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Věroslav š i meče k: 

Příspěvek ke květeně dolního Posázaví. 
Na podnět p. prof. J. Do stá 1 a jsem se pokusil v letech 1!)40- 1950 

prozkoumat oblast dolního Posázaví po stránce sociologické i floristické. Pro
tože však tato disertační práce ani výtah z ní nebyly dos id publikovány 
.a od floristického výzkumu z doby Č e 1 a k o v s k é ho (1, 2) a B, o h 1 e n y 
(3, 4) uplynulo již hodně času, takže rozšífoní jednotlivých druhů se změnilo 
a souborná práce o této oblasti uveř·ejněna nebyla (kromě několika menších 
příspěvků, na př. 7- 10), uveřejňuji dodatečně výtah z floristické části t 'to 
práce. Pořadí rostlin je podle Květeny ČSR (5). 

Uvádím vesměs rostliny teplomilné, které náležejí teplé pannonské oblasti 
(kotlina pražská, středočeská) , sahající ze středních Čech údolím' lta y k jihu 
a odbočující na východ údolím Sázavy až téměř· k řece Blanici. Západní část 
této oblasti bývá označována jako dolní Posázaví (př'ibližně Davle-Čerčany). 
Protože však současně probíhal výzkum sázavského přítoku Blanice, rozšířil 
jsem oblast výzkumu až k ústí Blanice do Sázavy. 

Základem pro výběr rostlin byla pHručka pro rostlinné mapování v NDR 
(ll), která je vhodná i pro území naší republiky. Její seznam byl rozšířen 
o zmíněné rostliny teplomilné, dále na př. o rostliny horské, splavené až do této 
oblasti a o některé další významnější rostliny. 

Pro přehled uvádím nejčastější lokality (viz orientační mapku) a současně 
i jejich nadmořské výšky v rozmezí, ve kterém se vyskytuje většina rostlin, 
z těchto míst uváděných. 

24 Ti 

· Orientační mapka dolniho Posázaví 
I. Okrouhelský revír sev. od Pikovic: 300- 320 m n. m. 
2. Zahořanské údolí v Okrouhelském revíru: 240 m n. m. 
3. Hornopožárenský revír sev. od Kamenného Přívozu: 360- 380 m n. m„ sev. od Prosečnice: 

380-485 m n. m. 
4. Hradečnice sev. od Zbořeného Kostelce : 300- 390 m n. m. 
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5. Čapík jižně od Stříbrné Skalice: 300-360 m n. m. 
6. Davidka severozáp. od S.ázavy města (vých. od Stříbrné Skalice): 360- 420 m:n. m. 
7. Jestřáb vých. od Sázavy města: 300- 320 m n. m. 
8. Sekanka u ústí Sázavy: 230- 260 m n. m. 
9. Medník: 360- 410 m n. m. 

1 O. V Koláči záp. od Lešan (již. od Kamenného Přívozu): 295--330 m n. m. 
ll. Větrov jihozáp. od Nespek: 350- 370 m n. m. 
12. Zádušní les záp. od Dubska (severových. od Čerčan): 300- 380 m n. m. 
13. Vrážský vrch již. od Chocerad: 400-470 m n. m. 
14. Spálený vrch vých. od Dojetřic (záp. od Sázavy města): 400- 460 m n. m. 
15. Maní hora jihozáp. od Ledečka: 400- 470 m n. m. 
16. Šrámota vých. od Vestce: 390- 460 m n. m. 
17. Ďábel sev. od Petrova: 360- 390 m n. m. 
18. Lutov záp. od Poříčí: 300-340 m n. m. 
19. V zahrádkách záp. od Luk pod Medníkem: 380-400 m n. m. 
20. Komorní Hrádek jihozáp. od Chocerad: 300-330 m n. m. 
21. Radličník sev. od Drahňovic: 380- 430 m n. m. 
22. Sázava u ústí do Vltavy: 195 m n. m. 
23. Blanice u ústí do Sázavy: 304 m n. m. 
24. Zahořanský potok: 220- 240 m n. m. 
25. Čakovický potok: 280-290 m n. m. 
26. Mnichovka: 284-300 m n. m. 
27. Vlkančický potok: 290-315 m n. m. 
28. Vodslivský potok: 300- 450 m n. m. 
29. Křešický potok: 340- 360 m n. m. 

Lycopodium clavatum L.: sušší smrčina V jestřábu vých. od města Sázavy. 
Equisetum silvaticum L.: sestupuje údolím Sázavy k Blanici a Vodslivskému potoku. 
Phegopteris polypodioides F é é: vlhká smrčina Okrouhelský revír nad Zahořanským potokem, 

severně od Pikovic. 
Asplenium septentrionale H o ff m.: nevápencové skály u Pikovic, Luk pod Medníkem, Petrova, 

Borové, Ledečka, Sázavy m., Stříbrné Skalice, č. Šternberka, na Medníku. 
Asplenium germanicum W e i s s.: silikátové skály mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem. 
Asplenium ruta-muraria L.: vápencové skály u Pikovic, Borové, Samopše, Zbořeného Kostelce. 
Abies alba M i 11.: pěkné staré exempláře na Maní hoře u Ledečka, Vrážském kopci u Chocerad, 

v Okrouhelském revíru. 
Juniperus communis L. subsp. eucommunis ·Br i q.: skalnaté svahy u Sázavy města, Jílového, 

v Okrouhelském revíru, vápencová skála u Borové, ojediněle i v borech a dubinách. 
Actaea spicata L.: sestupuje údolím Sázavy až téměř k ústí, les Šrámota u Vestce, Okrouhelský 

revír, sev. od Prosečnice. 
Consolida segetum Gray subsp. arvensis S o 6: v dolní části asi po Lešany; polní plevel u Lešan 

a Samopše. 
Myosurus minimus L.: pole u tratě a u silnice Týnec - Zbořený Kostelec. 
Ranunculus arvensis L.: jako polní plevel v okolí Davle, Pikovic, Zbořeného Kostelce a Same-

chova. 
Ranunculus lanuginosus L.: vlhká smrčina v Okrouhelském revíru, nad Zahořanským potokem. 
Adonis aestivalis L.: polní plevel u Davle, Luk pod Medníkem, Týnce nad Sázavou. 
Papaver dubium subsp. turbinatum (DC.) Do st.: plevel, řídce u Davle, Jílového a Zbořeného 

Kostelce. 
Papaver argemone L.: polní plevel, u cest, na mezích a potahových cestách, řídce v okolí Davle, 

Petrova a Samopše. 
Lepidium campestre R. B r.: skály u Sázavy města. 
Lepidium densiflorum S c h r a d.: potahová cesta u Davle. 
Thlaspi alpestre L. subsp. silvestre (Jor d.) G i 11. et Mag ne: skála v okolí Borové a Ledečka. 
Thlaspi perfoliatum L.: vápencová skála u Stříbrné Skalice. 
Alyssum saxatile L. subsp. arduinii H a y.: skála Sekanka u ústí Sázavy, Davidka u Sázavy 

města, silikátové skály mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem, u Stříbrné Skalice. 
Alyssum montanum L. subsp. eumontanum (Baum g.) T h e 11.: skály mezi Pikovicemi 

a Lukarni pod Medníkem. 
Alyssum calycinum L.: na výslunných skalách vých. od Davle, u Přívlak,„ Čapík u Stříbrné 

Skalice, vzácně a ojediněle jako plevel u Petrovic a Sázavy města. -
Berteroa incana D c.; na výslunných místech u cest, na návsích, potahových cestách a úhorech 

u Davle, Pikovic, Petrova, Hradištka. 
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Dentaria bulbifera L.: bukové lesy na Medníku, v Hornopožárenském revíru, na Spáleném vrchu 
u Dojetřic. 

Cardamine amara L.: luční bažina u Lešan, břeh Sázavy u Sázavy města, vlhké břehy Křešic
kého, Vodslivského, Čakovického potoka, u ústí Blanice, Mnichovska u Senohrab, na. 
Medníku a u Luk pod Medníkem. 

Cardaminopsis arenosa H a y e k.: v celé oblasti hlavně na skalách, méně v lesích, tak u Pikovic. 
Dorové, Ledečka, Stříbrné Skalice, Přívlak, Samechova, Sázavy města, Prosečnice, č. 
Šternberka. 

Arabis alpina L.: zplanělý na skále na levém břehu Sázavy proti Lukárn pod Medníkem a násep 
tratě mezi Hradištěm a Zlenicemi sev. od Čerčan. 

Turitis glabra L.: roste u cest, v lesích, hlavně ale na skalách na Medníku, u Samechova, Mrače, 
Stříbrné Skalice a Sázavy města. 

Erysimum hieraciifolium J u s 1.: z dolního Povltaví; skály u ústí Sázavy. 
Camelina microcarpa A n d r.: plevel, u cest a na stráť'ikách asi po Samopše, roztroušeně . 
Reseda lutea L.: ruderální a plevelová rostlina u Davle, Petrova, Prosečnice, Týnce nad Sáz .• 

Čerčan. 
Reseda luteola L.: vzácně u Pikovic a Lešan na kamenitých úhorech. 
Helianthemum nummularium Mi 11. subsp. ovatum S c h. T h.: na výslunných kamenitých 

úhorech a stráňkách u Lešan, Mrače, Čerčan, Kamenného Pi"ívozu. 
Viola mirabilis L.: v lesích u Poříčí nad Sáz„ Ledečka, Sázavy, Dojetřic, skály u Č. Šternberka. 
Viola canina L. subsp. eucanina Br. - B 1.: v křovinách u cest a na okrajích lesů v okolí Luk pod 

Medníkem, Čakovic, Stříbrné Skalice, Vráže a Drahtl.ovic. 
Viola hirta L. : suché světlé lesy u Nespek, Ledečka, Lutov u PoHčí nad Sáz., Davidka u Sázavy 

města, Okrouhelský revír. 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados Obor n y: na mezích a u cest na strái\kách v dolní 

části asi po Zbořený Kostelec. 
Stellaria holostea L.: listnaté lesy na Medníku, sev. od Pikovic, již. od Samopše, bfohy Mni -. 

chovky. 
Scleranthus annuus L. subsp. eu-annutts T h e l l.: plevel v obilí, výslunná a skalnatá místa. 

v okolí Větrova, Poddubí, Chocerad, Zbořeného Kostelce, Týnce . 

Viscaria vulgaris Bern h.: v lesích, hlavně listnatých, sev. a již. od Ledečka, již. od Stříbrné 
Skalice, vých. od Sázavy města, sev. od Pikovic, na Medníku, Zahořanské údolí, V za
hrádkách severozáp. od Luk pod Medníkem, Ďábel u Petrova, skály u Luk, Hradištka, 
Samopše, I váně, Přívlak. 

Gypsophila muralis L.: suché okraje cest podél Sázavy u Krhanic, Poříčí, Chocerad, Ledečka. 
většinou ojediněle, na písčině na břehu řeky sev. od Č. Šternberka ve velkém množství. 

Tunica prolifera S cop. subsp. euprolifera A s c h. G r.: na výslunných skalách u Stříbrné 
Skalice (Čapík), úhor u Hradištka, skály v okolí Přívlak. 

Amaranthus retroflexus L.: náves v Ledečku, Čerčanech, Davli. 
Chenopodium rubrum L.: bývalý rybník u Filipova mlýna již od Č. Šternberka. 
Chenopodium bonus-henricus L.: na návsích, hlavně u zdí, v celé oblasti. 
Atriplex nitens S c h k u hr.: násep trati u Ledečka, v Lukách pod Medníkem, břeh pQtoka 

u Žampachu. 
Atriplex rosea L.: v Ledečku u trati před nádražím a na návsi u řeky. 
Atriplex oblongifolia L.: náves v Sarnopši, potahová cesta před Pikovicemi, hojná v Čerčanech. 
Rumex maritimus L.: bývalý rybník u Filipova mlýna již. od Č. Šternberka. 
Urtica urens L.: ruderální druh, nejčastější na návsích a u zdí, v celé oblasti Davle-Č. Šternberk. 
Sedum rupestre L.: v dolní části asi po Zbořený Kostelec; skála v okolí Pikovic, V zahrádkách 

severozáp. od Luk pod Medníkem, Kamenného PHvozu, Prosečnice, Týnce, Zbořeného 
Kostelce, Hradištka, na Medníku, výše méně hojný: u Drahňovic, Sázavy města, Dubska 
a Nespek. 

Sedum album L.: hlavně na skalách (iniciální stadia), též na náspech; Luka pod Medníkem, 
Pikovice, Přívlaky, Davidka u Stříbrné Skalice, Samopše, Zbořený Kostelec, Sázava město, 
Ledečko, Sekanka u ústí, Medník, č. Šternberk. - Forma bělokvětá i růžovokvětá rostou 
společně v celé oblasti v poměru asi 2 : I. 

Sedum sexangulare L. subsp. boloniense F e n z 1.: na skalách a na ssuti u Petrova (Ďábel), 
Samopše, nad Čakovickým potokem, v okolí Č. Šternberka. 

Sempervivum soboliferum S i m s.: vzácně na skalách u Zbořeného Kostelce. 
Ribes alpinum L.: světlé lesy a keřnaté stráně na Medníku a u Luk pod Medníkem. 
Aruncus vulgaris R o f in.: sestupuje od horských potoků podél Vltavy a Sázavy až k ústí; 

Sekanka u ústí, Okrouhelský revír, smrčiny (podél potoků nejčastější) vých. od Čerčan, 
u Vodslivského potoka. 
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Filipendula hexapetala G i 1 i b.: na suchých výslunných místech, hlavně na vápenné půdě; 
pastviny u Podlešan, keřnaté stráně u Č. Šternberka, Kamenného Přívozu, Netvořic, 
Přestavlk, PeceraCl, Ledečka, Sázavy města, Samechova, Žampachu, nad Blanicí a Vlkan
čickým potokem. 

Rubus siiberectus Ander s.: vyhýbá se váp. půdě; v lesním podrostu a hojně na okraji lesů 
v Okrouhelském revíru. 

Rubus tomentos1ts B o r k h.: kamenité stráně a skály mezi Pikovicemi a Lukami, u Petrova 
a V zahrádkách severozáp. od Luk. 

Rubus discolor W. Ne e s.: dubina V zahrádkách severozáp. od Luk. 
Potentilla canescens B e s s.: hojná na výslunných místech v okolí Drahňovic severozáp. od 

Č. Šternberka, ojediněle na Medníku. 
Potentilla recta L.: skalnatá místa v okolí Pikovic a Luk. 
Agrimonia eupatoria L. subsp. ojficinalis Gam s: pastviny u Podlešan a Lešan, kamenité 

výslunné stráně u Zbořeného Kostelce. 
Sanguisorba minor S cop. subsp. dictyocarpa Gam s: výslunná skalnatá místa v okolí Luk, 

Pikovic, Samopše, Př'ívlak, Ledečka, Sázavy města, Zbořeného Kostelce, Obory. 
Aphanes arvensis L.: hojnější na úhorech a okrajích polí u Lešan, Krhanic a Týnce, jinde oje

diněle . 
.Rosa tomentosa S m.: výslunné stráňky u Svárova, Čerčan a Č. Šternberka. 
Cotoneaster integerrima Med i k: výslunné skály Sekanky u ústí, mezi Petrovem a Pikovicemi 

a V zahrádkách severozáp. od Luk. 
Piru.s communis L. subsp. piraster He g i: výslunná skalnatá místa na Medníku, nad Posá

zavskou stezkou a V zahrádkách severozáp. od Luk pod Medníkem. 
Sorbus torrninalis L.: keřnaté stráně mezi Pikovicemi a Lukami pod Medníkem, dubina V za

hrádkách a nad Čakovickým potokem. 
Sorbus aria (L.) Cr.: výslunná váp. stráú V zahrádkách, mezi Pikovicemi a Lukami pod Med

níkem, Medník a Malý Medník. 
M alus silvestris M i 11. subsp. acerba M a n s f.: Carpinetum na Medníku . 
.Sarothammus scopariu8 W i m m. et K o c h.: na keřnatých stráních, skaliich a v borech jižně 

od Mrače, v okolí Čerčan, Samopše a Ledečka. 
Cytisus nigricans L.: na suchých stráňkách a skalách v okolí Luk, Pikovic, Ledečka, Č. Štern~ 

berka, Přívlak, Krhanic, Sázavy města, Drahňovic, Dojetř-ic, vzácněji v podrostu listnatých 
lesú u Dubska, v Zahořanském údolí, v dubině V zahrádkách, aj. 

M edicago m1:nima G r u f b.: úhor u Ledečka, N espek a keřnaté stráně u Zbořeného Kostelce . 
Trifoliurn carnpestre S c h r e b.: na stráňkách a úhorech u Lešan, Mrače, Čerčan, Ledečka, 

keřnaté stráně u Zbořeného Kostelce a na Malém Medníku. 
Trifolium strepens Cr.: velmi hojný v dubině V zahrádkách. 
Trifoliurn rnontanv.m L.: dosti hojný v boru již. od Zbořeného Kostelce. 
Vicia dinnetorum L.: houštiny na Medníku, Sekanka u ústí, ústí Blanice, dubina V zahrádkách. 
Vicia silvatica L.: vlhká bučina na Medníku, na Maní hofo u Ledečka, les mezi Samechovem 

a Vestcem a u Chocerad. 
Vicia. lathyroides L.: teplomilný prvek na pastvinách, úhorech, v celé oblasti roztroušeně. 
Vicia 8epium L.: na rúzných stanovištích kromě lesú, v okolí Čakovic, Týnce, Chocerad, Ledečka, 

Mrače, Samechova, Zbořeného Kostelce, Čerčan, na Medníku, v Zahořanském údolí, 
Okrouhelském revíru. 

Vicia tetrasperrna S c hr e b.: teplomilný element na suchých stráňkách a úhorech v okolí 
Čerčan, Nespek, Hradištka, Kamenného PHvozu, Samopše, Lešan, Chocerad, Dubska, 
Ledečka, dubina V zahrádkách a na Medníku. 

Lathyrus 8ilvestris L. subsp. platyphyllus (Ret z.) Do stá 1: světlé lesy vých. od Stříbrné 
Skalice, sev. a již. od Ledečka, mezi Samechovem a Vestcem, skály již. od č. Šternberka 
a u Vodslivského potoka. 

Lathyrus vernus B e r n h.: humosní les na Medníku, Maní hoře u Ledečka, Šrámota vých. od 
Vestce, Iváň uč. Šternberka. 

Lathyrus niger Bern h.: světlá bučina na Medníku, sev. od Prosečnice, dubina V zahrádkách 
a Carpinetum sev. od Luk. 

Carpinus betulus L.: tvoří Carpineta, podrost dubin a ború; v celé oblasti, v dolní části však 
hojnější. 

Corylus avellana L.: teplomilná křovina, iniciální stadia, keřnaté stráně, na skalách, ssutích, 
podrost v Carpinetu, dubinách, zřídka v ostatních lesích; v celé oblasti. 

·Quercus robur L. em. S i m k.: dubiny V zahrádkách u Luk, Hradečnice u Zbořeného Kostelce, 
sev. od Ledečka, Komorní Hrádek u Čerčan, již. od Mrače, na Medníku, mezi Pikovicemi 
a Petrovem, v Zahořanském údolí, Zádušní les u Dubska, Lutov u Poříčí, sev. od Proseč
nice, u Hvězdonic; jako příměs i v ostatních porostech. 
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<Juercus petraea L i e b 1.: dubina nad Mnichovkou u Senohrab, u Stříbrné Skalice, na Medníku, 
sev. od Luk, u Nespek, V zahrádkách, Šrámota u Vestce, Okrouhelský revír, mezi Le
dečkem a Talmberkem, často společně s pfodcházejícím. Také jako příměs v ostatních 
porostech. 

<Juercus rosacea Bech s. = Q. petraea X Q. robur: řídce; Sekanka u ústí, Medník, dubinn. 
V zahrádkách. 

Salix fragilis L.: břeh Vodslivského, Čakovického a Kfošického potoka, oj ediněle bfohy Sázavy. 
Salix repens L. subsp. eurepens Se e m.: břeh Svárovského rybníka již. od Nespek. 
Salix purpurea L.: rybník u Podlešan. 
Geranium sanquineum L.: výslunné stráně a skály vých. od Davle, Čapík u StHbrné Skal.i co, 

Zbořený Kostelec, nad Mnichovkou, okolí. Č. Šternberka, Pfostavlk, I váně , Samechova, 
louka podél Čakovického potoka, dubina V zahrádkách. 

Geranium pyrenaicum L.: zdivočelý na bfohu Sázavy u Přívlak . 
M ercurialis annua L.: jako plevel v poli u Větrova, Týnce nad S. a Čerčan. 
J11ercurialis perennis L.: v humosních bučinách na Spáleném vrchu u Dojetl-ic, na Maní l1ofo 

u Ledečka, na Medníku a na Malém Medníku. 
Enphorbia exigua L.: plevel v poli sev. od Větrova a severových. od Týnce nad Sázavou. 
Euonymus europaea L.: hojnější v dolní části, dále ř í dce; v humosních lesích ,Jostl'ábu u Sázavy 

města, v okolí Luk pod Medníkem, u Ledečka, Iváně, na Medníku, nad Posázavskou 
stezkou. 

lm patiens parviflora D c.: doprovází lidskou činnost v lesích (smrčiny), i na jiných stanovi8tích; 
roztroušeně u Pikovic, Samechova, Sázavy m oRta, StHbrné Sls:alice, PoHčí, na Medníku 
a jinde. 

A cer pseudoplatanus L.: ssuťový les na Spnleném vrchu u Dojetř'ic, Komorni Hrádek, Šnímota 
u Vestce, již. od Chocerad, Okrouhelský revíť vých. od ,Jílového, Malý Modnik, v zahrád
kách, alej podél cesty Komorní Hrádek-Bělčice, v Zádušnírn lese sev. od Dubska, u Mrače . 

A cer platanoides L.: pozorován jen v obcích ve stromofndích a na návsích. 
Acer campestre L. subsp. hebecarpum D c.: výslunné stráně a skály na Medníku a sov. a vých. 

od Pilrnvic. 
Rhamnus cathartica L.: na výslunných kamenitých a kfovinatých stráních na Medníku. 
'l'ilia cordata Mi 11.: jako součást listnatých lesů a keřnatých strání nad Blanicí, Mnichovkou 

(Senohraby), sev. od Pikovic a Luk pod Medníkem, vysazována i do stromohidí, na př. 
Komorní Hrádek-Bělčice, v Okrouhelském revíru aj. 

T ilia platyphyllos S c o p. subsp. eu,platyphyllos C. K. S c h n.: pHmčs stinných losú nad Bla
nici, na Maní hofo u Ledečka, na Medníku, vysazována ve stromořadích, na pf. Zádušní 
les u Dubska. 

Malva alcea L.: na keřnatých výslunných stráních a na potahových cestách zcela ojedinólo asi 
po Sázavu město. 

Hypericum lntmifiu;um L.: pastviny u Lešan a Podlešan, břeh rybníka u Lešan, prosvětlený los 
Radličníku mezi Drahúovicemi a Bělokozlami. 

Hypericum montanum L.: humosní světlé lesy, hlavně listnaté; Lutov u PoHčí, Borová u Le
dečka, Medník, Malý Medník, nad Posázavskou stezkou, Maní hora u Ledečka, V zahrád
kách, Jestřáb u Sázavy města, podél Vodslivského potoka, vých. od lváně, u Hvězdonic, 
Pikovic, mezi Samechovem a Stříbrnou Skalicí, již. od Dubslrn, v okolí Luk pod Medníkem, 
Krhanic. 

(Jenothera biennis L.: hojnější u Nového Dvora, Samopše, Sázavy mósta, roztroušeně i jinde u cest, 
na březích Sázavy a na potahových cestách. 

Circaea lutetiana L.: bučina na Spáleném vrchu u Dojetř'ic, ve velkém množství. 
Sanicula europaea L.: humosní les mezi Dubským hradem a Poddubírn. 
Eryngium campestre L.: hojná u Davle, Petrova, Pikovic, Jílového, Prosečnice, Pyšel, Zbořeného 

Kostelce, výše jenom ojediněle; na výslunných rnistech u cest, n a mezích a stráúkách. 
Bupleurum falcatum L. subsp. eufalcatum '" o l f.: na výslunných skalách u Pří vlak, vých. od 

D avle, sev. od Pikovic, v okolí Luk, Samopše, Medník, Malý Medník, nad Posázavskou 
stezkou. 

Palcaria vulgaris B e r n h.: skály vých. od Davle, u Luk, Pikovic, Prosečnice, Týnce, Pyšel, 
Senohrab, dosti hojně, jinak v celém území porůznu, často hromadně napadena rzí. 

li'eseli osseum Cr. subsp. devenyense T h e l l.: výslunné skály nad Posázavskou stezkou, na 
Medníku, v okolí Pikovic a Luk nad řekou, Čapík u Stříbrné Skalice, pak až nad tunelem 
u Ledečka, výše nepozorován. 

Peucedanum oreoselinum M o e n c h.: na výslunných místech, úhor u Ledečka, u Borové, 
bor již. od Čerčan. 

Peucedanum cervaria L e p e y r.: keřnaté stráně V zahrádkách, skalnaté svahy nad Sázavou 
proti Medníku. 
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Torilis arvensis L in k. subsp. divaricata T h e 11.: kamenitá stráň nad Sázavou vých. od 
Davle. 

Chaerophyllum aromaticum L.: - roztroušeně po pobřeží Sázavy v okolí Sázavy města. 
Chaerophyllum hirsutum L.: křovinné porosty na březích Čakovického (v lese ), Vodslivského 

a Křešického potoka. 
Cornus mas L.: lesostepní stráně na Medníku a na Maní hoře jihozáp. od Ledečka. 
Primula veris L.: roztroušeně v lesích a u cest nad Blanicí, v okolí Chocerad, u Vodslivského 

potoka. 
Anagalis arvensis L. subsp. phoenicea S c h. Ke 11.: plevel v obilí u Větrova, Týnce, Lešan. 
Ligustrum vulgare L.: výslunné stráně a Carpineta v oblasti Pikovice-Luka, Medník, Malý 

Medník, dubina V zahrádkách. 
Cynanchum vincetoxicum (L.) P e r s.: teplomilný prvek, rostoucí hlavně na výslunných skalách 

až po Č. Šternberk; Jestřáb u Sázavy města, V zahrádkách, Medník a Malý Medník, Se
kanka u ústí, okolí Jílového, skály nad řekou u Luk, Pikovic, Samechova, Přívlak, Stříbrné 
Skalice, Ledečka, Č. Šternberka, nad Čakovickým potokem. 

Cynoglossum officinale L.: výslunné kamenité úhory u Obory a Chocerad. 
Lithospermum arvense L.: vesměs jako plevel v polích, hojnější v dolní části; sev. od Pikovic~ 

Jílové, Větrov, Týnec, Zbořený Kostelec, výše u Sázavy města. 
Lycopsis arvensis L. subsp. occidentalis K u s ne z.: na suchých výslunných stráňkách a v obilí 

jako plevel v okolí Nového Dvora, Samopše a Krhanic. 
Pulmonaria officinalis L. (obě subsp.): humosní lesy (hlavně listnaté) na Medníku a Malém Med

níku, Maní hoře u Ledečka, Šrámota u Vestce, Zahořanské údolí, lesy v okolí Hradištka, 
a Ledečka. 

Verbena officinalis L.: v celé oblasti až po Č. Šternberk roztroušeně, u cest, na návsích často 
hromadně, na př. v Hradištku. 

M el'ittis melissophyllum L.: pouze Carpinetum na Medníku. 
Galeopsis pubescens B e s s.: na různých stanovištích v celé oblasti obecná. 
Galeopsis speciosa M i 11.: v listnatých lesích na Medníku, u I váně, mezi Samechovem a Vestcem, 

vých. od Davle, u Žampachu, na březích (křovinné porosty) Vodslivského, Čakovického 
a Křešického potoka. 

Lamútm amplexicaule L.: plevel v obilí mezi Týncem a Zbořeným Kostelcem a v okolí Krhanic. 
Stachys recta L. subsp. eurecta M al y : na výslunných skalách a ssutích v okolí Pikovic, Přívlak , 

Samopše, v Zahořanském údolí, Sekanka u ústí, Čapík 1iž. od Stříbrné Skalice. 
Stachy s annua L.: plevel v bramborovém poli u cesty sev. od Týnce nad Sázavou, sev. od Větrova. 
Salvia pratensis L. subsp. vulgaris (R c h b.) Br i q.: roztroušeně na úhoru u Ledečka. 
Calamintha clinopodium Mor i s.: hlavně na skalnatých výslunných místech; u Davle, Pikovic, 

Samopše, PHvlak, Lukova, Petrova, Stříbrné Skalice, Ledečka, Sázavy města, Poříčí~ 
Iváně, Č. Šternberka, na Medníku; celkem dosti hojná. 

Galamintha acinos (L.) C 1 a i r v.: na podobných místech jako předcházející; Čapík u Stříbrné 
Skalice, Borová u Ledečka, Jestřáb u Sázavy města, Sekanka u ústí, V zahrádkách vých. 
od Davle, Davidka severozáp. od Sázavy města, skály v okolí Pikovic, Přívlak, Mrače, 
č. Šternberka; většinou společně s O. clinopodium. 

Origanum vulgare L.: na výslunných skalách a v lesostepních porostech; Čapík již. od Stříbrné 
Skalice, Davidka vých. od StHbrné Skalice, u Přívlak, Pikovic, Zbořeného Kostelce, Luk, 
Davle, Ledečka, Petrova, nad Posázavskou stezkou, na Medníku, v okolí Sázavy města. 

Thymus glabrescens W i 11 d.: na výslunných místech, nejčastěji na výhřevných skalách; 
mezi Kamenným Přívozem a Netvořicemi hojná na žule; okolí Nového Dvora, Samopše, 
Přívlak, Zbořeného Kostelce, Komorního Hrádku, Hvězdonic a Č. Šternberka. 

Elsholtzia ciliata (T h u n b.) H y 1. et M a n s f.: kamenitý břeh Sázavy proti Vraníku jiho-
záp. od Samopše, záp. od Ledečka. 

Verbascum phlomoides L.: výslunné kamenité stráně mezi Zbořeným Kostelcem a Nespekami. 
V erbascum spurium K o c h.: vzácně na skalách u Petrova a Luk. 
Ghaenorrhinum minus (L.) Lange.: kamenitá stráň vých. od Davle, Čapík již. od Stříbrné 

Skalice. 
Veronica triphyllos L.: v obilném poli a na úhorech mezi Týncem a Zbořeným Kostelcem. 
Veronica prostrata L.: výslunné stráně mezi Poříčím a Čerčany. 
Veronica persica Po i r.: vzácně na okraji polí a na stráňkách u polí sev. od Pikovic, již. od Pyšel 

a v okolí Stříbrné Skalice. 
Veronica teucrium L. subsp . pseudochamaedrys N y m.: na výslunných místech ve vlastním 

údolí Sázavy u Třebsína, Pyšel, Vestce a Stříbrné Skalice. · 
Digitalis grandiflora Mi 11.: světlé listnaté lesy; Hornopožárenský revír sev. od Prosečnice, 

vých. od Stříbrné Skalice, v okolí Ledečka, I váně, na Medníku, na Maní hoře u Ledečka, 
nad Blanicí u Čejkovic. 
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Melampyrum cristatum L.: Carpinetum na Medníku, dubina sev. od PHvlak. 
Euphrasia nemorosa P e r s.: pastviny u Lešan, úhor vých. od Davle, záp. od Ledečka a záp. 

od Č. Šternberka. 
Asperula odorata L.: podrost hojný v bučinách na Spáleném vrchu u Dojetřic, na Medníku, 

Komorní Hrádek již. od Hvězdonic, Šrámota u Vestce, sev. a již. od Chocerad. 
Asperula glauca (L.) B es s .: skála Sekanka u ústí, kamenité sva.hy nad Sázavou mezi Davlí 

a Píkovicemi. 
Asperula cynanchica L. subsp. eucynanchica, B é g u in.: na stepních stráních a výslunných 

skalách; Sekanka u ústí, Davidka u Stříbrné Skalice, v okolí Petrova, Pikovic a Luk, 
žulový lom u Mrače. 

Oalium cruciata (L.) S cop.: na vlhkých březích potoků Čakovického, Vodslivského, Vllrnn
čického, Blanice, Mnichovky, vlhké louky u Žampachu a Pecerad. 

Oalium silvaticum L.: v listnatých lesích, hlavně Carpineta, vlhké zarostlé břehy potoků; Medník, 
nad Posázavskou stezkou, Jestřáb vých. od Sázavy města, Maní hora jihozáp. od Ledečka, 
V zahrádkách, Zahofanské údolí, u Blanice, Čakovického potoka, Vodslivského potoka, 
sev. od Luk, u Iváně . 

.Sambucus racemosa L.: ve stinných lesích, nej častěji ve smrčinách; u Nespek, Ledečka, Ivánó, 
Luk, Komorní Hrádek u Dojetřic, Spálený vrch již. od Sázavy města, Koláč u Kamenného 
Přívozu, Okrouhelský revír a Zahořanské údolí. 

Lonicera xylosteum L.: bučina na Medníku, u Komorního Hrádku, dubina nad Posázavskou 
stezkou, v Zahořanském údolí, sev. od J,uk, smrčina v Okrouhelském revíru, u Iváně 
a u Hvězdonic. 

J1 alerianella rimosa B a s t.: kamenité stráně u Zbořeného Kostelce, u ústí Čakovického potoka, 
v Zahořanském údolí, úhor u Obory. 

Scabiosa ochroleuca L.: na výslunných stráních a na skalách v okolí Luk, Davle, PH vlak, Samopše, 
Byliny, Mrače, Čerčan, Ó. Šternberka. 

Gampanula glomerata L.: kamenitá stráři V zahrádkách. 
Gampaniila persicifolia L.: roztroušeně ve světlých lesích na Maní hoře u Ledečka, V zahrádkách, 

Okrouhelském revíru, mezi Samechovem a Vestcem, mezi Stříbrnou Skalicí a Samechovem, 
u Blanice (Čejkovice), Mnichovky (Senohraby), již. od Sázavy města, u Ledečka, Iván<'S. 

Phyteuma spicatum L.: roztroušeně v listnatých lesích na Spáleném Vl'chu u Dojeti"ic, vých. od 
Lštění, vých. od Čerčan. 

Grepis paludosa (L.) Mo e n c h.: vlhká louka vých. od Ó. Šternberka, již. od SoMšína a u Ma
lovid. 

Grepis setosa Ha 11. F.: výslunné úhory u Hradištka a Davle. 
Hieracium pallidum Bi v. subsp. bivonae Z ah n.: skála Sekanka u ústí, výslunné skály mezi 

P etrovem, Pikovicemi a Lukami. 
Hieracium sabwudum L. subsp. autumnale Z ah n.: Carpinetum na Medníku a vých. od Pikovic, 

smrčina mezi Vestcem a Samechovem. 
Lactuca serriola (L.) Torn.: výslunné skály Óapík u StHbrné Skalice, Davidka, vých. od Pi

kovic, v okolí Mrače, Čerčan, Sázavy města; také ojediněle na návsích v Davli, Čerčanech 
(tam velmi hojná u cest a plotů). 

Lactuca viminea (L.) Pres 1: skály vých. od Davle, u Petrova, Pikovic, Luk, u Přívlak, Čapík 
u Stříbrné Skalice. 

Prenanthes purpurea L.: bučina na Spáleném vrchu, na Medníku, ssuťový les u Komorního 
Hrádku, smrčiny v ok0lí Dubska, Samechova a Vestce. 

Hypochoeris glabra L.: na suchých místech, hlavně u cest a na stráňkách u Davle, Hvězdonic, 
Zbořeného Kostelce, Kamenného Přívozu, Samopše, Davidka u Stříbrné Skalice, Komorní 
Hrádek, hojně na březích Vlkančického potoka. 

8corzonera hispanica L.: zplaněle ve vlhké smrčině v Okrouhelském revíru. 
Ji'ilago germanica L.: vesměs na úhorech; u Hradištka, Lešan, Luk a pod Medníkem. 
Antennaria dioica (L.) G a e r nt.: roztroušeně v dubinách, vyhýbá se vápenci; V zahrádkách, 

Zahořanské údolí, Ďábel u Petrova, Hornopožárenský revír, Koláč u Kamenného Přívozu, 
sev. od Zbořeného Kostelce, okolí Prosečnice a Ledečka, již. od Sázavy města. 

lnula conyza D c.: na okrajích lesů a na lesních světlinách na Medníku, V zahrádkách, mezi 
Lukami a Pikovicemi, u Borové a Sázavy města. 

Bidens tripartitus L.: břehy Sázavy proti Žampachu, břeh rybníka u Podlešan. 
Bidens radiatus T hu i 11.: bývalý rybník u Filipova mlýna již. od ó. Šternberka, náves ve 

Vranově u Óerčan. 
Bidens frondosus L.: šíří se údolím Labe, Vltavy a Sázavy; břehy Sázavy u Davle, Petrova, 

Luk, Jílového, nejdále pozorován u Žampachu. 
Bidens cernus L.: rybník u Podlešan, Lešan, břeh Sázavy u Žampachu. 
Galinsoga parviflora Ca v.: v Ledečku u cesty. 
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Tagetes erectus L.: zplanělý na potahové cestě u Davle. 
Anthemis tinctoria L.: na, yýslunných úhorech a stráňkách u cest, často hromadně ; okolí Davle„ 

Petrova, Pikovic, Ledečka, na Medníku, nad Blanicí u cesty na Čejkovice. 
Anthemis austriaca J a c q.: na výslunných úhorech a skalách mezi Oborou a Chocerady, Čapík 

u Stříbrné Skalice, Dubsko, okolí Sázavy města. 
Matricaria discoidea D c.: na potahových cestách u Sázavy, na mezích, většinou však na 

návsích v Davli, Petrově, Pikovicích, Prosečnici, u Žampachu. 

Chrysanthemum corymbosum L. subsp. typiciim Do stá 1: v listnatých lesích, hlavně habrových 
a dubových na Medníku, V zahrádkách, v Zádušním lese u Dubska, nad Blanicí, Mni 
chovkou, v okolí Stříbrné Skalice, Ledečka, Sázavy města, Komorního Hrádku, Hvězdonic, 
Samechova, Pikovic. 

Artemisia absinthium L.: na váp. půdách, druh nitrofilní, u cest, na návsích a u obydlí; Davle, 
Petrov, Pikovice, Luka, V zahrádkách (na prosvětlených místech), Hradištko, Ledečko . 

Artemisia campestris L. subsp. eucampestris Br i q. et Ca v.: skály vých. od Davle, kamenité 
stráně nad řekou u Pikovic, Davle, Petrova, na Medníku, v okolí Zbořeného Kostelce. 

Senecio nemorensis L. subsp. Fuchsii (G m e I.) Dur.: sestupuje s hornatých krajin do nížin; 
Medník, Maní hora u Ledečka, Zádušní les u Dubska, Šrámota u Vestce, Spálený vrch 
u DojetHc, Jestřáb u Sázavy, Zahořanské údolí, Komorní Hrádek, Radličník u Drahňovic, 
nad Blanicí, vých. od Luk, mezi Talmberkem a Ledečkem, v okolí Hvězdonic, Sázavy 
města, Samechova, Vestce, dosti rozšířen ve smrčinách, méně v ostatních porostech. 

Arctium tomentosum Mi 11.: na březích Sázavy u Žampachu. 
Garduus nutans L. subsp. eunutans G u g I.: hojný na pastvinách u Lešan a Podlešan. 

Garduus acanthoides L.: na úhorech a u cest; Davle, Hradištko, Lešany, nad Posázavskou stezkou,, 
Luka, Pi"ívlaky, Mrač, Sázava město, Ledečko. 

Carduus orthocephalus Wa 11 r. (O. acanthoides X O. nutans); pastviny u Lešan a vých. od 
Prosečnice. 

Serratula tinctoria L. subsp. eutinctoria Br. - B l.: výslunné lesní světliny a okraje lesů na 
Medníku a V zahrádkách. 

Gentaurea stoebe (L.) S c h. - T h e 11. subsp. rhenana (Bor.) G u g 1.: na výslunných skalách,. 
stepních stráňkách; Čapík u Stfíbrné Skalice, skály u Luk, Přívlak, Petrova, Pikovic, 
Zbořeného Kostelce, Davle, v Zahořanském údolí, pastviny u Podlešan, Samopše a Nespek, 
okolí č. Šternberka, Mrače, dubina V zahrádkách. 

Glntaurea facea L. subsp. angustifolia (S c h r a n k.) G u g 1.: na výslunných místech u Davle, 
Mrače, Kamenného Přívozu, Ledečka, Samopše, dubina V zahrádkách, pastviny u Lešan 
a Podlešan. 

Echinops sphaerocephalus L.: ojediněle na břehu Sázavy u Sázavy města a u Č. Šternberka. 
Butomus umbellatus L.: okraj meandru Sázavy u Přívlak. 
Potamogeton lucens L.: rybník u Podlešan. 
Anthericum liliago L.: skály mezi Petrovem, Pikovicemi a Lukami, váp. skála u Přívlak, nad 

Posázavskou stezkou, dubina nad řekou proti nádraží v Ledečku, dubina V zahrádkách. 
Allium montanum Schmidt. subsp. petraeum (Lam. sp.): výslunné skály mezi Petrovem, 

Pikovicemi a Lukamí, sev. od Sázavy města, váp. skály u Přívlak a sev. od Č. Šternberka,. 
Davidka u Stříbrné Skalice. 

Lilium martagon L.: keřnaté stráně na Medníku a na Malém Medníku. 
Erythronium dens-canis L .: známá lokalita na Medníku. 
Asparagus officinalis L.: skála v ohybu Sázavy vých. od Luk, dubina V zahrádkách. 
Polygonatum odoratum (Mi 11.) Dr u c e: skály nad Sázavou u Pikovic a u Ledečka, keřnaté 

stráně na Malém Medníku, Šrámota u Vestce. 
Gonvallaria mafalis L.: roztroušeně v bučinách na Medníku a na Malém Medníku, v Okrouhel

ském r evíru a Hornopožárenských lesích. 
Juncus injlexus L.: rybník u Podlešan. 
Juncus conglomeratus L.: mimo teplé oblasti, kromě nejdolejší části všude ; vlhké louky a ba-· 

žinky u č. Šternberka, Šternova, Křešic, Bělokozel u Ledečka, Přestavlk, Sázavy města, 
v dolní části jen u Kamenného Přívozu. 

Juncus macer S. F. Gray: vyhýbá se teplým oblastem a vápenci; v řece vých. od Davle, lesní 
cesta již. od Dubé, okolí Čerčan. 

Luzula luzuloides D. C.: les Tůmovka vých. od Č. Šternbyrka, lesy v okolí Poddubí, Čerčan,, 
Mrače, Pecerad, Poříčí, Byliny, Koláč u Kamenného Přívozu, Okrouhelský revír, u potoka, 
Čakovického, Vodslivského a Křešického. 

Luzula albida W i 11 d.: hojná v lesích, hlavně v borech a ve smrčinách, v celé oblasti. 
Oarex brizoides L.: břehy Vodslivského, Čakovického a Křešického potoka, ojediněle na př~ 

i na vlhkých náspech, obrácených k severu, před tunelem u Ledečka, u Iváně aj. 

198 



Carex remota L.: břehy Čakovického a Křešického potoka, malá rašelinlm na bfohu Vodslivského 
potoka již. od Dojetřic. 

Carex humilis L e y s s.: úhor před nádražím v Ledečku, skála nad i'-ekou proti Medníku, Zbo
řený Kostelec (jižní svahy Hraclečnice), skály mezi Lulrnmi a Pikovice111i. 

Carex digitata L.: ve stinných lesích u potoků na Medníku a vých. od Hradištka. 
F estuca valesiaca S c h 1 e i c h.: na skalách, stráních, v borech; skály m ezi P etrovem , Pikovicemi 

a Lukami, u Zbořeného Kostelce, Čerčan, Mrače, Samopše, SAzavy města. Č. Štomberlm, 
nad Posázavskou stezkou, Koláč u Lešan, Čapík u StHbrné Skalice, mozi Ledečkem a PH
vlakv. 

Festuca d;;,riuscula L.: na skalách (vápencových) m ezi Petrovem, Pikoviccmi a Lukami, Se
kanka u ústí, Davidka u StNbrné Skalice, sev. od Sázavy mčst.n a Zboi"ený Kost,elec . 

Glyceria aquntica (L.) Wa h 1 b.: okraj řeky u Davle, Žampachu, Samechova, Zbořeného 
Kostelce, Zlenic u Čerčan, Ledečko, č. Šternberk, břehy Blanice . 

Jlfelica transilvanica S c hu r.: výslunné skály, úhory ; Čapík u StMbrné Skalice, Sekfmka u ú stí, 
Davidka u StHbrné Skalice, skály mezi Petrovem a Pikovicemi, u Chocerad, Samopše, 
PHvlak, Sázavy města, Samechova; odtud sestupuje někdy až na okraje cest a osazuje 
hromady štěrku. 

M elica nutans L.: v listnatých lesích (v jehličnatých ojediněle jako zbytek); Medník, Spálený 
vrch u Dojetřic, Komorní Hrádek u Hvězdonic, Maní hora u Ledečka, Jestřáb u Sázavy 
města, smrčina u I váně a u Ledečka, křovinné porosty na bfozích Vodslivského, Čako
vického a Křešického potoka. 

Hordeum murinum L. subsp. eiimurinum Ha y.: náves u cesty v Ledečku, poblíž foky. 
Bromus erectus H u d s.: roztroušeně u cest, na náspech, na návsích a v obilí v okolí Hradištka, 

Lešan a Pecerad. 
H olcus mollis L. : smrčina u I váně. 
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.: výslunná skála u Mrače, křovinaté stráně u Luk, 

Přívlak, Ledečka, Sázavy města, Č. Šternberka, břehy Mnichovky u Senohrab. 
Apera spica-venti (L.) P. B e a u v.: na výslunných úhorech u Obory, Poddubi a Chocemd. 

Plileum boehmeri W i d e 1.: výslunné stráně a skály u Pikovic, skály nad fokou proti Medníku, 
u Zbořeného Kostelce, Hradečnice, skály v okolí Č. Šternberka. 

Botriochloa ischaemum (L.) Ken g.: kamenité stráňky kolem Jílového a u Zbořeného Kostelce. 
Platanthera chlorantha (Cu st.) R c h b.: roztroušeně v Zádušním lese (dubina) u Dubska, 

Hornopožárenský revír sev. od Krhanic, dubina V zahrádkách a u Čakovického potoka. 
Orchis iistullata L.: louka a stráúky poblíž řeky u Pecerad. 
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