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Abstrakt -- Arctostaphylos uva-ursi wurde auf zwolf neuen autochthonen Fundorten in der 
stidlichen Halíte Bohmens entdeckt. Die Fundorte sind an <lie Durchbruchstaler des U nterlaufes 
der Otava und des Mittellaufes der Moldau gebunden. Arctostaphylos uva-ursi kommt hier als ein 
Bestandteil der ReliktfOhrenwalder auf Silikatfelsen vor. 

Arctostaphylos uva-ursi nebyla až dosud známa z jižní poloviny Čech z žádné prokazatelně 
autochthonní lokality. První lokalita. publikovaná z jižní poloviny Čech na Třístoličníku na. 
Šumavě - je pochybná.. Tato lokalita „podle udání polesního adjunkta" JUNGBAUERem sdělená. 
ČELAKOVSKÉMU je velmi problematická, neboť nebyla doložena herbářovým dokladem a nikdy 
nebyla znovu potvrzena a již ČELAKOVSKÝ (1873, p. 378) při jejím publikování vyjadřuje svou 
pochybnost otazníkem. Druhá jihočeská lokalita, nalézající se na písečných přesypech v borovém 
lese Hůrky u Plané nad Lužnicí nedaleko Tábora, byla objevena hajným JELÍNKEM v r. 1925, 
určena odbor. učitelem HANZALem a jím r. 1928 publikována (viz HNÍZDO 1941, VoDÁK 1961). 
Tato lokalita je pravděpodobně druhotná, neboť se nalézá na místě původních acidofilních boro
dou brav, což dosvědčuje i hojné zmlazování dubu ve zmíněném lese a lze těžko předpokládat, 
Ze by se tento světlomilný druh v původně stinnějším borodubovém lese udržel. Druhotnému 
výskytu medvědice na této lokalitě nasvědčuje i to, že zde jen velmi málo kvete a plodí - květy 
byly nalezeny až v r. 1958, plody v r. 1959, ačkoliv byla tato lokalita již dříve několikrát botaniky 
navštívena (viz VoDÁK 1961). Třetí lokalita byla z jižních Čech publikována CHÁNEM (HARTL, 
CHÁN, TOMAN 1957), který ji nalezl v podobě malého sterilního souvislého porostu - pravdě
podobně tvořeného jedinou kolonii - v borové části lesíka Hájku JV od Radomyšle nedaleko 
Strakonic. Tato lokalita je v starší, dosti prosvětlené borové kultuře nedaleko okraje lesa na 
poloze původních acidofilních doubrav. Ačkoliv jsem tuto lokalitu několikrát navštívil, nikdy 
jsem nenalezl ani stopu po květech či plodech, což též svědči o druhotném výskytu tohoto druhu. 

Teprve v posledních letech byla v jižní polovině Čech objevena řada lokalit 
medvědice, které jsou nesporně autochthonní a které jsou vázány na skalnaté 
svahy hlubokých a úzkých údolí dolní Otavy a střední Vltavy (viz mapka 1) . 
Odtud mohlo dojít i k zanesení tohoto druhu na obě uvedené, již dříve známé 
lokality. Za objevení medvědice ve zmíněném územi vděčíme geobotanickému 
mapování, které vyžadovalo podrobné prozkoumání mapovaného terénu. 
Při mapování jsem objevil v říjnu 1958 první lokalitu medvědice (lok. č. 8) 
na skalkách nad levým břehem Otavy témě:ř- proti hradu Zvíkovu (Tab. X, 
vlevo) . Okamžitě mi bylo zřejmé, že lokalita bude po napuš ~ění orlické pře 
hrady zatopena. Tehdy jsem nepředpokládal, Ž3 by bylo možno nalézt j e ště 
nějakou jinou lokalitu v tomto území, jelikož v údolí dolní Otavy a střední 
Vltavy botanisovalo již dř-íve několik zkušených botanikú (VELENOVSKÝ, 

167 



Dol\II?\. SuzA :-i V. Al\mRož), kteH odtud A rctostaphylos neuvád(llj. Sám jsem 
již v té dolil.' r.ual pomčrnč dobfo levý bř'ch Otavy a Vlta y, a proto jsem se 
domnÍ\':tl. ŽC' jdC' o ojedinělou lokalitu. Bčllťm roku I !)5!) jsem př-i mapování 
území na pravém bfohu Otavy objevil další lokali ty, kterým nehrozila zkáza 
po naplnční cr1ické pfohrady. K rozmnožrní počt. u mámých lokalit pfo.-,p(~ la 
j eště téhož. rokn D. BL ŽKOVÁ a S. HEJN\·. V roce 1960 jsem již na, zákJadě 
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::\fopka. 1: Lokality Arclostaphylos u1;a-ursi (L.) 
SPR. v údolí dolní Otavy a. stfodní Vltavy. 
Kart J : Di e V ·rbreitung von Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) SPR. in <l en Ti:i.l e rn d es Untcrlau 
fos der Otava. un<l d es l\1ittclluufos d r Moldo.11. 

JJ;nalostí charakteru lokalit medvě
dice doplnil po č€'t známých lokalit 
v údolí ch obou frk na jC' <lcnácL. 

V so nč:umé dobč jsou z údolí 
dolní Otavy a sth,dní Vltavy zná
my tyto lokality, které jsou zachy
ceny na mapce l: 

1. Skalnaté st.ráně nad pravým 
bfohem Otavy V od Držova. ca 
390 m n. m . Lokalita byla objrvrna 
S. HEJNÝM Y srpnu 195~. Medvědi 
ce tam roste v několika velkých 
koloniích v horní části svahu v bo
rovém lese do značné míry přirozc> 
ném, na mělké kamenité a skalnaté 
půdč na žule. Svah je sklcněn k zá
pach1 až jihozápadu. Lokalita jP 
bohužel porušena nčknlika ·hatami 
a medvědice trpí odhazovanými 
odpadky, plec.:hovkami od konserv 
ap. Arctostaphylos tam roste spolu 
s Aspleninm SP:ptwtrionale (L.) 
HoFFM. , A. trichomanes L. em. 
H uns. , Cynanchum V'incetoxicwrn 
(L.) PERS., Cytisus nigricans L. , 
Dianthus carthusia.norum L. , lliera
c1~u1n cymosum L. SRP. e'ncyrnosus 
ZAHN, .Jasfon montanri L ., Poly
gonatu,rn odoratimi (lV!JLL.) DRUCE , 

Sedum rupestre L. ssp . reflexum (L.) H:iwr ('t R ' HMH> , Veronica dillenii On .. 
2. Skalnaté svahy nacl pravým hh~hcm Otavy proti bývalému mlýnu 

Smetiprachu SZ od Držova. Lokaliť-, ll objevili dne 9. záÍ'Í rn:rn S. HEJ NÝ 

a J. MORAVE . J e to ne j vč t š í z' vŠeC'h lokalit v tomto úzf'mÍ. ltozprost'írá so 
na žulových skalách na horní hraně svahu v nadmoi'.·:ké výšce ca 380 - 400 m. 
Celková cxposi-.:c Jokahty je západní. Mcdvětliee por l'tstá velmi hojně i:;]rnlni 
pl cšinky i stěny (viz Tab. X, vprnvo) a, vstup1tj e i <lo borového lc. ·a na hlubš í 
půdu na př'ik,hlé plošině; kv<'tc hojnč, dokon~e i na :r,astínl'~ných míst.ech. 
Lokalita s, táhne podél horní hrany svahu několik d es ítek melrťL Pro j!·jí 
bohatost, velkou ro7.lohu a iwporu~h10st byla Havržcrn1 k ot:hraně. Mcdvědicť 
se vy: kytuj c i na skalkiC'h pod 1 émčř· zapojeným stromovým patrem, kt<'ré 
tvofí borovice (Pinus siluestris L.), duhy (0nr~rcus robur L . a, Q. pelrliea fMAT
TUSCH.] LrnBL.), lípu sr<l -;itá ( Tilia corrlata l\lJLL.) a osika (Popul'us lrernnln L.). 
Z ýznamnl'~jších drnhů na této lokali I ě m1tno uvést Anth ricum ram.o8urn L. 
Cardominopsis arenosa (L.) BAY. , Uhamaeúuxu8 alp stris BPACH, Cynanchum„ 
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V'incetoxic1.im CL.) PERS. , Cytisus nigricans L., Dianthus cwrthusianorurn L., 
Oenista tinctoria ·L., .lasione montana L., Hieraci'lim cymosum L . ssp. eucy 
nws'urn ZAHN, Polygonatum odornt?.1/tn (MILL.) DRUCE, Sedurn riipestrr, L. ss p. 
re flex'um (I..i.) HEGI et SCHMID, Silene nu,tans ·L., Verbasciim lychnitis L . 

3. Skalnatá žulová stráň exponovaná k jihu nad fovým hř'ehem Otavy SV 
od Dl'~dovic, ca 360 - 380 m n. m. Tato lokalita byla objevena autorem 
8. srpna, 1960. Arctostaphylos na ní roste v přirozeném reliktnim boru ve t:l-cch 
nevelkých koloniích dosti hojně kvetoucích a p1ináš·::> j1cích i plody. Porůstá 
skalní pl<2šinky, z nichž spadá v podobě kobercovitých závěsú po skalní ch 
stěnách. Rídké stromové patro tvoř·í borovice (Pinus sil1•estris L.) s vtrouš0-
ným dubem (Quercus petraea íMATT USCH.] LIEBL.), j eřábem (8orbus aucii 
paria L.) a lípou srdčitou ('Tilia cordata MILL.). Z významnějších drnhú tvoi'I 
medvědici bczprostfodní doprovod Asplenium septentrionale (L.) HoFFM .. 
Cardaminopsis arenosa (L.) HAY„ Cytisus n'igricans L., Dianthus carthusia
norum L., .F'estuca pallens HosT (F. duriuscula L. sensu KRAJINA) , Hieraci1w1. 
r,ymoswrn L. ssp. eucymosum ZAHN, 11. 8abaudurn L., .Jasione montana L .. 
.Juniperus cornmunis J.;. , V,1:scaria V'Ulgan:s BERNU., dále se na této lokalitě 
vyskytují jC'štč Achillea distans WALDS'l'. ct K1T., All'i'urn 8enescens L. ssp. 
rnontanum (ScHM.) BECK, Anthemis tinctoria L., Anthericurn ramosiim L ., 
Artemisia absinthi'um L., Cynanchurn vincetoxiwm (L.) PERS., Origaniim vul
gare L., Polygonatum odorat,um (MILL.) DB.UCE, Sedwm rupestre L. ssp. 
reflexiim (L.) HECI et SCHMID, Trifolium alpestre L. a Vicia pisiforrnis L. 

4 . Reliktní bor na žulových ska1ách zvaných „Krkavčiny" nad pravým 
hfohcm Otavy v lese „Lísek" Z od Oslova, ca 370 - 400 m n. m. Lokalita je 
exponována k západu. Byla objevena autorem 16. dubna ln59. Arctostaphylos 
je na této lokalitě hojná a hojně zde kvete. Tvoří dvě oddělené skupiny kolonií. 
které osidlují pfodevším skalní plošiny, tvoří však i kobercovité porosty na 
strmých skalních stěnách. Ve stromovém pat fo převládá borovice. Jen roz
tror:.š _,ně se k ní drnží dub (Q'uercus petraea [MATTUSCH.] LIEBL. a Q. robur L.). 
jedle (Abies alba MILL.), bříza (Betula verrucosa EHRH.) , smrk (Picea excelsa 
[LAM.] LINK) a jeřáb (Sorbus wucuparia L.). Druhový doprovod bylinného 
pa„ra je chudší rn ž na ostatních lokalitách , což zdůrazňuje fytocenologický 
charakter acidofilního reliktního boru. Z významnějš ích druhů tam roste 
pouze Cardaminopsi8 arenosa (L.) HAY., Cytisus nigricans L., Genista tincto 
ria L., Ilieracium cyrnosurn L. ssp . eucyrn,os?tm ZAHN, H. pallidum B1v. ssp. 
bfronae ZAHN, Polygonat·um odoratum (MILL.) DRUCE, Polypodium V'Ulgare L., 
Serlum rupestre L. ssp. reflexum (L.) HEOI ct SCHMID, Silene nutans L. 
a Viscaria vulgaris BERNH. V mechovém pat fo SP vyskytuje charakteristický 
průvodce reliktních ború liš _ jník dutohlávka alpská - Cladonia alpestris (L.) 
H,AnH. Pro fytocenologicky vyhraněný ráz tohoto reliktního boru s medvědicí 
byla ta!o lokaMa nav1ž _ma k ochraně. 

5. Žulové skály nad hwým břehem Lomnice JZ od obce Štědronín-Plazy. 
ca 370 - 800 m n. m. Skály jsou obráceny k západu až jihozápadu a jsou 
porostlé řídkým reliktním borem. K borovici jsou oj ediněle phmíš 'ny ješ tě 
Betula verrucosa EHRH., Quercus petraeri (MA'l'TUSCH.) LTEHL., Picea ex 
celsa (LAM.) LINK, 'Pilia cordata Mn,L. a Sortms aucuparia I.. .A.rctostaphylos 
tvoří ti'i oddělené nevelké kolonie, porústající koLercoviU'~ skalní plošinky, 
od.kud visí v girlandových závěs:.' ch po skalních stěnách Druhový doprovod 
je podobně jako u pfodt šl6 lokality dosti chudý. Z pozoruhodn(~jšich drnhů 
HO k medvědici druží A SJJleninm trichornanes L. cm. Huns„ Cytúm,s niuri -
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cans L., Hieracium cymosum L. ssp. eucymosum ZAHN, H. pallidum B1v. ssp. 
bivonae ZAHN a Silene nutans L. Lokalita byla objevena autorem 9. srp
na 1960. 

6. Skály nad pravým břehem Otavy proti bývalé rnmotě „U Petrů" SZ 
od Os lova. Skály jsou tvořeny žulou a jsou exponovány k jihozápadu. 
Medvědice se tam vyskytuje v jediné neveJké kolonii na úzkém hřebínku 
skalního žebra ve výšce ca 375 m n. m. na obtížně přístupném místě. Porůstá. 
malou skalní plošinku a svými výběžky a š'ahouny visí po severní stěně skal
ního žebra. V bezprostředním sousedství kolonie se vyskytuje jen malý 
počet druhů, jako Betula verrucosa EHRH., Cytisus nigricans L., Festuca 
pallens HosT, Hieracium pallidum B1v. ssp. livonae ZAHN, Juniperiis com
munis L.,Picea excelsa (LAM.) LINK,Pinus silvestris L.,Polypodium vulgare L., 
Sorbus aucuparia L., avšak na okolních skalách a kamenitých svazích se 
.setkáme s řadou teplomilných druhů jako Achillea distans WALDST. et KIT., 
Chrysanthemum corymbosum L., Cynanchum vincetoxicum (L.) PERS., Car
pinus bet'Ulus L., Cardaminopsis arenosa (L.) HAY., Dianthus carthusiano
rum L., Hieracium cymosum L. ssp. eucymosum ZAHN, Origanum viilgare L., 
Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE, Rhamnus cathartica L., Sedum ru
pestre L. ssp. reflexum (L.) Himr et SCHMID, Trifolium alpestre L. Lokalita 
byla objevena autorem 15. září 1959. 

7. Skály exponované k západu až jihozápadu nad pravým břehem Otavy 
proti bývalé Eamotě Mošovice (Makásek) JZ od Zvíkovského Podhradí. 
Medvědice byla na této lokalitě objevena 5. srpna 1959. Nezávisle na mně ji 
nalezla též D. BLAŽKOVÁ (1961). Vyskytuje se jen v jediné malé kolonii v nad
mořské výšce ca 355 m. Je to pravděpodobně jediný exemplář, tvořící kober
covitý závěs na příkré skalní stěně. Kolonie medvědice vyrůstá na silně 
zvětralé, rozpadavé žule. V bezprostřední blízkosti kolonie nalézáme jen málo 
pozoruhodnějších druhů (Alyssum saxatile L. ssp. arduinii (FRITSCH) HAY., 
Asplenium septentrionale (L.) HoFFM., Calamintha acinos (L.) CLAIRY., 
Cytisus nigricans L., Hieracium cymosum L. ssp. eucymosum ZAHN, Jasione 
montana L., Quercus robur L., Silene nutans L.). Zato v dolních partiích se 
vyskytova1a bohatá xerotermní flóra (dnes pravděpodobně již zaniklá): 
Achil:ea distans WALDST. et KIT., Anthemis tinctoria L., Anthericum ramo
sum L., Asperula glauca (L.) BESS., Allium senescens L. ssp. montanum 
(ScHM.) BECK, Campanula glomerata L., Cardaminopsis arenosa (L.) HAY., 
Centaitrea triumfettii ALL. ssp. axillaris (WILLD.) DosT., Chrysanthemum 
corymbosum L., Cotoneaster integerrima MED., Cornus sanguinea L., Cynan~ 
chum vincetoxicum (L.) PERS., Dianthus carthusianorum L., Hieracium palli
dum Brv. ssp. bivonae ZAHN, Lactuca viminea (L.) PRESL, M elica pieta KocH, 
M . transsilvanica ScHUR, Origanum vulgare L., Polygonatum odoratum (MILL.) 
DRUCE, Sedum ?'upestre L. ssp. reflexum (L.) HEGI et SCHMID, Sorbus tormi
nalis (L.) CR. 

8. Tato lokalita, dnes již zaniklá, byla první lokalitou medvědice, která 
byla autorem v dolním Pootaví nalezena, a to 13. října 1958. Medvědice 
rostla na žulových skalách nad levým břehem Otavy pod hájovnou „Na. 
Budách" jihozápadně od hradu Zvíkova, v nadmořské výšce ca 340-350 m. 
Tvořila jedinou nevelkou kolonii, dosti bohatě kvetoucí, visící přes strmé 
skalní stěny na obtížně přístupném místě. Na lokalitě postrádající souvislého 
stromového patra byla medvědice doprovázena druhy Achillea distans 
WALDST. ct KrT., Alyssum saxatile L. ssp. arduinii (FRITSCH) HAY„ Anthemis 
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tinctoria L., Cynanchum vincetoxicum (L.) PERS., Cytisus nigricans L., 
Dianthus carthusianorum L., Euphorbia cyparissias L., Festuca pallens HOST, 
Hieracium cymosum L. ssp. eucymosum ZAHN, H. pallidum Biv. ssp. bivonae 
ZAHN, Jasione montana L., Juniperus communis L., Sedum rupestre L. ssp. 
reflexum (L.) HEGI et SCHMID. Charakter dosud neporušené lokality ukazuje 
levý obrázek na tab. XIV; foto z dubna 1959. 

9. Skály na Z svahu nad pravým břehem meandru Vltavy ca 1 km severně 
od kostelíka v Červené. Tuto lokalitu objevila v létě 1959 D. BLAŽKOVÁ (1961). 
Medvědice roste podle jejího sdělení (BLAŽKOVÁ in litt.) v skalním boru 
na J svahu bočního skalního žebra nad zátopovou čarou orlické přehrady asi 
v polovině svahu na ploše ca 4 m 2 v několika rozrostlých trsech. 

10. Vrcholky skal na pravém břehu Vltavy ZJZ od obce Kučeř. Lokalitu 
objevil v r. 1964 R. SLABA (in litt.) v doprovodu druhů Cardaminopsis are
nosa (L.) HAY. , Dianthus carthusianorum L., Hieracium pallidum Biv. ssp. 
bivonae ZAHN, Jasione montana L., Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE 
a Sedum rupestre L. ssp. reflexum (L.) HEOI et SCHMID. 

11. Skály nad pravým břehem Vltavy pod soutokem s Otavou S od Zví
kova. Arctostaphylos roste v jediné, nepříliš rozlehlé kolonii v boru na ne
pHstupných žulových skalách, exponovaných k severu v boční rokli pod obcí 
Strážkou (Vartou) v nadmořské výšce ca 370 m. Porůstá svažitou skalní 
plošinku. Lokalita byla objevena autorem 10. září 1959. 

12. Žulové skály nad levým břehem Vltavy V od Zbonína. Skály jsou 
obráceny k východu. Medvědice na nich rostla na dvou místech v malých 
koloniích, visících na strmých skalních stěnách. První kolonie, v nadmořské 
výšce ca 340 m, již zanikla pod hladinou jezera orlické přehrady . Druhá, 
v nadmořské výšce ca 360 m na okraji reliktního boru nad svislou skalní 
stěnou, zůstala zachována i po naplnění přehrady. Doprovod medvědice 
tvoří tyto druhy: Achillea distans WALDST. et KrT., Allium senescens L. ssp. 
montanum (ScHM.) BECK, Alyssum saxatile L. ssp. arduinii (FRITSCH) RAY., 
Asplenium septentrionale (L.) HoFFM., Betula verrucosa EHRH., Centaurea 
triumfettii ALL. ssp. axillaris (WILLD.) DosT., Cynanchum vincetoxicum (L.) 
PERS„ Cytisus nigricans L., Dianthus carthusianorum L. , Festuca pallens 
HosT, Hieracium cymosum L. ssp. eucymosum ZAHN, H. pallidum Biv. ssp. 
bivonae ZAHN, H. umbellatum L ., Polygonatum odoratum (MILL.) DR UCE, 
Pinus silvestris L., Populus tremula L., Quercus petraea (MATTUSCH.) LIEBL., 
Sedum rupestre L. ssp. reflexum (L.) Ihm et SCHMID, Silene nutans L. 

Lokality medvědice v jižní části Čech tvoH víc jak jednu třetinu celkového 
počtu lokalit tohoto druhu v Čechách. Většina lokalit je však soustředěna 
do severní po]oviny Čech, kde jsou seskupeny, s výjimkou něk<Jlika isolo
vaných lokalit, 9-o tří okrsků: Džbán, České středohoří a území Dokeska 
přibližně m ezi Ces. Lípou, Mimoní a Bezdězem, jak ukazuje :qiapka 2. 
K čtrnácti lokalitám jihočeským přibývají tedy v severní části Cech tyto 
lokality: 

D ž b á n: 15. skály na Z svahu Vinařického údolí J od Štítu m ezi kótami 450 a 468 m V od 
Vinařic J od Loun (LOŽEK 1950, LOŽEK apud KLIKA 1950, Hou nA 1959): 16. opuková ská.la 
Bxponovaná k jihozápadu nad Čertovkou přímo na Štítě (HOUDA 1959); 17. skály exponované 
k západu nad Pochválovským údolím m ezi Pochválovem a Smilovicemi J od Loun (HouDA 
HP59 ). 

č o s k é střed ohoří: 18. Milešovka (MALINSKÝ opud ČELAKOVSKÝ 1873 - Výři skály); 
19. Hora u Lipé (ŠIMR 1932); 20. SZ svah Hradiště (Hradiš tko 546 m) S od Litoměi-ic (HACKEL, 
TAUSCH apud ČELAKOVSKÝ 1873) ; 21. Schulmeistersteine (Holý vrch - kóta 576 [574]) JV od 
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Knndratic S od Litoměřic (MITTELBACH in MITTELBACH a PREIS 193G, viz tú~ K UBÁT l.9G6), ná 
,,Monchswand" u Kundratic, 500 m, sbíral mo<lvčdic i v r. 1928 WIHAN (PRC), jeho loku.litu se 'mi 
nepodařilo blíže identifikovat ; 22. Wintcrbcrg J- od ČcfoništO S od Litoměi'ic (KLUČÁK apud 
ČELAKOVSKÝ 187:l - tento údaj so vztnhuje pravděpodobně na vrch Kupa - G3 2 m JZ od 
Č'dcniště) 1 ; 23. Ki"ížovú h ora (584 m) SV od Litoměřic (BEHC'HTQT,n apud ČELAKOVSKÝ 1873) . 

\ T 
:.1 V.8 . \ . 

n M.B. Q M .K . 

................. _. ·" 

/ 

Mapka 2:Rozš íření Arctostaphylos uva-ursi (L.) SPR. v Če<'hách. 
Karte 2: Die Vorbreitung von Arctostaphylos iwa-ursi (L.) S1•it. in B ohmc11 . 

Do ke s k o: 24. v obecním lose u Čes. Lípy (ENGELMANN p odle WATZELA upn<l Č.1<::LAKOVSKÝ 
1883); 25. rašelin u -., J estfo bí (Habstc inC'r l\1oor) (ANmms np u<l H ANTSCJI EL J 8!)9 - ncpodnřilo 
se mi blíže id0ntifikovo.t) ; 2íl. Husťi v koRt el (328 m) v n('jscvornčjšírn cípu Konuírnvskóho poho l-í 
(Kummergobirgc) S od Doks (LOŽEK 1048); 27. na c0stč od h á jovny Ki..ihbri.ickc k v r ch1i Borný 
při SV bfr·hu VP !kého ry lin ílrn (Máchovo jezero) SV od Doks (KAMPE upud W u RM 1882 ), tato 
lokalita jn prnvdčpodobně tofož.ná s lokalitou: mrzi Brzdčzcm a hájovnou KiihbrLi.cke nedaleko 
Holubí skály (Taubonfcls t:i Tnubenst.c i11 , 322 m, při .JV úpatí Borného i~ nikf)liv mezi zmíněnou 
~újovnou o. HPzdčzrrn) (\tVu1t:'vl 1887); 11a zúkla<lě t.ótu chybně uvcd Pné lokali ty puk vzn ikl údaj 
CELAKOVSKÍ-; 110: mr·zi Br'zrlř·zrrn n, Kllhbri..icko 11a okraji Vclkóho ryh11íka 11 Doks (vV u nM) a rw 
zlikladč prvf.ho 1'1dnjc pak 8DIHEM uvúděná lokalita: na Borném u Doks (SlJMll 1932); 28. v boru 
u Doks smf> rr ·m k .Jílnatómu v rc:hu (f'<·h lattP11Lcrg 430 m) (HANTHCJIF.L HllG); 29. vrchol Malóho 

1 Za icl Pntiflkaci lokalit 21 n '.2~ dt·kuji dr . J\l J n, d ó 11111. 

172 



Bezdězu (POHL a :F'Ht11As 1928); 30. pou Rálskem u Mimoně (8ouTA apud ČELAKOVSKÝ 1873) -
rw. úpatí Rálska vedle pisčité oosty na Čihadlo (Sc HAUTA 1861), vViesenste in na úpatí Rálska 
(FECHTNEH, 1888, FmBAS 1924); 31. na raŘeliništi ve východní b1sti močálú, které sotáhnou 
k rybníku Vavrouška ještě mi~no oboru v lose m ezi obcemi KuHvody a Mimoň (PURKYNĚ apud 
WunM 1887, PURKYNĚ apud Cn:LAKOVSKÝ 1890 - výskyt tohoto druhu na rašeliništi je ČELA
KOVSKiÍJMU podezfolý); 3:?. bažinatá místa mezi rybníkem Kunzotcich rt vrchem Chrastná (Krassa 
bcrg 453 m) Z od Osečnó (Sť1urncmn, apnd W u1tM 1882) . 

. To1Jnotlivt'.> isolované lokality: 33. u Vranova okr. Sokolov (FalknoY), .f. KAnn:š 1904 - 1907, 
Lokf't, (citováno po rll o DOMINOVY rnkopisnó dokumontaco českm;luveuskó kvčtony); 34. nad 
Horním :Litv ínovem (vVALDST1~m v ho ťbáři STE1rnn1rn.Kově apnd Čr~LAKOVSKÝ 1873 --- lokalita 
blí ·l;c neznámá a nikdy znovu nepotvrzoná); 35. Kamcnickú vfosoviště ke Chi·ibsk ó (ZrzELSBERGEH. 
apucl ČJiiLAKovsKÝ 187:l): 36. v losr• za Karlovem na Jívě SZ O(l Nnvó Paky (POKORN Ý 1924 
v „Novopacko" - citováno po(llo DoMINovy rukopisnó dokum.cntace <".·oskoslnven sk ó kvčtony). 
Naprosto pochybná jo lokalita 1111 vrchu Žulóm u Vrchlabí (ANONYM US A. V. 1898), odkud jo 
1Hlávi'1.n např-. tóž Anacarnptis pyramidal'is. H,ovněž starý údaj na pahorcích panství L ombork 
fl, Jablorrné (HAMBUIWE: I{ rn:n: L omherg ll. Gabcl - pod lo D o MINovy dokume ntace) je pochybný. 
Lokality Arctostaphyllos uva-ursi v Čecháeh byly doplněny po(Llo DoMINovy rukopisné dokumen
tace československé květeny uloženó v základní knihovně ČSAV. 

Na Moravě neffÍ Arctostaphylos spolehlivě doložmrn. Na Slovensku se vy
skyt.i1je na řa<lě lokalit v lrnrpai·ských pohořích počínaje Súlovskými skalami 
na západě a konče Hrabušickými roklemi a Košickými Hamry na východě 
(viz DosTÁL et al. 1948 - 1950). Stoupá i do Vysokých i do Nízkých Tater. 
~TLLTNGER (19:33 , p. 217) uvádí rncdvódjci z Nízkých Tater až z nadmoř'ských 
výš ~k 1550 m. 

Arctostaphylos iwa-ursi se v naŠ''ffi státě vyskytuj P témě.ř· výlučně na 
skalních stanovištích. Představuje význačného prúvodcc pÍ'Írozených relikt 
ních skalních ború, vstupuje však i na otevřené bczlcRé skály a na nich 
vyst,Hpnjc v K.arpatcch vysoko nad horní lesní hranici. Na podobných skal 
nícl1 reliktních st·M1 ovištích se medvědi ce vyskytuje im víceméné roztrou
šených a isolovaných lokalitách od hornatin do vysokohoří v celé jižní polo 
vině Evropy, zabíluijíc až na poloostrov pyrenejský, apeninský a na Balkán. 
V severní polovině Evropy, př'ibližně na sever od čáry probíhající severním 
~čmcckem a stř'cdnim Polskem, na východ do Ruska směrem na Volyú. 
~itomir, Kijev a dále k severu, se rozš íření medvědice stává souvislejším. 
Naše lokality spolu s Jokalítami v severní části Čech naznačují spo jení alpské 
arolly tohoto druhu s rozší:ř·ením v severní Evropě (viz B:RESINSKY 1965) . 
Severně od zmíněné čáry vstupuje Arctostaphylos v nížinách často velmi 
hojnó do sv<'.~t.lých vh~sovinných a borůvkových ború na hlubokých půdách 
n.a p ís čitých zvětralinách nebo př'ímo na píscích, kde vytváří často rozsáhlé 
porm>ty. Na podobných stanoviš tích se vyskytuje i v oblasti fenno -skandi 
rláv-ské. Tomuto typu stanoviš t ě se podobá stanoviš t ě medvědice v lPse 
Hůrky u Plané nad Lužnicí blíže Tábora, kde tento druh roste na přcsypo 
\rý ch pí~cích v horu. Ačkoliv je toto stanoviště podobné autochthonním sta-
1tovišUm nwdvědicn v severoněmecké a polské nížině, těžko je můžeme po 
važovat. z~L púvoclní. Proti púvodnosti zmíněné lokality medvědice mluví její 
snížená vitalit<1, projevující se omezením kvetení a přinášeni plodů, a dále 
i silné zmlazováni dubu v starších částech borových kultur tohoto lesa, což 
nutně vede k zastínění a potlačeni medvědice. 

Arctostaphylos 1iva-nrs'I: je druh s rozšíh~ním amfiborcálnč montanně konti 
nentálním (ME USEL :1934), který v severních částech svého areálu se souvis 
l<'jším rozšířením vstupuje na stanoviště s hlubokou půdou od nížiny do 
pahorkatin„ v jižních částech areálu více méně roz1Thaných v jednotlivé , 
často dosti isolované .lokality osídluje r eliktní skalní stanoviš tě od pahorka 
tiny do vysokohoí·í. Ačkoliv medvědice roste na dvou velmi odlišných typech 
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stanovišť, hraje v obou případech stejnou roli. Medvědice vstupuje v obou 
případech jako druh značné dynamické hodnoty do fytocenos představu~ 
jících určité sukcesní stadium v sukcesní sérii vedoucí ke klimaxovému 
lesu, ať již sukcese začíná na skalách nebo na píscích, morénách či hrubých 
silikátových zvětralinách na územích v glaciálu zaledněných. Arctostaphylos 
se v obou případech uplatňuje jako významný činitel ovlivňující vývoj půdy 
jednak přímo tvorbou organického opadu, z něhož vzniká humus, jednak 
nepřímo tím, že jako koberec kryje povrch půdy, zabraňuje vypařování vody 
a udržuje tak příznivé vlhké půdní klima i na stanoviš ~ích náchylných 
k vysychání a umožňuje tak intensivnější chemické větrání minerálního 
podílu půdy. První lesní sukcesní stadium, které se vytváří bezprostředně 
z předcházejících stadií nelesních je bor, v nčmž medvědice nalézá optimální 
podmínky své existence, a.ť již jde o reliktní bor na skalách, jako je tomu 
v našich podmínkách, nebo o bor na píscích, jako je tomu v severoněmec
ké, severopolské a středopolské nížině. Bor jako sukcesní stadium je vhk 
společenstvo poměrně labilní a při rychlejším větrání minerálního podílu 
půdy, při prohlubování půdního profilu a obohacování půdy jemně dispergo
vanými podíly ustupuje poměrně rychle následujícímu lesnímu stadiu, v němž 
se uplatňují ve stále větší míře listnaté dřeviny, které neposkytují světlo
milné medvědici dostatek světla, takže brzy podléhá konkurenci druhů pro
vázejících klimaxové lesy. Proto se bory z doby časného postglaciálu, kdy 
tvořily sukcesní stadium na rozsáhlých plochách opuštěných ledovcem či 
nelesní vegetací v širokém pruhu lemující okraj ledovce, mohly udržet pouze 
na stanovištích, na nichž je sukcese brzděna. Takovou brzdou sukcese jsou 
skalní stanoviště na vysokých příkrých svazích nebo vrcholech hor, kde se 
nemůže nahromadit mocnější vrstva půdy v důsledku erose nebo písky chudé 
na zvětratelné minerály, kde se jen V'elmi zvolna půda obohacuje o jemné 
půdní částice a kde jen velmi pomalu dochází k zahlinění půdního profilu. 

U nás je dosud sporné, zda by se na písčitých půdách vyskytovaly bory jako 
přirozené rostlinné společenstvo vzniklé bez jakéhokoliv lidského zásahu. 
Vitalita a intensivní zmlazování dubu v současných borových kulturách 
na píscích - ať již v jižních Čechách, v Polabí, na jižní Moravě a na záhorské 
nížině na západním Slovensku - svědčí o pokročilejším vývoji půd a o ne
možnosti existence čistých borů na těchto místech. Rovněž okolnost, že 
v žádném případě, s výjimkou lokality u Plané nad Lužnicí, se v dnešních 
borech na našich píscích medvědice nevyskytuje, i když má možnost roz
šiřovat se pomocí ptáků na větší vzdálenosti, svědčí proti existenci původ
ních borů na těchto stanovištích před zásahem člověka do původních lesních 
porostů. Můžeme tedy u nás za původní stanoviště medvědice považovat 
pouze stanoviště skalní. 

Sou hrn 

Arctostaphylos uva-ursi byla v Čechách až dosud známa na prokazatelně původních stanoviš
tích pouze v severní polovině, kde se většina jejích lokalit soustfoďuje do tří okrsků: Džbán, 
České středohoří a Dokesko. V jižní polovině Čech byly známy dvě loka~ity (odhlížíme-li od zcela 
nejisté lokality na Třístoličníku na Šumavě), jejichž původnost je problematická - bor na píscích 
u Plané nad Lužnicí a borový lesík na rulovém eluviu u Radomyšle blíže Strakonic. V minulých 
létech byla v jižní polovině Cech objevena řada lokalit soustředěných na skalnaté svahy hlubo
kého zaříznutého údolí dolní Otavy s střední Vltavy. Medvědice se v tomto území vyskytuje na 
dvanácti lokalitách jako význaěný průvodce přirozených reliktních borů na žulových skalách, 
při ěcmž na většině lokalit kvete a přináší plody. Jižní polovina Čech nemá díky svému starému 
vyzrálému reliéfu mnoho skalních stanovišť, na nichž by se :mohly zachovat reliktní bory a v nich 
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A,-ctostaphylos. Skalní stanoviště jsou nahromaděna do mladých kaňonovitých údolí dolní Otavy 
a střední Vltavy, a proto také došlo i k nahromadění lokalit našeho druhu do těchto údolí. 
Arctostaphylos je v našem státě vázána na skalní stanoviště od pahorkatin až do vysokých hor, 
jako je tomu všude v jižní polovině jejího rozšíření v Evropě a její výskyt v jižních Čechách před
stavuje spojovací lokality mezi souvislejším rozšířením tohoto druhu v severní polovině Evropy 
a jeho hojnějším výskytem v Alpách. 

Z usammenfassung 

Arctostaphylos uva-ursi war bisher in Bohmen von nachweisbar ursprlinglichen Standorten 
nur aus der nordlichen Halfte Bohmens bekannt, wo ihre Lokalitě.ten in drei Gebieten konzen
triert sind: Hiigelland Džbán, Bohmisches Mittelgebirge und das Gebiet um Doksy (Hirschberg). 
Au s Siid bohmen wurde in der zweiten Halfte des vorigen J ahrhunderts eine zweifolhafte Lokalitat 
vom Dreisesselberg im Bohmerwald publiziert (ČELAKOVSKÝ 1873). Eine zweite slidbohmische 
Lokalitat, die im Jahre 1925 entdeckt wurde (siehe HNÍZDO 1941, VODÁK 1961), liegt auf mit 
Kiefern bestockten Sanddlinen im Walde Hůrky bei Planá nad Lužnici unweit von Tábor. Diese 
Lokalitat ist wahrscheinlich nicht ursprlinglich, denn sie befindet sich auf Lagen ursprlinglicher 
azidophiler Kiefer-Eichenwalder, was eine haufige Verjlingung der Eiche in diesem Walde bezeugt 
und auch der Umstand, dass Arctostaphylos auf dieser Lokalitat kaum bli.iht und fruchtet. Eine 
dritte Lokalitat in der slidlichen Halfte Bohmens von CHÁN (HARTL, CHÁN und TOMAN 1957) 
publiziert, liegt im Kiefernforst SO von Radomyšl unweit Strakonice, wo Arctostaphylos eine 
einzige sterile Kolonie bildet. Erst vor einigen J ahren entdeckte ich eine Anzahl ursprlinglicher 
Lokalita.ten dieser Pflanze auffelsigen Hangen des Durchbruchstales der Otava und der Moldau . 
Meine Kollegen Herr S. HEJNÝ und Frl. D. BLAŽKOVÁ und Herr R. SLABA erganzten die Zahl der 
Lokaltaten in diesem Gebiet auf zwolf. 

Die auf der beigelegten Karte eingezeichneten Lokalitě.ten sind die folgenden: 1. Felsige 
Hange liber dem rechten Otavaufer O von dem Dorfe Držov, ca 390 m li. d. M.; haufig (von 
S. HEJNÝ entdeckt). 2. Felsige Hange liber dem rechten Otavaufer gegenliber der ehemaligen 
Miihle „Smetiprach", NW von dem Dorfe Držov, ca 380-400 m li. d. M.; sehr haufig (von 
S. HEJNÝ und J. MORAVEC entdeckt). 3. Granitfelsen auf dem siidlich exponierten Hang liber 
dem linken Otavaufer NO von dem Dorfe Dědovice, ca 360 - 380 m li. d. M.; einige Kolonien. 
4. Ein Reliktfohrenwald auf den Granitfelsen i.iber dem rechten Otavaufer im Walde „Lísek", 
W von dem Dorfe Oslov, ca 370 - 400 m li. d. M.; haufig. 5. Granitfelsen liber dem linken Ufer 
des Fliisschens Lomnice SW von dem Dorfe Štědronín-Plazy, ca 370 - 390 m li. d. M. ; einige 
Kolonien. 6. Felsen Uber dem rechten Otavaufer gegeniiber der ehemaligen Einode „U Petrů", 
NW vom Dorfe Oslov, ca 375 mi.i. d. M.; eine einzige Kolonie. 7. Felsen liber dem rechten Otava
ufer, gegen W bis SW exponiert, gegenliber der ehemaligen Einode Mošovice SW vom Dorfe 
Zvíkovské Podhradí, ca 355 m li. d. M.; eine einzige kleine Kolonie. 8. Granitfelsen i.i ber dem 
linken Otavaufer unter dem H egerhaus „Na Budách", S\V von der Burg Zvíkov (Klingenberg), 
ca 340-350 m li. d . M.; eine einzige Kolonie; es ist dies die erste durch den Autor im Oktober 
1958 in diesem Gebiete entdeckte Lokalitat. 9. Felsen auf dem W -Hang liber dem rechten Ufer 
des Maanders der Moldau ca 1 km nordlich von dem Kirchlein des Dorfes červená; einige Kolonien 
(von D. BLAŽKOVÁ ontdeckt). 10. F elsen liber dem rechten Moldauufer WSW von Kučeř (R. 
SLABA in litt. ). 11. Felsen liber dem rechten Moldauufer unter dem Zusanunenfluss mit der Otava, 
N von der Burg Zvíkov, ca 370 m ti. d. M.; eine einzige Kolonie. 12. Granitfelsen liber dem linken 
Moldauufer O von d em Dorfe Zbonín, ca 340 - 360 m li. d. M. ; zwei kleine Kolonien. 

Arctostaphylos bliiht und fruchtet in den meisten Kolonien; sie kommt besonders in Relikt
fOh.renwalder vor, von d enen einige verhaltnismassig artenarm sind, andere um einige xerotherme 
Arten reicher, die in Slidbohmen an die Durchbruchstaler der Otava und der mittleren Moldau 
gebunden sind, z. B. Achillea distans WALDST. et KrT., Allium senescens L. ssp. montanurn (SCHM.) 
BECK, Alyssum saxatile L. ssp. arduinii (FRITSCH) HA Y ., Asperula glauca (L.) BEss. , Dianthus 
carthusianorum L., Festuca pallens HosT, Hieracium cymosum L. ssp. eucymosum ZAHN, H. palli
dum Brv. ssp. bivonae ZAHN, Sedum rupestre L . ssp. reflexum (L.) HmGI et SCHMID. Diejenigen 
Lokalitii.ten, die unter 360 m li. d. M. lieg3n, wurden nach dem Auffiillen d es Staubeckens von 
Orlík stii.ndig unter Wasser gesetzt. 

Die Lokalita.ten in der slidlichen Halfte Bohmens bilden h eute e in Drittel aller Lokalita.ten 
dieser Art in Bohmen . Die Gesamtverbreitnng d er Arctostaphylos in Bohmen zeigt die Karte 2. 
In Mahren hat Arctostaphylos keinen verlasslich bestatigten Fundort. In der Slowakei befindet 
sich eine Anzahl von Lokalitaten in den Karpaten, angefangen mit d en Súlovské skály (Felsen 
von Súlov) im Westen und mit den Schluchten b oi Hrabušice und mit d em Fundort bei Košické 
Hamry im Osten endigend. Arctostaphylos steigt hier in die Hohe und Niedrige Tatra. Aus d er 
Niedrigen Tatra fiihrt SrLLINGER (1933) diose Art noch aus einer Hohe von 1550 m li. d. M. an. 
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Arctostciphylos wachst in der Tschochnslowakoi auf fo lsigen Standorten; sio stellt eirnm cha
raktc,ristischon Begleitor der naturlichcn Reliktfohrcnwalder vor, wiichst ahor auch auf offenen, 
rnehr ocfrr woniger wal<lfrcien Felsen, auf die siH in <len Karpnten hoch uber di o Waldgrenze 
steigt. Auf ahnlíchen fclsigon Reliktstandorten kommt Arcto8taphylos anf muhr oder woniger 
zerstrcuton nnd isoliorton Lokalitaten vom Hiigcllm1d bis ins Hof'hgebirg0 in ganz Siidcuropa vor, 
sir grni ft bis auf dio Pyrenii.on- uncl Aponirnwuhalbinscl urnl auf d en BalknH iH)()r. In der nórdl i
eh Pn Hii.lfte Europas, buili:i.ufig von der T,inie, die durch Norddeutschlanrl, Mitt<' lpolm1 gegcn 
<)st.P n in dl'r Hiehtung nach \Volhy nien, Žitomir, T(yjcv 1rncl wcitnr gegon Nordc11 v crlaufL, wird 
di C' YNbr<'itnng dicscr Art zusmnnwnhitngonder. Nórdlid1 von diescr Lini e drin g t Arctostaphylo.~ 

auch auf Ebcncn sehr oft in lichte an Callmw uncl Vacciniwn myrlillns roicho Fohre nwal<ler anf 
tiefgrúndigcn Hod en auf san<ligon Vcrwittc'rungcn, Moriinen oder direkt auf S:rnden vor. wo si1· 
()ft a11.:;goclchnt (' lks tii,nclo bildet . . Auf iihnlichen Standorten wii,chst sie a.uch im fenno-sko,rnlischcn 
Gebid. Ob\\'ohl Arctostciphylos zwei vorsehicdcno Standortstypen lH'siedelt, tibt sie auf b eidf'n 
dic glei('lw bio log ischo :F'unktion nus . In boiden Fallen 1nacht s i_o sich durch ihrcn hohon llyna
rnischcu \VPrt. in den Phytoziinosen gelt<md, dí<~ oin bestinuntes Sukzcss ionsstadiurn in der 
S ukz0ssionssoric darstdlcn, die zur Bilduug e ines l\Jirnaxwalcll~s gerichtct is t, gh~ich ob J11In dic 
Sukz('Rsion auf Felsen oder Sarnlcn, ::\loriúwn oclcr grobe11 8ilikatvorwitterungen ihron Anfang 
11im.1nt .. Arctosla phylos macht sich in beidon Fiilien nls wichtigm Faktor gclknd, der die Bodu11 -
1)ntwieklung e inerscits durch direkto Bilclung organischen Abfalles beeinflusst, aus d em Hu mu i:-; 
•rntskht, o,nclercrseits indirckt dadurch, dass sie wie ein Tcppich cli o Bodenobcrfliicho bed eekt 
und di e Evaporation d es Doclens vcrhindert und c in gunstiges Bodenklirnn auch auf solchm1 
t-ltandortcn erh lilt, clíc zur Austrocknuug noigcn unci so c ine iutensivore chomischc Vorwittcnmg 
rlPs mineralischen Bodenantciles ermč:ig li cht. Eino Vertidung d es Bodenprofils und soin o An 
roichung um fein disp erse Antei le errnogliC'h en den 1\ntritt cl<ir Laubhéilzer unci d en A nfang eirn·s 
weiteren Sukzessio nsstadiums. n.us d em s ich lichtli eocnd o Arten e inschliessli<·h Arttostaphylos 
z11ri.ickzit>hen. Dr·shi11b knnn sich nuscro Art nur auf solchon Standorten orh aJton, vrn cino na 
tiirlielw Sukzess ion gp}wrrunt wird. Einc dornrtigo Ho1rnnung der Sukzossion bikJc.11 Folsen 
s t andorto auf f!rosscn S tcilhiingcrn, w o s ich oine gróssero Bodcnsehicht infolgo dor Eros ion ni cht 
a nhii,11fen kann ()(ler an v0rwitteru11 gsfahigo n ~liuernlion arrne Sande, wo che Bodcnun rC'i ,·h crung 
mit frinen T c ilchcn sehr allmiihli('h v or Hich goht nnd das Boclenproftl mu lnngsan1 verlehrnt .. 
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