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Seznam použitých zkratek 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
as. asociace 

cf. confer, srovnej, porovnej 
EVL evropsky významná lokalita 

CHKO chráněná krajinná oblast 
MZCHÚ malé zvláště chráněné území 

MZE ČR Ministerstvo zemědělství ČR 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí ČR 

podsv. podsvaz 
PP přírodní památka 
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1. Úvod 

Hora Říp je známá především jako legendami opředené a památné místo údajného 

usazení prvních Slovanů vedených „praotcem“ Čechem. Říp s rotundou sv. Jiří na vrcholu 

a turistickou chatou pod vrcholem je také významným poutním místem, turistickým a 

vyhlídkovým bodem. Samotná kupovitá hora tvoří výraznou a zdaleka patrnou krajinnou 

dominantu v jinak fádní rovině Roudnicka.  

 

Obr. 1. Pohřeb praotce Čecha, Dřevoryt z Hájkovy kroniky 

 

Vegetace hory Říp nevypadala vždy tak, jako je tomu v současnosti. Ještě v polovině 

19. století to bývala bezlesá pastvina porostlá keři. V roce 1851 byly části poblíž vrcholu 

zalesněny smrkem a v roce 1857 se z popudu knížete Lobkovice začalo se zalesňováním 

celého kopce duby. Zalesňování se nedařilo a několikrát muselo být opakováno, neboť 

sazenice trpěly nedostatkem vláhy. Úspěšným osázením se vytvořily předpoklady pro 

současnou podobu hory.  
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Obr. 2. Bezlesý Říp na dřevorytu podle obrazu H. Ullíka v časopisu Kwěty české z roku 1871 

Říp je však nejen významný po stránce historické a romanticko – estetické, vysoce 

ceněny jsou také hodnoty přírodovědné. Lokalita je dobře známá po stránce geologické 

stavby i utváření reliéfu, poměrně dobře známá je i živá příroda hory včetně její flóry.  

Na základě mapování biotopů, které v lokalitě proběhlo v roce 2002, byl Říp zařazen 

do národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) jako součást soustavy Natura 

2000, a to z důvodu ochrany habitatů (biotopů) kontinentálních opadavých křovin, 

bazických skalních trávníků, panonských skalních trávníků, polopřirozených suchých 

trávníků a facií křovin na vápnitých podkladech, chasmofytické vegetace silikátových 

skalních svahů a suťových lesů.  Dle platné legislativy je ČR povinna do 6 let od zařazení 

lokality do národního seznamu vyhlásit lokalitu v jedné z kategorií malých zvláště 

chráněných území (MZCHÚ), případně zajistit tzv. smluvní ochranu. Pro EVL Hora Říp 

byla navržena ochrana formou MZCHÚ kategorie přírodní památka (PP). Pro proces 

vyhlašování MZCHÚ a pro zpracování návrhu plánu péče jsou nezbytné podrobné 

inventarizační průzkumy „ochranářsky“ relevantních složek bioty. Z nutnosti získání 

těchto podkladů začátkem roku 2008 Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný orgán 

ochrany přírody zadal zpracování podrobných inventarizačních průzkumů území včetně 

podrobného průzkumu botanického. Téma diplomové práce tak bylo zvoleno na základě 

potřeby a objednávky orgánu ochrany přírody a z toho vyplývá i praktické využití práce.  



 Pavel Jaroš: Květena a vegetace hory Říp  

6 
2009 

Cílem práce je pořízení co nejúplnějšího druhového seznamu vyšších rostlin 

řešeného území, zhodnocení stávajícího stavu vegetace s vytvořením vegetační mapy a 

formulovat doporučení k managementu. 

2. Literárně vědní rešerše 
Pokud jde o formální členění, je tato kapitola rozdělena do tří částí: prvá z nich se 

zabývá problematikou botanických inventarizačních průzkumů, v druhé je věnována 

speciální pozornost metodologii studia vegetace, problematice tzv. klasického pojetí a 

klasifikačním metodám; třetí část se zabývá návrhem řešení vytýčených cílů této práce.  

2.1 Problematika botanických inventarizačních průzkumů 

Botanické inventarizační průzkumy mívají většinou dvě části. První - floristická 

obsahuje kompletní druhový seznam i třeba s poznámkami k jednotlivým zjištěným 

taxonům, část druhá - fytocenologická obsahuje popis a zhodnocení recentního stavu 

vegetace, případně i mapu recentní vegetace. 

2.1.1 Floristické inventarizační průzkumy 

Klasická metoda ke zpracování floristické části průzkumu bývá v ceku jednoduchá. 

Spočívá v nahodilé či výběrové pochůzce danou lokalitou a v zaznamenávání jednotlivých 

druhů, přičemž cílem je, zaznamenat jich co nejvíce, aby byl výčet co možná nejúplnější. 

V případě vzácnějších taxonů se většinou zaznamenává i početnost a přesnější poloha 

jednotlivých nálezů. Nepřesnost lokalizace nálezů vzácnějších druhů, která byla 

v minulosti značná, neboť místo jednotlivých nalezišť bylo popisováno slovně, nebo u 

větších lokalit uvedením čtverce síťového mapování či odečtem souřadnic z mapy, je 

v současnosti prakticky odstraněna použitím přístrojů satelitní navigace GPS i projekcí 

zaměřených bodů do mapy v prostředí GIS. Rozsáhlejší lokality a lokality, které se 

vyznačují rozmanitostí zastoupených biotopů, se často rozčleňují na dílčí lokality, přičemž 

druhový seznam se pořizuje zvlášť pro každou dílčí lokalitu. Nevýhodou takto tradičně 

pojatého inventarizačního průzkumu je, že je možné podchytit kompletní druhové složení 

pouze u malého území velikosti maximálně několika ha, u rozsáhlých území není v silách 

badatele prozkoumat stejně intenzivně všechny části lokality, nevýhodou také je, že kvalita 

průzkumu bývá různorodá v závislosti na míře zkušenosti a specializace jednotlivých 

badatelů.  To  jsou také příčiny obtížné opakovatelnosti takového průzkumu,  zvláště 
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tehdy, když opakovaný průzkum provádí jiný badatel - specialista na některou jinou 

skupinu rostlin.  

Pro projekt AOPK ČR - Inventarizace maloplošných zvláště chráněných území 

národních kategorií (grant VaV/620/2/03), který byl realizován v letech 2003 až 2005, byly 

vytvořeny nové metodiky inventarizací jednotlivých skupin organizmů. Návrh metody - 

resp. doporučení k provádění floristických inventarizačních průzkumů zpracovali Kučera 

et Tichý (2004). Aplikace těchto doporučení bývá zpravidla vyžadována i u zpracování 

inventarizačních průzkumů MZCHÚ kategorie přírodní památka (PP) a přírodní rezervace 

(PR). Autoři si předně definovali několik východisek: 

1) Je nezpochybnitelné, že počet druhů přítomný v rezervaci vypovídá na 

regionální úrovni jak o stavu rezervace, tak o stavu okolní přírody; tento počet druhů však 

podléhá určitým zákonitostem a při dobré znalosti přírodních poměrů rezervace a její 

biotopové členitosti / pestrosti lze počet druhů s poměrně vysokou přesností odhadnout 

(Pyšek et al. 2002b, 2003). 

2) O diverzitě cévnatých rostlin v rezervacích vypovídá nejenom počet druhů, 

ale i počet rodů; naskýtá se pak otázka, proč investovat čas do druhového IP, když 

prakticky totožnou informaci můžeme odvodit z jednoduššího a rychlejšího průzkumu 

zaměřeného na vyšší taxonomickou úroveň (Pyšek et al. 2002b). 

3) V posledních desetiletích dochází k nahrazování původních přirozených 

druhů druhy cizími (Pyšek et al. 2002a): to, co se mění zásadním způsobem, je druhová 

početnost, takže inventarizace zaměřená na pouhý výčet druhů postrádá základní informaci 

o dynamice druhové obměny. 

4) Flóra je dynamická, meziroční druhová obměna (vzácných druhů, tedy těch, 

které jsou jen v několika exemplářích či malé populaci) dosahuje až desítek (!) procent, 

(Kučera 1986, 1995, 2001), navíc vliv zpracovatele průzkumu, tedy vliv podrobnosti, 

intenzity, četnosti návštěv během sezóny, osobních preferencí k určitým biotopům, 

taxonomické znalosti, atp. je natolik významný, že jsou to opět rozdíly v desítkách procent. 

Přitom nezbytnou informaci o intenzitě průzkumu (době, četnosti návštěv během střídání 

aspektů, atp.) nikdo ze zpracovatelů neuvádí! To je, jako bychom nevážili počet 

zaznamenaných druhů plochou či biotopovou pestrostí (čím větší plocha, tím více druhů, 

čím více biotopů, tím více druhů, čím intenzivnější průzkum, tím více druhů).  
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5) U plošně rozsáhlejších rezervací o ploše v řádu stovek hektarů není 

prakticky možné navštívit při běžné inventarizaci všechna místa – zpracovatel si výběrem 

trasy dělá nenáhodný výběrový vzorek zapsaných druhů; v žádném průzkumu není mapka 

s trasou, kudy se mapovatel při průzkumu pohyboval. Opakovaná inventarizace je proto 

pouze jiným nenáhodným výběrovým vzorkem, ale v žádném případě nelze hovořit o 

opakování ve statisticky korektním slova smyslu.  

6) S rozvojem taxonomického poznání se také mění úroveň rozeznávaných 

taxonů – přibývají tzv. „kritické druhy“, jejichž dobrou znalost má jen několik málo 

specialistů, které jsou však zároveň zpravidla ekologicky velmi dobře diferencované, 

některé skupiny jsou vynikajícími bioindikátory. Při opakované inventarizaci jsou tyto 

taxony bohužel nepoužitelné, protože ani tentýž zpracovatel nemá v několikaletém 

časovém odstupu totožnou úroveň poznání. Zápisy typu Rubus fruticosus agg. či 

Taraxacum sect. Ruderalia jsou proto prakticky bezcenné.  

7) Floristické průzkumy jsou některými autory zpracovány zároveň 

s inventarizací vegetace, jiní autoři vegetaci nesledují. Rozdíl spočívá v tom, že při 

podrobných vegetačních zápisech se mnohdy najdou v porostech druhy, které jsou při 

extenzivní floristice přehlédnuty (Kučera et Špryňar 1996, Kubíková et al. 1997). Na druhé 

straně samotná excerpce druhů z vegetačních zápisů nestačí – řada vzácných či ojediněle 

rostoucích druhů je vázána na určitou lokalitu či charakteristiku prostředí, vegetací 

nepostihnutou, a zaznamenat tyto druhy znamená být ve správný čas na správném místě a 

hledat správným směrem (což je opět zcela zamlčený předpoklad). Někteří floristé mají 

skutečný cit pro rostliny: přijdou na lokalitu, rozhlédnou se, usoudí, že by zde mohl být 

druh XY (zpravidla velmi vzácný) a hledají tak dlouho, dokud nenajdou aspoň sterilní 

lísteček (to se standardizací průzkumu opravdu nemá nic společného). Jiným takovým 

extrémem je dohledávání semenáčků (bylin) ve fytocenologických snímcích.  

8) Cévnaté rostliny jsou sice zpravidla dobrými indikátory, avšak zdaleka ne 

vždycky a ve všech případech tomu tak musí skutečně být – některé typy biotopů hostí jen 

omezený počet cévnatých rostlin, většina přítomných druhů je bezcévných (např. 

rašeliništní biotopy), takže těžiště biodiverzity je soustředěno do jiné skupiny, než je 

předmětem inventarizace. Některé biotopy extrémnější povahy dokonce cévnaté rostliny 

nehostí vůbec (např. skály, skalní výchozy, mofety, atp.). Popř. přítomné druhy nejsou 
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výsledkem bioindikační preference té které skupiny druhů, ale prostě a jednoduše věcí 

náhody. Proto mohou být seznamy všech přítomných druhů (pracně dohledaných) skutečně 

nereprezentativní, dlouhodobě nestabilní, atp. 

Na základě výše uvedeného rozboru Kučera et Tichý (2004) usuzují, že floristické 

průzkumy v tradičním pojetí nepřinášejí vhodnou informaci pro potřeby opakovaného 

sledování. Proto doporučují postavit metodiku na výběrovém vzorkování (tedy na výběru 

reprezentativních ploch, které budou sledovány). Avšak vzhledem k tradicím i 

pravděpodobnému nepochopení výše uvedeného rozboru se autoři domnívají, že mohou 

nastat situace, kdy „klasický“ inventarizační průzkum má své opodstatnění. Jedná se 

zejména o případy, kdy se rezervace nachází:  

• v území, pro něž nebyl podrobný průzkum dosud zpracován, nebo 

• v oblasti, kde není vůbec zpracovaná regionální flóra, nebo 

• v tradičně botanicky opomíjené oblasti, kde chybí jakékoliv údaje o charakteru 

regionální flóry. 

Z výše uvedených důvodů Kučera et Tichý (2004) doporučují provádění takových 

inventarizačních průzkumů, které splňují následující požadavky: 

1) Standardizace na plochu: území je podle reliéfu rozděleno do několika 

stejnorodých celků, které jsou inventarizovány samostatně (např. jednotlivá boční údolí, 

hřebenové partie, zaplavovaná niva, atp.), plocha každého z dílčích celků musí být přesně 

stanovena (odhadnuta). Při konečné syntéze musí být zřejmé, kolik druhů roste na jaké 

dílčí ploše. 

2) Standardizace na biotopovou pestrost:  Optimálním způsobem standardizace na 

biotopovou pestrost je vytyčení takových tras, které protnou většinu biotopů nebo aspoň 

formačních skupin v příslušném celku. Zároveň je nutné zaznamenat příslušné biotopy 

(formační skupiny) a počet druhů v nich zaznamenaných. 

3) Standardizace na intenzitu průzkumu: trasa průzkumu se zanese do mapy a 

jednotlivé úseky je třeba jednak komentovat z hlediska prostupnosti terénu, jednak 

sledovat a zapsat dobu trvání příslušné pochůzky, resp. zaznamenat délku prošlých úseků 

za 1 hodinu (nejde o rychlost s jakou pracovník „efektivně“ pracuje, jde o údaj vedoucí ke 

standardizovanému opakování téže trasy po několika letech jiným pracovníkem).  
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Kučera et Tichý (2004) předkládají možné řešení problematiky floristických 

inventarizačních průzkumů metodou inventarizace reprezentativních ploch v jednotlivých 

biotopech, kde jsou zaznamenávány jednotlivé taxony i s odhadem velikosti / početnosti 

populace formou kombinované pětičetné stupnice Braun - Blanquetovy. Doporučují 

zároveň, aby zápis plochy byl ukončen po předem stanoveném časovém intervalu, po dobu 

kterého nebyl zaznamenán žádný další taxon (autoři uvádějí např. 5 min.). Doba zápisu by 

měla být uvedena v záhlaví druhového seznamu. Počet opakování v rámci biotopu by měl 

být efektivní a zároveň ekonomický. Autoři doporučují, aby pro každý biotop byla zapsána 

min. 1 plocha, optimálně alespoň 3. V případě, že lokalita je biotopově jednodušší, je 

přirozeně vhodné počet opakování v rámci biotopu přiměřeně zvýšit. Autoři uvádějí, že 

celkem by na každých 5 až 10 ha území měla připadnout 1 floristická plocha. 

2.1.2 Inventarizace rostlinných společenstev - vegetace 

Vegetační průzkumy jsou založeny na floristickém principu, který je pravděpodobně 

nejjednodušším a nejefektivnějším prostředkem k rozlišení rostlinných společenstev. 

Floristické rozdíly s jejich semikvantitativními znaky abundance nebo dominance jsou 

dostatečným kvalitativním znakem rozdílnosti rostlinných společenstev. 

Návrh metody - resp. doporučení k provádění inventarizačních průzkumů rostlinných 

společenstev pro účely projektu AOPK ČR - Inventarizace maloplošných zvláště 

chráněných území národních kategorií (grant VaV 620/2/03) zpracovali Kolbek et al. 

(2004). Aplikace této metody opět bývá vyžadována i u zpracování inventarizačních 

průzkumů MZCHÚ kategorie PP a PR. 

Před zahájením vlastní inventarizace Kolbek et al. (2004) doporučují následující  

kroky: 

1) seznámení se s publikovanými materiály k širšímu území i s výsledky mapování 

biotopů, 

2) rekognoskací terénu zjistit stav prostředí a diferenciaci ekologických podmínek a 

vlivů člověka.  

Po pochůzce v terénu je dále potřebné: 

3) vytvořit předběžný mapový podklad s rozšířením jednotlivých rostlinných formací 

a vegetačních typů, 
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4) vytvořit předběžný přehled rostlinných společenstev do úrovně ranku odpovídající 

znalostem (formace, typ, třída, řád, svaz, asociace - společenstvo).  

Inventarizace rostlinných společenstev v terénu je ukončena registrací všech jednotek 

a jejich doložením buď formou fytocenologického snímku, nebo soupisem taxonů a všech 

doprovodných údajů, které je nutné doplnit. Současná tvorba mapy aktuální (reálné) 

vegetace dále zkvalitňuje soubor získaných dat a umožňuje jejich rychlou identifikaci 

v terénu. Následuje syntetické zpracování získaných materiálů, jejich pojmenování a 

vysvětlení (Kolbek et al. 2004). 

Při inventarizaci bývají prioritní taková společenstva, která byla důvodem vyhlášení 

ochrany území. Mohou jimi být velkoplošně zachovalá přirozená lesní společenstva, 

maloplošná společenstva přirozeného bezlesí, vzácné a unikátní vegetační jednotky 

zpravidla reliktní povahy (suťové či skalní biotopy) i antropicky podmíněné vegetační typy 

(druhově bohaté luční porosty). Pro zachycení celkové diverzity vegetace mají však velký 

význam také dosud nevyvážená společenstva ukazující a doprovázející přirozené sukcesní 

pochody (lada, rozrůstající se křoviny), stejně jako druhově chudá, ale přirozenému stavu 

blízká vegetace blokovaných sukcesních stadií (rákosiny). V neposlední řadě je důležité 

zdokumentovat i případný výskyt vegetace nepřirozené (lesní kultury, paseky, vegetace 

sídelních objektů, nitrofilní či ruderální vegetace), zejména kvůli zhodnocení jejího 

potenciálního vlivu na společenstva, která jsou předmětem ochrany. V principu lze říci, že 

inventarizací by mělo být zachyceno a patřičně zdokumentováno každé rostlinné 

společenstvo, které reprezentuje určité vyhraněné stanovištní poměry nebo lidský zásah. 

Pominout lze snad jen snímkování nedostatečně reprezentativních vegetačních typů, jejichž 

výskyt v území je viditelně náhodný či přechodný (např. lokální výskyt polních plodin a 

plevelů, zanesených s krmením pro zvěř, které vzešly na strženém drnu poblíž krmelce 

apod.). Avšak ani tento typ porostů by neměl chybět v celkovém výčtu společenstev, je-li v 

území rozšířen na větší ploše nebo opakovaně (Kolbek et al. 2004). 

Četnost společenstva 

Zastoupení rostlinného společenstva je vhodné kvantifikovat s ohledem na to, jak je 

v území vzácné či naopak plošně rozšířené a s ohledem na rozsah a souvislost porostů (zda 

pokrývá souvislé plochy nebo se vyskytuje roztroušeně). Nejedná se o procentuální pokrytí 
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plochy rezervace, které je patrné z mapy recentní vegetace, nýbrž o četnost výskytu 

(Kolbek et al. 2004). 

Stav společenstva 

Stavem rostlinného společenstva jsou míněny jednak jeho současná podoba, tedy 

struktura, složení, reprezentativnost a zachovalost z hlediska ochrany přírody a zdravotní 

stav porostů (např. Prach 1994), jednak perspektiva jejich dalšího možného vývoje 

(přirozená dynamika, možné ohrožení). Aktuální stav vyjadřuje hlavně současnou 

strukturu a složení společenstva, nakolik je rostlinné společenstvo svým složením typické 

pro daný biotop a geografickou polohu v rámci svého areálu (příp. zda a jak se jeho 

současná podoba liší od přirozené vegetace). Úkolem zpracovatele je posoudit přirozenost 

uspořádání (zapojenost porostů, prostorová a věková struktura, zmlazení dřevin) a 

druhového složení společenstva (míra nasycení diagnostickými druhy či naopak podíl 

nežádoucích, stanovištně cizích druhů). Kromě toho má hodnocení současného stavu 

fytocenózy odrážet také zdravotní stav porostů (zejména lesních), pokud je to v terénu 

proveditelné. Další sledovanou charakteristikou stavu společenstva je perspektiva vývoje. 

Tímto údajem zpracovatel alespoň hrubě kvantifikuje tendence ke zhoršování či zlepšování 

aktuální situace a pozorovatelné náznaky možného šíření nebo naopak ústupu vegetační 

jednotky na lokalitě. Ke schematickému nastínění předpokládaného vývoje fytocenózy je 

třeba připojit stručný výčet faktorů, které mohou tento vývoj příznivě či nepříznivě ovlivnit 

(Kolbek et al. 2004). 

Vzhledem k možné vnitřní variabilitě jednotek je důležité doprovodit stav každého 

společenstva v území stručným slovním popisem. Konečné hodnocení stavu každé 

fytocenózy se skládá z kvantifikace zastoupení jednotlivých kvalitativních stupňů 

aktuálního stavu, nástinu perspektivy vývoje na lokalitě a stručného výčtu vlivů 

způsobujících tyto změny. Stav inventarizované vegetace z hlediska ochrany přírody by 

měla odrážet i fytocenologická dokumentace, slovní hodnocení proto podpírají odkazy na 

konkrétní snímky (Kolbek et al. 2004). 

2.2 Metody studia vegetace, problematika klasického pojetí 

studia fytocenóz, klasifikační metody 

Existuje řada metod studia fytocenóz. V českých podmínkách je důležitá zejména 

tzv. klasická středoevropská škola curyšsko – montpellierská (Braun-Blanquet 1921; u nás 
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především Klika 1955 a Moravec et al. 1994), z ní odvozená metoda deduktivní (Kopecký 

et Hejný 1978, 1980) a zcela odlišná metoda klasifikace lesních a křovinných společenstev 

(Zlatník 1976).  

Pro v našich podmínkách nejčastěji používanou „klasickou“ curišsko - 

montpellierskou fytocenologii je charakteristický hierarchický systém společenstev 

(subasociací, asociací a vyšších syntaxonů) vymezených výskytem rostlinných druhů, 

jejichž kombinace je jedinečná pro každý syntaxon (Moravec et al. 1994: 105; Chytrý et al. 

2002). Tento postup byl však vytvořen v podmínkách tímto způsobem dobře 

klasifikovatelné vegetace západních Alp (prvně Braun-Blanquet 1921). Chceme-li však 

takto zpracovat i naši středoevropskou vegetaci, narážíme na problém druhové 

nevyhraněnosti jednotlivých vegetačních typů, v terénu tak musíme pečlivě vybírat 

umístění fytocenologických snímků, velkou část vegetace přehlížet, případně již pořízený 

fytocenologický materiál z analýz vylučovat. Těmito a dalšími nedostatky klasické 

fytocenologie se zabývá např. Hédl (2005). Autor navrhuje také možná řešení:  

• opustit striktně druhovou klasifikaci a zavést i další hlediska zaznamenatelná 

v terénu či jinak odvoditelná,  

• jasně druhově diagnostikovatelné jednotky vzít jako „jádra“ a přechodové zóny 

rozčlenit podle nějakých podobnostních kritérií, jak to navrhl Moravec (1989),  

• použít existující deduktivní klasifikační metodu (Kopecký et Hejný 1978, 1980). 

V 2. polovině se začaly společně s rozvojem výpočetní techniky rozvíjet numerické 

metody a vznikat velké fytocenologické databáze, což umožnilo rozvoj formalizované a 

opakovatelné klasifikace. Existují jak neřízené, tak řízené metody numerické klasifikace. 

Neřízené metody numerické klasifikace využívají aglomerativní (např. shluková analýza 

programu PC-ORD) i divizivní (např. TWINSPAN) algoritmy. Avšak i tento způsob 

klasifikace prováděný počítačovými programy je stále do značné míry subjektivní. Existuje 

totiž mnoho postupů a transformací, které si badatel v rámci těchto metod může zvolit. Lze 

také subjektivně zvolit hierarchickou úroveň shluků, různě přesouvat snímky mezi shluky 

apod. Zatím pravděpodobně nejmodernějšími metodami jsou řízené numerické klasifikace. 

Příkladem je metoda COCKTAIL, při které se fytocenologické snímky třídí a přiřazují 

k vegetačním jednotkám na základě zcela jasných definicí. Nevýhodou této metody je, že 

nedokáže zařadit do fytocenologického systému všechny snímky, ale pouze ty, které 
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splňují kritéria předem daných definicí. Často se jedná o snímky, v nichž převažují druhy s 

úzkou ekologickou amplitudou (Kočí et al. 2003). 

Zásadní úlohu při numerických klasifikacích hrají diagnostické druhy. Jedná se o 

druhy, které jsou charakteristické pro určité společenstvo, zatímco v jiných rostlinných 

společenstvech jsou vzácné nebo v nich zcela chybějí (Chytrý et Tichý 2003). 

Diagnostické druhy mohou být určeny např. statisticky pomocí míry věrnosti (fidelity). 

Nejčastěji používaným indexem fidelity je phi koeficient, jehož výhodou je jeho 

nezávislost na velikosti datového souboru, což umožňuje srovnávání výsledků získaných z 

různě velkých fytocenologických datových souborů (Chytrý et al. 2002).  

Diagnostické druhy jsou praktickým nástrojem pro určování fytocenologických 

společenstev přímo v terénu a mohou tak být využity např. při vegetačním mapování. Ke 

komplexnímu popisu každé vegetační jednotky slouží také konstantní druhy, tj. druhy, 

které se v dané vegetační jednotce vyskytují s vyšší frekvencí, a tzv. dominantní druhy, tj. 

druhy, které v konkrétní vegetační jednotce dosahují vyšších hodnot pokryvnosti, či 

převládají. Některé druhy mají význam jak diagnostický, tak jsou zároveň pro danou 

vegetační jednotku konstantní. Stejně tak mohou být dominantní druhy zároveň 

diagnostické nebo konstantní (Chytrý et Tichý 2003). 

2.3 Návrh postupů řešení 

Požadavkem zadavatele průzkumu bylo, maximálně respektovat metodická 

doporučení formulovaná Kučerou et Tichým (2004) pro floristickou část a Kolbekem et al. 

(2004) pro fytocenologickou část, viz předchozí kapitola 2.1. Metodické postupy těchto 

autorů byly v této práci uplatněny, avšak v poněkud modifikované podobě.  

Ve zpracování floristické části průzkumu nebylo aplikováno doporučení vymezení a 

průzkumu pouze reprezentativních ploch v rámci jednotlivých biotopů, a to z důvodu, že 

v lokalitě dosud nebyl proveden podrobný inventarizační průzkum květeny, a provádění 

inventarizace pouze na menších vymezených byť reprezentativních plochách, by mohlo 

vést k přehlédnutí některých druhů (a to i vzácnějších) na místech mimo tyto plochy. Také 

bylo upuštěno od přesného zákresu trasy pochůzky terénem pro případ opakování 

průzkumu ve stejné trase, neboť trasa se při jednotlivých návštěvách různě měnila, a i když 

ji bylo možné pomocí GPS přesně zaměřit, tak nelze předpokládat, že by bylo snadné 

průzkum ve stejné trase zopakovat. Trasy totiž většinou vedly mimo stezky, cesty a linie 
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zřetelné v terénu, navíc při zaměřování dochází vždy k určité chybě, která i pokud je 

minimální, tak se pohybuje v řádech metrů. Tato chyba se dále násobí přenesením trasy 

nad mapový podklad v prostředí GIS, což je dáno nepřesností georeferencování mapového 

podkladu. I kdyby měl badatel snahu pohybovat se při opakovaném průzkumu v trase 

průzkumu původního, lze se domnívat, že většinu efektivního času v terénu by trávil 

hledáním přesné trasy a méně času by se dostávalo na průzkum samotný. Upuštěno bylo 

také od inventarizace okrasných bylin v záhonech kolem turistické chaty. 

Ve fytocenologické části průzkumu byla věnována pozornost pouze přirozené a 

polopřirozené vegetaci, kterou lze zároveň klasifikovat jako přírodní biotop (sensu Chytrý 

et al. 2001). Ruderální a nepřírodní vegetace nebyla fytocenologicky hodnocena, nicméně 

v přehledech a mapě recentní vegetace uvedena je, přičemž je použita klasifikace 

nepřírodních biotopů podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001). 

3. Materiál a metody 

3.1 Všeobecná charakteristika území 

3.1.1 Poloha a vymezení řešeného území 

Hora Říp se vypíná cca 3,6 km JJV od okraje Roudnice nad Labem, přibližně mezi 

obcemi Ctiněves, Krabčice, Vražkov a Kleneč. 

Situační zákres polohy lokality je uveden na obr. 4 v příloze.  

Kraj: Ústecký (CZ042) 

Okres: Litoměřice (CZ0423) 
Obec s rozšířenou působností: Roudnice nad Labem (4211) 

Obec: Vražkov (565881), Mnetěš (565300), Ctiněves (564672) 
Katastrální území: Ctiněves (618063), Mnetěš (697397), Rovné pod Řípem 

(672149), Vražkov (785741) 
 

Hranice zájmového území byla zvolena tak, aby odpovídala zákresu EVL Hora Říp, 

viz zákres na obr. 5 v příloze. Rozloha lokality je cca 90.05 ha. 
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3.1.2 Historie botanického výzkumu v lokalitě 

Nejstarší floristické poznatky z lokality pocházejí pravděpodobně ze začátku 19. 

století, tedy z období před zalesněním hory. Např. Pohl (1809) zmiňuje Říp jako naleziště 

koulenky, jitrocele písečného, zeměžluče spanilé, lnu tenkolistého, pozdější Flora Čechica 

(J. S. Presl et K. B. Presl 1819) z lokality uvádí např. výskyt hořce křížatého.  

Větší pozornost botaniků byla Řípu věnována v polovině 19. století. Floristické 

poznatky z Řípu v tomto období publikovali např. Krejčí (1853) a Sekera (1868). V roce 

1879 byla na Řípu nalezena u nás vzácná kapradinka kyvor lékařský (Čelakovský 1883, 

Polák 1885). Čelakovský (1883) z Řípu zmiňuje také zárazu namodralou.  

První ucelený průzkum květeny Řípu a Podřipska zpracoval ve svých 

fytogeografických studiích až Novák (Novák 1920, 1922). V období druhé sv. války je 

publikována práce podrobně se věnující mechorostům Řípu (Pilous 1941). V roce 1948 byl 

oznámen nález kosatce nízkého na Řípu (Novák 1948), později se květenou Řípu zabývá 

Tříska (1959), stručně zmiňuje Havrda (1966). Lesní ruderální vegetací Řípu se zabývala 

Rambousková (1983). Historii botanického bádání na Řípu v období od poloviny 19. stol. 

do pol. stol. 20. stručně shrnuje Kubát (1974). 

Relativně nedávno (v roce 1993) byl floristický průzkum proveden v rámci 33. 

floristického kurzu České botanické společnosti (Hrouda et al. 1996), výsledky tohoto 

průzkumu byly však velice strohé a neúplné. 

V roce 2000 vychází popularizační článek věnující se možnostem managementu 

stepních stanovišť Řípu (Sádlo 2000). Autor článku preferuje bezlesou vegetaci lokality a 

zasazuje se o její obnovení: „Zapalte ho - ať hoří!“. 

Dosud posledním přínosem k poznání flóry a vegetace bylo mapování biotopů pro 

účely tvorby soustavy lokalit Natura 2000, které v lokalitě probíhalo v roce 2002 (Novák 

2002). V rámci tohoto mapování byly získány i poznatky o výskytu řady vzácnějších 

rostlinných druhů. Výsledky mapování biotopů byly v roce 2005 použity jako podklad pro 

navržení lokality do národního seznamu evropsky významných lokalit (Jaroš 2005). 

K dispozici je tedy poměrně dost historických i relativně nedávných botanických 

údajů, které je možné porovnat se současným stavem. 



 Pavel Jaroš: Květena a vegetace hory Říp  

17 
2009 

3.1.3 Geologická stavba 

Samotná hora je budována z nefelinitového čediče, obsahujícího olivínová zrnka 

(nefelinický sodalit s olivínem - Rädisch et Žebera 1963). Čedičová hornina je složena 

z nefelínu, amfibolu, magnetitu, leucitu, augitu a slabé příměsi noseanu (Hlávka 1959). 

Severní svahy tvoří hlavně würmské naváté písky, méně spraše, bodově se vyskytují 

vápnité jílovce. Východní a západní svahy hory jsou pokryty deluviálními, převážně 

soliflukčními kamenitými, balvanitými, jílovitohlinitými sedimenty pleistocénními - würm. 

Jižní a JZ svahy jsou ve vyšších polohách pokryty jednak deluviálními sedimenty podobně 

jako svahy východní a západní, tak i vápnitými jílovci. Nižší polohy jižních a JZ svahů a 

úpatí JZ, Z a J části hory pokrývají vápnité jílovité prachovce (Rädisch et Žebera 1963). 

Vznik hory Říp souvisí se sopečnou činností v době terciérní, která byla v severních 

Čechách velmi intenzivní. Jejím centrem bylo České středohoří a Doupovské hory. Říp 

podobně jako Vinařická hora na Kladensku, Slánská hora na Slánsku, Kunětická hora na 

Pardubicku a Trosky v Českém ráji představuje osamocený výběžek povrchových projevů 

této činnosti. Říp je klasický příklad vyvřelé hory - vyvřelé kupy (Hlávka 1959). 

3.1.4 Geomorfologie a reliéf 

Podle geomorfologického členění ČR (Demek et al. 2006) náleží zájmová oblast 

k provincii Česká vysočina, k soustavě Česká tabule, která je zde reprezentována 

podsoustavou Středočeská tabule, celkem Dolnooharská tabule, podcelkem Řipská tabule a 

okrskem Krabčická plošina.  

Krabčická plošina je členitá pahorkatina s typickým erozně akumulačním povrchem 

staropleistocénních teras Vltavy a Labe, krytých většinou würmskými sprašemi. 

Geomorfologicky vyniká opuštěné údolí Vltavy z doby vyšší středopleistocénní 

straškovské terasy západně od Řípu, která podmínila složitý vývoj vodních toků v této 

oblasti. Říp představuje nejvyšší bod okrsku (455,5 m n. m.) (Demek et al. 2006). 

Říp vystupuje ve středu SV části Podřipska a vévodí daleko přes sousední oblasti 

dolního Povltaví, Slánskou plošinu a střední Polabí. Okolní širý, rovinatý až mírně zvlněný 

kraj dosahuje na jihu a západu 220 m, na východě málo přes 240 m a severně 280 m 

nadmořské výšky. Řipské svahy jsou ve vyšších polohách místy skalnaté a kamenité, nížeji 

hlinité, místy se sesouvají - zejména tam, kde byla těžena hornina na štěrk a jako lomový 
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kámen. V místech, kde je čedičová hornina odkryta, je patrná sloupová odlučnost (Hlávka 

1959). 

Převýšení v zájmovém území dosahuje cca 219 m. 

3.1.5 Pedologické poměry 

Typickým půdním typem oblasti jsou karbonátové černozemě na spraších, které na 

výchozech křídových slínů přecházejí do mělčích pararendzin. Přímo pro čedičový Říp 

jsou charakteristické eutrofní kambizemě, které na strmějších skalnatých svazích 

přecházejí do rankerů (Culek 1996). 

3.1.6 Klima oblasti 

Hodnocené území patří dle Quitta (Tolazs et al. 2007) do teplé oblasti W2. Vybrané 

klimatické ukazatele zájmového území jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1. Vybrané klimatické charakteristiky (Tolazs et al. 2007): 

Charakteristika Hodnota 
Průměrná roční teplota 8 - 9oC 
Průměrná sezónní teplota - léto 16 - 17 oC 
Průměrná sezónní teplota - zima 0 - 1 oC 
Průměrná teplota v letním půlroce – vegetační období (duben – září) 14 - 15 oC 
Průměrný roční úhrn srážek 450 - 550 mm 
Průměrný úhrn srážek v letním půlroce – vegetační období (duben – září) 300 - 315 mm 
Průměrná doba trvání průměrné denní teploty 10oC a více 160 - 170 dnů 
Průměrný sezónní počet dní se sněžením do 50 dnů 
Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 30 - 40 dnů 
Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu 75 - 80% 

3.1.7 Biogeografická situace 

Podle biogeografického členění ČR (Culek 1996) je řešené území součástí Řipského 

bioregionu.   

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

Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny, má protáhlý tvar ve směru SZ - JV a 

plochu 1585 km2. Bioregion se vyznačuje pauperizovanou teplomilnou biotou 2. bukovo-

dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového 

vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých 

neovulkanitových elevacích (např. Říp), se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní 

a lesostepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i české 
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endemity flóry a hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami 

(sekundárně bory), které tvoří přechod do Polabského bioregionu. V současnosti 

v bioregionu dominuje intenzivně využívaná orná půda, hodnotné jsou fragmenty travních 

lad a skalního řídkolesí. Lesnatost území je nízká, lesy jsou menší - převážně kulturní bory, 

listnaté porosty se vyskytují maloplošně (Culek 1996).  

Řešené území leží v termofytiku ve fytogeografickém podokresu 7b - Podřipská 

tabule. Vegetační stupeň je kolinní (Skalický 1988).  

Mapa potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová 2001) předpokládá v lokalitě 

mochnové doubravy (as. Potentillo albae-Quercetum), v okolí pak černýšové dubohabřiny 

(as. Melampyro nemorosi-Carpinetum) a lipové doubravy (as. Tilio-Betuletum). 

Před příchodem člověka na Řípu a v jeho okolí rostly dubohabrové háje (sv. 

Carpinion), subxerofilní doubravy (as. Potentillo albae-Quercetum) a šipákové doubravy 

(sv. Quercion pubescenti-petraeae). Maloplošně na ekologicky extrémních stanovištích 

skal a suchých svahů bylo zastoupeno primární bezlesí v podobě stepní resp. lesostepní a 

skalkové vegetace (sv. Festucion valesiacae, sv. Alysso-Festucion pallentis, sv. 

Androsacion vandellii). 

Fauna bioregionu je původně ryze hercynská se západoevropským vlivem (ježek 

západní, ropucha krátkonohá). V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step, 

charakterizovanou např. koloniemi havrana polního nebo výskytem dytíka úhorního. Do ní 

místy pronikli charakterističtí zástupci středočeské suchomilné fauny (např. vřetenuška 

pozdní, stepník rudý), včetně forem atlantsko-mediteránního původu (travařka Nickerlova) 

(Culek 1996).  

3.1.8 Územní ochrana 

Od roku 1962 je hora Říp s rotundou Sv. Jiří registrována jako národní kulturní 

památka. 

Lokalita je součástí územního systému ekologické stability regionální úrovně jako 

regionální biocentrum. 

V roce 2005 byla lokalita navržena (Jaroš 2005) a zařazena do národního seznamu 

evropsky významných lokalit jako součást soustavy Natura 2000 (nařízení vlády ČR č. 

132/2005). EVL Hora Říp bude vyhlášena jako MZCHÚ v kategorii PP. 
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3.2 Použité metody 

3.2.1 Inventarizace cévnatých rostlin 

Zájmové území bylo rozděleno na 14 dílčích lokalit, které byly inventarizovány 

samostatně. Kritériem rozčlenění území na dílčí lokality byla rozdílná kvalita bioty. Zákres 

dílčích lokalit je na obr. 6 v příloze. 

Stručný popis dílčích lokalit: 

1 - Listnatý les druhovým složením připomínající dubohabrový háj, rozloha 33,224 
ha; 

2 - Listnatý les druhovým složením i povahou stanoviště připomínající suťový les, 
drobné skalní útvary, rozloha 34,788 ha; 

3 - Skalní útvary s vegetací silikátových skal, xerofilních křovin a skalkové stepi 
uprostřed lesního porostu, rozloha 5908 m2; 

4 - Akátina, částečně i výsadba borovic, rozloha 712 m2; 

5 - Mozaika křovin a skalkové vegetace, rozloha 2292 m2; 
6 - Mozaika xerotermních stepních trávníků a suchých bylinných lemů, rozloha 84 

m2; 
7 - Ruderální vegetace, rotunda sv. Jiří, turistická chata, doprovodné vegetační prvky 

- bez okrasných bylin v záhonech kolem chaty, rozloha 3300 m2; 
8 - Mozaika vegetace skalkové lesostepi a křovin, invazní porosty trnovníku akátu, 

rozloha 2,877 ha; 
9 - Postagrární lada s dominantním ovsíkem vyvýšeným, částečně křoviny, rozloha 

1,484 ha; 
10 - Křoviny, xerotermní širokolisté trávníky (sv. Bromion erecti), ruderalizovaná 

místa, políčko s topinamburem, rozloha 9,538 ha; 
11 - Vzrostlá výsadba borovic, rozloha 2,378 ha; 

12 - Listnatý les druhovým složením i povahou stanoviště připomínající 
dubohabrový háj, rozloha 3,210 ha; 

13 - Teplomilná doubrava na skalnatých svazích, rozloha 2292 m2; 
14 - výsadba jehličnanů, rozloha 2292 m2. 

 

Druhový soupis byl pořizován zvlášť pro každou dílčí lokalitu. Průzkum byl 

prováděn volnou pochůzkou v terénu, trasy pochůzek byly nahodilé. Průzkum v dílčí 

lokalitě byl ukončen po uplynutí 5 min., kdy nebyl nalezen žádný nový taxon. 
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České i vědecké názvosloví zjištěných druhů je uvedeno podle Klíče ke květeně 

České republiky (Kubát 2002). U jednotlivých nálezů je v tabulce uveden stupeň ohrožení 

a ochrany podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky 

(Procházka 2001) a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. U každého druhu je uvedena 

početnost v rámci dílčí lokality podle pětičetné stupnice Braun - Blanquetovy (Moravec et 

al. 1994). Mezi jednotlivými stupni mohou být přechody. 

Tab. 2. Stupnice početnosti druhu podle Braun - Blanqueta. 

5 druh velmi hojný 
4 druh hojný 
3 druh méně četný 
2 výskyt roztroušený 
1 ojedinělý výskyt 

 

Doplněny jsou také informace o synantropii (podle Katalogu zavlečených rostlin ČR 

- Pyšek et al. 2002c) a kontinentalitě (Ellenberg et al. 1991).  

Míra synantropie květeny lokality jako celku i jednotlivých dílčích lokalit je 

stanovena jako procentuální podíl antropofytů (cizích, zavlečených druhů) na celkovém 

počtu zjištěných taxonů. 

Populace zvláště chráněných a celkově vzácných druhů v lokalitě jsou co možná 

nejpřesněji kvantifikovány s uvedením základní jednotky populace (trs, prýt, exemplář - 

jedinec,  rameta, polykormon, keřík apod.) u takto přesněji stanovené početnosti, která je 

v tabulce uvedena v závorce, není uvedena početnost podle Braun - Blanqueta. 

3.2.2 Sběr fytocenologických dat 

Inventarizace rostlinných společenstev byla provedena běžným fytocenologickým 

snímkováním vegetace (Moravec et al. 1994). Fytocenologické snímkování bylo 

prováděno pouze v přirozené, resp. relativně přirozené přírodní vegetaci. Synantropní silně 

ruderalizovaná vegetace byla mapována podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001). 

Velikost fytocenologických snímků byla volena s ohledem na charakter vegetace. 

Středobody fytocenologických snímků byly zaměřeny pomocí GPS (souřadnicový systém 

S-JTSK) a přeneseny na mapový podklad (letecký snímek) pomocí programu Q-GIS 

0.11.0.  
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Termín snímkování byl volen s ohledem na charakter vegetace. Část lesních porostů 

byla snímkována začátkem června, část pak v termínu dubnovém (z důvodu zachycení 

jarního „květnatého“ aspektu). Suché trávníky byly snímkovány začátkem června. 

Poněkud nezvykle bylo přistoupeno ke snímkování vegetace skalkových stanovišť, kdy 

byly voleny až 3 termíny snímkování jedné plochy, a to časně jarní (polovina března), jarní 

(začátek dubna) a pozdně jarní (začátek června). Tento způsob byl zvolen z důvodu 

zachycení časně jarních, často efemerních druhů s významnou diagnostickou hodnotou 

(např. Gagea bohemica subsp. bohemica).  

K jednotlivým fytocenologickým snímkům byly uvedeny tyto údaje: terénní číslo 

snímku, koordináty, expozice (orientace), sklon, nadmořská výška, plocha snímku, datum 

zápisu, pokryvnost jednotlivých vegetačních pater, viz tabulka 9 v příloze. 

Zapisována byla tato vegetační patra: E3 (v tabulkách označeno jako „1“) - stromové 

patro (stromy a keře nad 5 m výšky), E2 (v tabulkách označeno jako „4“) - keřové patro 

(stromy a keře výšky 1–5 m), E1 (v tabulkách označeno jako „6“) - bylinné patro, J (v 

tabulkách označeno jako „7“)  - juvenilní dřeviny; víceleté mladé exempláře dřevin do 

výšky 1 m. 

Pokryvnost jednotlivých taxonů ve vegetačních patrech byla odhadnuta pomocí 

rozšířené devítičlenné stupnice podle Braun-Blanquetovy (modifikace Westhoff et van der 

Maarel 1978), viz tabulka 3. 

Tab. 3. Devítičlenná kombinovaná stupnice Braun - Blanquetova. 

r (rarus) 1 až 2 jedinci s nepatrnou pokryvností 
+ pokryvnost pod 1 % nebo hojný druh s malou pokryvností 
1 pokryvnost 1 až 5 % 
2m pokryvnost kolem 5 % 
2a pokryvnost 6 až 15 % 
2b pokryvnost 16 až 25 % 
3 pokryvnost 26 až 50 % 
4 pokryvnost 51 až 75 % 
5 pokryvnost 76 až 100 % 

 V případě, že určitý druh dosahoval hraniční pokryvnosti mezi dvěma stupni, byla 

uvedena vyšší z obou hodnot. 

3.2.3 Analýza fytocenologických dat 

Vegetační snímky byly zapisovány v databázovém programu TURBOVEG 

(Hennekens et Schaminée 2001). Data byla následně zpracovávána v programu JUICE 6.5 



 Pavel Jaroš: Květena a vegetace hory Říp  

23 
2009 

(Tichý 2002). Nomenklatura druhů ve snímcích byla sjednocena podle textového souboru 

Kubat9.txt, který je v programu k dispozici. Vegetační snímky byly roztříděny do skupin 

pomocí divizní klasifikační techniky TWINSPAN (Hill 1979). TWINSPAN klasifikuje 

vegetační data primárně podle hlavních gradientů v druhovém složení.  Byly použity tyto 

předvolené hodnoty: 

pseudospecies cut levels - 0 5 25 (druhy s pokryvností větší jak 5% mají v analýze 2x 
větší váhu, druhy s pokryvností větší než 25% mají 3x větší váhu než druhy s pokryvností 
menší než 5%); 

minimum group size - 6 (minimální velikost skupiny snímků); 

maximum level of divisions - 6 (max. množství úrovní dělení souboru snímků). 
 

Z analýzy byly vyřazeny semenáčky dřevin.  

Pomocí phi koeficientu, který vyjadřuje věrnost druhu (fidelitu) konkrétní skupině, 

byly stanoveny diagnostické druhy pro jednotlivé vegetační typy. Phi koeficient byl 

standardizován na stejný počet snímků ve skupinách. Index fidelity byl počítán na základě 

přítomnosti nebo nepřítomnosti druhu ve skupině. Vzácné druhy byly vyloučeny na 

základě výpočtu pravděpodobnosti náhodného výskytu pomocí Fischerova exaktního testu. 

Druhy s pravděpodobností náhodného výskytu ve skupině snímků vyšší než 0.05 byly ze 

synoptické tabulky vyloučeny.  

Konstance druhů je ve stálostních tabulkách (tabulky 12 - 24) uvedena ve třídách „I“ 

až „V“, kdy třída „V“ představuje největší stálost a třída „I“ stálost nejmenší. 

Nomenklatura syntaxonů je podle přehledu „Rostlinná společenstva ČR a jejich 

ohrožení“ (Moravec et al. 1995), výjimečně je v závorce uvedeno běžněji užívané 

synonymum. Nepřirozená nepřírodní společenstva jsou v přehledu označena podle 

Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001) - biotopy řady „X“. 

3.2.4 Mapa recentní vegetace 

Mapa (viz obr. 7 v příloze) byla vytvořena v programu Q-GIS 0.11.0. Použité 

jednotky odpovídají syntaxonomickému systému publikovanému Moravcem et al. (1995). 

Označení vegetace člověkem silně pozměněných nebo vytvořených stanovišť vychází 

z Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al. 2001).  
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3.2.5 Zhodnocení aktuálního stavu vegetace 

Hodnocen byl aktuální stav společenstva, který vyjadřuje hlavně současnou strukturu 

a složení společenstva, nakolik je rostlinné společenstvo svým složením typické pro daný 

biotop a geografickou polohu v rámci svého areálu (příp. zda a jak se jeho současná 

podoba liší od přirozené vegetace).  

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

Stupeň Charakteristika společenstva 

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

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

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

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

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

3.2.6 Perspektiva vývoje společenstva 

Další sledovanou charakteristikou stavu společenstva je perspektiva vývoje 

společenstva. Tímto údajem byly hrubě kvantifikovány tendence ke zhoršování či 

zlepšování aktuální situace a pozorovatelné náznaky možného šíření nebo naopak ústupu 

vegetační jednotky na lokalitě. 

Tab. 5. Stupnice perspektivy vývoje společenstva (podle Kolbeka et al. 2004): 

Stupeň Předpokládaný vývoj (a příklady možných příčin) 

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

– Společenstvo jeví známky pomalejšího ústupu (sukcesní pochody ústící ve změnu vegetace, 
pozvolná expanze nežádoucích druhů). 

0 Společenstvo je časově i prostorově relativně stabilní, nejeví známky sukcesních změn, 
ústupu či šíření (klimax, vhodně uplatňovaný udržovací management). 
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+ Společenstvo má tendenci k zlepšování svého stavu či mírnému šíření na lokalitě (ustávání 
dlouhodobých rušivých vlivů, např. znečištění ovzduší či vody). 

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

4. Výsledky 

4.1 Floristická část 

Květena EVL Hora Říp obsahuje celkem 366 taxonů cévnatých rostlin. Z toho počtu 

je 70 druhů uvedeno v červeném seznamu (Procházka 2001), dva druhy seznam řadí mezi 

kriticky ohrožené taxony, 4 taxony patří mezi silně ohrožené druhy, 29 druhů je pokládáno 

za ohrožené a 35 je evidováno v kategorii C4a - druhy vzácnější, avšak méně ohrožené. 10 

druhů květeny Řípu je zvláště chráněno podle vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb., jeden druh 

je chráněn v kategorii kriticky ohrožených organizmů, 2 druhy v kategorii silně 

ohrožených organizmů a 7 druhů v kategorii ohrožených organizmů. Druhový seznam je 

v tabulce 6 v příloze. 

Zastoupení antropofytů (archeofytů a neofytů) v květeně zkoumaného území je 

16,39% (13,11% archeofytů; 3,55% neofytů). Z celkového počtu zaznamenaných 

antropofytů se 13 druhů vyznačuje invazním šířením. Rozdíly v míře synantropie 

jednotlivých dílčích lokalit ukazuje tabulka 7 v příloze. 

Květena lokality má celkově spíše oceánické ladění (177 druhů), avšak s řadou prvků 

kontinentálních či spíše kontinentálních (56 druhů). Kontinentalita květeny lokality jako 

celku a jednotlivých dílčích lokalit je znázorněna v tabulce 8 v příloze a graficky na obr. 3. 

4.2 Fytocenologická část 

Celkem bylo pořízeno 55 fytocenologických snímků, viz tabulka 10 v příloze. 29 

snímků bylo pořízeno v nelesní vegetaci, 26 snímků v lesních porostech a vysokých 

křovinách.  

V souboru snímků bylo metodou TWINSPAN vylišeno 14 skupin. Pro každou 

skupinu byly pomocí phi indexu zjištěny diagnostické druhy (viz tabulka 11 v příloze). 
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1. skupina 

Reprezentuje společenstva suchých širokolistých trávníků (sv. Bromion erecti) 

typická pro záhřevná stanoviště a vápníkem bohaté půdy. Analýza k této skupině přiřadila 

snímky č. 48, 51, 50, 47, 49. Z fytocenologických snímků je zřetelná dominance trav 

(Brachypodium pinnatum, Bromus erectus). Ze stálostní tabulky (tabulka 12 v příloze) 

vyplývá, že s vysokou stálostí se ve snímcích opakují druhy Agrimonia eupatoria, Galium 

verum, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, Centaurea 

scabiosa, Festuca rupicola, Leontodon hispidus, Ononis spinosa, Salvia pratensis, 

Securigera varia. 

Fytocenologické zařazení na úrovni svazu bylo snadné. 

Diagnostické druhy: Bromus erectus, Plantago media. 

2. skupina 

Do této skupiny se zařadily fytocenologické snímky skalních stanovišť (č. 27, 28, 26, 

43, 44). Z dominant jsou v jednotlivých snímcích patrné (Polypodium vulgare, Cotoneaster 

integerrimus, Festuca pallens). S velkou stálostí se vyskytuje Polypodium vulgare a 

Campanula rotundifolia, viz tabulka 13 v příloze. 

Fytocenologicky lze společenstvo zařadit do svazu Androsacion vandellii (syn. 

Asplenion septentrionalis Gams 1927) avšak s přechody do vegetace sv. Prunion spinosae 

(také as. Junipero communis-Cotoneastretum integerrimae), místy i sv. Alysso-Festucion 

pallentis. 

Diagnostické druhy: Polypodium vulgare. 

3. skupina 

Do této skupiny byl zařazen pouze jediný snímek (č. 17), který reprezentuje 

teplomilnou doubravu na skalnatých jižně exponovaných stráních. Stromové patro je 

tvořeno hlavně dubem letním (Quercus robur). Výška stromového patra splývá s patrem 

keřovým, ve vyšších skalnatých polohách dosahuje cca 4 m, v nižších polohách s bohatším 

kamenitým osypem dosahuje 6 až 8 m. 

Fytocenologické zařazení je problematické, pravděpodobně se jedná o společenstvo 

sv. Quercion pubescenti-petraeae. 
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Diagnostické druhy: Frangula alnus, Anthericum liliago, Hieracium laevigatum, 

Polygonatum odoratum, Seseli hippomarathrum, Vincetoxicum hirundinaria. 

4. skupina 

Jedná se o vegetaci skalkové stepi. Analýza do této skupiny zařadila snímky č. 36, 

35, 29, 30, 10. Převládajícím, místy dominantním druhem ve snímcích je Festuca 

valesiaca. S velkou stálostí se vyskytují:  Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, 

Thymus pannonicus, Sedum album, Euphorbia cyparissias, viz tabulka 14 v příloze. 

Diagnostické druhy analýza nezjistila, větší fidelitu vykazují: Aster amellus, Festuca 

valesiaca, Thymus pannonicus. 

Fytocenologicky se jedná o vegetaci sv. Festucion valesiaca, místy s přechody k sv. 

Alysso-Festucion pallentis a Alysso alyssoidis-Sedion albi. 

5. skupina 

Jedná se o vegetaci xerických skalních stanovišť. Analýza do skupiny zařadila 

snímky č. 42, 41, 40. Ve snímcích se opakují druhy Erophila verna, Euphorbia 

cyparissias, Hieracium pilosella, Veronica dillenii, viz tabulka 15 v příloze. 

Fytocenologicky se jedná o vegetaci sv. Arabidopsion thalianae (částečně asociace 

Gageo bohemicae-Veronicetum dillenii). 

Diagnostické druhy: Veronica dillenii. 

   6. skupina 

Představuje skalkovou vegetaci s hojným zastoupením Festuca pallens a 

sukulentních druhů (Sedum album, S. acre). Skupina je tvořena snímky č. 13, 14, 39, 38, 

37, 12, 15, 11. Analýza nezjistila diagnostické druhy, vyšší fidelitu (více jak 50%) mají 

pouze Echium vulgare a Holosteum umbellatum. S vysokou stálostí se vyskytují druhy 

Sedum album a Potentilla arenaria, viz tabulka 16 v příloze. 

Fytocenologické zařazení je podle analýzy sice obtížné, subjektivně se však jedná o 

společenstvo sv. Alysso-Festucenion pallentis (možná as. Potentillo arenariae-Festucetum 

pallentis).  

7. skupina 

Představuje snímky s řídkou skalní vegetací. Skupinu tvoří snímky č. 45, 46 a 16. 
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Ve společenstvu nebyly zjištěny diagnostické druhy, z druhů s vyšší fidelitou byl 

zjištěn Asplenium septentrionale, který je zároveň druhem konstantním, viz tabulka 17 

v příloze. 

Fytocenologické zařazení je podle analýzy opět obtížné, subjektivně se však jedná o 

společenstvo sv. Androsacion vandellii (syn. Asplenion septentrionalis Gams 1927). 

   8. skupina 

Skupina představuje snímky vysokých xerofilních až mezofilních křovin (snímky č. 

52, 53, 45). 

Analýza nezjistila diagnostické druhy, druhy s větší fidelitou jsou Cornus sanguinea 

subsp. sanguinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Agrimonia eupatoria. 

Konstantní druhy jsou zvýrazněny v tabulce 18 v příloze. 

Fytocenologicky se jedná o společenstvo sv. Berberidion často s přechody 

k mezofilním bylinným lemům sv. Trifolion medii. 

9. skupina 

Skupina snímků (č. 33, 32) je ukázkou fytocenologicky nevyhraněných svahových 

lesních porostů s dominantami Quercus robur ve stromovém patře a Mercurialis perennis 

v patře bylinném. Stálost druhů (viz tabulka 19 v příloze) se ve společenstvu hodnotí 

obtížně, neboť skupina zahrnuje pouze 2 snímky. Snímky byly pořízeny v jarním období. 

Podle analýzy není možné společenstvo fytocenologicky zařadit, subjektivně se 

jedná o nevyhraněný porost náležící do řádu Fagetalia sylvaticae. S přihlédnutím 

k ekotopu se může jednat o společenstvo sv. Tilio-Acerion nebo Carpinion. 

Diagnostické druhy: Mercurialis perennis. 

10. skupina 

Skupina složená ze snímků č. 24, 25, 31 a 55 opět představuje fytocenologicky 

nevyhraněný lesní porost zachycený v jarním aspektu. Dominantou ve stromovém patře je 

opět Quercus robur, keřové patro opanovává Fraxinus excelsior a v bylinném podrostu 

převládá Impatiens parviflora a Poa nemoralis. 

Z druhů s diagnostickou hodnotou nebyl analyzován ani jeden, více je však druhů 

s vyšší fidelitou: Primula veris, Lamium maculatum, Gagea lutea, Lonicera xylosteum, 
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Crataegus laevigata, Corylus avellana. Konstantní druhy jsou zvýrazněny v tabulce 20 

v příloze. 

Podle analýzy opět není možné společenstvo fytocenologicky zařadit, subjektivně se 

jedná o nevyhraněný porost náležící do řádu Fagetalia sylvaticae. S přihlédnutím 

k ekotopu se může v případě snímků 24, 25, 31 jednat o společenstvo sv. Tilio-Acerion, 

v případě snímku č. 55 pak o společenstvo sv. Carpinion. 

11. skupina 

Další skupina snímků fytocenologicky obtížně zařaditelné lesní vegetace. Analýza do 

skupiny zařadila snímky č. 23, 34, 20, 7, 18 pořízené v jarním období. Ve stromovém patře 

většinou dominuje Quercus robur, v některých snímcích převládá spíše Acer platanoides. 

V bylinném patře dosahuje značné pokryvnosti Impatiens parviflora. Ve skupině nebyl 

analyzován žádný diagnostický druh, ani žádný druh s  fidelitou vyšší než 50%. Konstantní 

druhy jsou zvýrazněny v tabulce 21 v příloze. 

Podle analýzy není možné společenstvo fytocenologicky klasifikovat, subjektivně se 

jedná o nevyhraněný porost náležící do řádu Fagetalia sylvaticae. S přihlédnutím 

k ekotopu se může jednat o společenstvo sv. Tilio-Acerion nebo Carpinion 

12. skupina 

Opět skupina snímků fytocenologicky nevyhraněné lesní vegetace. Skupinu tvoří 

snímky č. 8, 9, 21, 19, 22 pořízené v jarním aspektu. Ve stromovém patře opět převládá 

Quercus robur, větších pokryvností v některých snímcích však dosahuje i Q. petraea. 

Stálými druhy jsou Q. robur, Sambucus nigra, Ribes uva-crispa, Ficaria verna subsp. 

bulbifera, viz tabulka 22 v příloze. 

Diagnostické druhy analýza nezjistila, druhy s vyšší fidelitou jsou: Corydalis cava, 

Allium oleraceum, Hedera helix. 

Podle analýzy opět není možné společenstvo fytocenologicky zařadit, subjektivně se 

jedná o nevyhraněný porost náležící do řádu Fagetalia sylvaticae. S přihlédnutím 

k ekotopu se může jednat o společenstvo sv. Carpinion. 
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13. skupina 

Opět ukázka nevyhraněné lesní vegetace se snímky č. 1, 6, 2 tentokrát zapsanými 

začátkem letního období. Ve stromovém patře dominují duby (Quercus robur, Q. petraea), 

v bylinném patře se uplatňuje především Impatiens parviflora, Urtica dioica a Galium 

odoratum. 

Analýza diagnostické druhy nenalezla, z druhů s vyšší fidelitou byly zjištěny pouze 

Acer pseudoplatanus a Anthriscus sylvestris. Konstantní druhy jsou zvýrazněny v tabulce 

23 v příloze. 

Podle analýzy je obtížně společenstvo klasifikovat, subjektivně se jedná o 

nevyhraněný porost náležící do řádu Fagetalia sylvaticae a s přihlédnutím k ekotopu lze 

hovořit o společenstvu sv. Tilio-Acerion. 

14. skupina 

Jedná se o druhou skupinu snímků lesní vegetace pořízenou začátkem léta. Stromové 

patro je bez převládající dominanty, v bylinném patře se uplatňuje zejména Impatiens 

parviflora, Poa nemoralis, Galium odoratum. 

Analýza diagnostické druhy nenalezla, z druhů s vyšší fidelitou byly zjištěny pouze 

Chaerophyllum temulum, Moehringia trinervia. Konstantní druhy jsou zvýrazněny 

v tabulce 24 v příloze. 

Podle analýzy nelze společenstvo fytocenologicky přesněji zařadit, subjektivně se 

jedná o nevyhraněný porost náležící do řádu Fagetalia sylvaticae. S přihlédnutím 

k ekotopu se může jednat o společenstvo sv. Tilio-Acerion. 

Přehled zjištěných přírodních společenstev a jejich hodnocení je v tabulce 25 

v příloze, seznam nepřírodních biotopů je v tabulce 26 v příloze. Mapa recentní vegetace je 

na obr. 7 v příloze. 

5. Diskuse 

5.1 Květena 
Květena Řípu je tvořena celkem 366 taxony cévnatých rostlin. Množství druhů 

odpovídá velikosti řešeného území i pestrosti přítomných biotopů (lesní porosty, skalková 

lesostep charakteru primárního bezlesí, sekundární bylinná vegetace širokolistých i 
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úzkolistých xerotermních trávníků, ruderální vegetace aj.). Květena Řípu však poněkud 

vyniká množstvím druhů, které jsou pokládány za vzácné a ohrožené, případně jsou i 

zvláště chráněné. Druhů uvedených v červeném seznamu (Procházka 2001) bylo zjištěno 

celkem 70 (19,13% všech druhů), přičemž 10 druhů z tohoto počtu je zvláště chráněno 

podle vyhl. MŽP č. 395/1992 Sb.  

S vysokým zastoupením druhů vzácných a ohrožených zpravidla koresponduje i 

nízká synantropie květeny. Na základě údajů z různých lokalit v Ústeckém kraji, které jsou 

k dispozici (Jaroš in lit. - řada botanických průzkumů různě antropogenně exponovaných 

lokalit), lze konstatovat, že zastoupení antropofytů v květeně je velmi nízké (60 druhů, tj. 

16,39%). Velmi malý podíl antropofytů při současně výrazné převaze archeofytů (13,11%) 

nad neofyty (3,55%) je typický pro lesy a málo narušená přírodní stanoviště.  

Zajímavá, avšak očekávaná zjištění přineslo sledování kontinentality jednotlivých 

zjištěných druhů. Tímto sledováním se zabývá pouze velmi málo floristických prací. 

Předpokladem byla celková převaha druhů oceánických nad druhy kontinentálního ladění, 

předpokládány také byly rozdíly v rámci jednotlivých stanovišť (tedy v rámci dílčích 

lokalit). V lesních porostech a na xerických stanovištích skal byla předpokládána výrazná 

převaha druhů oceánických, naopak v dílčích lokalitách zahrnujících xerotermní bezlesí 

byla tato převaha očekávána menší. Tento předpoklad byl ověřen, jak ukazuje následující 

graf. 
Obr. 3. Podíl druhů kontinentálních a oceánických 

 

58.80
65.88

76.83 74.42 72.73
68.42

40.91

60.00
50.51 51.61 54.69

62.50

78.05

53.13
62.50

22.60

23.53

18.29
18.60 18.18

21.05

27.27

34.29

19.59

38.71
23.44

18.75

19.51

31.25
18.75

18.60
10.59

4.88 6.98 9.09 10.53

31.82

5.71

29.90

9.68

21.87 18.75

2.44

15.62 18.75

Říp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(

%)

Říp jako celek a dílčí lokality

Druhy kontinentální

Druhy mezi

Druhy oceánické



 Pavel Jaroš: Květena a vegetace hory Říp  

32 
2009 

Největší zastoupení oceánických druhů mají dílčí lokality s převahou stinných a 

mikroklimaticky stabilnějších uzavřených lesních porostů (dílčí lokality 1, 2, 12), dílčí 

lokalita s porostem akátu (č. 4) a dílčí lokality xerických skalních stanovišť (č. 3, 5). 

Nejmenší zastoupení druhů oceánických a zároveň největší zastoupení druhů 

kontinentálních mají dílčí lokality jižně exponovaných otevřených a mikroklimaticky 

extrémních lesostepních stanovišť (dílčí lokality č. 6, 8) a teplomilná doubrava (dílčí 

lokalita č. 13). Menší zastoupení oceánických druhů mají také dílčí lokality se sekundární 

bezlesou vegetací - ruderální bylinná vegetace (dílčí lokalita č. 7), kulturní louka (č. 9), 

bývalé zarůstající pastviny (č. 10). U stanovišť s vyšším podílem kontinentálních (stepních 

a lesostepních) druhů působí faktor větších sezónních změn mikroklimatu, změny v těchto 

stanovištích vykazují v jednotlivých parametrech (hlavně teplota, relativní vlhkost) daleko 

větší amplitudy než v uzavřených celcích lesních porostů. Důležitým faktorem je expozice 

svahů. Jižně exponované svahy jsou více zahřívány a vegetace zde zpravidla trpí 

nedostatkem vláhy, je tak dáván prostor odolnějším druhům kontinentálního ladění. 

Výrazně také působí nižší úhrny srážek v celé oblasti, které ochranný mikroklimatický vliv 

zapojeného lesa zvýrazňují. 

Některé rostliny, jejichž výskyt byl v minulosti v lokalitě uváděn, nebyly v rámci 

průzkumu ověřeny. V některých případech však jde o druhy, které se v oblasti vyskytují 

poměrně běžně, nebo se jedná o druhy, které byly nalezeny v okolí Řípu, avšak mimo 

zájmové území. Přehled neověřených druhů nabízí následující seznam, v závorce za 

jménem taxonu je uveden stupeň ohrožení nebo jeho ochrana (Procházka 2001) – tučně 

zvýrazněno, za pomlčkou jsou pak sepsány jednotlivé prameny - PJE (Pohl 1809), PP (J. S. 

Presl et K. B. Presl 1819), LČ (Čelakovský 1883), KP (Polák 1885), FAN (Novák 1920), 

JT (Tříska 1959), JN (Novák 2002), které výskyt druhu v lokalitě uvádějí, případně i 

s krátkou poznámkou o lokalizaci výskytu: 

Abies alba (C4a) - FAN; Adonis flammea (C1) - KP (uvádí pod Řípem na okrajích 
polí); Adonis vernalis (C2, §3) - FAN; Allium sphaerocephalon (C2) - FAN (na skalách 
na severních svazích); Asplenium x alternifolium (syn. A. germanicum) - FAN; Campanula 
glomerata - FAN; Centaurea triumfettii (C3, §3) - JN; Centaurium littorale (připadá v 
úvahu subsp. compressum), syn. C. vulgare (C1, §1) - FAN; Centaurium pulchellum 
(C2) - PJE, lokalizace na Řípu zpochybněna Novákem (1920); Cephalanthera 
damasonium (C3, §3) - FAN, JT, JN; Ceterach officinarum (C1, §1) - LČ, KP (východní 
strana Řípu?); Chenopodium glaucum - FAN; Ch. murale (C1) - FAN (v lesních 
porostech); Ch. polyspermum - FAN; Ch. rubrum - FAN; Ch. urbicum (C2) - FAN (v 
lesních porostech); Ch. vulvaria (C2) - FAN (v lesních porostech); Clematis recta (C3, 
§3) - JT (okraje křovin); Conringia orientalis (C1) - KP; Cornus mas (C4a, §3) - JN; 
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Diplotaxis muralis - FAN; Epilobium collinum x E. montanum - FAN; Fumaria rostellata - 
FAN, KP (uvádí pod Řípem na okrajích polí); Gentiana cruciata (C2, §3) - PP; 
Gentianopsis ciliata (C3) - FAN (západní svahy těsně pod vrcholem); Globularia 
bisnagarica (C2, §3) - PJE, lokalizace na Řípu zpochybněna Novákem (1920); 
Gymnocarpium dryopteris - FAN; Hieracium rothianum (C3) - FAN (západní svahy těsně 
pod vrcholem); Hieracium umbellatum - FAN; Hieracium vulgatum - FAN; Hyoscyamus 
niger (C3) - FAN; Hypericum elegans (C1, §2) - FAN (západní svahy těsně pod 
vrcholem); Inula conyzae - FAN; Lactuca perennis (C3) - FAN (zmiňuje název locika 
modrá a uvádí její výskyt na východních a JV svazích), JT (skalní stanoviště); Lactuca 
viminea (C3) - FAN (na východních svazích); Linum tenuifolium (C3, §3) - PJE, 
lokalizace na Řípu zpochybněna Novákem (1920), JN; Lithospermum officinale (C2) - 
FAN (úpatí hory); Lithospermum purpurocaeruleum (C3) - JN; Lychnis viscaria - FAN; 
Myosotis sylvatica - FAN, KP; Orobanche coerulescens (C1) - LČ; Pinus mugo - FAN; 
Plantago arenaria (C2) - PJE, lokalizace na Řípu zpochybněna Novákem (1920); Poa 
compressa - FAN; Polycnemum majus (C1) - FAN (v lesních porostech); Polygala 
vulgaris - FAN, možná záměna s P. comosa; Potentilla alba - FAN; Pulsatilla pratensis 
subsp. bohemica (C2, §2) - JT (horní travnaté okraje skal), JN; Ranunculus polyanthemos 
- FAN, KP; Saxifraga tridactylites (C3, §2) - FAN (západní svahy těsně pod vrcholem, též 
při cestě na vrchol - přibližně uprostřed); Scabiosa columbaria (C2) - KP; Senecio 
vernalis - FAN; Silene vulgaris - FAN; Solidago virgaurea - FAN; Stipa dasyphylla (C2, 
§2) - FAN (východní svahy); Stipa tirsa (C2, §2) - FAN (východní svahy), JT; 
Tephroseris integrifolia (C2, §2) - FAN (východní svahy pod vrcholem), KP; Verbascum 
phoeniceum (C3, §3) - FAN (východní svahy, západní svahy těsně pod vrcholem), JT 
(lesní světliny); Verbascum x ignescens - FAN (kříženec V. phoeniceum a V. lychnitis - 
nálezy z roku 1905 a 1919 - západní svah Řípu těsně pod vrcholem); Veronica officinalis - 
FAN; Veronica serpyllifolia - FAN; Viola collina - FAN; Viola rupestris (C3) - FAN 
(řídce na východních a JV svazích). 

Tyto výše uvedené druhy lze v zásadě rozdělit do 6 skupin. První a bohužel největší 

skupinu tvoří druhy, které jsou dlouhodobě považovány v lokalitě za nezvěstné či 

vymizelé. Jsou to jednak druhy dřívějších otevřených strání a pastvin, jejichž ústup byl 

způsoben vzrůstem lesa, např. Adonis vernalis, Campanula glomerata, Gentiana cruciata, 

Hypericum elegans, Lactuca viminea, Polycnemum majus, Stipa dasyphylla, Stipa tirsa, 

Tephroseris integrifolia, Verbascum phoeniceum aj.; tak i dříve hojnější druhy plevelné, 

které do květeny Řípu v minulosti pronikaly z okolních zemědělsky extenzivně 

využívaných pozemků, nebo ruderálních ploch a které jsou v současnosti pokládány za 

vzácné až velmi vzácné, např. Adonis flammea, Chenopodium urbicum, Ch. vulvaria, Ch. 

murale, Conringia orientalis, Hyoscyamus niger.  Druhou skupinu tvoří druhy poměrně 

běžné, hojně se v okolí či širší oblasti vyskytující, ale jejichž výskyt přímo v lokalitě 

zjištěn nebyl, jsou to např. Chenopodium polyspermum, Poa compressa, Silene vulgaris. 

Třetí skupinu tvoří hlavně druhy uváděné ještě nedávno Novákem (2002). Jsou to např. 

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Cephalanthera damasonium, Cornus mas, 
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Centaurea triumfettii, Lithospermum purpurocaeruleum. Jedná se o taxony, jejichž výskyt 

i přes velkou pečlivost terénních prací nebyl potvrzen, ale není zároveň vyloučen. Do této 

skupiny náleží také někteří kříženci, např. Asplenium x alternifolium, Hieracium 

rothianum, Epilobium collinum x E. montanum, jejichž rodičovské druhy byly v lokalitě 

zjištěny. Další významem však malou skupinu tvoří některé druhy dřevin, kterými byl Říp 

zalesňován a které později z lesních porostů vymizely, je to Abies alba a Pinus mugo. 

Pátou skupinu tvoří druhy, jejichž vymizení je přikládáno hlavně sběratelské činnosti 

botaniků, např. takto vyhubena byla pravděpodobně celá zdejší populace Ceterach 

officinarum (Tříska 1959). Poslední skupinu tvoří druhy pochybné co do lokalizace, tak 

možná i determinace. Pochybnosti o správnosti lokality jsou např. u Centaurium 

pulchellum, Globularia bisnagarica, Plantago arenaria (zpochybnil již Novák 1920). 

Pochybnosti o lokalizaci či determinaci mohou být v případě Centaurium  littorale subsp. 

compressum. 

5.2 Diskuse k vybraným druhům 

Adonis flammea - Tento vzácný polní plevel uvádí na polích pod Řípem Polák 

(1885). Později již v literatuře nebyl výskyt uváděn; v rámci průzkumu druh nenalezen. 

V současnosti se v blízkém okolí Řípu nepolaří, tudíž zde nejsou ani vhodné biotopy. 

Adonis vernalis - Výskyt na severním a také východním svahu Řípu uvádí Novák 

(1920). Pozdější literární prameny výskyt v lokalitě neuvádějí. V současnosti jsou severní a 

z velké části i východní svahy zcela zarostlé vysokým zapojeným lesem bez výskytu 

vhodných biotopů pro tento extrémně světlomilný druh. 

Anemone sylvestris - Na západním svahu Řípu na skalnaté stráni těsně pod vrcholem 

uváděl prvně Novák (1920), v rámci průzkumu byla nalezena pouze 1 rostlina a to západně 

od Pražské vyhlídky na JZ exponovaných keřnatých stráních v dílčí lokalitě č. 8. 

Anthericum liliago - Na skalnaté stráni na západním svahu Řípu těsně pod vrcholem 

zmiňoval již Novák (1920), později také uvádí Tříska (1959), byla zjišťována i v rámci 

mapování biotopů (Novák, 2002). V rámci průzkumu byly nalezeny 4 rostliny v teplomilné 

doubravě v dílčí lokalitě č. 5. 

Aster amellus - Na západním svahu Řípu na skalnaté stráni těsně pod vrcholem a na 

skalkách na severním úbočí uváděl již Novák (1920), později výskyt zmiňuje Tříska 

(1959). V současnosti bylo nalezeno 12 trsů na skalnaté stráni na SZ svahu Řípu - v dílčí 
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lokalitě č. 3 (možná lokalita zmiňovaná Novákem). Po 1 ex. byla zjištěna i v dílčích 

lokalitách č. 8 a 10. 

Astragalus austriacus - Prvně zmiňuje bez konkrétnější lokalizace Polák (1885), 

výskyt upřesnil Novák (1920) - východní a jižní svahy; uvádí také Havrda (1966); zjištěn 

byl i v rámci mapování biotopů (Novák 2002). V současnosti byly zjištěny menší porosty 

na jižních a JJV svazích (dílčí lokalita č. 8), zaznamenán byl také pod Řípem v dílčí 

lokalitě č. 10. 

Astragalus danicus - V lokalitě sbíral již Presl (in Novák 1920), bez konkrétnější 

lokalizace popisuje Polák (1885), výskyt na východních a jižních svazích udává Novák 

(1920); zmiňuje i Havrda (1966). V současnosti tvoří menší porost pod Řípem v dílčí 

lokalitě č. 10. Na samém Řípu zjištěn nebyl. 

Campanula bononiensis - Prvně je výskyt uváděn teprve nedávno (Hrouda et al. 

1996), starší literární údaje zjištěny nebyly. V rámci průzkumu byla nalezena jedna rostlina 

na jižních skalnatých stráních poblíž Pražské vyhlídky (dílčí lokalita č. 8). Hrouda et al. 

(1996) popisuje výskyt na jižních i západních svazích Řípu. 

Centaurea triumfettii - Výskyt zjištěn v rámci mapování biotopů (Novák 2002), 

v rámci průzkumu potvrzen nebyl. 

Centaurium littorale subsp. compressum - Pod starším, dnes již neužívaným 

českým názvem zeměžluč obecná uvádí z úpatí Řípu (Novák 1920). Druh se v oblasti 

nevyskytuje, ani nejsou známé žádné jiné historické údaje, které by jej v rámci Podřipské 

tabule zmiňovaly. 

Centaurium pulchellum - Opět je k dispozici pouze jeden historický údaj (Novák 

1920). V rámci průzkumu druh nepotvrzen. 

Cephalanthera damasonium - Novák (1920) zmiňuje na úpatí Řípu. Později uvádí 

také Tříska (1959). Nedávno byla také potvrzena v rámci mapování biotopů (Novák 2002). 

V současnosti nalezena nebyla, i když výskyt určitě nelze vyloučit (je zde dosud dostatek 

světlých lesních porostů). Okrotice bílá se v poslední době v oblasti dosti šíří, je i známo 

poměrně hodně „nových“donedávna neznámých lokalit (Nepraš et al. 2008). 

Ceterach officinarum - Poprvé nalezl v roce 1874 Polák (Čelakovský 1883, Polák 

1885), přičemž je popisován řídký výskyt v lokalitě. Další nepublikované doklady jsou 

z let 1875 a 1887, v následujících letech se nepodařilo výskyt ověřit (in Tomšovic et Kubát 

1981). Již Novák (1920) se domníval, že kyvor na Řípu neroste „a buď samotným 
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objevitelem K. Polákem neb botaniky tehdejší školy Čelakovského vyhuben“. V herbářích 

litoměřického muzea jsou dvě položky sbírané na Řípu pravděpodobně na přelomu 19. a 

20. století. Poslední známý doklad z této lokality pochází z roku 1923 a herbářová položka 

je deponována v litoměřickém muzeu (Tomšovic et Kubát 1981). Tomšovic a Kubát 

zmiňují také ústní sdělení Z. Pilouse, který údajně jeden ex. na Řípu pozoroval ve skalní 

štěrbině ještě před začátkem 2. sv. války. 

Chenopodium murale - Dříve hojný, dnes však již dosti vzácný plevel. Novák 

(1920) popisuje výskyt tohoto ruderálního prvku v lesních porostech. V současnosti není 

v oblasti Podřipska výskyt znám. 

Clematis recta - Na okrajích křovin popisuje Tříska (1959). V rámci průzkumu nebyl 

výskyt potvrzen, nicméně není vyloučen. 

Conringia orientalis - na okraji pole při úpatí Řípu popisuje Polák (1885), to je také 

jediný údaj o výskytu tohoto dnes již velmi vzácného plevele v lokalitě.  

Gagea bohemica subsp. bohemica - Izolované naleziště tohoto druhu na 

nejsevernějším a nejzápadnějším okraji arely (Kubát 1986). První literární zmínku 

poskytuje Tříska (1959). Další pozorování je z roku 1972 (Šťastný in Hrouda 1989). 

V rámci lokality se druh vyskytuje v okolí Mělnické vyhlídky na východních skalnatých 

svazích. Avšak Hrouda et al. (1996) pravděpodobně z „ochranářských“ důvodů lokalizuje 

naleziště druhu na JZ svahy Řípu a označuje toto místo jako „známá lokalita“. V minulosti 

bylo uváděno až 200 kvetoucích rostlin, v roce 1989 to bylo již pouze cca 30 (Hrouda 

1989). V rámci průzkumu bylo napočítáno asi 20 kvetoucích rostlinek, a to na prvním 

z uvedených míst (dílčí lokalita č. 8). 

Gagea transversalis - Četné rostliny tohoto druhu rostou na SZ orientovaných 

skalnatých stráních v dílčí lokalitě č. 3. Celkem bylo napočítáno cca 50 rostlinek. Druh 

dosud nebyl v lokalitě uváděn. 

Gentiana cruciata - Poprvé uvádějí bratři Preslové (J. S. Presl et K. B. Presl 1819), 

Novák (1920) druh již nenalezl. Průzkum výskyt druhu nepotvrdil. 

Hypericum elegans - Jako vzácnost uváděl již Polák (1885), který zároveň varoval 

„by nemoudře nebyla hubena“. Na západních skalnatých svazích těsně pod vrcholem 

uváděna jest naposledy Novákem (1920). V Podřipské tabuli bylo v minulosti lokalit více 

(Zelený 1990), v současnosti však nejsou ověřeny. 
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Iris pumila - Byl nalezen v roce 1941 E. Šťastným (in Novák 1948). Pro Nováka to 

byl natolik překvapující nález, že pochyboval o jeho původnosti v místě. Pochybnosti o 

původnosti druhu v lokalitě převzal i Tříska (1959) a argumentuje tím, že zde v minulosti 

nebyl nalézán. Dostál (1989) mylně pokládal I. pumila v lokalitě již za vymizelý. Výskyt 

byl nově potvrzen v rámci mapování biotopů (Novák 2002). Populaci, kterou v současnosti 

tvoří možná 150 - 200 rostlin v jednom téměř souvislém porostu nad jedním ze skalních 

srázů na jižních stráních (dílčí lokalita 8), se dobře daří. 

Linum tenuifolium - poprvé na Řípu uvádí Pohl (1809), nález však byl zpochybněn 

Novákem (1920). Opět uváděn až v roce 2002 (Novák 2002). V rámci průzkumu nezjištěn. 

Muscari tenuiflorum - První literární informaci poskytuje Polák (1885), později na 

jižních skalnatých stráních uvádí Novák (1920), nověji zmiňuje Novák (2002). V rámci 

průzkumu byl modřenec nalézán roztroušeně až místy hojněji na jižně exponovaných 

stráních. 

Orobanche caerulescens - z lokality popisuje Čelakovský (1883), Novák (1920) se 

domnívá, že rostlina mohla na Řípu růst ještě začátkem 20. století. Pozdější nálezy 

z lokality neuváděny. V rámci průzkumu druh nezjištěn. 

Polycnemum majus - z dubových hájů Řípu uvádí mezi ruderálními druhy Novák 

(1920). Později z lokality neuváděn a v rámci průzkumu nezjištěn. 

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica - Novák (1920) popisuje výskyt na skalnaté 

stráni na západním úbočí hory těsně pod vrcholem, později zmiňuje Tříska (1948), nověji 

zjištěn v rámci mapování biotopů (Novák 2002). V rámci průzkumu výskyt nepotvrzen, 

nicméně není vyloučen.  

Saxifraga tridactylites - Novák (1920) popisuje ze západního svahu a od cesty na 

vrchol na severním svahu. Později výskyt z lokality neuváděn. V rámci průzkumu druh 

nezjištěn. 

Stachys germanica - Na západním skalnatém svahu těsně pod vrcholem uvádí 

Novák (1920). Později zmiňuje již pouze Havrda (1966). V celé Středočeské tabuli je 

výskyt velmi vzácný (Chrtek 2000). V zájmovém území byly nalezeny 3 rostliny, avšak 

mimo vlastní Říp - v dílčí lokalitě č. 10.  

Stipa dasyphylla - Na východních stráních popisuje Novák (1920), od té doby žádná 

literární zmínka. Východní stráně jsou v současnosti z velké části zarostlé lesem, který 

neposkytuje vhodné stanoviště tomuto světlomilnému stepnímu druhu. V rámci průzkumu 
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výskyt nezjištěn. Nejbližší lokality s výskytem tohoto druhu jsou pravděpodobně 

v Lounském středohoří (Dostál 1989). 

Stipa pennata - Z východních strání udává Novák (1920), ze západních a jižních 

svahů uvádějí také Hrouda et al. (1996), výskyt zjištěn i v rámci mapování biotopů (Novák 

2002). V rámci průzkumu byl roztroušeně nebo v menších skupinkách trsů zjišťován na 

skalnatých stráních jižně exponovaných svahů. 

Stipa tirsa - Na východních stráních popisuje Novák (1920), od té doby žádná 

literární zmínka. Východní stráně jsou v současnosti z velké části zarostlé lesem, který 

neposkytuje vhodné stanoviště tomuto světlomilnému stepnímu druhu. V rámci průzkumu 

výskyt nezjištěn.  

Tephroseris integrifolia - Pod starým českým názvem starček chlumní udává Novák 

(1920) z dubového křoví na východních svazích Řípu těsně pod vrcholem. V současnosti je 

druh na Řípu pokládán za nezvěstný (Kochjarová et Hrouda 2004). Druh nebyl v rámci 

průzkumu nalezen. 

Verbascum phoeniceum - Ze západního skalnatého svahu těsně pod vrcholem 

popisuje Novák (1920), který zároveň připomíná nálezy křížence V. phoeniceum x V. 

lychnitis z let 1905 a 1919. V rámci průzkumu druh nezjištěn. 

5.3 Vegetace 
Vegetační snímkování lokality prováděné v letech 2008 a 2009 potvrdilo realitu 

nedostatků tzv. klasického pojetí studia vegetace curyšsko - montpellierské školy (Braun-

Blanquet 1921, u nás především Klika 1955 a Moravec et al. 1994) v podmínkách střední 

Evropy na, které poukazuje např. Hédl (2005) a jiní. I při pečlivém vybírání snímkovaných 

ploch, pouze malou část vegetace (cca 1% rozlohy) bylo v systému možné zařadit na 

úroveň asociace a pouze 18,1% plochy bylo možné klasifikovat na úrovni svazu.  

Velkým fytocenologickým problémem je recentní stav vegetace, kdy skutečně pouze 

malou část lze odpovědně zařadit do fytocenologického systému. V případě Řípu je 

problematická především lesní vegetace, která vznikla vysazením směsi dřevin v původně 

pastevně využívané lokalitě. V druhové skladbě vysazovaných dřevin sice dominovaly 

duby, ale zastoupeny byly i druhy ekologicky nevhodné (Pinus mugo, Picea abies) či 

přímo geograficky nepůvodní (Acer tatarica, Pinus nigra, Robinia pseudacacia). 

Fytocenologicky problematická je i vegetace nelesní, zvláště ta, v které probíhají sukcesní 

změny. Většinou se jedná o různé přechody vegetace nebo mozaiky s jemnou disperzí 
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různých složek, např. Festucion valesiacae - Prunion spinosae - Geranion sanguinei, 

Berberidion - Trifolion medii, Prunion spinosae - Alysso-Festucion pallentis - Androsacion 

vandellii,  Alysso-Festucion - Festucion valesiacae aj., což se samozřejmě i obtížně 

zaznamenává do vegetační mapy. V tomto ohledu se použitá numerická hodnota 

klasifikace ukázala jako velmi užitečná, neboť umožnila opakovatelné sestavení skupin 

snímků vzájemně podobné vegetace s analýzou diagnostických druhů, i když to např. vedlo 

„pouze“ k fytocenologickému zařazení na úrovni svazu. 

FAGETALIA-SILVATICAE - tato vegetace je mapována na úpatích i svazích Řípu 

(dílčí lokality 1 a 2, skupiny snímků č. 9, 10, 11, 12, 13, 14), přičemž ve skladbě snímků 

nejsou relevantní rozdíly, které by umožnily vylišení předpokládaných suťových lesů sv. 

Tilio-Acerion na kamenitých svazích a dubohabřin sv. Carpinion na úpatích s hlubší 

půdou. 

Objektivní klasifikace společenstva byla velice obtížná vzhledem k nedostatku 

analyticky zjištěných diagnostických druhů v jednotlivých skupinách. Naznačené zařazení 

tedy muselo být provedeno nepřímo na základě ekotopu nebo na základě diferenční 

analýzy používané v mapování biotopů (Filipov et al. 2008). 

Dominantu porostu tvoří ve stromovém patře Quercus robur, méně jsou zastoupeny 

Quercus petraea, Acer platanoides, Fraxinus excelsior. Vzácněji se vyskytuje Carpinus 

betulus, Prunus avium, Crataegus sp. V keřovém patře se s velkou stálostí a pokryvností 

vyskytuje Sambucus nigra, Ribes uva-crispa a zmlazující Fraxinus excelsior. Charakter 

bylinného patra je určen dominantami, kterými jsou Poa nemoralis, Galium odoratum, 

Mercurialis perennis, Corydalis cava, Ficaria verna subsp. bulbifera, Urtica dioica. 

Z diagnostických druhů svazu Carpinion (dubohabřiny) jsou zastoupeny (Moravec et 

al. 1995): Campanula rapunculoides, Carpinus betulus, Prunus avium, Dactylis polygama, 

Galium sylvaticum, Primula veris, Vinca minor, Hepatica nobilis (pouze v dílčí lokalitě č. 

12, fyt. snímek č. 55). Podle katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001) náleží vegetace 

Carpinion do biotopu L3.1 - hercynské dubohabřiny. Z  bazálních druhů dubohabřin (sensu 

Filipov et al. 2008) ve společenstvu roste Acer campestre, A. platanoides, Quercus sp., 

Fagus sylvatica, Dactylis polygama, Ficaria verna, Galium odoratum, Mercurialis 

perennis, Hepatica nobilis (pouze ve snímku č. 55, dílčí lokalita č. 12), Pulmonaria 

officinalis agg., Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Carex sylvatica, Dryopteris 

filix-mas, Polygonatum multiflorum, Viola reichenbachiana a ze specifických druhů 
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Sorbus torminalis (velmi vzácně), Ulmus minor, Anemone ranunculoides, Campanula 

persicifolia (pouze dílčí lokalita č. 12), Cornus sanguinea, Corydalis cava, Corylus 

avellana, Galium sylvaticum, Lonicera xylosteum, Melica picta, Primula veris, Rhamnus 

cathartica, Veronica chamaedrys agg., Viola mirabilis. Všechny výše uvedené druhy se 

více vyskytují v dílčí lokalitě č. 1 a 12. Biotop dubohabřin na Řípu má podle příručky 

hodnocení biotopů (Filipov et al. 2008) příznivé druhové složení. 

Z diagnostických druhů svazu Tilio-Acerion (suťové lesy) jsou zastoupeny (Moravec 

et al. 1995): Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra. Podle 

katalogu biotopů (Chytrý et al. 2001) náleží vegetace Tilio-Acerion do biotopu L4 - suťové 

lesy. Z bazálních druhů biotopu (sensu Filipov et al. 2008) ve společenstvu roste Acer 

platanoides, Fagus sylvatica, Tilia platyphyllos, Campanula trachelium (pouze v dílčí 

lokalitě č. 1), Carpinus betulus (pouze v dílčí lokalitě č. 1), Galium odoratum, Lamium 

maculatum (pouze v dílčí lokalitě č. 2), Mercurialis perennis, Ribes uva-crispa, Sambucus 

racemosa (pouze v dílčí lokalitě č. 2), ze specifických druhů pak Fraxinus excelsior, 

Ulmus glabra, Corydalis cava, Lonicera xylosteum, Viola mirabilis. Biotop suťových lesů 

na Řípu má tedy podle příručky hodnocení biotopů (Filipov et al. 2008) méně příznivé 

druhové složení. 

Při srovnání zjištěných specifických druhů dubohabřin a suťových lesů je patrné, že 

suťový les by na Řípu nebylo možné vylišit pouze na základě druhového složení (tedy i na 

základě fytocenologického snímkování), neboť v tom případě by byl suťový les 

charakterizován jako druhově chudší dubohabřina, nýbrž že je nutné brát v úvahu i ekotop, 

který je pro suťové lesy popisován jako (Chytrý et al. 2001): “strmé svahy s výchozy skal 

nebo s výrazným půdotokem, dolní části svahů s akumulací balvanů nebo jiného suťového 

materiálu“. Ekotopovému hledisku pak jednoznačně odpovídá dílčí lokalita č. 2. 

BROMION ERECTI - tato vegetace je mapována na pozemcích pravděpodobně 

bývalých pastvin jižně od úpatí Řípu (dílčí lokalita č. 10, skupina snímků č. 1). 

Fytocenologická klasifikace společenstva na úrovni svazu byla snadná. 

Dominantu porostu tvoří trávy (Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, méně také 

Arrhenatherum elatius), a uplatňují se již keře (např. Rosa canina agg., Crataegus 

monogyna, Prunus spinosa), což naznačuje degradaci společenstva (cf. Filipov et al. 2008: 

s. 225-226) v důsledku absence vhodné péče (kosení, extenzivní pastva). Stále jsou však 

bohatě zastoupeny i ostatní typické druhy těchto stanovišť včetně druhů vzácnějších i 
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zvláště chráněných, např. Aster amellus, Astragalus austriacus, A. danicus, Achillea 

pannonica, Prunella grandiflora aj.  

Z diagnostických druhů svazu Bromion erecti jsou zastoupeny (Moravec et al. 1995): 

Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Carex flacca, Cirsium acaule, Polygala comosa, 

Prunella grandiflora.  

Biotopově (sensu Chytrý et al. 2001) je vegetace zcela jednoznačně klasifikovatelná 

jako biotop T3.4B - širokolisté suché trávníky, avšak podle příručky hodnocení biotopů 

(Filipov et al. 2008) s méně příznivým druhovým složením. Z  bazálních druhů biotopu 

(sensu Filipov et al. 2008) zde rostou Agrimonia eupatoria, Brachypodium pinnatum, 

Carex humilis, Carlina vulgaris agg., Centaurea scabiosa, Euphorbia cyparissias, Festuca 

rupicola, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, Inula salicina, Knautia 

arvensis agg., Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Linum catharticum, 

Medicago falcata, Ononis spinosa, Peucedanum cervaria, Pimpinella saxifraga, Plantago 

media, Poa pratensis agg., Salvia pratensis, Salvia verticillata, Sanguisorba minor, 

Securigera varia, Teucrium chamaedrys, Thymus pulegioides. Ze specifických druhů pak 

např. Achillea pannonica, Anthericum ramosum, Aster amellus, Astragalus danicus, 

Astragalus onobrychis, Cirsium acaule, Koeleria macrantha, Polygala comosa, Primula 

veris, Prunella grandiflora, Scabiosa ochroleuca, Tetragonolobus maritimus. 

ANDROSACION VANDELLII - vegetace slunných i stinných skalních útvarů 

mapovaná v mozaice s jinými typy vegetace v dílčích lokalitách č. 8, 3, 5 a 2 (skupiny 

snímků č. 2 a 7). 

Fytocenologické zařazení vegetace bylo problematické, neboť některé snímky ve 

skupině inklinují spíše k vegetaci sv. Prunion spinosae (as. Junipero communis-

Cotoneastretum integerrimae), případně i k vegetaci Alysso-Festucion pallentis. 

Z diagnostických druhů svazu Androsacion vandellii jsou zastoupeny (Moravec et al. 

1995): Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Campanula rotundifolia, 

Polypodium vulgare, Rumex acetosella subsp. acetosella, Hylotelephium maximum.  

Biotopově (sensu Chytrý et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop S1.2 - 

štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, avšak místy s přechody k biotopu K4A - 

nízké xerofilní křoviny s druhy rodu Cotoneaster, pro což svědčí dominace Cotoneaster 

integerrimus ve snímku č. 28 a k biotopu T3.1 - skalní vegetace s kostřavou sivou, pro 

početný výskyt Festuca pallens. Druhové složení biotopu je podle příručky hodnocení 
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biotopů (Filipov et al. 2008) příznivé. Z  bazálních druhů biotopu S1.2 (sensu Filipov et al. 

2008) zde rostou Campanula rotundifolia, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, 

Geranium robertianum, Hylotelephium maximum, Lychnis viscaria, Phegopteris 

connectilis, Poa nemoralis, Rumex acetosella, Sedum acre. Ze specifických druhů pak 

např. Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Cotoneaster integerrimus, 

Juniperus communis, Polypodium vulgare agg., Scleranthus perennis, Vincetoxicum 

hirundinaria. 

QUERCION PUBESCENTI-PETRAEAE - teplomilná doubrava pod skalami na 

jižním úbočí Řípu (skupina č. 3, jediný fyt. snímek). Ve stromovém patře, které zvolna 

přechází v patro keřové, dominuje Quercus robur. V bylinném patře roste pestrá mozaika 

druhů skalkových i lesostepních. 

Z diagnostických druhů svazu Quercion pubescenti-petraeae jsou zastoupeny 

(Moravec et al. 1995): Vincetoxicum hirundinaria, Polygonatum odoratum, Geranium 

sanguineum, Teucrium chamaedrys, Veronica teucrium.  

Biotopově (sensu Chytrý et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop L6.1 - 

perialpidská bazifilní teplomilná doubrava, avšak podle příručky hodnocení biotopů 

(Filipov et al. 2008) s druhovým složením méně příznivým. Z  bazálních druhů biotopu 

(sensu Filipov et al. 2008) zde rostou Sorbus torminalis, Brachypodium pinnatum, 

Ligustrum vulgare, Polygonatum odoratum, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, 

Vincetoxicum hirundinaria. Ze specifických druhů pak Cotoneaster integerrimus, Thymus 

pannonicus, Veronica teucrium. 

FESTUCION VALESIACA - úzkolisté suché trávníky na jižně exponovaných 

svazích Řípu (skupina snímků č. 4) s dominantním zastoupením Festuca valesiaca a 

s menší pokryvností kavylů (Stipa pennata, S. capillata). Vegetace místy vykazuje 

přechody k sv. Alysso-Festucion pallentis a Alysso alyssoidis-Sedion albi. 

Z diagnostických druhů svazu Festucion valesiaca jsou zastoupeny (Moravec et al. 

1995): Astragalus austriacus, Bothriochloa ischaemum, Carex humilis, Centaurea stoebe, 

Festuca valesiaca, Stipa capillata, Thymus pannonicus.  

Biotopově (sensu Chytrý et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop T3.3D 

- úzkolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých s druhovým složením 

příznivým (sensu Filipov et al. 2008), avšak s přechody k biotopům T6.2 - bazifilní 

vegetace efemér a sukulentů, a T3.1 - skalní vegetace s kostřavou sivou. Z  bazálních 
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druhů biotopu T3.3D (sensu Filipov et al. 2008) zde rostou Acinos arvensis, Arenaria 

serpyllifolia, Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Brachypodium pinnatum, Carex 

humilis, Centaurea stoebe, Dianthus carthusianorum , Echium vulgare, Eryngium 

campestre, Euphorbia cyparissias, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Melica 

transsilvanica, Potentilla arenaria, Seseli osseum, Silene otites, Stachys recta, Teucrium 

chamaedrys, Thymus pannonicus, Verbascum lychnitis. Ze specifických druhů pak 

Achillea pannonica, Achillea setacea, Alyssum montanum, Artemisia pontica, Bothriochloa 

ischaemum, Carex supina, Erysimum crepidifolium, Hieracium echioides, Scabiosa 

ochroleuca, Sedum album, Seseli hippomarathrum, Stipa capillata, Stipa pennata, 

Thalictrum minus. 

ARABIDOPSION THALIANAE - vegetace efemér a sukulentů na skalách a 

skalnatých stráních (skupina snímků č. 5) s dominantními rozchodníky (Sedum sp.) a 

význačným výskytem endemitu Gagea bohemica subsp. bohemica. Částečně se jistě jedná 

o asociaci Gageo bohemicae-Veronicetum dillenii. Vegetace jako celek vykazuje přechody 

k sv. Alysso-Festucion pallentis a Alysso alyssoidis-Sedion albi. 

Z diagnostických druhů svazu Arabidopsion thalianae jsou zastoupeny (Moravec et 

al. 1995): Arabidopsis thaliana, Gagea bohemica, Veronica dillenii.  

Biotopově (sensu Chytrý et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop T6.1 - 

Acidofilní vegetace efemér a sukulentů se specifickými druhy Allium senescens subsp. 

montanum, Gagea bohemica, Poa bulbosa, Potentilla arenaria, Sedum album, Sedum 

reflexum, Veronica dillenii a bazálními druhy Arabidopsis thaliana, Erophila verna, 

Festuca pallens, Festuca valesiaca, Scleranthus perennis, Sedum acre, Taraxacum sect. 

Erythrosperma (Filipov et al. 2008). 

Druhové složení biotopu je příznivé (cf. Filipov et al. 2008, s. 253), avšak s přechody 

k biotopům T6.2 - bazifilní vegetace efemér a sukulentů, a T3.1 - skalní vegetace 

s kostřavou sivou. 

ALYSSO-FESTUCION PALLENTIS - Představuje skalkovou vegetaci (skupina 

snímků č. 6) s hojným zastoupením Festuca pallens, Potentilla arenaria a sukulentních 

druhů (Sedum album, S. acre). Částečně se nepochybně jedná o asociaci Potentillo 

arenariae-Festucetum pallentis. Zřetelné jsou přechody k jiným typům skalní a stepní 

vegetace, např. Alysso alyssoidis-Sedion albi, Festucion valesiaca, Arabidopsion 

thalianae, Androsacion vandellii, Prunion spinosae. 
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Z diagnostických druhů svazu jsou zastoupeny (Moravec et al. 1995): Artemisia 

campestris, Dianthus carthusianorum, Festuca pallens, Potentilla argentea, Sedum 

reflexum, Seseli osseum, Stachys recta.  

Biotopově (sensu Chytrý et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop T3.1 - 

skalní vegetace s kostřavou sivou se specifickými druhy Achillea setacea, Allium senescens 

subsp. montanum, Alyssum montanum, Carex supina, Erysimum crepidifolium, Erysimum durum, 

Gagea bohemica, Hieracium echioides, Iris pumila, Poa bulbosa, Sedum reflexum, Seseli 

hippomarathrum, Stipa capillata, a bazálními druhy Acinos arvensis, Arenaria serpyllifolia, 

Artemisia campestris, Asperula cynanchica, Asplenium septentrionale, Carex humilis, Centaurea 

stoebe, Dianthus carthusianorum, Echium vulgare, Erophila verna, Eryngium campestre, 

Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Hylotelephium maximum, Hypericum perforatum, 

Koeleria macrantha, Melica transsilvanica, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Potentilla 

arenaria, Rumex acetosella, Scabiosa ochroleuca, Scleranthus perennis, Sedum acre, Sedum 

album, Seseli osseum, Stachys recta, Taraxacum sect. Erythrosperma, Teucrium chamaedrys, 

Thymus pannonicus, Thymus praecox, Trifolium arvense, Verbascum lychnitis, Vincetoxicum 

hirundinaria (Filipov et al. 2008). 

Druhové složení biotopu je příznivé (cf. Filipov et al. 2008, s. 196), avšak s přechody 

k biotopům T6.2 - bazifilní vegetace efemér a sukulentů, T6.1 - acidofilní vegetace efemér 

a sukulentů, S1.2 - štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, T3.3 - úzkolisté suché 

trávníky. 

BERBERIDION - vegetace vysokých křovin jižně od Řípu (skupina snímků č. 8). 

Křovinám dominuje Crataegus monogyna, Rosa canina agg., Cornus sanguinea subsp. 

sanguinea, ovocné stromy, s menší pokryvností jsou zastoupeny ostatní typické dřeviny 

(Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica atd.). Křoviny tvoří přechody a 

mozaiky s vegetací bylinných lemů (sv. Trifolion medii). 

Z diagnostických druhů svazu jsou zastoupeny (Moravec et al. 1995): Acer 

campestre, Agrimonia eupatoria, Cornus sanguinea, Securigera varia, Corylus avellana, 

Euonymus europaea, Fragaria moschata, Geranium robertianum, Prunus spinosa, 

Rhamnus cathartica.  

Biotopově (sensu Chytrý et al. 2001) je vegetace klasifikovatelná jako biotop K3 - skalní 

vegetace s kostřavou sivou se specifickými druhy Cornus sanguinea, Corylus avellana, 

Crataegus monogyna, Crataegus × macrocarpa, Euonymus europaea, Ligustrum vulgare, 

Pyrus pyraster, Rhamnus cathartica a bazálními druhy Acer campestre, Fraxinus 
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excelsior, Prunus avium, Rosa canina agg., Rubus caesius, Rubus fruticosus agg., Sorbus 

aria agg. (Filipov et al. 2008). 

6. Doporučení k managementu lokality 
Management (ovlivnění vývoje, zásahy, péče) - představuje všechny způsoby 

zacházení s biotopem. Může být záměrný (tj. obhospodařování, např. sečení) i bezděčný 

(sešlap); porosty se jím udržují (kosení luk) i mění (kácení); vykonává jej člověk přímo 

(vypalování) i v zastoupení (pastva dobytka); a konečně může být v dané situaci vhodný i 

nevhodný (Háková et al. 2004). 

Návrh managementu musí vycházet z předmětů ochrany EVL Hora Říp a těmi jsou 

následující stanoviště s biotopy (sensu Chytrý et al. 2001): 

• Kontinentální opadavé křoviny 

K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster sp.) 

• Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 

T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku 

výběžkatého 

• Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 

T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 

• Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-

Brometalia) 

T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu 

vstavačovitých 

T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a 

bez jalovce obecného (Juniperus communis) 

• Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 

• Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 

L4 Suťové lesy 

 

V bezlesí lze doporučit provádění zásahů podle zásad péče o nelesní biotopy 

(Háková et al. 2004). 

Vhodným managementem pro jednotlivé nelesní biotopy podle této publikace jsou: 
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K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky 

Mechanické odstraňování náletu dřevin, zapěstování stabilního okraje křovin 

s vhodným intervalem zásahů 5 let a minimálním intervalem 30 let. 

T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého 

Podle potřeby mechanické odstraňování náletu, možná je také jednorázová pastva 

kombinovaným stádem ovcí a koz. 

T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou 

Mechanické odstraňování náletu a nepůvodních druhů rostlin (Robinia pseudacacia) 

v intervalu 1 krát za 5 až 10 let. Alternativně lze doporučit jednorázovou pastvu koz či ovcí 

a koz v poměru ve stádu 5:1 v intervalu 1 krát za 2 až 5 let s doplňkovým odstraňováním 

náletu. Případnou pastvu provádět v období květen až červen. 

T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 

Jednorázová pastva, mechanické odstraňování náletu v intervalu 1 krát za 1 až 5 let, 

alternativně lze místo pastvy přibližně ve stejných intervalech kosit s odvozem sena. 

Pastva by měla být prováděna v květnu až červnu, alternativní kosení v červenci.  

T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez 

jalovce obecného 

Sečení se sušením píce a odvozem sena, případně pastva jednorázová v intervalu 1 

krát za 1 až 2 roky, jednorázové odstranění náletových dřevin. Termín kosení je ideální 

v červenci. 

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 

Bez managementu. 

 

Celkově lze doporučit obnovu bezlesí na všech skalnatých stráních se Z, JZ, J, JV a 

V expozicí od vrstevnice cca 350 m n. m. výše. 

 

V ponechaných lesních porostech sestavit managementové zásahy tak, aby 

respektovaly následující zásady (Smejkal 2003): 

• nešířit geograficky nepůvodní dřeviny; 

• při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní 

dřeviny; 

• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby; 
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• klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby 

hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři; 

• preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší 

druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy; 

• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky 

MZE ČR č.83/1996 Sb.) původních melioračních a zpevňujících dřevin v 

žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl 

postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. 

Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu; 

• neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku 

pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny); 

• při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním 

ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním 

jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na 

dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě. 

7. Závěr 
Květena Řípu je tvořena celkem 366 taxony cévnatých rostlin. Množství druhů 

odpovídá velikosti řešeného území i pestrosti přítomných biotopů (lesní porosty, skalková 

lesostep charakteru primárního bezlesí, sekundární bylinná vegetace širokolistých i 

úzkolistých xerotermních trávníků, ruderální vegetace aj.). Květena Řípu určitě vyniká 

množstvím druhů, které jsou pokládány za vzácné a ohrožené, případně jsou i zvláště 

chráněné. Druhů uvedených v červeném seznamu (Procházka, 2001) bylo zjištěno celkem 

70 (19,13% všech druhů), přičemž 10 druhů z tohoto počtu je zvláště chráněno podle vyhl. 

MŽP ČR č. 395/1992 Sb.  Z nejvýznamnějších druhů lze zmínit např. Gagea bohemica 

subsp. bohemica, Campanula bononiensis, Stachys germanica, Iris pumila, Gagea 

transversalis. 

V rámci průzkumu nebyl ověřen výskyt 63 druhů, které zde byly v minulosti 

uváděny. Z velké části se jedná o druhy, jejichž vymizení přímo souvisí se zalesněním 

lokality v druhé polovině 19. století a změnou ekologických podmínek v důsledku vzrůstu 

lesa,  v menší míře se jedná o druhy,  jejichž vymizení souvisí s  jinými  vlivy   (např.   
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změna obhospodařování okolních ploch, sběr rostlin). Naopak zcela nově byl ze 

vzácnějších druhů doložen Gagea transversalis. 

V květeně území byla sledována synantropie i kontinentalita zjištěných druhů. 

Sledování těchto charakteristik přineslo očekávaná zjištění: 

• velmi malý podíl antropofytů při současně výrazné převaze archeofytů nad 

neofyty je typický pro lesy a málo narušená přírodní stanoviště; 

• největší zastoupení oceánických druhů mají dílčí lokality s převahou 

stinných a mikroklimaticky stabilnějších uzavřených lesních porostů, dílčí 

lokalita s porostem akátu a dílčí lokality xerických skalních stanovišť. 

Nejmenší zastoupení druhů oceánických a zároveň největší zastoupení 

druhů kontinentálních mají dílčí lokality jižně exponovaných otevřených a 

mikroklimaticky extrémních zpravidla lesostepních stanovišť a teplomilná 

doubrava. Relativně menší zastoupení oceánických druhů mají také dílčí 

lokality se sekundární bezlesou vegetací - ruderální bylinná vegetace, 

kulturní louka, bývalé zarůstající pastviny. 

K hodnocení a mapování recentní vegetace bylo pořízeno celkem 55 

fytocenologických snímků. 29 snímků bylo pořízeno v nelesní vegetaci, 26 snímků 

v lesních porostech a vysokých křovinách. V souboru snímků bylo metodou TWINSPAN 

vylišeno 14 skupin. Pro každou skupinu byly pomocí phi indexu zjišťovány diagnostické 

druhy. 

I při pečlivém vybírání snímkovaných ploch, pouze malou část vegetace (cca 1%) 

bylo v systému možné zařadit na úroveň asociace a pouze 18,1% plochy bylo možné 

klasifikovat na úrovni svazu.  

Velkým fytocenologickým problémem je recentní stav vegetace, kdy pouze malou 

část lze odpovědně zařadit do fytocenologického systému. V případě Řípu je 

problematická především lesní vegetace, která vznikla vysazením směsi dřevin v původně 

pastevně využívané lokalitě. V druhové skladbě vysazovaných dřevin sice dominovaly 

duby, ale vysazovány byly i druhy ekologicky nevhodné či přímo geograficky nepůvodní. 

Fytocenologicky problematická je i vegetace bezlesá, zvláště ta, v které probíhají sukcesní 

změny. Většinou se jedná o různé přechody vegetace nebo mozaiky s jemnou disperzí 

různých složek, např. Festucion valesiacae - Prunion spinosae - Geranion sanguinei, 

Berberidion - Trifolion medii, Prunion spinosae - Alysso-Festucion pallentis - Androsacion 
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vandellii,  Alysso-Festucion - Festucion valesiacae aj., což se samozřejmě i obtížně 

zaznamenává do vegetační mapy. V tomto ohledu se použitá numerická hodnota 

klasifikace ukázala jako velmi užitečná, neboť umožnila opakovatelné sestavení skupin 

snímků vzájemně podobné vegetace s analýzou diagnostických druhů, i když to např. vedlo 

„pouze“ k fytocenologickému zařazení na úrovni svazu.  

Z výše uvedených důvodů by bylo pravděpodobně při podobných průzkumech 

vhodnější, nahradit hodnocení a mapování vegetace klasickým fytocenologickým 

přístupem, mapováním a hodnocením biotopů podle metodiky aktualizace mapování 

biotopů (Lustyk et Guth 2009) za použití příčky hodnocení biotopů (Filipov et al 2008). 

Biotopové pojetí mapování vegetačního krytu si dokáže velmi dobře poradit 

s přechodovostí vegetace, dokáže posoudit pomocí několika parametrů jak její 

reprezentativnost, tak i zachovalost. Klasifikační systém biotopů je také přehlednější a 

stručnější, metoda hodnocení a mapování je ve srovnání s numerickými hodnotami 

klasifikace vegetace nesrovnatelně jednodušší a co se vstupů a výstupů týká i efektivnější. 

Součástí práce je navržení managementových opatření. Práce si sice nekladla za cíl 

zpracovat podrobný návrh managementu (to bude náplní návrhu plánu péče), nicméně 

jednoznačně formuluje vhodné způsoby hospodaření a zásahy v jednotlivých typech 

stanovišť, které jsou předmětem ochrany stávající EVL Hora Říp. Navrhované výrazné 

odlesnění Z, JZ, J, JV a V svahů v nadmořských výškách nad 350 m n. m. je i přes svou 

radikalitu v souladu s názory některých předních botaniků a odborníků (např. Sádlo 2000; 

Boršiová in verb.). 
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