
V.1. 
 
Tabulky rostlin v PP „Velká skála“ 
                
Legenda k tabulkám 
 
Vysvětlivky a kategorie ohrožení  

Ind.  Index ochrany dle vyhlášky i mimo vyhlášku  
 
Kategorie ohrožení podle Červeného seznamu ČR 

C4  druh Červeného sezn. cévn. rostlin v kat. =rostliny vyžadující zvýšenou pozornost = 
 
Četnost, výskyt, jiné zkratky, dílčí plochy 

h.   druh hojný 
n.   druh nehojný až řídký 
v.   druh vzácný 
OP  ochranné pásmo 
PP  přírodní památka, výskyt v přírodní památce   

 
Č. Dílčí plocha   Popis  
1.
0

Severní svah  Lesní kulticenózy, křovinné formace, vrstevnicová cesta a místní pěšiny  

2. Jižní svah Lesní kulticenózy, křovinné formace, místní pěšiny, sukcesní porosty, ruderály  

3. Silicitové výchozy Exponované skalní plato a skalky, keřové skupiny, kamenité svahy, sutě, stezky 

 
Latinský název Český název Ind. Četnost, výskyt 

Dřeviny 
Acer campestre javor babyka  n., rozvolněný porost, 1.  
Acer platanoides juv. javor mléč  h., rozvolněný porost, 2. 
Betula pendula  bříza bradavičnatá  n., rozvolněný porost, 1. 
Cornus sanguinea svída krvavá  h., rozvolněný porost, 1. 
Crataegus sp. hloh  h., rozvolněný porost, 2. 
Juglans regia  ořešák královský   n., rozvolněný porost, 1. 
Juniperus sp. jalovec  v., jediný juv. ex., 1. 
Larix decidua modřín opadavý  h, zapojený porost, 2. 
Ligustrum vulgare ptačí zob obecný  h, rozvolněný porost, 1. 
Pinus nigra borovice černá  h., zapojený porost, 1., 2. 
Prunus avium třešeň ptačí   n., rozvolněný porost, 1. 
Prunus spinosa slivoň trnka   n., zapojený sukcesní porost, 1., 2. 
Quercus petraea dub zimní  h, zapojený porost, 2., 3. 
Robinia psedudacacia trnovník akát  h, zapojený porost, 2. 
Rosa sp. růže   h, zapojený porost, 2., 3. 
Rubus sp. ostružiník  h, sukcesní porosty, 2., 3. 
Sambucus nigra bez černý  h., v podrostu i na okrajích, 1., 2. 
Sorbus aucuparia jeřáb ptačí  n., rozvolněný porost, 2., 3. 



Tilia sp. lípa  h, rozvolněný porost, 1. 
 
 
 
Latinský název Český název Ind. Četnost, výskyt 

Byliny 
Agrimonia eupatoria řepík lékařský  h. , mezofilní polohy, 1., 2. i v OP 
Agrostis sp. psineček  v., expon. až mezofil. polohy, 2. 
Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený  h. , mezofilní polohy, 1., 2. 
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl  h., ruderální porosty, 1., 2. i v OP 
Avenella flexuosa metlička křivolaká  h. , mezofilní polohy, 1., 2. 
Calluna vulgaris vřes obecný  v., exponované polohy, 3. 
Campanula rotundifolia agg. zvonek okrouhlolistý  v., expon. až mezofil. polohy, 3. 
Dactylis glomerata srha říznačka  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Elytrigia repens pýr plazivý  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Eryngium campestre máčka ladní  v., exponované polohy, 3. 
Euphorbia cyparissias pryšec chvojka  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Festuca ovina kostřava ovčí  v., exponované polohy, 3. 
Geum urbanum kuklík městský  h., ruderální porosty, 1., 2. i v OP 
Hieracium cf. sabaudum jestřábník savojský  v., exponované polohy, 3. 
Hieracium pilosella jestřábník chlupáček  n., exponované polohy, 3. 
Hieracium schmidtii jestřábník bledý C4 v., exponované polohy, 3. 
Hypercium perforatum třezalka tečkovaná  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Impatiens parviflora netýkavka malokvětá  n. , v podrostu dřevin, 1., 2. 
Lolium perenne jílek vytrvalý  v., exponované polohy, 3. i v OP 
Medicago falcata tolice srpovitá  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Medicago sativa  tolice vojtěška  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Plantago media jitrocel prostřední  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Poa pratensis s.l. lipnice luční  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Potentilla argentea mochna stříbrná  v., exponované polohy, 3. 
Rumex acetosella šťovík menší  h., ruderální porosty, 1., 2. i v OP 
Senecio jacobaea starček přímětník  h. , otevř. mezofil. polohy 1., 2. 
Taraxacum sect. Ruderalia smetanka lékařská  OP, h. , mezofilní polohy 
Trifolium repens jetel plazivý  h. , mezofilní polohy, 1., 2. 
Tussilago farfara podběl lékařský  n., narušená půda 2. a v OP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Výběrová tabulka některých dalších dříve uváděných druhů  

      na Velké skále mezi roky 1974 - 1992 
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Latinský název Český název Index 

Byliny 
Agrostis stolonifera psineček výběžkatý  
Agrostis vinealis psineček tuhý  
Achillea setacea řebříček štětinolistý  
Alliaria petiolata česnáček lékařský  
Arenaria serpyllifolia písečnice douškolistá  
Avenella flexuosa metlička křivolaká  
Bromus sterilis sveřep jalový  
Campanula gentilis zvonek jemný  
Carex humilis kostřava nízká C4 
Centaurea rhenana chrpa porýnská   
Cerastium arvense rožec rolní   
Dianthus cartusianorum hvozdík kartouzek  
Festuca rupicola kostřava žlábkatá    
Festuca valesiaca kostřava walliská   C4 
Fragaria viridis jahodník trávnice  
Galeobdolon luteum pitulník žlutý   
Lactuca serriola locika kompasová  
Luzula campestris bika ladní   
Minuarctia setacea kuřička štětinkolistá C3 
Moehringia trinervia mateřka trojžilná  
Nardus stricta smilka tuhá  
Ornithogalum kochii snědek Kochův  
Pimpinella saxifraga  bedrník obecný   
Poa bulbosa lipnice cibulkatá  
Poa nemoralis  lipnice hajní   
Potentilla arenaria mochna písečná  
Reseda lutea rýt žlutý  
Ribes uva-crispa srstka angrešt  
Salvia pratensis šalvěj luční  
Securigera varia  čičorka pestrá  
Silene vulgaris silenka nadmutá   
Solanum nigrum lilek černý  
Spergula morisonii kolenec Morisonův C4 
Thymus pannonicus mateřídouška panonská C4 
Veronica dilleni rozrazil Dilleniův  C4 
Veronica hederifolia rozrazil břečťanolistý  
Vicia tenuifolia  vikev tenkolistá  
 
 
 
 
  


