoravském úvalu, nap�íklad v Uni�ov� (235 

m n.m.) je pr�m�rná teplota v lednu –3°C a v �ervenci 18,4°C, zatímco v Rýma�ov�

(602 m n.m.) se lednová teplota pohybuje okolo –5°C a �ervencová 16°C. Ro�ní 

množství srážek Nízkého Jeseníku je 700 – 800 mm, v Hornomoravském úvalu je to 

jen 500 – 540 mm. Zima je v oblastech Hornomoravského úvalu pom�rn� mírná a 

vyzna�uje se náhlým st�ídáním teplot, vegeta�ní období za�íná v polovin� b�ezna 

nebo i d�íve. Nízký Jeseník má zimy dlouhé a tuhé, uvádí se, že nap�. v Bruntále je 

pr�m�rná délka období se sn�hem 159 dní a možnost sn�žení 228 dní (Vlach, 1958). 

 Zájmové území spadá do p�ti klimatických oblastí – CH7, MT7, MT9, 

MT10 a T2. Pro oblast CH7 je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírn�

chladné a vlhké, dlouhé p�echodné období, mírn� chladné jaro a mírný podzim, 
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zima dlouhá, mírná, mírn� vlhká s dlouho trvající sn�hovou pokrývkou. Oblast MT7 

se vyzna�uje normáln� dlouhým, mírným, mírn� suchým létem, krátkým 

p�echodným obdobím s mírným jarem a mírn� teplým podzimem, normáln�

dlouhou, mírn� teplou, suchou až mírn� suchou zimou s krátkým trváním sn�hové 

pokrývky. V klimatické oblasti MT9 je dlouhé léto, teplé, suché až mírn� suché, 

p�echodné období krátké s mírným až mírn� teplým jarem a mírn� teplým 

podzimem, krátká zima, mírná, suchá, s krátkým trváním sn�hové pokrývky. Oblast 

MT10 má dlouhé léto, teplé a mírn� suché, krátké p�echodné období s mírn� teplým 

jarem a mírn� teplým podzimem, mírn� teplou a velmi suchou zimu, s krátkým 

trváním sn�hové pokrývky. Nížinná �ást území spadá do oblasti T2, pro kterou je 

typické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p�echodné období, s mírn� teplým 

jarem i podzimem, krátkou, mírn� teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi 

krátkým trváním sn�hové pokrývky (Quitt, 1971). 

3.5 Fytogeografické pom�ry 

Podle regionáln� fytogeografického �len�ní �eské republiky (Skalický, 1988) se 

zájmové území nachází p�evážn� ve fytogeografickém obvodu �eskomoravské 

mezofytikum, okresu 75. Jesenické podh��í (viz p�íloha �. 5). Pouze okrajov� sem 

zasahuje i fytogeografický obvod Panonské termofytikum, okres 21. Haná, podokres 

Hornomoravský úval (Kv�tena �SR I).  

P�vodní jedlové bu�iny (Fagion) jsou dnes zachovány jen ve zbytcích 

v d�sledku odlesn�ní nebo p�stování smrkových monokultur. Vyskytují se zde 

su�ové lesy (Tilio-Acerion), poto�ní olšiny (Alnenion glutinoso-incanae) podél 

vodních tok� jsou místy antropicky narušeny. Louky jsou p�evážn� mezofilní. 

Mok�adní vegetace se objevuje pouze na menších plochách a prameništích. 

Suchomilná a teplomilná vegetace je vyvinuta na výhodn� orientovaných svazích 

nebo na vhodném geologickém podkladu (Hradílek a kol. 1989). 

Studované území se �adí do Nízkojesenického bioregionu, pro který je 

nejtypi�t�jší 4. vegeta�ní stupe�, na okrajích 3. a v nejvyšších polohách i 5. Typické 

jsou zde kv�tnaté bu�iny (Melico-Fagetum, Dentario enneaphylli-Fagetum) a 

su�ové lesy (Tilio-Acerion, zvlášt� Mercuriali-Fraxinetum), vlhké a mezofilní 
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pastviny (Caricion fuscae, Molinion, Calthion, �asto také Arrhenatherion), cit. 

Culek M. (ed.) a kol. 1996. 

Mapka potenciální p�irozené vegetace je v p�íloze �. 6.
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4. Metodika 

Botanický pr�zkum probíhal ve vegeta�ním období roku 2009, od dubna do zá�í. 

V�tšina lokalit byla již d�íve zkoumána ing. �estmírem Deylem, p�i�emž nejstarší 

výzkum pochází z roku 1970 a nejnov�jší z roku 1997. Tento výchozí materiál 

poskytla Agentura ochrany p�írody a krajiny v Olomouci. V�tšina názv�

studovaných lokalit byla p�evzata z materiál� �. Deyla, zbylé lokality byly 

pojmenovány podle geografických jmen topografické mapy 14-442 a 14-444 

v m��ítku 1 : 25 000 nebo na základ� vžitých místních názv�.  Práce je kv�li 

názornosti dopln�na upravenými leteckými snímky lokalit1, které vznikly na základ�

mapových podklad� firmy GEODIS BRNO s.r.o.    

Sou�adnice míst výskytu vzácn�jších a ohrožených druh� rostlin podle 

�erveného seznamu cévnatých rostlin �eské republiky (Procházka F. ed. 2001) byly 

ur�eny pomocí p�ístroje GPS. Pr�b�žn� byla též provád�na fotodokumentace 

významných rostlinných taxon� na vybraných lokalitách zájmového území. 

V práci jsou použity názvy rostlin podle Klí�e ke kv�ten� �eské republiky 

(Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Št�pánek J. [eds.] 

2002). Rámcové charakteristiky vegeta�ního krytu jednotlivých lokalit byly 

vytvo�eny s využitím publikace Katalog biotop� �eské republiky (Chytrý M., 

Ku�era t., Ko�í M. eds., 2001).  

                                                
1 www.mapy.cz, Copyright © 1996 - 2007 Seznam.cz, a.s., 26. 3. 2007 
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5.  Charakteristika lokalit 

5.1 Louka v Mutkov�

Lokalita se nachází v katastrálním území obce Mutkov (viz p�íloha 7.1). Jedná se o 

�ást louky, která se v minulosti vyzna�ovala vysokou vlhkostí; ze starých map je 

patrné, že tudy tekl malý bezejmenný potok. P�ed odvod�ovacími pracemi v 60. až 

70. letech 20. století zde podle pam�tník� rostlo velké množství prstnatc� májových 

(Dactylorhiza majalis). P�evážná �ást této populace byla odvodn�ním zni�ena, 

p�esto v severn�jší �ásti louky byl charakter mokré louky zachován a n�kolik rostlin 

Dactylorhiza majalis se zde každoro�n� objevuje. Tato oblast je však práv�

z d�vodu p�ílišné vlhkosti nedostupná pro techniku a nebývá se�ená. 

Celá nese�ená �ást mutkovské louky se rozkládá na ploše asi 11440 m2, 

z �ehož nejvíce prstnatc� roste ve spodní �ásti o ploše 360 m2, kde je zamok�ení 

nejznateln�jší. Tento úsek leží v nadmo�ské výšce 590 mn.m.  

Bezprost�ední okolí lokality je tvo�eno z jižní strany vysušenou, pravideln�

se�enou �ástí louky a z ostatních stran je olemováno obecní cestou a travním pásem, 

jež využívají obyvatelé a chalupá�i. 

5.2 Dubová hora 

Dubová hora (viz p�íloha 7.2) je zalesn�ný kopec severozápadn� od obce Chabi�ov, 

který dosahuje nadmo�ské výšky 545 m. Na jejím vrcholu se nachází menší skála 

tvo�ená metamorfovanými vulkanickými horninami a zejména na severním svahu se 

rozprostírá kamenné mo�e. Lokalita má tedy charakter su�ového lesa.  

 Dubová hora se vyzna�uje z�etelným rozdílem mezi severním a jižním 

svahem. Na jižním svahu za�íná vegeta�ní období d�íve, nap�íklad rostlina, která na 

severním svahu kvete, je již na jižní stran� odkvetlá apod. Ze zajímav�jších druh� se 

zde vyskytuje nap�. jaterník podléška (Hepatica nobilis), p�i vrcholu bylo nalezeno 

n�kolik jedinc� sasanky prysky�níkovité (Anemone ranunculoides) a na jižním 

svahu okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia). 
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5.3 Nad Huzovou 

Lokalita „Nad Huzovou“ se nachází 600 m západn� od posledních dom� obce 

Huzová (viz p�íloha 7.3). Je to p�ibližn� trojúhelníkovitá �ást louky o rozm�rech 37 

m, 83 m a 70 m a leží v nadmo�ské výšce asi 580 mn.m. Lokalita je spíše vlh�í, 

p�ekvapiv� však není podmá�ená p�íliš. V její blízkosti vytéká nepatrný pramen a 

zamok�uje �ásti sousedních pozemk�, využívaných jako pastviny pro kon�. Z jižní 

strany se zase nacházejí plochy travních porost�, které se st�ídav� kosí a používají 

jako pastviny pro skot. Do 90. let 20. století se zde také p�stovaly hospodá�ské 

plodiny, p�evážn� obilniny (je�men, oves). T�etí stranu tohoto „trojúhelníku“ 

uzavírá silnice z Paseckého Žlebu do Huzové. 

 Lokalita zar�stá a neprovádí se na ní se�ení. P�esto se zde vyskytuje siln�

ohrožený me�ík st�echovitý (Gladiolus imbricatus). P�ed rozvojem zem�d�lství na 

sousedních plochách se pravd�podobn� vyskytoval i tam. V minulých letech byl 

po�et kvetoucích me�ík� na této lokalit� malý, v dob� provád�ní tohoto výzkumu 

jich zde ale bylo zjišt�no asi 60 jedinc�.  

5.4 Louka jižn� pod Dubovou horou 

Jižn� pod Dubovou horou u Chabi�ova (545 mn.m.) se nachází louka o velikosti asi 

42500 m2, pod ní je úvozová cesta a níže pak ješt� jedna menší louka, která se 

vegetací od louky p�edchozí p�íliš neliší (viz p�íloha 7.4). Tato lokalita je 

pozoruhodná p�edevším množstvím teplomilných druh�, které již v takovéto 

nadmo�ské výšce nejsou p�íliš obvyklé. N�které z nich jsou navíc za�azeny 

v �erveném seznamu cévnatých rostlin �R, nap�íklad rozrazil ožankovitý (Veronica 

teucrium) nebo mochna p�ímá (Potentilla recta). 

 Louka pod Dubovou horou byla z botanického hlediska zkoumána  

ing. �. Deylem již v roce 1985.  

5.5 Les za Zvonem mezi Mutkovem a Paseckým Žlebem 

Území podél pot��k� v okolí Paseckého Žlebu byla ing. �. Deylem zkoumána 

v roce 1985. Jedním z nejzajímav�jších je les, táhnoucí se podél bezejmenného 

pot��ku kolem kopce Zvon až k Paseckému Žlebu (viz p�íloha 7.5). P�evažuje zde 

buk lesní (Fagus sylvatica), místy se k n�mu p�idávají i jiné d�eviny a místy se jedná 
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pouze o bu�inu. Z rostlin za�azených do �erveného seznamu cévnatých rostlin �R 

zde byl nalezen lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Dalším pozoruhodným 

nálezem je vraní oko �ty�listé (Paris quadrifolia) s p�ti listy.  

 Údolí pot��ku je hluboké, se strmými svahy. Potok je malý a místy se ztrácí 

v kamenitém dn� a znovu se objevuje; samotný potok m��í 1,4 km. Lesy sousedící 

s bu�inou jsou p�evážn� smrkové, hospodá�ské lesy. V dob� pr�zkumu v jejich �ásti 

probíhala t�žba d�eva.  

5.6 Olšina jižn� od Mutkova 

Na menší, spíše již zbytkovou �ást mok�adní olšiny jižn� u obce Mutkov (viz 

p�íloha 7.6), upozornil ing. �. Deyl pr�zkumem provedeným v roce 1997. Území je 

velké asi 16000 m2 a je ze stran obklopeno smrkovou monokulturou. Z východní 

strany na ni pak navazuje se�ená louka. Nadmo�ská výška je 600 m n.m. Do olšiny 

p�itéká drobný pot��ek z okolního lesa a zejména v jarním období v terénních 

depresích stojí voda. Tato voda pak odtéká sm�rem do údolí �í�ky Sitky.  

 V tomto porostu dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), která se zde hojn�

vyskytuje i v podob� mladých stromk�. Dá se tedy p�edpokládat, že olšina z�stane i 

nadále zachována. V podrostu se objevuje �asto nap�. kýchavice bílá Lobelova 

(Veratrum album subsp. lobelianum).  

5.7 �íde� – úvozová cesta mezi poli 

Obec �íde� se nachází v oblasti kolem 290 m n.m. V t�chto níže položených 

územích se již pozemk� hojn� využívá k p�stování zem�d�lských plodin. V roce 

1985 zde ing. �. Deyl popsal lokalitu „Strá�ka na pravém svahu k Zlatému potoku 

východn� od �íd�e“. Vzhledem k tomu, že se na tomto míst� dnes nachází pole, pro 

výzkum byla vybrána asi 7 m široká úvozová cesta mezi poli v blízkosti této lokality 

(viz p�íloha 7.7).  

 Lokalita je spíše suchá a roste zde nap�. rozchodník velký (Sedum 

maximum), srpice barví�ská (Serratula tinctoria), hojn� i tolice vojt�ška (Medicago 

sativa). 



11 

5.8 Fragment doubravy na Komárovském kopci 

Vrchol Komárovského kopce se nachází v nadmo�ské výšce 297 m. Na jeho severní 

stran� z�stal zbytek doubravy, který zakrývá malý starý kamenolom (viz p�íloha 

7.8). Z roku 1985 je tato lokalita popsána jako zbytek lesa o velikosti asi 100 m x 50 

m. Dnes se však jedná o zmenšené území pouze o rozm�rech 50 m x 50 m. Všude 

v okolí se nalézá pole. V dob� výzkumu v roce 2009 se zde p�stoval mák.  

Dominantní d�evinou v porostu je dub zimní (Quercus petraea) v kombinaci 

s lípou malolistou (Tilia cordata) a lípou velkolistou (Tilia platyphyllos).  

5.9 Opušt�ný vápencový kamenolom p�ed Sovincem 

V okolí Sovince, kde se na relativn� malém území nachází vápencové podloží, 

v minulosti probíhala i t�žba této suroviny. Opušt�ný kamenolom, který floristicky 

popsal ing. �. Deyl v roce 1990, leží za posledními domky obce Sovinec nad silnicí 

na Paseku v nadmo�ské výšce 480 m n.m. (viz p�íloha 7.9). Dnes je lom soukromým 

majetkem obyvatel domku, který k lomu náleží a p�vodn� sloužil jako ubytovna 

zam�stnanc�. P�ímo v lomu je postavena k�lna.  

 Na míst� p�ekvapiv� nebyly nalezeny žádné vzácné ani p�íliš teplomilné 

rostliny, což je pravd�podobn� zp�sobeno nevýhodnou SZ expozicí lokality.  

 Tato lokalita je víc než botanicky zajímavá geologicky, protože se zde na 

n�kolika místech nacházejí otvory ze sovineckých jeskyní, u kterých je vzduch 

pon�kud chladn�jší. To m�že být dalším d�vodem malého výskytu teplomilných 

druh�.

5.10 Lesy jižn� za Mutkovem 

Bezprost�edn� v okolí obce Mutkov se vyskytují z v�tší �ásti nep�vodní smrkové 

lesy. V blízkosti silnice sm�rem na Chabi�ov asi 700 m od obce v nadmo�ské výšce 

620 m bylo v roce 2009 nalezeno n�kolik rostlin hniláku smrkového (Monotropa 

hypopitys), který je zažazen v �erveném seznamu cévnatých rostlin �R v kategorii 

C3, tedy jako ohrožený (viz p�íloha 7.10). Podél cest se zde objevuje i kruštík 

širokolistý (Epipactis helleborine) a zajímavý v této oblasti je také �astý výskyt 

mladých jedlí b�lokorých (Abies alba). 
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5.11 Olšina u �íd�e 

V letech 1985 a 1986 ing. �. Deyl zkoumal olšinu severn� od obce �íde�, která 

pokrývá prameništ� malého pot��ku ve výšce 300 m n.m. a upozornil zde na �adu 

významných taxon�, nap�. prysky�ník kašubský (Ranunculus cassubicus), hadilka 

obecná (Ophioglossum vulgatum) nebo tulipán lesní (Tulipa sylvestris) a také 

navrhoval ochranu této lokality. V sou�asné dob� je olšina o tvaru p�ibližného 

trojúhelníku o rozm�rech 140 m, 200 m a 250 m oplocená z d�vodu pasení ovcí na 

pozemku p�iléhajícím k její jižní stran� (viz p�íloha 7.11). Ze strany opa�né se 

nachází pole. Kv�li oplocení není pr�zkum této lokality úplný. 

5.12 Okraj lesa nad Chabi�ovem 

1,2 km severn� od obce Chabi�ov v nadmo�ské výšce 570 m se nachází postupn�

zar�stající louka. Náletové d�eviny, zejména topol osika (Populus tremula), 

vytvá�ejí p�echod mezi touto loukou a s ní sousedícím lesem (viz p�íloha 7.12). 

Práv� v tomto p�echodovém prostoru leží lokalita, kde se vyskytuje podle 

�erveného seznamu cévnatých rostlin �R ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera 

bifolia). Z dalších zajímavých druh� zde byl nalezen také kruštík širokolistý 

(Epipactis helleborine). 

5.13 Zelená turistická zna�ka z Paseckého Žlebu k Mutkovu 

Lokalita je tvo�ena p�edevším listnatými až smíšenými lesy (nap�. Fagus sylvatica,

Carpinus betulus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus) s výrazným jarním 

aspektem; a �. Deylem byla prozkoumána v roce 1976. Nachází se v rozmezí 

nadmo�ských výšek 560 – 400 m a sm��uje do údolí Paseckého Žlebu (viz p�íloha 

7.13). 

Vyskytuje se zde nap�. plicník tmavý (Pulmonaria obscura), dymnivka plná 

(Corydalis solida) a zajímavým nálezem je i š�avel kyselý (Oxalis acetosella) 

s temn� r�žovým kv�tem.  
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5.14 Lesy za Chabi�ovem podél modré turistické zna�ky  

V roce 1985 popsal �. Deyl n�kolik mikrolokalit okrotice dlouholisté 

(Cephalanthera longifolia) v okolí Chabi�ova a �íd�e. Tyto lokality dnes již 

bohužel podle dostupných materiál� nejsou dohledatelné. 

V lesích za Chabi�ovem podél modré turistické zna�ky (viz p�íloha 7.14) 

bylo nalezeno v�tší množství t�chto rostlin, které jsou v �erveném seznamu 

cévnatých rostlin �R za�azené jako C3 (ohrožené). V roce 1985 �. Deyl uvádí, že 

okrotice dlouholisté na Šternbersku jsou nízké a mají chudá kv�tenství. V roce 2009 

byl však jejich stav lepší. Z dalších významn�jších rostlin se zde nachází nap�. 

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) nebo také vemeník dvoulistý (Platanthera 

bifolia). 

5.15 Louka mezi Mutkovem a Huzovou 

Za obcí Mutkov, v nadmo�ské výšce 600 m, nad místem lokáln� nazývaným „U 

lip“, se nachází ovsíková louka s hojným výskytem pravd�podobn� zplan�lého 

jest�ábníku oranžového (Hieracium aurantiacum) (viz p�íloha 7.15). V okolí této 

lokality se nacházejí louky a pastviny (d�íve i pole) zcela odlišného charakteru. 

 Dále se zde objevují typi�t�jší lu�ní rostliny, jako nap�. kohoutek lu�ní 

(Lychnis flos-cuculi) nebo zvonek rozkladitý (Campanula patula). 

5.16 Zaniklé lokality 

Vodní nádrž západn� od �íd�e 

Mezi obcemi Komárov a �íde� popsal roku 1970 ing. �. Deyl mo�álovou slatinnou 

louku s výskytem mnoha vzácn�jších rostlinných taxon�. Mezi roky 1970 a 1980 

zde však za�la stavba vodní nádrže a p�i následujícím pr�zkumu v roce 1984 zde již 

mnohé z t�chto rostlin nebyly nalezeny.  

 V sou�asnosti je okolí nádrže již dokonale odvodn�no a v její blízkosti se na 

polích p�stují zem�d�lské plodiny (v roce 2009 to byl mák). B�eh�m dominuje 

rákos obecný (Phragmites australis), kop�iva dvoudomá (Urtica dioica), opletník 

plotní (Calystegia sepium) apod. (viz p�íloha 7.16). 
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Opušt�ný vápencový kamenolom za sanatoriem u Paseky 

U silnice nad sanatoriem Paseka se d�íve také t�žil vápenec. Podle údaj� ing. �. 

Deyla z roku 1990 na této lokalit� rostla nap�. okrotice bílá (Cephalanthera 

damasonium) a n�které další vápnomilné druhy.  

 Na lokalit� se od roku 2008 nachází soukromé Arboretum Paseka a podle 

jeho majitele, ing. Radima Slabého, se jedná o revitalizaci lomu po skládce (viz 

p�íloha 7.17). 
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6. Výsledky 

Seznam nalezených taxon�

V�decké jméno (�eské jméno) – lokalita: 

Abies alba Mill. (jedle b�lokorá) – 5 (Deyl 1985), 5, 10, 13 

Acer platanoides L. (javor mlé�) – 5, 6, 9 (Deyl 1985, 1997,1990), 2, 5, 9, 10, 12, 

13, 14 

Acer pseudoplatanus L. (javor klen) – 5, 6, 9 (Deyl 1985, 1997, 1990), 2, 5, 12, 13, 

14 

Acinos arvensis (Lamk.) Dandy (pam�tník rolní) – 9 (Deyl 1990), 9 

Actaea spicata L. (samorostlík klasnatý) – 5, 13 (Deyl 1985, 1976) 

Aegopodium podagraria L. (bršlice kozí noha) – 11 (Deyl 1985-1986), 1, 3, 7, 9, 14 

Aethusa cynapium L. (tetlucha kozí pysk) –  3 

Agrimonia eupatoria L. (�epík léka�ský) – 7 (Deyl 1985), 7 

Agrostis stolonifera L. (psine�ek výb�žkatý) – 3 

Achillea millefolium L. (�eb�í�ek obecný) – 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15 

Achillea collina Heimerl (�eb�í�ek chlumní) – 9 (Deyl 1990) 

Ajuga genevensis L. (zb�hovec lesní) – 4, 14 (Deyl 1985,1985), 4 

Ajuga reptans L. (zb�hovec plazivý) – 5, 11 (Deyl 1985, 1985-1986) 

Alchemilla vulgaris L. S. Str. (kontryhel ostrolalo�ný) – 1 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande (�esná�ek léka�ský) – 8 (Deyl 

1985), 2, 5 

Allium oleraceum L. (�esnek planý) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (olše lepkavá) – 5, 6, 11 (Deyl 1985, 1997, 1985-

1986), 6, 11 

Alnus incana (L.) Moench (olše šedá) – 11 (Deyl 1985-1986), 11 

Alopecurus pratensis L. (psárka lu�ní) – 4 

Anemone nemorosa L. (sasanka hajní) – 5, 6, 8, 11, 13, 14 (Deyl 1985, 1997, 

1985,1985-1986, 1985), 1, 2, 5, 6, 11, 13 

Anemone ranunculoides L. (sasanka prysky�níkovitá) – 2 

Angelica sylvestris L. (d�hel lesní) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986), 3 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. (kerblík lesní) – 4 (Deyl 1985) 

Anthoxanthum odoratum L. (tomka vonná) – 1 
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Anthyllis vulneraria L. (úro�ník bolhoj) – 4 (Deyl 1985) 

Arabis  glabra (L.) Bernh. (huseník lysý) – 14 (Deyl 1985) 

Arctium tomentosum Mill. (lopuch plstnatý) – 7, 14 

Arctium pubens Bab. (lopuch pý�itý) – 9 (Deyl 1990) 

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius (ovsík vyvýšený 

pravý) – 4, 7, 9 (Deyl 1985, 1985, 1990), 4, 7, 9, 15 

Artemisia vulgaris L. (pelyn�k �ernobýl) – 4, 7, 8, 9, 14 

Aruncus vulgaris Rafin. (udatna lesní) – 3 

Asarum europaeum L. (kopytník evropský) – 5, 9, 11, 13 (Deyl 1985, 1990, 1985-

1986, 1976) , 2, 5, 13 

Asplenium ruta-muraria L. (sleziník routi�ka) – 9 (Deyl 1990) 

Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Meyer (sleziník �ervený 

tmavohn�dý) – 9 (Deyl 1990), 9 

Astragallus glycyphyllos L. (kozinec sladkolistý) – 14 (Deyl 1985), 7, 14 

Athyrium filix-femina (L.) Roth (papratka sami�í) – 6, 11, 13, 14 (Deyl 1997,1985-

1986, 1976, 1985), 5, 6, 10, 13 

Avenula pubescens (Huds.) Dum. (ovsí� pý�itý) – 15 

Atropa bella-dona L. (rulík zlomocný) – 14 (Deyl 1985) 

Betula pendula Roth (b�íza b�lokorá) – 14 (Deyl 1985), 2, 4, 6, 9, 12, 14 

Brachypodium pinnatum (L.) P. B. (vále�ka prapo�itá) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 4 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. B. (vále�ka lesní) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-

1986) 

Bromus  benekenii (Lange) Trimen (sve�ep Beneken�v) – 14 (Deyl 1985) 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth (t�tina rákosovitá) – 9 (Deyl 1990) 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth (t�tina k�ovištní) – 9 (Deyl 1990), 3, 9 

Caltha palustris L. (blatouch bahenní) – 5, 6, 11 (Deyl 1985,1997,1985-1986), 1, 6, 

11 

Campanula patula L. (zvonek rozkladitý) – 4 (Deyl 1985), 1, 15 

Campanula persicifolia L. (zvonek broskvolistý) – 9, 11, 14 (Deyl 1990, 1985 -

1986,1985), 9 

Campanula rapunculoides L.  (zvonek �epkovitý) – 4, 14 

Campanula rotundifolia L. (zvonek okrouhlolistý) – 9 (Deyl 1990), 9 

Campanula trachelium L. (zvonek kop�ivolistý) – 9, 11 (Deyl 1990,1985 – 1986), 

9 
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Capsella bursa-pastoris (L.) Med. (kokoška pastuší tobolka) – 4 

Cardamine amara L. (�e�išnice ho�ká) – 6, 11, 14 (Deyl 1997, 1985 -1986,1985), 6, 

11, 13 

Cardamine impatiens L. (�e�išnice ned�tklivá) – 14 (Deyl 1985) 

Cardamine pratensis L. (�e�išnice lu�ní) – 1 

Carex acutiformis Ehrh. (ost�ice ostrá) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Carex brizoides L. (ost�ice t�eslicovitá) – 6, 11 (Deyl 1997,1985-1986) 

Carex caryophyllea Latourr. (ost�ice jarní) – 7 (Deyl 1985) 

Carex digitata L. (ost�ice prstnatá) – 4, 9,11 (Deyl 1985, 1990, 1985-1986), 4, 13 

Carex nigra (L.) Reichardt (ost�ice obecná) – 1 

Carex pallescens L. (ost�ice bledavá) – 1 

Carex pillosa Scop. (ost�ice chlupatá) – 6 (Deyl 1997) 

Carex remota L. (ost�ice �ídkoklasá) – 11, 14 (Deyl 1985-1986,1985) 

Carex sylvatica Huds. (ost�ice lesní) – 5, 11, 14 (Deyl 1985, 1895 -1986, 1985), 14 

Carlina acaulis L. (pupava bezlodyžná) – 9 (Deyl 1990) 

Carpinus betulus L. (habr obecný) – 5, 9 (Deyl 1985, 1990), 2, 4, 5, 6, 13, 14 

Centaurea jacea L. (chrpa lu�ní) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 3, 7, 14 

Centaurea scabiosa L. (chrpa �ekánek) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 4, 7 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (okrotice dlouholistá) –  2, 14 

Cerastium arvense L. subsp. arvense (rožec rolní pravý) – 4 

Cerinthe minor L. (voskovka menší) – 4 (Deyl 1985) 

Cichorium intybus L. (�ekanka obecná) – 7 

Cirsium arvense (L.) Scop. (pchá� oset) – 3, 7, 14 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. (pchá� zelinný) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986), 3 

Cirsium rivulare (Jacq.) All. (pchá� poto�ní) – 11,14 (Deyl 1985-1986,1985), 1 

Clinopodium vulgare L. (klinopád obecný) – 7, 9, 14 (Deyl 1985, 1990, 1985), 7, 9, 

14 

Colchicum autumnale L. (ocún jesenní) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Convallaria majalis L. (konvalinka vonná) – 4, 6, 8, 11 (Deyl 1985, 1997, 1985, 

1985-1986), 2, 6, 8, 11 

Convolvulus arvensis L. (svla�ec rolní)  - 4, 14 

Cornus sanguinea L. (svída krvavá) – 4, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 1985-1986), 4, 9, 

14 

Corydalis solida (L.) Clairv. (dymnivka plná) – 5,13 (Deyl 1985, 1976), 2, 5, 13 
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Corylus avellana L. (líska obecná) – 4, 9 (Deyl 1985, 1990), 10, 12 

Crataegus laevigata (Poiret) DC. (hloh obecný) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Crepis biennis L. (škarda dvouletá) – 9 (Deyl 1990), 3 

Crepis paludosa (L.) Moench (škarda bahenní) – 6, 11 (Deyl 1997, 1985-1986) 

Cruciata glabra (L.) Ehrendf. (svízelka lysá) – 9 (Deyl 1990), 2, 12 

Cystopteris fragilis(L.) Bernh  (puchý�ník k�ehký) – 9 (Deyl 1990) 

Dactylis glomerata L. (srha lalo�natá) – 9 (Deyl 1990), 3, 4, 7, 9, 15 

Dactylis polygama Horvátovszky (srha hajní) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt et Summerhayes (prstnatec májový) – 1 

Daphne mezereum L. (lýkovec jedovatý) – 14 (Deyl 1985), 2, 5, 14 

Daucus carota L. subsp. carota (mrkev obecná pravá) – 7 (Deyl 1985), 7, 9, 14 

Dentaria bulbifera L. (ky�elnice cibulkonosná) – 5, 13 (Deyl 1985, 1976), 2, 5 

Dentaria enneaphyllos L. (ky�elnice devítlistá) – 13 (Deyl 1976) 

Deschampsia cespitosa (L.) P. B. (metlice trsnatá) – 6, 11 (Deyl 1997, 1985-1986) 

Dianthus deltoides L. (hvozdík kropenatý) – 12 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs (kapra� osténkatá) – 5, 6, 11 (Deyl 

1985, 1997, 1985-1986) 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray (kapra� rozložená) – 6, 11 (Deyl 1997, 1985-

1986) 

Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy (kapra� podobná) – 11 

(Deyl 1985-1986) 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott (kapra� samec) – 5, 6, 9, 11, 13 (Deyl 1985, 1997, 

1990, 1985-1986, 1976), 2, 5, 12 

Echium vulgare L. (hadinec obecný) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 4 

Epilobium angustifolium L. (vrbovka úzkolistá) – 9, 14 

Epilobium ciliatum Rafin. (vrbovka žláznatá) – 14 (Deyl 1985) 

Epilobium montanum L. (vrbovka horská) – 6, 9, 14 (Deyl 1997, 1990, 1985), 3 

Epipactis helleborine (L.) Crantz (kruštík širolistý) – 10, 12 

Equisetum arvense L. (p�esli�ka rolní) – 14 (Deyl 1985), 1, 13, 14 

Equisetum fluviatile L. (p�esli�ka po�í�ní) – 6 (Deyl 1997), 6 

Equisetum palustre L. (p�esli�ka bahenní) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Equisetum sylvaticum L. (p�esli�ka lesní) – 5, 6 (Deyl 1985, 1997), 6, 11 

Erigeron acris L. s. str. (turan ostrý) – 9, 15 

Erigeron annuus (L.) Pers. (turan ro�ní) – 4, 14 
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Erodium cicutarium (L.) L'Hér. (pumpava obecná) – 4 

Euonymus europaea L. (brslen evropský) – 4, 8, 11 (Deyl 1985, 1985, 1985-1986), 

2, 8 

Eupatorium cannabinum L. (sadec konopá�) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986), 14 

Euphorbia cyparissias L. (pryšec chvojka) – 7, 9 (Deyl 1985, 1990), 4, 7, 9, 14 

Euphorbia dulcis L. (pryšec sladký) – 6, 11 (Deyl 1997, 1985-1986) 

Euphorbia esula L. (pryšec obecný) – 4 (Deyl 1985), 4, 10, 11 

Euphrasia rostkoviana Hayne (sv�tlík léka�ský) – 9, (Deyl 1990), 9 

Fagus sylvatica L. (buk lesní) – 5, 9 (Deyl 1985, 1990), 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 

Festuca altissima All. (kost�ava lesní) – 5, 14 (Deyl 1985, 1985), 14 

Festuca gigantea (L.) Vill. (kost�ava obrovská) – 11, 14 (Deyl 1985-1986, 1985) 

Festuca pratensis Huds. (kost�ava lu�ní) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 1, 4, 15 

Festuca rubra L. (kost�ava �ervená) – 4 (Deyl 1985) 

Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera Á. Löve et D. Löve  (orsej jarní hlíznatý) – 

5, 6, 8, 11, 13 (Deyl 1985, 1997, 1985, 1985-1986, 1976), 1, 5, 11 

Filago arvensis L. (b�lolist rolní) – 4 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (tužebník jilmový) – 11 (Deyl 1985-1986), 1, 5, 6 

Fragaria moschata (Duchesne) Weston (jahodník truskavec) – 9 (Deyl 1990), 4 

Fragaria vesca L. (jahodník obecný) – 7, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 1985-1986), 4, 9, 

12, 14 

Frangula alnus Mill. (krušina olšová) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986) 

Fraxinus excelsior L. (jasan ztepilý) – 6, 9, 11 (Deyl 1997, 1990, 1985-1986), 3, 4, 

6, 9, 11, 14 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawler (k�ivatec žlutý) – 11 

Gagea pratensis (Pers.) Dum. (k�ivatec lu�ní) – 4 (Deyl 1985) 

Galeobdolon luteum Huds. (pitulník žlutý) – 2, 5, 14 

Galeobdolon montanum (Pers.) Rchb. (pitulník horský) – 9, 11,14 (Deyl 1990, 

1985-1986, 1985), 2, 5, 13 

Galeopsis pubescens Besser (konopice pý�itá) – 14 

Galeopsis tetrahit L. (konopice polní) – 3 

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavón (p��our srstnatý) – 14 

Galium album Mill. subsp. Album (svízel bílý pravý) – 7, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 

1985-1986), 3 

Galium aparine L. (svízel p�ítula) – 2, 12 
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Galium boreale L. (svízel severní) – 7 (Deyl 1985) 

Galium mollugo L. s. str. (svízel povázka) – 4, 7, 9 

Galium odoratum (L.) Scop. (svízel vonný) – 8, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 1985-

1986), 2, 5, 8, 13, 14 

Galium palustre L. (svízel bahenní) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Galium pumilum Murray (svízel nízký) – 7 (Deyl 1985) 

Galium sylvaticum L. (svízel lesní) – 5, 14 (Deyl 1985, 1985), 14 

Galium verum L. s. str. (svízel sy�iš�ový) – 4, 7, 9 (Deyl 1985, 1985, 1990), 4, 15 

Genista tinctoria L. (kru�inka barví�ská) – 4 (Deyl 1985), 4 

Geranium columbinum L. (kakost holubi�í) – 4 (Deyl 1985), 4 

Geranium palustre L. (kakost bahenní) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Geranium phaeum L. (kakost hn�do�ervený) – 9 (Deyl 1990) 

Geranium pratense L. (kakost lu�ní) – 7, 9 (Deyl 1985, 1990), 3, 9 

Geranium robertianum L. (kakost smrdutý) – 8 (Deyl 1985), 2, 8, 9, 14 

Geum urbanum L. (kuklík m�stský) – 8, 11 (Deyl 1985, 1985-1986), 8, 14 

Gladiolus imbricatus L. (me�ík st�echovitý) – 3 

Glechoma hederacea L. (popenec obecný) – 11 (Deyl 1985-1986), 5, 14 

Gnaphalium sylvaticum L. (prot�ž lesní) – 9 (Deyl 1990) 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman (bukovník kapra�ovitý) – 5, 13 (Deyl 

1985,1976), 5, 9  

Hedera helix L. (b�e��an popínavý) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986)

Hepatica nobilis Schreber (jaterník podléška) – 2 

Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier (bolševník velkolepý) – 14 

Heracleum sphondylium L. (bolševník obecný) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986), 1, 

3, 14 

Hieracium aurantiacum L. (jest�ábník oranžový) – 15 

Hieracium caespitosum Dum. (jest�ábník trsnatý) – 15 

Hieracium cymosum L. (jest�ábník chocholi�natý) – 4 (Deyl 1985)

Hieracium murorum L. (jest�ábník zední) – 8,9 (Deyl 1985, 1990), 5, 14 

Hieracium pillosella L. (jest�ábník chlupá�ek) –  4 (Deyl 1985), 4, 9 

Hieracium racemosum Wild. (jest�ábník hroznatý) – 9 (Deyl 1990) 

Hieracium sabaudum L. (jest�ábník savojský) – 7, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 1985-

1986) 

Holcus lanatus L. (medyn�k vlnatý) – 4 
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Humulus lupulus L. (chmel otá�ivý) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Hylotelephium maximum (L.) Holub (rozchodník velký) – 7, 9 (Deyl 1985, 1990), 

7, 9 

Hypericum hirsutum L. (t�ezalka chlupatá) – 9, 14 (Deyl 1990, 1985), 9 

Hypericum perforatum L. (t�ezalka te�kovaná) – 7, 9, 14 (Deyl 1985, 1990, 1985), 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15 

Hypochaeris radicata L. (prasetník ko�enatý) – 4, 9 

Chaerophyllum aromaticum L. (krabilice zápašná) – 4, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 

1985-1986), 7 

Chaerophyllum hirsutum L. (krabilice chlupatá) – 5, 6 (Deyl 1985, 1997), 3, 5

Chelidonium majus L. (vlaštovi�ník v�tší) – 5 

Chenopodium album L. s. str. (merlík bílý) – 7 

Chrysosplenium alternifolium L. (mokrýš st�ídavolistý) – 5, 13 (Deyl 1985, 1976), 

5, 13 

Impatiens noli-tangere L. (netýkavka ned�tklivá) – 11 (Deyl 1985-1986), 5, 10 

Impatiens parviflora DC. (netýkavka malokv�tá) – 14 

Inula conyza (Griesselich) Meikle (oman hnidák) – 14 (Deyl 1985) 

Isopyrum thalictroides L. (zapalice žlu�uchovitá) – 5 (Deyl 1985), 2 

Juncus conglomeratus L. (sítina klubkatá) – 1 

Juncus effusus L. (sítina rozkladitá) – 11 (Deyl 1985-1986), 6 

Knautia arvensis (flore albo)(L.) Coulter (chrastavec rolní) – 7 (Deyl 1985) 

Larix decidua Mill. (mod�ín opadavý) – 8, 9 (Deyl 1985, 1990), 5, 9, 13 

Lathraea squamaria L. subsp. squamaria (podbílek šupinatý pravý) – 5 (Deyl 

1985), 5 

Lathyrus pratensis L. (hrachor lu�ní) – 4, 7, 9 (Deyl 1985, 1985, 1990), 1, 4, 7, 9 

Lathyrus sylvestris L. (hrachor lesní) – 14 

Lathyrus tuberosus L. (hrachor hlíznatý) – 4 

Lathyrus vernus (L.) (hrachor jarní) – 5, 9 (Deyl 1985, 1990), 2, 5, 14 

Leontodon  autumnalis  L. (máchelka podzimní) – 9 (Deyl 1990) 

Leontodon hispidus L. (máchelka srstnatá) – 7, 9 (Deyl 1985, 1990), 9 

Leucanthemum ircutianum DC. (kopretina irkutská) – 4 (Deyl 1985), 1, 4, 15 

Linaria vulgaris Mill. (lnice kv�tel) –  4, 14 

Linum catharticum L. (len po�istivý) – 4 , 9 (Deyl 1985, 1990) 

Listera ovata (L.) R. Br. (bradá�ek vej�itý) – 11 (Deyl 1985-1986) 
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Lolium perenne L. (jílek vytrvalý) – 3, 7 

Lonicera nigra L. (zimolez �erný) – 5, 6 (Deyl 1985, 1997) 

Lonicera xylosteum L. (zimolez obecný) – 9 (Deyl 1990), 2, 5, 8 

Lotus corniculatus L. (štírovník r�žkatý) – 4, 9 (Deyl 1985, 1990), 4, 9 

Lunaria annua L. (m�sí�nice ro�ní) – 14 (Deyl 1985) 

Lupinus polyphyllus Lindl. (lupina mnoholistá) – 12 

Luzula campestris (L.) DC. (bika ladní) – 7 (Deyl 1985) 

Luzula luzuloides (Lamk.) Dandy et Wilmott (bika b�lavá) – 5 (Deyl 1985), 13 

Luzula pilosa (L.) Wild. (bika chlupatá) – 6, 11 (Deyl 1997, 1985-1986) 

Lycopodium clavatum L. (plavu� vidla�ka) – 5 (Deyl 1985) 

Lycopus europaeus L. (karbinec evropský) – 11 (Deyl 1985-1986)

Lychnis flos-cuculi L. (kohoutek lu�ní) – 1, 3, 4, 12, 15 

Lychnis viscaria L. (smolni�ka obecná) –  4, 9 

Lysimachia nemorum L. (vrbina hajní) – 6 (Deyl 1997) 

Lysimachia nummularia L. (vrbina penízková) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Lysimachia vulgaris L. (vrbina obecná) – 6, 11 (Deyl 1997, 1985-1986), 3, 14 

Lythrum salicaria L. (kyprej vrbice) – 3 

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt (pstro�ek dvoulistý) – 5, 6, 11, 13 

(1985, 1997, 1985-1986, 1976), 2, 5, 6, 10, 13 

Malva moschata L. (sléz pižmový) – 4 

Matricaria recutita L. (he�mánek pravý) – 4 

Medicago lupulina L. (tolice d�telová) – 9 (Deyl 1990), 4, 9 

Medicago sativa L. (tolice setá) –  7 

Melampyrum nemorosum L. (�ernýš  hajní) – 4, 9 (Deyl 1985, 1990), 9, 12 

Melica nutans L. (strdivka nicí) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985 -1986), 2 

Melica uniflora Retz.  (strdivka jednokv�tá) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Melilotus albus Med. (komonice bílá) – 9 (Deyl 1990), 9 

Melilotus officinalis L. Pallas (komonice léka�ská) – 9 (Deyl 1990) 

Mentha longifolia (L.) L. (máta dlouholistá) –1 

Mercurialis perennis L. (bažanka vytrvalá) – 5, 9, 13 (Deyl 1985, 1990, 1976), 2, 5, 

13 

Milium effusum L. (pšení�ko rozkladité) – 5 (Deyl 1985), 12 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. (mate�ka trojžilná) – 5, 8, 13 (Deyl 1985, 1985, 

1976), 2 
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Monotropa hypopitys L. (hnilák smrkový) – 10 

Mycelis muralis (L.) Dum. (mlé�ka zední) – 5, 9, 14 (Deyl 1985, 1990, 1985), 2, 8, 

14 

Myosotis palustris (L.) L. (pomn�nka bahenní) – 11 (Deyl 1985-1986), 1 

Myosotis stricta R. Et Sch. (pomn�nka drobnokv�tá) – 4 

Origanum vulgare L. (dobromysl obecná) – 4, 9 (Deyl 1985, 1990), 4, 9 

Oxalis acetosella L. (š�avel kyselý) – 5, 6,11 (Deyl 1985, 1997, 1985-1986), 5, 10, 

13 

Paris quadrifolia L. (vraní oko �ty�listé) – 11, 13, 14 (Deyl 1985-1986, 1976, 

1985), 2, 5 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon (loubinec p�tilistý) – 14 

Petasites albus (L.) Gaertn. (dev�tsil bílý) – 5, 6 (Deyl 1985,1997), 1, 5, 10, 13 

Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch. (dev�tsil léka�ský) – 5 (Deyl 1985) 

Phegopteris connectilis (Michx. fil.) Watt (bukovinec osladi�ovitý) – 13 

Phleum pratense L. (bojínek lu�ní) – 1, 3, 4 

Phyteuma spicatum L. (zvone�ník klasnatý) – 5 (Deyl 1985) 

Picea abies (L.) Karsten (smrk ztepilý) – 5, 6, 9 (Deyl 1985, 1997, 1990), 5, 6, 9, 

10, 12, 13, 14 

Pimpinella major (L.) Huds. (bedrník v�tší) – 7, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 1985-

1986) 

Pimpinella saxifraga L. (bedrník obecný) – 9 (Deyl 1990) 

Plantago lanceolata L. (jitrocel kopinatý) – 1, 4, 7, 15 

Plantago major L. subsp. major (jitrocel v�tší pravý) – 7 (Deyl 1985), 7, 14 

Platanthera bifolia (L.) L. C. Richard (vemeník dvoulistý)  – 12, 14 

Poa compressa L. (lipnice smá�knutá) – 9 (Deyl 1990) 

Poa nemoralis L. (lipnice hajní) – 8, 9, 14 (Deyl 1985, 1990, 1985), 2, 8, 14 

Poa palustris L. (lipnice bahenní) – 14 (Deyl 1985) 

Poa pratensis L. (lipnice lu�ní) – 4 (Deyl 1985) 

Poa trivialis L. (lipnice obecná) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Polygala comosa Schkuhr (vítod chocholatý) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 4 

Polygonatum multiflorum (L.) All. (koko�ík mnohokv�tý) – 4, 5,11 (Deyl 1985, 

1985, 1985-1986), 2, 11, 13, 14 

Polygonatum verticillatum (L.) All. (koko�ík p�eslenitý) – 5, 6, 11, 13 (Deyl 1985, 

1997,1985-1986,1985), 5, 10, 14 
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Polypodium vulgare L. (osladi� obecný) – 5, 9 (Deyl 1985,1990) 

Polystichum aculeatum (L.) Roth (kapradina lalo�natá) – 5 (Deyl 1985), 14 

Populus tremula L. (topol osika) – 9 (Deyl 1990), 4, 6, 9, 12, 14 

Potentilla argentea L. (mochna st�íbrná) –  4 

Potentilla heptaphylla L. (mochna sedmilistá) – 4, 7, 9 (Deyl 1985, 1985, 1990), 4, 

7, 9 

Potentilla recta L. (mochna p�ímá) – 4 (Deyl 1985), 4 

Prenanthes purpurea L. (v�senka nachová) – 6 (Deyl 1997) 

Primula elatior (L.) Hill  (prvosenka vyšší) – 9, 11, 13 (Deyl 1990, 1985-

1986,1976) 

Prunus avium (L.) L. (t�eše� pta�í) – 8, 9, 11 (Deyl 1985, 1990, 1985-1986), 7, 8, 

14 

Prunus spinosa L. (trnka obecná) – 4 (Deyl 1985), 4 

Pulmonaria obscura Dum. (plicník tmavý) – 4, 11,13,14 (Deyl 1985, 1985-1986, 

1976, 1985), 2, 5, 13 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (dub zimní) – 8, 9 (Deyl 1985,1990), 2, 4, 6, 

8, 9, 11, 12, 14 

Ranunculus acris L. (prysky�ník prudký) – 9 (Deyl 1990), 1 

Ranunculus auricomus L. (prysky�ník zlatožlutý) – 6, 8,11 (Deyl 1997, 1985, 

1985-1986), 4 

Ranunculus cassubicus L. (prysky�ník kašubský) – 11 (Deyl 1985-1986), 11 

Ranunculus polyanthemos L. (prysky�ník mnohokv�tý) – 7, 9 (Deyl 1985, 1990) 

Ranunculus repens L. (prysky�ník plazivý) – 11 (Deyl 1985-1986), 10, 14 

Ranunculus sceleratus L. (prysky�ník lítý) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Rhamnus cathartica L. (�ešetlák po�istivý) – 8 (Deyl 1985) 

Rhinanthus sp. (kokrhel) – 9 (Deyl 1990) 

Ribes rubrum L. (rybíz �ervený) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Ribes  uva-crispa L. (srstka angrešt) – 5, 8, 9 (Deyl 1985, 1985, 1990)

Rosa agrestis Savi (r�že polní) –  8 

Rubus caesius L. (ostružiník ježiník) – 9, 11 (Deyl 1990,1985-1986), 7 

Rubus fruticosus agg. (ostružiník) – 5, 9, 11 (Deyl 1985,1990,1985-1986), 6, 12, 13 

Rubus idaeus L. (ostružiník maliník) – 5, 6, 9 (Deyl 1985, 1997,1990), 3, 6, 14 

Rumex acetosa L. (š�ovík kyselý) – 1, 4, 15 

Rumex acetosella L. subsp. acetosella (š�ovík menší pravý) – 4 
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Rumex obtusifolius L. (š�ovík tupolistý) – 11 (Deyl 1985 -1986), 14 

Sagina procumbens L. (úrazník položený) – 14 (Deyl 1985) 

Salix aurita L. (vrba ušatá) – 6 (Deyl 1997) 

Salix caprea L. (vrba jíva) – 9 (Deyl 1990), 3, 6, 9, 12, 14, 15 

Salix fragilis L. (vrba k�ehká) – 11 (Deyl 1985-1986) 

Sambucus ebulus L. (bez chebdí) – 14 (Deyl 1985), 14 

Sambucus nigra L. (bez �erný) – 8, 9,11 (Deyl 1985, 1990, 1985-1986), 8, 14

Sambucus racemosa L. (bez �ervený) – 5, 6 (Deyl 1985, 1997), 6, 13 

Sanguisorba  minor Scop. (krvavec menší) – 4, 7, 9 (Deyl 1985, 1985, 1990) 

Sanguisorba officinalis L. (krvavec toten) – 7 (Deyl 1985), 1, 3 

Scabiosa ochroleuca L. (hlavá� žlutavý) – 4, 9 

Scirpus sylvaticus L. (sk�ípina lesní) – 11,14 (Deyl 1985-1986, 1985), 1, 6 

Scrophularia nodosa L. (krti�ník hlíznatý) – 9 (Deyl 1990) 

Securigera varia (L.) Lassen (�i�orka pestrá) – 4, 7, 9, 14 (Deyl 1985, 1985,1990, 

1976), 4 

Senecio jacobaea L. (star�ek p�ím�tník) – 9 (Deyl 1990) 

Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd. (star�ek Fuchs�v) – 6, 9, 11,13 (Deyl 1997, 

1990, 1985 -1986, 1976), 3, 7, 10, 12, 14 

Serratula tinctoria L. (srpice barví�ská) – 7 

Silene dioica (L.) Clairv. (silenka dvoudomá) – 5 

Silene nutans L. (silenka nicí) – 4, 7, 9 (Deyl 1985, 1985, 1990) 

Silene vulgaris (Moench) Garcke (silenka nadmutá) – 7, 9 (Deyl 1985, 1990), 4, 9 

Solidago virgaurea L.  (zlatobýl obecný) – 9 (Deyl 1990) 

Sorbus aucuparia L. (je�áb pta�í) – 5, 6, 9 (Deyl 1985, 1997, 1990), 6, 9, 10, 12, 14 

Stachys alpina L.  (�istec alpinský) – 14 (Deyl 1985) 

Stachys sylvatica L. (�istec lesní) – 11, 14 (Deyl 1985-1986, 1985), 14 

Stellaria graminea L. (pta�inec trávovitý) – 3 

Stellaria nemorum L. (pta�inec hajní) – 5, 14 (Deyl 1985, 1985) 

Stellaria alsine  Grimm (pta�inec mok�adní) – 14 (Deyl 1985) 

Symphytum officinale L. (kostival léka�ský) – 1, 3 

Tanacetum vulgare L. (vrati� obecný) – 4, 9 (Deyl 1985, 1990), 3, 4, 14, 15 

Thymus pulegioides L. (mate�ídouška vej�itá) – 7, 9 (Deyl 1985, 1990), 9 

Tilia cordata Mill. (lípa srd�itá) – 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986), 2, 8, 9, 14 
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Tilia platyphyllos Scop. (lípa velkolistá) – 5, 8, 9, 11 (Deyl 1985, 1985, 1990, 1985-

1986), 2, 8, 14 

Tragopogon orientalis L. (kozí brada východní) – 7 (Deyl 1985), 9 

Trifolium aureum Pollich  (jetel zlatý) – 9 (Deyl 1990), 4, 15 

Trifolium medium L. (jetel prost�ední) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 4, 9 

Trifolium pratense L. (jetel lu�ní) – 9 (Deyl 1990), 4, 9, 15 

Trifolium repens L. (jetel plazivý) – 4, 9, 15 

Trisetum flavescens (L.) P. B. (trojšt�t žlutavý) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985), 4 

Tulipa sylvestris L. (tulipán planý) – 11 (Deyl 1985-1986), 11 

Tussilago farfara L. (podb�l léka�ský) – 5 (Deyl 1985), 4, 5, 13, 14 

Ulmus glabra Huds. (jilm drsný) – 2, 14 

Ulmus minor Mill. (jilm habrolistý) – 5 (Deyl 1985), 2 

Urtica dioica L. (kop�iva dvoudomá) – 11 (Deyl 1985-1986), 2, 3, 6, 7, 14

Vaccinium myrtillus L. (brusnice bor�vka) – 5, 6,13 (Deyl 1985, 1997, 1976), 6, 

10, 13 

Valeriana officinalis L. (kozlík léka�ský) – 9 (Deyl 1990), 7, 9 

Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. (kýchavice bílá Lobelova) – 

6 (Deyl 1997), 6 

Verbascum thapsus L. (divizna malokv�tá) – 9 

Veronica beccabunga L. (rozrazil poto�ní) – 11, 14 (Deyl 1985-1986, 1985) 

Veronica hederifolia L. s. str. (rozrazil b�e��anolistý) – 2 

Veronica chamaedrys L. s. str. (rozrazil rezekvítek) – 9 (Deyl 1990), 1, 2, 3 

Veronica officinalis L. (rozrazil léka�ský) – 4, 12 

Veronica sublobata M. Fischer (rozrazil lalo�natý) – 8 (Deyl 1985), 2 

Veronica teucrium L. (rozrazil ožankový) – 4, 14 (Deyl 1985, 1985), 4 

Viburnum opulus L. (kalina obecná) 9, 11 (Deyl 1990, 1985-1986) 

Vicia angustifolia L. (vikev úzkolistá) – 4, 9 

Vicia cracca L. (vikev pta�í) – 9 (Deyl 1990), 3, 4, 7, 15 

Vicia dumetorum L. (vikev k�ovištní) – 14 (Deyl 1985) 

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray (vikev chlupatá) – 4, 14, 15 

Vicia sepium L. (vikev plotní) – 9 (Deyl 1990), 3, 15 

Vicia tetrasperma (L.) Schreber (vikev �ty�semenná) – 7 (Deyl 1985) 

Vinca minor L. (barvínek menší) – 13, 14 (Deyl 1976, 1985), 13 

Viola arvensis Murray (violka rolní) – 4 
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Viola hirta L. (violka srstnatá) – 4, 7 (Deyl 1985, 1985) 

Viola reichenbachiana Bor. (violka lesní) – 8, 11,13 (Deyl 1985, 1985-1986, 

1976), 2, 5, 8, 14 

Viola tricolor L. (violka trojbarevná) – 4 

Viola riviniana Rchb. (violka Rivinova) – 8 (Deyl 1985) 

Lokality zkoumané ing. �. Deylem: 

4 – Louka jižn� pod Dubovou horou (1985) 

5 – Les za Zvonem mezi Mutkovem a Paseckým Žlebem (1985) 

6 – Olšina jižn� od Mutkova (1997)

7 – 	íde� – lokalita v blízkosti „úvozové cesty mezi poli“ (1985) 

8 – Fragment doubravy na Komárovském kopci (1985) 

9 – Opušt�ný vápencový kamenolom p�ed Sovincem (1990) 

11 – Olšina u 	íd�e (1985 – 1986) 

13 – Zelená turistická zna�ka z Paseckého Žlebu k Mutkovu (1976) 

14 – Lokalita v blízkosti „Lesy za Chabi�ovem podél modré turistické zna�ky“ 

(1985) 

Lokality zkoumané v roce 2009: 

1 – Louka v Mutkov�

2 – Dubová hora 

3 – Nad Huzovou 

4 – Louka jižn� pod Dubovou horou

5 – Les za Zvonem mezi Mutkovem a Paseckým Žlebem 

6 – Olšina jižn� od Mutkova

7 – 	íde� – úvozová cesta mezi poli 

8 – Fragment doubravy na Komárovském kopci 

9 – Opušt�ný vápencový kamenolom p�ed Sovincem 

10 – Lesy jižn� za Mutkovem 

11 – Olšina u 	íd�e 

12 – Okraj lesa nad Chabi�ovem 

13 – Zelená turistická zna�ka z Paseckého Žlebu k Mutkovu 

14 – Lesy za Chabi�ovem podél modré turistické zna�ky 

15 – Louka mezi Mutkovem a Huzovou
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7.  Komentovaný p�ehled vzácn�jších taxon�

V�decký název �eský název 
Vyhláška 
395/1992 

�ervený 
seznam 

Ohrožení na 
Olomoucku 

Abies alba  jedle b�lokorá - C4 O 

Ajuga genevensis zb�hovec lesní - - O 

Aruncus vulgaris udatna lesní - C4 Vz. 

Campanula 

persicifolia 

zvonek 

broskvolistý
- - Vz. 

Carex nigra ost�ice obecná - - Vz. 

Cephalanthera 

longifolia 

okrotice 

dlouholistá
SO C3 KO 

Corydalis solida dymnivka plná - C4 - 

Dactylorhiza majalis

subsp. majalis 

prstnatec májový 

pravý
O C3 O 

Daphne mezereum lýkovec jedovatý - C4 Vz. 

Dentaria bulbifera 
ky�elnice 

cibulkonosná
- - Vz. 

Epipactis helleborine

subsp. helleborine 

kruštík širolistý 

pravý
- C4 O 

Equisetum fluviatile p�esli�ka po�í�ní - - Vz. 

Filago arvensis b�lolist rolní - C3 - 

Galeobdolon luteum pitulník žlutý - - Vz. 

Geranium 

columbinum 
kakost holubi�í - - Vz. 

Gladiolus imbricatus me�ík st�echovitý SO C2 SO 

Hepatica nobilis jaterník podléška - - Vz. 

Isopyrum 

thalictroides 

zapalice 

žlu�uchovitá
- C4 Vz. 

Lathraea squamaria podbílek šupinatý - - Vz. 

Lilium bulbiferum lilie cibulkonosná SO C2 - 

Lonicera xylosteum zimolez obecný - - O 

Monotropa hypopitys hnilák smrkový - C3 SO 
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Petasites albus dev�tsil bílý - - Vz. 

Platanthera bifolia vemeník dvoulistý O C3 O 

Polygala comosa vítod chocholatý - - Vz. 

Potentilla 

heptaphylla 
mochna sedmilistá - - Vz. 

Potentilla recta mochna p�ímá - C4 Vz. 

Ranunculus 

cassubicus 

prysky�ník 

kašubský
- C3 O 

Serratula tinctoria srpice barví�ská - C4 O 

Ulmus minor jilm habrolistý - C4 Vz. 

Veratrum album

subsp. lobelianum 

kýchavice bílá 

Lobelova
- C4 SO 

Verbena officinalis sporýš léka�ský - C3 SO 

Veronica teucrium rozrazil ožankový - C4 SO 

Vinca minor barvínek menší - - O 

KO – kriticky ohrožený 

SO, C2 – siln� ohrožený 

O, C3 – ohrožený 

Vz., C4 – vzácn�jší taxon, vyžadující 

pozornost

Abies alba (jedle b�lokorá)

V �erveném seznamu je jedle za�azena do kategorie C4, podle Vyhynulých a 

ohrožených taxon� vyšších rostlin Olomoucka (Bedná�, Deyl, Trávní�ek 1988) je to 

druh ohrožený.  

Ajuga genevensis (zb�hovec lesní)

Druh teplejších luk, pasek, úhor�, strání a lesních lem�. Na Olomoucku pat�í mezi 

ohrožené taxony. V �erveném seznamu ani zákon� zmín�n není. 

Aruncus vulgaris (udatna lesní)

Vyskytuje se v su�ových lesích, pob�ežních nivách apod. Na Olomoucku pat�í mezi 

vzácn�jší taxony vyžadující pozornost. Podle �erveného seznamu je v kategorii C4. 
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Campanula persicifolia (zvonek broskvolistý)

Roste v k�ovinách, sv�tlých lesích. Na Olomoucku je tento druh za�azen mezi 

vzácn�jší taxony vyžadující pozornost. 

Carex nigra (ost�ice obecná)

Vyskytuje se na vlhkých loukách, cestách, rašeliništích. Na Olomoucku pat�í mezi 

vzácn�jší taxony vyžadující pozornost. 

Cephalanthera longifolia (okrotice dlouholistá)

Roste ve sv�tlých listnatých nebo smíšených lesích a k�ovinách. V �erveném 

seznamu je druh za�azen do kategorie C3. Vyhynulé a ohrožené taxony vyšších 

rostlin Olomoucka �adí okrotici dlouholistou mezi kriticky ohrožené.  Zákonem je 

chrán�na jako siln� ohrožená. 

GPS sou�adnice: N 49°46.210‘ E 017°16.909‘, N 49°46.000‘ E 017°17.187‘ 

Corydalis solida (dymnivka plná)

Rostlina listnatých a su�ových les�. �ervený seznam ji �adí mezi taxony C4. 

Dactylorhiza majalis subsp. majalis (prstnatec májový pravý)

Roste na vlhkých loukách a rašeliništích, v �erveném seznamu je tento prstnatec 

za�azen mezi C3, na Olomoucku je ohrožený. Chrán�n je také jako ohrožený. 

GPS sou�adnice: N 49°48.082‘ E 017°17.071‘ 

Daphne mezereum (lýkovec jedovatý)

Je to rostlina smíšených a listnatých les�, hlavn� bu�in. �ervený seznam ji �adí do 

kategorie C4 a také na Olomoucku je to vzácn�jší taxon vyžadující pozornost. 

Dentaria bulbifera (ky�elnice cibulkonosná)

Druh kv�tnatých bu�in. Na Olomoucku pat�í do taxon� vzácn�jších, které vyžadují 

pozornost. 
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Epipactis helleborine subsp. helleborine (kruštík širolistý pravý)

Roste v lesích, k�ovinách a v zastín�ných okrajích cest. �ervený seznam jej �adí 

mezi rostliny C4, na Olomoucku se jedná o taxon ohrožený. 

GPS sou�adnice: N 49°47.975‘ E 017°17.812‘, N 49°46.665‘ E 017°17.528‘ 

Equisetum fluviatile (p�esli�ka po�í�ní)

Roste na krajích stojatých a pomalu tekoucích vod. Na Olomoucku se jedná o 

vzácn�jší taxon vyžadující pozornost. 

Filago arvensis (b�lolist rolní)

Je to rostlina vyskytující se na stráních, úhorech, okrajích les�, cest a polí. Je 

za�azena v �erveném seznamu v kategorii C3. 

Galeobdolon luteum (pitulník žlutý)

Vyskytuje se v listnatých a smíšených lesích. Pitulník žlutý pat�í na Olomoucku 

mezi vzácn�jší taxony vyžadující pozornost. 

Geranium columbinum (kakost holubi�í)

Jedná se o druh suchých strání, mezí a sutí. Na Olomoucku je to druh vzácn�jší 

vyžadující pozornost. 

Gladiolus imbricatus (me�ík st�echovitý)

Druh se vyskytuje na vlhkých loukách. V �erveném seznamu je uveden jako C2, na 

Olomoucku je siln� ohrožený a do stejné kategorie pat�í podle zákona. 

GPS sou�adnice: N 49°48.964‘ E 017°17.047‘ 

Hepatica nobilis (jaterník podléška)

Roste v listnatých a smíšených lesích a k�ovinách. Na Olomoucku se jedná o 

vzácn�jší taxon vyžadující pozornost. 

Isopyrum thalictroides (zapalice žlu�uchovitá)

Vyskytuje se ve vlhkých listnatých lesích. V �erveném seznamu je zapalice 

žlu�uchovitá za�azena do kategorie C4 a také na Olomoucku mezi vzácn�jší taxony 

vyžadující pozornost. 
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Lathraea squamaria (podbílek šupinatý)

Roste ve vlhkých listnatých nebo smíšených lesích a na Olomoucku se jedná o taxon 

vzácn�jší, vyžadující pozornost. 

Lilium bulbiferum (lilie cibulkonosná)

Vyskytuje se v lesních lemech, loukách a na k�ovinatých stráních. Zákonem je lilie 

cibulkonosná chrán�na jako siln� ohrožený druh, v �erveném seznamu pat�í do 

skupiny C2. 

GPS sou�adnice: N 49°47.975‘ E 017°17.836‘ 

Lonicera xylosteum (zimolez obecný)

Vyskytuje se v listnatých lesích a k�ovinatých stráních. Na Olomoucku je tento druh 

ohrožený. 

Monotropa hypopitys (hnilák smrkový)

Je to druh smrkových les� a jedná se o parazitickou rostlinu. Podle �erveného 

seznamu je hnilák smrkový v kategorii C3, na Olomoucku je siln� ohrožený. 

Zákonem chrán�ný není. 

GPS sou�adnice: N 49°47.840‘ E 017°17.215‘ 

Petasites albus (dev�tsil bílý)

Je to rostlina vyskytující se ve vlhkých lesích a na lesních prameništích. Na 

Olomoucku je taxonem vzácn�jším, vyžadujícím pozornost. 

Platanthera bifolia (vemeník dvoulistý)

Je to druh vyskytující se na loukách, ve sv�tlých lesích a k�ovinách. V �erveném 

seznamu je za�azen do kategorie C3 a jako ohrožený je chrán�n také zákonem. Na 

Olomoucku je vemeník dvoulistý rovn�ž ohrožený. 

GPS sou�adnice: N 49°46.650‘ E 017°17.563‘ 

Polygala comosa (vítod chocholatý)

Roste na travnatých a kamenitých svazích, loukách, haldách. Je to vzácn�jší taxon 

vyžadující na Olomoucku pozornost. 
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Potentilla heptaphylla (mochna sedmilistá)

Vyskytuje se na suchých stráních a pastvinách, v lesních sv�tlinách apod. Na 

Olomoucku je tento druh vzácn�jší a vyžaduje pozornost. 

Potentilla recta (mochna p�ímá)

Jedná se o rostlinu stepních svah� a kamenitých strání. V �erveném seznamu je 

za�azena do skupiny C4 a také na Olomoucku je vzácn�jším taxonem, vyžadujícím 

pozornost. 

Ranunculus cassubicus (prysky�ník kašubský)

Roste ve sv�tlých listnatých lesích. V �erveném seznamu je ozna�en jako C3. Na 

Olomoucku je také ohroženým taxonem. 

GPS sou�adnice: N 49°46.158‘ E 017°15.690‘ 

Serratula tinctoria (srpice barví�ská)

Vyskytuje se na slatinných, st�ídav� vlhkých loukách a v lemech lužních les�. 

V �erveném seznamu se �adí mezi rostliny C4. Na Olomoucku je srpice barví�ská 

ohroženým druhem. 

Ulmus minor (jilm habrolistý)

Tvo�í sv�tlé listnaté lesy a lesní lemy. Je to d�evina na Olomoucku vzácn�jší, která 

vyžaduje pozornost a také v �erveném seznamu je za�azena do kategorie C4. 

Veratrum album subsp. lobelianum (kýchavice bílá Lobelova)

Vyskytuje se v nivách, lesních sv�tlinách a olšinách. �ervený seznam �adí tuto 

rostlinu do skupiny C4. Na Olomoucku je siln� ohrožený. 

Verbena officinalis (sporýš léka�ský)

Roste na místech chudších na živiny, podél cest. Podle �erveného seznamu pat�í do 

kategotie C3, na Olomoucku se jedná o druh siln� ohrožený. 

Veronica teucrium (rozrazil ožankový)

Vyskytuje se na sušších loukách, k�ovinatých a travnatých stráních. V �erveném 

seznamu náleží do kategorie C4 a na Olomoucku se jedná o taxon siln� ohrožený. 
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Vinca minor (barvínek menší)

Je to rostlina les� a k�ovin, na Olomoucku je �azena mezi ohrožené taxony. 
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8. Diskuse 

V pr�b�hu vegeta�ního období roku 2009 prob�hl na n�kolika lokalitách na území 

mezi obcemi Chabi�ov – Mutkov – Huzová – Sovinec – Paseka – Komárov –

Chabi�ov floristický pr�zkum. Na v�tšin� t�chto lokalit došlo oproti d�ív�jšímu 

pr�zkumu ke zm�nám a n�které v minulosti popsané lokality úpln� zanikly.  

K zániku nebo v�tšímu poškození došlo zejména v d�sledku lidské �innosti. 

P�íkladem m�že být lokalita „Opušt�ný vápencový kamenolom za sanatoriem u 

Paseky“, na níž se ješt� v roce 1990 vyskytovaly významné rostlinné druhy. Z lomu 

se pozd�ji stala skládka a v roce 2008 bylo na jejím míst� vytvo�eno arboretum. 

Další lokalitou, která již v podstat� neexistuje, je „Vodní nádrž západn� od 

�íd�e“. V d�sledku odvodn�ní lokality zde již nebyl prokázán výskyt žádného 

z vlhkomilných druh�, které se zde vyskytovaly v roce 1970 a n�které ješt� i v roce 

1984. 

Také �ásti lokalit „Zelená turistická zna�ka z Paseckého Žlebu k Mutkovu“ a 

„Les za Zvonem mezi Mutkovem a Paseckým Žlebem“ jsou dnes poznamenány 

t�žbou d�eva. 

V�tšina lokalit byla zkoumána p�ed relativn� dlouhou dobou, proto na 

n�kterých mohlo dojít i ke zm�nám spojeným s p�irozenou sukcesí. 

Jak na lokalitách, kde pr�zkum v p�edchozích letech prob�hl, tak na d�íve 

nezkoumaných lokalitách bylo nalezeno také n�kolik vzácných nebo jinak 

významných taxon�. Na d�íve popsaných lokalitách jsou to nap�. Cephalanthera 

longifolia, Veratrum album subsp. lobelianum, Veronica teucrium, Abies alba, 

Ajuga genevensis, Serratula tinctoria, Campanula persicifolia, Daphne mezereum, 

Dentaria bulbifera, Equisetum fluviatile, Galeobdolon luteum, Geranium 

columbinum, Hepatica nobilis, Isopyrum thalictroides, Lathraea squamaria, 

Petasites albus, Origanum vulgare, Potentilla heptaphylla, Potentilla recta, Ulmus 

minor, Corydalis solida. Krom� toho byly v zájmovém území nalezeny rostliny jako 

Gladiolus imbricatus, Monotropa hypopitys, Verbena officinalis, Dactylorhiza 

majalis, Platanthera bifolia, Polygala comosa, Lilium bulbiferum a Anemone 

ranunculoides.  
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Na lokalit� „Les za Zvonem mezi Mutkovem a Paseckým Žlebem“ došlo jen 

k malým zm�nám a bu�ina se zde od roku 1985 zachovala. Lokalitou protéká potok 

a rostliny zde mají pro r�st pom�rn� stabilní podmínky. Oproti p�vodnímu 

pr�zkumu zde nebyly nalezeny druhy jako Grossularia uva-crispa, Lonicera nigra, 

Sambucus racemosa, Actaea spicata, Isopyrum thalictroides, Phyteuma spicatum

nebo Polygonatum multiflorum. Nové nálezy na této lokalit� jsou naopak Daphne 

mezereum, Galeobdolon luteum a Galeobdolon montanum.  

Lokalita „Louka jižn� pod Dubovou horou“ byla pozoruhodnou lokalitou už 

v dob� pr�zkumu v roce 1985. Na svou nadmo�skou výšku se zde vyskytuje 

p�ekvapivé množství teplomilných rostlin. Lokalita také neprošla p�ílišnými 

zm�nami a stále je botanicky velmi zajímavou. Louka pod Dubovou horou se 

pravideln� kosí, �ímž je její stav udržován. V roce 2009 nebyl prokázán výskyt 

Euonymus europaeus, Anthriscus sylvestris, Anthyllis vulneraria, Cathartolinum

catharticum, Chaerophyllum aromaticum, Gagea pratensis, Melampyrum 

nemorosum, Poterium sanguisorba a Viola hirta. Na této lokalit� byla ovšem 

nalezena �ada d�íve nezaznamenaných rostlin. Jsou to Campanula rapunculoides, 

Cerastium arvense, Convolvulus arvensis, Euphorbia cyparissias, Fragaria 

moschata, Fragaria vesca, Galium mollugo, Holcus lanatus, Lathyrus tuberosus, 

Lychnis flos-cuculi, Lychnis viscaria, Malva moschata, Rumex acetosa, Rumex 

acetosella, Scabiosa ochroleuca, Trifolium aureum, Trifolium pratense, Trifolium 

repens, Veronica officinalis, Veronica teucrium, Vicia angustifolia, Vicia hirsuta, 

Viola arvensis, Viola tricolor. Jedná se tedy op�t v�tšinou o druhy teplomilné. 

P�ibylo zde také rostlin vyžadujících živn�jší p�dy. 

Na lokalit� „Olšina jižn� od Mutkova“ se od roku 1997 zachovalo také 

množství p�vodních bylin a d�evin. V okolí se nacházejí hospodá�ské lesy, které v  

olšinu plynule p�echázejí. Díky stále podmá�enému terénu a bohatému zmlazování 

olší nehrozí této lokalit� v sou�asné dob� zánik. Oproti d�ív�jšímu pr�zkumu zde 

nebyly nalezeny druhy jako nap�. Lonicera nigra, Crepis paludosa, Deschampsia 

caespitosa, Luzula pilosa, Lysimachia nemorum, Lysimachia vulgaris, Ranunculus 

auricomus. Novými nálezy naopak jsou Juncus effusus, Populus tremula, Quercus 

petraea a Scirpus sylvaticus.  
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Lokalita nazvaná „�íde� – úvozová cesta mezi poli“ v minulosti nebyla 

floristicky zkoumána. V její blízkosti však leží pole, na jehož míst� se kdysi 

nacházela louka a zde pr�zkum prob�hl v roce 1985. V úvozové cest� bylo nalezeno 

už jen málo druh� shodných s p�vodní lokalitou (Agrimonia eupatoria, 

Arrhenatherum elatius, Clinopodium vulgare, Centaurea scabiosa, Daucus carota, 

Hylotelephium maximum, Hypericum perforatum, Lathyrus pratensis, Euphorbia 

cyparissias).  

Lokalita „Fragment doubravy na Komárovském kopci“ od roku 1985 

neprošla v�tšími zm�nami. Nejpodstatn�jší zm�nou na této lokalit� je její zmenšená 

plocha. V dob� výzkumu v roce 2009 však již nebyly nalezeny taxony jako nap�. 

Cerasus avium, Larix decidua, Rhamnus catharticus, Ranunculus auricomus, 

Veronica sublobata. Naopak nov� zde byla nalezena t�eše� pta�í (Prunus avium). 

Tato malá plocha doubravy nebyla z�ejm� p�em�n�na v pole pouze proto, že z �ásti 

zakrývá lom. Dá se tedy p�edpokládat, že jako fragment p�vodního porostu zde 

bude i nadále zachována. 

Na lokalit� „Opušt�ný vápencový kamenolom p�ed Sovincem“ došlo od roku 

1990 k pon�kud výrazn�jším zm�nám. Kamenolom je v soukromém vlastnictví a 

jako pozemek p�ilehlý k zahrad� nyní slouží spíše jako její rozší�ení. Je zde tedy 

patrné p�sobení antropogenních vliv�. Oproti p�edchozímu pr�zkumu zde p�ibylo 

rostlinných druh� Aegopodium podagraria, Artemisia vulgaris, Daucus carota, 

Galium mollugo, Geranium robertianum, Hieracium pillosella, Leontodon hispidus, 

Lychnis viscaria, Scabiosa ochroleuca, Tragopogon orientalis, Trifolium repens, 

Vicia angustifolia. Nebyly nalezeny rostliny jako nap�. Frangula alnus, Grossularia 

uva-crispa, Lonicera xylosteum, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Viburnum opulus, 

Acinos arvensis, Angelica sylvestris, Arctium pubens, Asarum europaeum, Carlina 

acaulis, Cathartolinum catharticum, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium 

oleraceum, Cruciata glabra, Cystopteris fragilis, Eupatorium cannabinum, 

Fragaria moschata, Geranium phaeum, Hedera helix, Melica nutans, Mercurialis 

perennis, Pimpinella major, Pimpinella saxifraga, Poterium sanguisorba, Rubus 

caesius, Rubus idaeus, Scrophularia nodosa, Senecio jacobea, Solidago virgaurea, 

Tanacetum vulgare, Veronica chamaedrys. 
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Lokalita „Olšina u �íd�e“ byla už od roku 1985 botanicky velmi zajímavou. 

Nachází se na prameništi pot��ku a a�koli v okolí je pole, tato lokalita nebyla 

v minulosti odvodn�na a z�stala zachována. P�ed jakýmikoli zásahy je nyní 

chrán�na oplocením, jehož p�vodním ú�elem bylo zamezit vstupu do prameništ�

ovcím ze sousední pastviny. Z tohoto d�vodu je i pr�zkum z roku 2009 neúplný. 

Oplocení je pro tuto lokalitu však dostate�nou ochranou p�ed poškozením. 

�ást lokality „Zelená turistická zna�ka z Paseckého Žlebu k Mutkovu“ byla 

v roce 2009 zni�ena t�žbou d�eva, ve zbylé �ásti k p�ílišným zm�nám od roku 1976 

nedošlo. Již se zde nevyskytují Actaea spicata, Dentaria bulbifera, Dentaria 

eneaphyllos, Gymnocarpium dryopteris, Paris quadrifolia, Polygonatum 

verticillatum, Senecio ovatus, Viola reichenbachiana. N�které tyto druhy jsou 

typické pro bukové lesy, je tedy pravd�podobné, že v t�chto místech došlo k zániku 

bu�iny. Nov� byly nalezeny rostliny jako Achillea millefolium, Cardamine amara, 

Equisetum arvense, Galeobdolon montanum, Galium odoratum, Petasites albus, 

Phegopteris connectilis, Tussilago farfara. 

Lokalita „Lesy za Chabi�ovem podél modré turistické zna�ky“ byla 

zkoumána jako alternativa k pr�zkumu dnes již nedohledatelných lokalit v jejím 

okolí. Rostliny odpovídající t�mto lokalitám, které byly popsány v roce 1985, jsou 

Sambucus ebulus, Astragalus glycyphyllos, Campanula persicifolia, Cardamine 

amara, Clinopodium vulgare, Daphne mezereum, Galium sylvaticum, Hypericum 

perforatum, Mycelis muralis, Stachys sylvatica a také Cephalanthera longifolia, 

jejíž stav a množství se od minulého pr�zkumu p�ekvapiv� zlepšily. Dalším 

významným rostlinným druhem, který zde d�íve nalezen nebyl, je Platanthera 

bifolia. Lesy za Chabi�ovem jsou spíše sv�tlé, zejména podél používaných 

turistických tras. 

„Louka v Mutkov�“ je první z lokalit, které d�íve floristicky zkoumány 

nebyly. Tato lokalita je zajímavá z d�vodu výskytu Dactylorhiza majalis, ale 

zar�stá. Pro lokalitu by byl vhodný management jako nap�. kosení, které se zde ale 

neprovádí. Vážn�jší nebezpe�í by hrozilo v p�ípad� d�kladn�jšího odvodn�ní nebo 

výstavby protipožární nádrže ve spodní �ásti louky, o �emž se d�íve uvažovalo. 
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Lokalita „Dubová hora“ sestává z pozoruhodného su�ového lesa, který je 

pom�rn� mladý a celá lokalita tedy bude ješt� procházet vývojem. V knize 

„Pr�vodce po tajemných místech Nízkého Jeseníku“ je Dubová hora uvedena, ale 

zájem turist� není p�íliš velký. K narušení by mohlo dojít v p�ípad� zvýšeného 

zájmu turist� o tuto lokalitu nebo v p�ípad� stavby nové rozhledny na vrcholu.  

Na lokalit� „Nad Huzovou“, kde se vyskytuje siln� ohrožený Gladiolus 

imbricatus, neprobíhá kosení. A�koli má tato lokalita malou plochu a zar�stá mimo 

jiné bolševníkem obecným (Heracleum sphondylium), me�ík� se zde nachází 

relativn� velké množství. Lokalit� nejvíce hrozí práv� zar�stání konkuren�n�

schopn�jšími druhy, jednotlivým me�ík�m potom i zájem ze strany místních 

zahrádká��. V roce 2009 byl na vedlejší louce n�kolik m�síc� uchováván hn�j a 

v p�ípad� opakování tohoto postupu by mohlo dojít k pr�saku a p�ípadn�

k eutrofizaci lokality. 

Lokalita „Lesy jižn� za Mutkovem“ je zajímavá výskytem Monotropa 

hypopitys a Epipactis helleborine. Jedná se o hospodá�ský smrkový les, v jehož 

okolí na ja�e roku 2010 již za�ala t�žba. 

Na lokalit� „Okraj lesa nad Chabi�ovem“ se vyskytuje Platanthera bifolia a 

Epipactis helleborine. Podle pam�tník� zde bývalo v minulosti vemeník� více. 

Lokalita však velmi rychle zar�stá náletovými d�evinami, které ji zasti�ují a 

zp�sobují postupný úbytek t�chto rostlin. Pokud nebudou d�eviny odstra�ovány, 

mohlo by dojít až k zániku lokality vemeník�. 

Lokalita „Louka mezi Mutkovem a Huzovou“ je ovsíková louka s výskytem 

mnoha lu�ních rostlin, mezi nimi i velké množství zplan�lého Hieracium 

aurantiacum. Louka je pravideln� se�ena pro seno, �ímž je udržována stále ve 

stejném stavu.  
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9. Záv�r 

Floristický pr�zkum provedený ve vegeta�ním období roku 2009 prokázal ur�ité 

zm�ny ve vegetaci zájmového území a také výskyt n�kolika významných 

rostlinných druh� v této oblasti. Bylo zde nalezeno celkem 20 taxon� za�azených do 

�erveného seznamu vyšších rostlin �R, z toho 2 v kategorii C2, 7 v kategorii C3 a 

11 v kategorii C4. Vyskytuje se zde 30 taxon� pat�ících do ohrožených taxon�

vyšších rostlin Olomoucka, a to 1 kriticky ohrožený, 5 siln� ohrožených, 8 

ohrožených a 16 vzácn�jších, vyžadujících pozornost. 5 nalezených druh� je také 

chrán�no zákonem, 3 jako siln� ohrožené a 2 jako ohrožené. 

 Ke zm�nám došlo na v�tšin� lokalit v souvislosti s antropogenními �initeli 

(nap�. „Opušt�ný vápencový kamenolom p�ed Sovincem“). Dv� v minulosti 

zkoumané lokality se zm�nily natolik, že se dají považovat za zaniklé. N�které 

lokality jsou také ohroženy zar�stáním a nedostate�ným nebo žádným kosením, což 

je zp�sobeno p�edevším malým zájmem a nedostate�nou informovaností zdejšího 

obyvatelstva. Z d�vodu nálezu množství významných taxon� by bylo vhodné 

provád�t další výzkumy této oblasti a p�ípadn� p�ímo chránit n�které lokality p�ed 

nevhodnými zásahy. D�ležitá je také již zmín�ná informovanost obyvatel.  

 Naproti tomu zejména na lokalit� „Lesy za Chabi�ovem podél modré 

turistické zna�ky“ došlo k výraznému zlepšení. Okrotice dlouholisté, které byly 

v roce 1985 popisovány jako malé a s chudým kv�tenstvím, jsou dnes ve zna�n�

lepším stavu. Na této lokalit� byl navíc nalezen i další významný, d�íve nenalezený 

druh – vemeník dvoulistý.  

 Lokality, které se významn�jším zp�sobem od p�vodního pr�zkumu 

neodlišují, jsou nap�. „Les za Zvonem mezi Mutkovem a Paseckým Žlebem“, 

„Olšina jižn� od Mutkova“, „Fragment doubravy na Komárovském kopci“, „Zelená 

turistická zna�ka z Paseckého Žlebu k Mutkovu“. Také „Louka jižn� pod Dubovou 

horou“ si nadále zachovává zajímavý charakter teplomilné louky a i zde byl v roce 

2009 nalezen d�íve neobjevený ohrožený druh – b�lolist rolní.  
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 Také další lokality, které v minulosti floristicky zkoumány nebyly, jsou 

významné výskytem n�kterých vzácn�jších taxon� naší kv�teny. Jsou to lokality 

„Louka v Mutkov�“, „Dubová hora“, „Nad Huzovou“, „Lesy jižn� za Mutkovem“, 

„Okraj lesa nad Chabi�ovem“ a „Louka mezi Mutkovem a Huzovou“.
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