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Vstupní údaje 
 

1.1. Přesné zadání 
Zpracování botanického inventarizačního průzkumu lokality Vranovice. 
 

1.2. Rozloha zkoumaného území a vyhlášeného ochranného pásma  
Výměra zkoumaného území  je cca 4,2 ha. Nejedná se o ZCHÚ, nemá tudíž vyhlášené OP. 
 

1.3. Zdroj použité nomenklatury 
Jména taxonů jsou uvedena podle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al., 2002), jména syntaxonů 
podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec et al., 1995). Míra ohrožení taxonů 
byla posuzována dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (Holub & 
Procházka 2000 
 

1.4. Metody 
Průzkum byl zpracován za použití standardních floristických metod se zřetelem na 
doporučení obsažená v Metodice inventarizačních průzkumů (Čech, Kočí et Prausová, 2005) 
a na zadání ve smlouvě. Území bylo vymezeno plochou lokality. Vzhledem k rozsahu a 
charakteru lokality nebylo území členěno do více celků. Na  ploše byl pořízen soupis druhů 
vyskytujících se rostlin. Do inventarizačního průzkumu nebyli zahrnuti zástupci nižších 
rostlin. Inventarizace probíhala v roce 2010 formou tří návštěv území v průběhu vegetační 
sezóny. 
 

1.5. Způsob preparace a místo uložení sběrů 
Přítomné druhy cévnatých rostlin byly přímo zapisovány v terénu, byla pořizována 
dokumentace formou digitální fotografie. 
 

1.6.Databáze jevů 
Nálezová data jsou vložena do excelové tabulky. 
 

1.7. Stručná charakteristika přírodních poměrů zkoumaného území 
Lokalita se nachází jihozápadně od obce Vranovce-Kelčice, na pomezí Drahanské vrchoviny 
a Hornomoravského úvalu, v nadmořské výšce 240 – 270 m. Jedná se o dvě oddělené plošky 
na svazích otevřeného údolí Kelčického potoka. První tvoří menší vyvýšenina se starým 
lomem u silnice Vranovice – Vincencov, asi 400 m od okraje Vranovic. Druhá plocha se 
nachází asi o 500 m dále na západ v okolí dolní přehrádky na Kelčickém potoce. Celé území 
spadá do mírně teplé klimatické oblasti MT11 a z hlediska biogeografického náleží do 
prostějovského bioregionu 1.11.   
 

1.7.1 Botanická a fytogeografická charakteristika lokality 
Jedná se o území se skalními výchozy a opuštěným sadem s původními ovocnými dřevinami 
a výskytem teplomilných trávníků s chráněnými a ohroženými druhy rostlin - ostřice nízké 
(Carex humilis), úložníku klasnatého (Pseudolysimachion spicatum), křivatce vstřícnolistého 
(Gagea transverzalis) a křivatce rolního (Gagea villosa), hvězdnice chlumní (Aster amellus). 
Mezi klíčové druhy lokality se pak řadí lněnka dollinerova (Thesium Dollinerii), koniklec 
velkokvětý (Pulsatilla grandis) a mochna malokvětá (Potentila micrantha). Území bylo 
dlouho neudržováno, nedocházelo k pravidelnému kosení bylinného patra a lokalita postupně 
zarůstala. V roce 2005 byla obnovena pravidelná péče o lokalitu, která je zajišťována 
Sdružením Sagittaria. Dle regionálně-fytogeografického členění (Skalický 1988) patří území 
do přechodové zóny mezi fytogeografickými podokresy 71c – Drahanské podhůří (f. odvod 
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Českomoravské mezofytikum) a 21a – Hanácká pahorkatina (f. obvod Panonské 
termofytikum). 

 

1.8. Vymezení jednotlivých částí území 

Lokalita byla vzhledem k jejímu uniformnímu charakteru a k malé rozloze inventarizována 
jako celek. 
 

Zjišt ěné taxony na území lokality Vranovice 

Viz. příloha 1. 
 
Tabulka  zaznamenaných ohrožených a chráněných druhů rostlin vyskytujících se na lokalitě  
 
Viz. příloha 2. 
 

Komentá ř ke zjišt ěným vzácným, ohroženým a jinak pozoruhodným 
taxon ům: 
 
Obecně: 
Celá lokalita patří k botanicky velmi hodnotným územím v rámci regionu. Jedná se o 
fragment cenné teplomilné vegetace v území, které je silně ovlivněno zemědělskou činností. 
Lokalita patří k druhově velmi bohatým územím s výskytem několika celorepublikově 
významných druhů rostlin. Historicky zde byl dokladován výskyt vstavače kukačky (Orchis 
morio). 
 
Bližší popis některých významných druhů nalezených na lokalitě v roce 2010: 
 
Thesium Dollinerii lněnka dolinerova 
Dle červeno černého seznamu (Holub J. & Procházka F. 2000) klasifikován jako C1, dle 
prováděcí vyhlášky 395/1992 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny je klasifikován 
jako §1. Velmi významný výskyt druhu. Na lokalitě se vyskytuje poměrně bohatá populace. 
Nejbližší další výskyt je znám až na lokalitě PP Vápenice, kde je známo jen několik rostlin. 
Zde se vyskytují desítky rostlin. 
 
Pulsatilla grandis  koniklec velkokvětý 
Dle červeno černého seznamu (Holub J. & Procházka F. 2000) klasifikován jako C2, dle 
prováděcí vyhlášky 395/1992 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny je klasifikován 
jako §2. Na Prostějovsku relativně „rozšířený“ druh na zachovalých suchých stráních. 
Nejbohatší výskyt v regionu je znám z lokality PP Vápenice – desítky tisíc kvetoucích 
jedinců. Zde výskyt stovek kvetoucích jedinců 
 
 
Potentila micrantha mochna malokvětá 
Dle červeno černého seznamu (Holub J. & Procházka F. 2000) klasifikován jako C2, dle 
prováděcí vyhlášky 395/1992 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny je klasifikován 
jako §1. Nadregionální význam výskytu. V rámci Moravy ojedinělý výskyt, druh udáván 
z Bílých Karpat. Na lokalitě se vyskytuje bohatá populace s desítkami jedinců. 
 
 
 



Botanický inventarizační průzkum lokality Vranovice 
 

Doporučení pro management  
 
V současné době na lokalitě probíhá management formou pravidelného sečení. Na lokalitě 
proběhla v minulých letech rozsáhlejší vyřezávka náletu. Doporučujeme pokračovat 
v započatém systému managementu s vynecháváním části kvalitních porostů neposečených a 
naopak u ruderálnějších plocha u okrajů se sečí 2x do roka. V ideálním případě každoročně 
nastavit individuální plán zásahů dle aktuálního stavu vegetace. 
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Výskyt invazních druhů rostlin na lokalit ě Vranovice 
 
Komentář: 
Na lokalitě bylo během inventarizačního průzkumu zaznamenáno celkem 30 invazních druhů 
rostlin. Ačkoliv se může zdát toto číslo velké, je nutné si uvědomit, že do botanického 
průzkumu byly zařazeny i okraje lokality. Žádný z uvedených druhů nepředstavuje při 
zachování současné péče pro lokalitu vážnější nebezpečí. 
 

Latinský název Český název ČČS 395/92 alien inv Vranovice 
Aesculus hippocastanum L. jírovec maďal     neo   * 
Arctium tomentosum Mill.  lopuch plstnatý     arch   * 
Armoracia rusticana G.,M. et Sch. křen selský     arch   * 
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl 
subsp. elatius ovsík vyvýšený pravý     neo inv * 
Astragalus glyciphyllos L. kozinec sladký     neo   * 
Ballota nigra subsp. nigra L. měrnice černá     arch inv * 
Bromus sterilis L. sveřep jalový     arch   * 
Capsela bursa-pastoris (L.)Med. kokoška pastuší tobolka     arch   * 
Carduus acanthoides L. bodlák obecný     arch   * 
Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč oset     arch inv * 
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní     arch   * 
Descurainia sophia (L.) Prantl úhorník mnohodílný     arch   * 
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší     arch   * 
Iris germanica L. kosatec německý     neo   * 
Lactuca serriola L. locika kompasová     arch   * 
Lamium album L. hluchavka bílá     arch   * 

Lathyrus tuberosus L. 
hrachor hlíznatý (hrachor 
ořeška)     arch   * 

Malus domestica Borkh. jabloň domácí     arch   * 
Myosotis arvensis (L.) Hill.  pomněnka rolní     arch   * 
Onobrychis viciifolia Scop. vičenec ligrus     neo   * 
Prunus armeniaca L. meruňka obecná     arch   * 
Prunus cerasus L. třešeň višeň     arch   * 
Prunus domestica L. slivoň švestka     arch   * 
Sambucus ebulus  L. bez chebdí     arch   * 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)  silenka širolistá bílá     arch   * 
Syringa vulgaris L.  šeřík obecný     neo inv * 
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heřmánkovec nevonný     arch inv * 
Tulipa x gesnerana L. tulipán zahradní     neo   * 
Veronica hederifolia L.  rozrazil břečťanolistý     arch inv * 
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray vikev chlupatá     arch   * 
       

Legenda       
       
alien : arch - archeofyt, neo - neofyt       
inv : inv - označení invazních druhů rostlin       
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Tabulka závěrů pro ochranu přírody 
 
 

Zhodnocení stavu  Předmět ochrany 
na úrovni lokality na úrovni státu 

Zhodnocení 
významu Návrh managementu 

Druhově bohaté xerotermní 
trávníky. 

příznivý nadregionální 
Lokalita hostí 
nadregionálně 
významné druhy rostlin 

Zachovat stávající, ten 
případně každoročně 
modifikovat dle aktuálního 
stavu vegetace.. 
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Závěr:  
 
 
Zájmová lokalita patří mezi botanicky velmi významná území, což potvrdil i provedený 
průzkum. Zkoumané území již dnes představuje druhově pestrou mozaiku xerotermních a 
subxerotermních významných rostlinných druhů. Výskyt mochny malokvěté či lněnky 
dollinerovy představuje jen „špičku ledovce“ v rámci celého biotopového významu lokality. 
Zkoumané území by bylo vhodné vyhlásit jako ZCHÚ v kategorii přírodní památka. 
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Příloha 1: Seznam druhů zaznamenaných na lokalitě Vranovice 

Latinský název Český název ČČS 395/92 alien inv Vranovice 

Acer campestre L. javor babyka         * 
Acer platanoides L. javor mléč         * 
Aesculus hippocastanum L. jírovec maďal     neo   * 
Agrimonia eupatoria L. řepík lékařský         * 
Achillea millefolium L. řebříček obecný         * 
Achillea pannonica Scheele řebříček panonský C3       * 
Alopecurus pratensis L. psárka luční         * 
Alyssum alyssoides (L.) L. tařice kališní         * 
Anthoxanthum odoratum L. tomka vonná         * 
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní         * 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. huseníček rolní         * 
Arctium tomentosum Mill.  lopuch plstnatý     arch   * 
Arenaria serphyllifolia agg. písečnice douškolistá         * 
Armoracia rusticana G.,M. et Sch. křen selský     arch   * 
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl 
subsp. elatius ovsík vyvýšený pravý     neo inv * 
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl         * 
Asperula cynanchica L. mařinka psí         * 
Aster amellus L. hvězdnice chlumní C3 §3     * 
Astragalus glyciphyllos L. kozinec sladký     neo   * 
Avenula pubescens (Huds.) Dum. ovsíř pýřitý         * 
Ballota nigra subsp. nigra L. měrnice černá     arch inv * 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. válečka prapořitá         * 
Briza media L. třeslice prostřední         * 
Bromus erectus Huds.  sveřep vzpřímený          * 
Bromus sterilis L. sveřep jalový     arch   * 
Campanula rapunculoides L. zvonek řepkovitý         * 
Capsela bursa-pastoris (L.)Med. kokoška pastuší tobolka     arch   * 
Carduus acanthoides L. bodlák obecný     arch   * 
Carex digitata L. ostřice prstnatá         * 
Carex praecox Schreber ostřice časná         * 
Carpinus betulus L. habr obecný         * 
Centaurea stoebe L. chrpa latnatá (chrpa porýnská)         * 
Cerastium arvense L. subsp. arvense rožec rolní pravý         * 
Cerastium glomeratum Thuill. rožec klubkatý         * 
Cerastium glutinosum Fries rožec lepkavý         * 
Cerastium holosteoides Fries subsp. 
triviale(Spenner) Möschl rožec obecný luční         * 
Cirsium arvense (L.) Scop. pcháč oset     arch inv * 
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní     arch   * 
Cornus sanguinea L.  svída krvavá         * 
Crataegus laevigata (Poir.) DC. hloh obecný         * 
Cytisus nigricans L. čilimník černající         * 
Dactylis glomerata L. srha laločnatá         * 
Daucus carota L. subsp. carota mrkev obecná pravá         * 
Descurainia sophia (L.) Prantl úhorník mnohodílný     arch   * 
Dianthus carthusianorum L. subsp. 
carhusianorum hvozdík kartouzek pravý         * 
Elytrigia repens (L.) Nevski pýr plazivý         * 
Erophila verna (L.) DC. osívka jarní         * 
Eryngium campestre L. máčka ladní         * 
Euonymus europaeus L. brslen evropský         * 
Euphorbia cyparissias L. pryšec chvojka         * 
Euphorbia esula L. pryšec obecný         * 
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Falcaria vulgaris Bernh. srpek obecný         * 
Festuca pratensis Huds. kostřava luční         * 
Festuca rubra L. kostřava červená         * 
Fragaria moschata (Duchesne) Weston jahodník truskavec         * 
Fragaria vesca L. jahodník obecný         * 
Fragaria viridis (Duchesne) Weston jahodník trávnice         * 
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý         * 
Galium albumMill.  svízel bílý         * 
Galium aparine L. svízel přítula         * 
Galium glaucum L. svízel sivý         * 
Galium molugo L. s.str. svízel povázka         * 
Galium verum L. s.str. svízel siřišťový         * 
Geranium pratense L. kakost luční         * 
Geranium robertianum L. kakost smrdutý         * 
Geum urbanum L. kuklík městský         * 
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný         * 
Hieracium laevigatum Willd.  jestřábník hladký         * 
Hieracium pilosella L. jestřábník chlupáček         * 
Holosteum umbellatum L. plevel okoličnatý         * 
Hylotelephium maximum (L.) Holub rozchodník velký         * 
Chaerophyllum hirsutum L. krabilice chlupatá         * 
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.)Rothm. čilimník řezenský C4a       * 
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší     arch   * 
Iris germanica L. kosatec německý     neo   * 
Lactuca serriola L. locika kompasová     arch   * 
Lamium album L. hluchavka bílá     arch   * 
Lathyrus pratensis L. hrachor luční         * 

Lathyrus tuberosus L. 
hrachor hlíznatý (hrachor 
ořeška)     arch   * 

Leucanthemum vulgare Lamk. subsp. vulgare kopretina bílá pravá         * 
Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný         * 
Lilium hybridum lilie zahradní         * 
Linum catharticum L. len počistivý         * 
Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý         * 
Luzula campestris (L.) DC.s.str. bika ladní         * 
Lysimachia nummularia L. vrbina penízková         * 
Malus domestica Borkh. jabloň domácí     arch   * 
Medicago falcata L. tolice srpovitá         * 
Myosotis arvensis (L.) Hill.  pomněnka rolní     arch   * 
Myosotis ramosissima Schult. pomněnka chlumní         * 
Onobrychis viciifolia Scop. vičenec ligrus     neo   * 
Padus padus L. střemcha obecná         * 
Pimpinella major (L.) Huds. bedrník větší         * 
Pimpinella saxifraga L. bedrník obecný         * 
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý         * 
Plantago media L. jitrocel prostřední         * 
Poa  annua L. lipnice pravá         * 
Poa pratensis L. lipnice luční         * 
Polygala comosa Schkuhr. vítod chocholatý         * 
Potentilla arenaria Borkh. mochna písečná C4a       * 
Potentilla argentea L. mochna stříbrná         * 

Potentilla micrantha DC. mochna malokvětá C2 
§1, 
ČK     * 

Potentilla tabernaemontani Aschers. mochna jarní         * 
Prunella vulgaris L. černohlávek obecný         * 
Prunus armeniaca L. meruňka obecná     arch   * 
Prunus avium (L.) L. třešeň ptačí         * 
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Prunus cerasus L. třešeň višeň     arch   * 
Prunus domestica L. slivoň švestka     arch   * 
Prunus fruticosa Pallas třešeň křovitá C2       * 
Prunus x fruticosa  třešeň křovitá         * 
Pseudolysimachion spicatum (L.) Opiz subsp. 
spicatum rozrazil klasnatý pravý         * 
Pulsatilla grandis L. koniklec velkokvětý C2 §2     * 
Pyrus pyraster (L.)Burgsdorf hrušeň polnička C4a       * 
Quercus petraea (Matuschka) Liebl. dub zimní         * 
Ranunculus polyanthemos L. pryskyřník mnohokvětý         * 
Rhamnus cathartica L. řešetlák počistivý         * 
Rosa canina L. růže šípková         * 
Rubus caesius L. ostružiník ježiník         * 
Rubus fruticosus agg.. ostružiník         * 
Rumex acetosa L. šťovík kyselý         * 
Salvia pratensis L. šalvěj luční         * 
Sambucus ebulus  L. bez chebdí     arch   * 
Sambucus nigra L. bez černý         * 
Sanguisorba minor Scop. krvavec menší         * 
Securigera varia (L.) Lassen čičorka pestrá         * 
Sedum acre L. rozchodník ostrý         * 
Sedum album L. rozchodník bílý         * 
Sedum sexangulare L. rozchodník šestiřadý         * 
Seseli annuum L. sesel roční C3       * 
Seseli osseum Crantz sesel sivý C4a       * 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)  silenka širolistá bílá     arch   * 
Silene vulgaris (Moench) Garcke silenka nadmutá         * 
Syringa vulgaris L.  šeřík obecný     neo inv * 
Taraxacum sec. ruderalia Kirschner, H. Ollgaard 
et Štěpánek pampeliška         * 
Teucrium chamaedrys L. ožanka kalamandra         * 
Thesium dollineri Murb. lněnka Dollinerova C1 §1     * 
Thlaspi perfoliatum  L. penízek prorostlý         * 
Thymus pannonicus All.  mateřídouška panonská C4a       * 
Thymus pulegioides L. mateřídouška vejčitá         * 
Tragopogon orientalis L. kozí brada východní         * 
Trifolium medium L. jetel prostřední         * 
Trifolium pratense L. jetel luční         * 
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. heřmánkovec nevonný     arch inv * 
Trisetum flavescens (L.) P. B. trojštět žlutavý         * 
Tulipa x gesnerana L. tulipán zahradní     neo   * 
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá         * 
Verbascum thapsus L. divizna malokvětá         * 
Veronica hederifolia L.  rozrazil břečťanolistý     arch inv * 
Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek         * 
Veronica prostrata L. rozrazil rozprostřený C3       * 
Veronica vindobonensis (M. Fischer) M. Fischer rozrazil vídeňský         * 
Vicia cracca L. vikev ptačí         * 
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray vikev chlupatá     arch   * 
Vicia sepium L. vikev plotní         * 
Viola hirta L. violka srstnatá         * 
Viola reichenbachiana Bor. violka lesní         * 
       

Legenda       
       
ČČS - Procházka 2001- míra ohrožení taxonů dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky 
C1 - kriticky ohrožený druh       
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C2 - silně ohrožený druh       
C3 - ohrožený druh       
C4a - druh zasluhující pozornost       
       
395/92 -Vyhláška 395/92 - míra ohrožení taxonů dle klasifikace této vyhlášky     
§1 - kriticky ohrožený druh       
§2 - silně ohrožený druh       
§3 - ohrožený druh       
       
alien : arch - archeofyt, neo - neofyt       
inv : inv - označení invazních druhů rostlin       
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Příloha 2: Tabulka  zaznamenaných ohrožených a chráněných druhů rostlin vyskytujících se 

na lokalitě 

 

Latinský název Český název ČČS 395/92 alien inv Vranovice 

Achillea pannonica Scheele řebříček panonský C3       * 
Aster amellus L. hvězdnice chlumní C3 §3     * 
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.)Rothm. čilimník řezenský C4a       * 
Potentilla arenaria Borkh. mochna písečná C4a       * 

Potentilla micrantha DC. mochna malokvětá C2 
§1, 
ČK     * 

Prunus fruticosa Pallas třešeň křovitá C2       * 
Pulsatilla grandis L. koniklec velkokvětý C2 §2     * 
Pyrus pyraster (L.)Burgsdorf hrušeň polnička C4a       * 
Seseli annuum L. sesel roční C3       * 
Seseli osseum Crantz sesel sivý C4a       * 
Thesium dollineri Murb. lněnka Dollinerova C1 §1     * 
Thymus pannonicus All.  mateřídouška panonská C4a       * 
Veronica prostrata L. rozrazil rozprostřený C3       * 
       

Legenda       
       
ČČS - Procházka 2001- míra ohrožení taxonů dle Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky 
C1 - kriticky ohrožený druh       
C2 - silně ohrožený druh       
C3 - ohrožený druh       
C4a - druh zasluhující pozornost       
       
395/92 -Vyhláška 395/92 - míra ohrožení taxonů dle klasifikace této vyhlášky     
§1 - kriticky ohrožený druh       
§2 - silně ohrožený druh       
§3 - ohrožený druh       
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Příloha 3:  
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Příloha 4: Fotopříloha 
 

 
Foto 1.: Pohled na stráňku s lněnkou dolinerovou 
 
 

 

Foto 2.: Mochna malokvětá 
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Foto 3.: Pohled na zbytek starého meruňkového sadu 
 

 
Foto 4.: Stráňka s odkvetlým koniklecem velkokvětým 


