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AbstrAkt

Svatokopecký ostroh představuje kulturně exponovanou a  doposud botanicky opo-
míjenou lokalitu. Území ztratilo dlouho přetrvávající extenzivně polnohospodářský až 
sadovnický charakter a od 70. let 20. století prochází bouřlivou transformací do sou-
časné podoby zahrádkářské kolonie. Tento vývoj ovlivnil a pozměnil druhovou skladbu 
lokality, kterou jsme zkoumali v letech 2016–2019. Celkem jsme nalezli 254 taxonů cév-
natých rostlin. Floristická skladba je tvořena zejména mezofilními druhy, bohatě jsou 
zastoupeny neofyty. Z ohrožených, přirozeně se vyskytujících druhů byly zaznamenány 
Agrimonia procera, Papaver argemone a Potentilla recta.

AbstrAct

Svatý Kopeček promontory is a  culturally exposed but hitherto botanically neglected 
locality. The area has lost its traditional extensively agricultural character and since the 
1970s has undergone a tumultuous transformation into its current form of a gardening 
colony. This development influenced and changed the species composition of the 
locality, which we examined in 2016–2019. In total, we found 254 vascular plant taxa.  
The floristic composition consists mainly of mesophilic species, rich in neophytes. Three 
taxa – Agrimonia procera, Papaver argemone, and Potentilla recta – are included in the 
national Red List. We assume that they occur naturally in the locality.
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Úvod

Svatý Kopeček je městskou částí Olomouce a významným poutním místem našeho území, 
kterému dominuje bazilika Navštívení Panny Marie. Ta dotváří pohledový vrchol tzv. sva-
tokopeckého ostrohu – jihozápadních svahů rozkládajících se mezi obcí Tovéř a olomouc-
kou městskou částí Droždín, ve spodních částech plynule přecházejících do intravilánu 
obce Samotišky. Svatý Kopeček tak považujeme mnohem více za kulturní než botanickou 
lokalitu. Reflexe tohoto území po stránce historické a  floristické však přináší pohled na 
vývoj dříve samostatných obcí, městských periferií či zcela nezastavěných míst, která pod 
tlakem rozvíjejícího se průmyslu, zemědělství, urbanizace a při změnách majetkových po-
měrů v 19. a 20. století zcela proměnila svůj charakter. Očividným projevem tohoto vývoje 
jsou změny v užívání pozemků, v krajinném rázu či floristické skladbě území.

Charakteristika historického vývoje lokality

Nejzazší zmínky o soustavném působení člověka na svatokopeckém ostrohu sahají do let 
1629–1632, kdy byl na jeho vrcholku vymýcen les a postavena první kaple z popudu olo-
mouckého měšťana Jana Andrýska (Jakubec – Perůtka, 2010). Do té doby byl ostroh prav-
děpodobně zalesněn smíšeným lesem. V 17. a 18. století se nový poutní areál postupně 
rozvíjel v jedno z nejvýznamnějších mariánských středisek na Moravě, což přineslo také 
intenzivní stavební činnost na jihozápadních svazích. Areál na vrcholu ostrohu ve své do-
minantní pozici při dálkových pohledech získal podobu latinského kříže, jehož vertikální 
osa je v dolní části tvořena lipovou alejí, zatímco horní část tvoří dvouvěžové průčelí ba-
ziliky s bočními křídly rezidencí.

Několik kilometrů dlouhá alej spojující premonstrátský klášter Hradisko s premonstráty 
spravovaným poutním místem byla zejména v 18. století postupně doplňována řadou so-
chařských prací a představuje nesmírně cenný příklad formování barokní krajiny s promy-
šlenou ideovou náplní. Jako celek od roku 1999 požívá samostatné památkové ochrany.1

V místě, kde rovinatý úsek aleje přechází ve strmé stoupání na úpatí kopce, se dnes 
nachází poměrně rozsáhlá obytná zástavba patřící k obci Samotišky, jež degradovala sou-
vislý vizuální dojem z dříve nezastavěného úpatí kopce. Obec Samotišky totiž původně 
ležela zcela mimo hlavní poutní alej, o téměř pět set metrů severněji. Výstavbě v okolí 
aleje předcházelo po r. 1870 vybudování silnice do radíkovského fortu (tichák, 2013), jež 
vedla od barokní aleje pozvolným stoupáním směrem na Droždín (dnes ulice Kopecká) 
a na jeho okraji se prudkou zatáčkou napojovala na starou cestu na Svatý Kopeček. Prá-
vě tato silnice je jako hlavní komunikace používána doposud. Vlevo od aleje roku 1883 
zase vznikla cihelna šternberského podnikatele Karla Mauera (Marková – vráželová, 1994) 
a následná výstavba v jejím okolí fakticky pohltila někdejší solitérní alej do struktury obce 
v podobě dnešních ulic Na Nivách, V Lipkách a Pod Kopečkem.

Další, výše položený úsek historické aleje tvoří lipové stromořadí revitalizované v le-
tech 1996–2001 (Janata, 2001), jehož jádro představuje úsek s šesti barokními kamennými 
sloupy s pěti motivy tajemství Bolestného růžence a sochou Panny Marie Svatokopecké. 
Poté se stará poutnická stezka větví na tři možné cesty: levou úvozovou, vedoucí kolem 

1 Nemovitá kulturní památka Poutní alej mezi Svatým Kopečkem a Klášterním Hradiskem, rejst. č. ÚSKP 
40162/8-1741.
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kamenného kříže, jenž zde nechali roku 1897 vztyčit manželé Maitnerovi ze Samotišek, 
dále nejprudší střední cestu vedoucí kolmo k  vrstevnici na ose zmíněného latinského 
kříže, a pravou, v minulosti nejčastěji využívanou starou úvozovou cestu, jejíž pozvolné 
stoupání umožňovalo i průjezd povozů. Všechny tři jsou zaznamenány v bohatém ikono-
grafickém materiálu z 18. i 19. století (Marková – vráželová, 1994).

Okolí těchto tří stezek bylo až do poloviny 20. století zcela odlesněné a zemědělsky 
využívané, přičemž úzké pásy polí řazené terasovitě po vrstevnici oddělovaly jen drobné 
meze. Od rastru polí a mezí se až do druhé poloviny 20. století odlišovaly pouze tři spe-
cifické mikrolokality. Paralelně vlevo od hlavní aleje to byl hluboký přírodní zářez dnes 
vyschlého potoka v lokalitě Na Nivách, zarostlý již v 19. století houštinami a vzrostlými 
stromy. O něco dále na téže straně se dodnes nachází další výrazné narušení terénu, ka-
menolom J. Slušného (SPáčil, 1975), který ukončil činnost v roce 1947. Třetí mikrolokalitu 
představuje areál již zmíněné bývalé cihelny, pojatý dnes jako sportovně-rekreační záze-
mí přilehlé obce. Na opačné straně hlavní aleje bychom našli výše ve svahu druhý kame-
nolom, a to přímo na trase dalšího potoka, jenž vymodeloval tuto část ostrohu do táhlé 
strže, nazývané příznačně U studánek, ve starších mapách i jako Svaté studně. Ani tyto 
partie nebyly pro svou členitost a nedostupnost plně zemědělsky využívány.

Pravá stezka sloužila vzhledem k nejméně prudkému stoupání nejen pěším, ale i po-
vozům. To se zřejmě projevilo také na jejím výrazném propsání do svažitého terénu, kte-
rý má charakter vysokého úvozu. Podle nejstaršího zachycení poutního chrámu v rytině 
podle předlohy A. M. Lublinského z roku 1677 (kostel je na ní vyobrazen ještě bez křídel 
rezidencí) je jasně patrné, že právě tato pravá úvozová cesta byla již od dostavění chrámu  
J. P. Tencallou používána (cf. Jakubec – Perůtka, 2010) a vlastně na ni přímo reaguje i podlou-
bí pravého křídla rezidence, které je jejím prodloužením a zavádí tak poutníky přímo do 
areálu s poutním domem, hostincem a kramářskými boudami. Teprve po roce 1870 ztratila 
význam a stala se obyčejnou polní cestou využívanou zejména místními zemědělci.

Poslední, velmi strmý úsek historické aleje uvádí návštěvníka do vrcholové partie svato-
kopeckého ostrohu, na návrší před bazilikou s udržovaným trávníkem a zbytky půlkruhové 
lipové výsadby. O nejstarší podobě této části lze pouze spekulovat, připustit však lze exis-
tenci suché mýtiny obklopené lesem, vhodné pro založení kaple, případně i větších luk, 
jejichž existenci napovídá staré označení Na suchých lukách týkající se nedaleké stráně 
pod domem Jiřího Wolkera. Minimálně od počátku výstavby poutního areálu však vymý-
cená lokalita sloužila jako shromaždiště poutníků a po určitou dobu i jako místo výstavby 
kramářských bud, jež se teprve později přesunuly za rezidence (Marková – vráželová, 1994). 
Zmiňované části svatokopeckého ostrohu jsou zaznamenány do leteckého snímku (obr. 1).

Od dostavby poutního areálu v 18. století až do 50. let 20. století byla podoba sva-
tokopeckého ostrohu více méně ustálená. Teprve se zásadní proměnou vlastnických 
(a obecně politických) poměrů se převážná část zdejších polí a luk mění nejprve na sady 
a počínaje rokem 1970 na zahrádkářskou, rekreační a posléze i rezidenční oblast (tichák, 
2013). Charakter místa je, s výjimkou partií pod památkovou ochranou, od 70. let 20. sto-
letí postupně stále více degradován. Oblast byla rozparcelována a rozdělena ploty, vy-
rostly zde mnohdy nelegálně postavené chaty i zděné stavby, byly přehlušeny pohledové 
dominanty. Výjimkou nejsou v posledních letech ani nové bazény, garáže, tenisové kurty. 
Podmínky rehabilitace chráněné aleje a  jejího okolí byly přitom stanoveny příslušnými 
dokumenty již před 25 lety (Marková – vráželová, 1994). Představa, že se je někdy podaří 
naplnit, se v současnosti ukazuje být lichá.
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Obr. 1. Srovnání leteckých snímků z 50. let 20. století a z 10. let 21. století s vyznačením význačných 
orientačních bodů (1 – Na Nivách, 2 – kamenolom J. Slušného, 3 – areál cihelny, 4 – kamenolom, 5 – 
levá úvozová cesta, 6 – centrální alej, 7 – pravá úvozová cesta). Zdroje mapových podkladů:
© Seznam.cz, a.s.; © CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Fig. 1. Comparison of aerial photographs from the 1950s and from the 2010s with prominent land-
marks (1 – Na Nivách, 2 – J. Slušný Quarry, 3 – brickworks area, 4 – former quarry, 5 – left sunken lane, 
6 – central alley, 7 – right sunken lane).
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Přírodovědná charakteristika lokality

Svatokopecký ostroh se rozkládá na jihozápadních svazích geomorfologického okrsku 
Radíkovské vrchoviny v rozpětí 250–375 m n. m. Ta spadá do podcelku Domašovské vr-
choviny, resp. do Nízkého Jeseníku (DeMek – Mackovčin, 2006). Geologickým podkladem 
jsou spodnokarbonské droby, v půdním profilu převažuje oglejená hnědozem (AOPK ČR, 
2019). Lokalita se nachází na rozhraní teplé (T2) a mírně teplé (MT6) klimatické oblasti 
(tolaSz – baštýřová, 2007).

Z regionálně fytogeografického hlediska (Skalický, 1988) se dotčené území nachází na 
hranicích dvou okresů – Zábřežsko-uničovského úvalu (72) a Tršické pahorkatiny (76b). 
Potenciální přirozenou vegetací (neuhäuSlová – Moravec, 1997) jsou zde lipové dubohabři-
ny (Tilio-Carpinetum).

Stav botanického poznání

Přestože Olomouc již od 17. století můžeme označit za jedno z center vzdělanosti, po-
tažmo botanického bádání, floristický výzkum celé oblasti spadá až do druhé poloviny 
19. století (Dvořák, 2008). Daná doba však s sebou nesla řadu limitů spočívajících v po-
všechné a tedy velmi nepřesné lokalizaci nálezů rostlin. Tyto nešvary byly napravovány až 
ve 20. století a teprve s dostupností kvalitních mapových podkladů a s rozvojem geoin-
formačních technologií nabyla zpětná geolokalizace nálezů na přesnosti.

Hodnotíme-li Svatý Kopeček pohledem botaniků 19. století, musíme na něj nahlížet 
spíše jako na makrolokalitu vymezenou širokou oblastí mezi Lošovem, Radíkovem, Do-
lany a Samotiškami. Patrně prvními údaji z tohoto území jsou záznamy o výskytu Cruci-
ata glabra (ut Galium vernum SCOP.) „am heil. Berge“ [= na Svaté hoře] (rohrer – Mayer, 
1835) a Melica uniflora s poznámkou „Heil. Berg.“ [= Svatá hora] (vogl, 1854). Konkrétnější 
obrysy nabízí lokalizace Hieracium floribundum „an der Strasse von Olmütz zum heiligen 
Berg“ [= Na cestě z Olomouce k Svaté hoře] (Spitzner in oborny, 1890). Floristické poznání 
19.  století shrnul E. Formánek ve své dvousvazkové Květeně Moravy a  rakouského Slez-
ska (ForMánek, 1887; ForMánek, 1896), ve které přejímá nedatované (literární) údaje svých 
kolegů a  obecně je lokalizuje „V  Olomoucku: Sv. Kopeček“. Najdeme mezi nimi údaje  
A. Vogla – Lilium martagon, Pyrola rotundifolia, P. chlorantha, Moneses uniflora, Prunella 
grandiflora, Pedicularis sylvatica, Genista germanica, Vinca minor, J. Mika – Luzula pilosa, 
Inula conyzae, Daphne mezereum, A. Makowskyho – Pteridium aquilinum, J. Schlossera – 
Anthericum ramosum, J. Sapetzy – Salix rosmarinifolia, Drosera rotundifolia, A. Burghau-
sera – Chamaecytisus supinus a  výjimečně též samotného E. Formánka – Hieracium 
racemosum. Povětšinou se jedná buď o druhy lesní, nebo mokřadní, které se na odlesně-
ném a suchém svatokopeckém ostrohu vyskytovat nemohly.

Svatý Kopeček byl na začátku 20. století cílovým místem exkurzí, které přírodovědci 
pořádali z Mariánského údolí  (cf. Frank, 1906), ale informace o zdejší flóře jsou stále kusé, 
přičemž ani pro celý region zásadní floristické dílo Květena Hané (PoDPěra, 1911) mnoho 
nového nepřináší. Podpěra (1911) pouze přejímá již zmiňované záznamy a nově přidává 
údaj J. Mika o  výskytu Myosurus minimus „na Sv. Kopečku“. Regionální botanici se v  té 
době mnohem více soustředili na teplomilnou květenu v  okolí Slavonína, Hněvotína 
a Grygova (lauS, 1909).
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Ve 30. a 40. letech 20. století nepřímo přispěl k poznání svatokopecké květeny L. Čer-
ník, který se věnoval fytopatologii a  svá zjištění o  malformacích a  chorobách rostlin 
jednotlivých druhů časopisecky vydával2. Nálezy byly obecně lokalizovány „Heiligen-
berg-Olmütz“ a  překvapivě též datovány. Rostliny sbíral sám nebo pro něj sběry činili 
kolegové jako M. Remeš – Tragopogon pratensis, Rumex acetosella, Fragaria vesca, Poa tri-
vialis, Carpinus betulus (černík, 1938); J. Otruba – Acer pseudoplatanus, Cerastium arvense, 
Fagus sylvatica, Hieracium sabaudum, Hieracium murorum, Rubus hirtus, Rubus nessensis, 
M. Remeš – Sonchus oleraceus (ut Sonchus laevis GARSAULT.), Potentilla erecta, Rubus pli-
catus (černík, 1940); M. Remeš – Corylus avellana, Gnaphalium sylvaticum, Melampyrum 
pratense, L. Černík – Fagus sylvatica, J. Otruba – Cruciata glabra, Maianthemum bifolium, 
Quercus robur (černík, 1941).

Jediným příspěvkem z první poloviny 20. století, který se alespoň názvem dotýká Sva-
tého Kopečku, je krátký článek J. Otruby Z květeny Sv. Kopečku (otruba, 1940). Autor zde 
jmenuje druhy stinných lesů, mechovišť, světlých borů v okolí Lošova a mýtin kolem Ra-
díkova. Z našeho pohledu je podstatná zmínka o vřesovištích nad Samotiškami a výskytu 
Rosa gallica, Potentilla recta a Securigera varia na suchých mezích u Lošova a Radíkova. 
Odlesněný charakter strání a převahu suchomilné vegetace potvrzují i nálezy motýlů – 
dnes vyhynulého Colias myrmidone a ohroženého druhu Brintesia circe (Bahr, Kitt in Skala, 
1911), kteří jsou vázáni právě na taková stanoviště (Pavlíčko – konvička, 2002).

Podstatný podíl na poznání květeny Olomoucka v  druhé polovině 20. století měl 
Č.  Deyl, který území studoval od 50. let až do konce 20. století. Z  jeho terénních prů-
zkumů, které se částečně týkají též svatokopeckého ostrohu, se zachoval bohatý dokla-
dový materiál uložený ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a manuskripty deponované 
na krajském středisku Agentury ochrany přírody a krajiny v Olomouci (Dvořák – hlinická, 
2017). Deyl zřídka publikoval, ale několik nálezů přímo ze svatokopeckého ostrohu zmi-
ňuje v Příspěvcích ke květeně širšího okolí Olomouce (Deyl, 1973a, b; Deyl, 1976) – Berberis 
vulgaris „Kopeček, jeden malý keřík pozorován na svahu mezi Kopečkem a Samotiška-
mi“, Acinos arvensis „Kopeček-Samotišky-Droždín, na suchých svazích mezi obcemi“, Ce-
rastium glutinosum „na svahu k Hané pod chrámem na Kopečku…“, Lepidium campestre 
„Kopeček – Samotišky, na kamenitých svazích vzácně“, Misopates orontium „Kopeček, na 
Z exp. svahu pod chrámem“, Veronica verna „Kopeček, na svahu k Hané pod chrámem…“, 
Vicia lathyroides „Kopeček, pod chrámem na svahu vzácně a doleji nad úvozem J od lí-
pové aleje…“. Tyto údaje, částečně podložené herbářovými sběry z 50. a 60. let, jsou tak 
prvními, které můžeme přímo vztáhnout na studované území. Převládají mezi nimi polní 
plevele a druhy rostoucí v nezapojené vegetaci, výjimečně keře tvořící plášť suchých vý-
slunných svahů. Nálezy tak dokreslují představu o stanovištních podmínkách extenzivně 
využívaných polních kultur, sadů a mezí patrných na leteckém snímku (obr. 2). Od 80. let 
20. století je publikovaných floristických údajů k  této lokalitě poskromnu, průzkumy 
se omezily na mapování biotopů (AOPK ČR, 2019) a chorologické revize české květeny 
v rámci expertního systému Pladias (PLADIAS, 2019), které se zatím svatokopeckého os-
trohu téměř nedotkly.

2  Černíkova pozůstalost se nachází ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci a obsahuje také 
bohatý herbářový materiál, který čeká na zpracování.
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Materiál a metody

Floristický průzkum probíhal formou příležitostných návštěv během vegetačních sezón 
v  rozmezí let 2016 až 2019. Byl zpracován za použití standardizovaných floristických 
metod se zřetelem na doporučení v  Metodice inventarizačních průzkumů (Janáčková – 
štorkánová, 2004). Kritické rody jako Crataegus, Taraxacum, Rubus, Pilosella a Rosa nebyly 
povětšinou určovány do druhu. Průzkum zahrnoval veřejně přístupné plochy dotčeného 
území (soukromé oplocené pozemky byly z  důvodu potenciálního střetu zájmu vyne-
chány). Vzhledem k charakteru lokality bylo území rozděleno na 11 dílčích ploch (obr. 3). 
Dále byly revidovány vybrané nálezy Č. Deyla, resp. položky vytipovaných druhů rostlin 
s  důrazem na polní plevele jako Agrostemma githago, Caucalis platycarpos, Ajuga cha-
maepytis, Bupleurum rotundifolium, Vaccaria hispanica, Papaver argemone ve sbírkách 
Vlastivědného muzea v Olomouci, u nichž autoři předpokládali možný historický výskyt 
na studované lokalitě.

Obr. 2. Letecký pohled na svatokopecký ostroh v 60. letech 20. století. Zdroj fotografie:
© J. Juryšek, 1967, Vlastivědné muzeum v Olomouci.
Fig. 2. Aerial view of Svatý Kopeček promontory in the 1960s.
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Dílčí plocha 1: Vrcholová svažitá luční plocha před bazilikou s intenzivně využíva-
nou sítí cest a stezek. Plocha je lemována ploty a zástavbou. 
Dílčí plocha 2: Zhruba 500 m dlouhý úsek levé úvozové cesty lemovaný rozptýle-
ným, místy zapojeným keřovým pláštěm a roztroušenou zástavbou.
Dílčí plocha 3: Pravá úvozová cesta v délce 400 m stoupá širokým, místy hlubokým 
zářezem se zapojeným keřovým a stromovým pláštěm. Četné jsou zplanělé druhy.

Obr. 3. Mapa studovaného území s vyznačením dílčích ploch (1–11). Hranice území jsou vyznačeny 
delší přerušovanou čarou, cesty kratší přerušovanou čarou. Zelené plochy mají lesní charakter, bílé 
plochy jsou nelesní. Zdroj mapového podkladu: © Seznam.cz, a.s.
Fig. 3. Map of the territory with studied segments.
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V terénu pořízený dokladový materiál je uložen ve veřejně přístupném herbáři Katedry 
botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého [OL] a v textu jsou takové položky 
značeny akronymem (OL). Revidované položky z herbáře Vlastivědného muzea v Olomou-
ci jsou značeny akronymem (OLM). Zkratky herbárií vychází z Indexu Herbariorum (thierS, 
2019). Jména cévnatých rostlin jsou sjednocena dle Seznamu cévnatých rostlin květeny 
České republiky (Danihelka et al., 2012). Stupeň ohrožení byl hodnocen dle mezinárodních 
kritérií uveřejněných v Červeném seznamu cévnatých rostlin (grulich, 2017).

Výsledky a diskuze

Provedeným průzkumem bylo zaznamenáno 254 taxonů cévnatých rostlin. Z čehož 8 dru-
hů je vedeno v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky v nejnižších katego-
riích ohrožení (grulich, 2017), ovšem celá polovina z nich pravděpodobně pochází z kultury. 
43 druhů, tj. 17 % z celkového počtu druhů je v Katalogu zavlečených rostlin (Pyšek et al., 
2002) hodnoceno jako nepůvodní a 27, resp. 10,6 % z celkového počtu cévnatých rostlin lze 
charakterizovat jako druhy invazní či druhy se zvýšeným potenciálem k expanzím.

Převážnou část vegetační skladby tvoří druhy běžné, vyskytující se v mezofilních neles-
ních nebo lesních podmínkách. Četné jsou druhy nitrofilní a druhy s širší nevyhraněnou 
amplitudou k reakci půdy, přičemž druhy vyskytující se na půdách bohatých vápníkem 
jsou raritní (Berberis vulgaris, Cornus mas).

Dílčí plocha 4: Zarůstající xerotermní stráňka při soše Panny Marie a rozsáhlejší de-
gradovaná ovsíková louka. Místy je plocha přerušována bujným keřovým pláštěm 
a cestami.
Dílčí plocha 5: Dnes zarostlý kamenolom se vzrostlým stromovým patrem a pod-
rostem nitrofilních druhů bylin. Ve spodní části s vývěrem drobné vodoteče směřu-
jící k jedné ze studánek na svatokopeckém ostrohu.
Dílčí plocha 6: Hluboký lesnatý zářez vyschlého koryta potoka nazývaný „Na Ni-
vách“. V podrostu se objevují zplanělé druhy a místo též slouží jako kompostárna.
Dílčí plocha 7: Fragmenty lučních společenstev dnes v podobě degradovaných ov-
síkových luk. Alespoň části jsou pravidelně koseny.
Dílčí plocha 8: Několik set metrů dlouhá severojižní a východozápadní síť cest po-
dél soukromých pozemků, místy přerušovaná vznikajícími lesíky náletů, navážkami 
zeminy a fragmenty pustnoucích louček.
Dílčí plocha 9: Rozsáhlý, ale druhově chudý trvalý travní porost, pravidelně kosený, 
ve východní části s oplocenou budovou vodárny. Po okrajích s ruderální vegetací 
a bohatým keřovým pláštěm.
Dílčí plocha 10: Rozsáhlý, silně ruderalizovaný luční porost podél tzv. Droždínské 
zatáčky, přecházející v porosty vzrostlých náletů, pustnoucích sadů, na severu s ob-
časně využívaným políčkem.
Dílčí plocha 11: Kompaktní, degradovaný luční porost se silnou vrstvou stařiny 
a občasnými solitérami náletových dřevin.
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Seznam nalezených cévnatých rostlin

Druhy jsou v seznamu uspořádány abecedně. Kategorie ohrožení dle Červeného sezna-
mu (grulich, 2017) jsou uvedeny v závorce, stejně jako označení herbáře u druhů, u nichž 
byla sbírána dokladová položka. Čísla reprezentují dílčí plochy (viz obr. 3), na kterých byl 
druh zaznamenán.

Acer campestre: 8. – Acer negundo: 8. – Acer platanoides: 1, 2. – Acer pseudoplatanus: 6, 10. – Aegopodi-
um podagraria: 1, 6. – Aesculus hippocastanum: 6, 10. – Aethusa cynapium subsp. cynapium: 9. – Agri-
monia procera (NT): 2, 7, 8, 11. – Agrostis capillaris: 4, 11. – Agrostis vinealis: 3. – Achillea millefolium: 
1, 7, 10. – Ailanthus altissima: 2, 8. – Alchemilla monticola: 7. – Alliaria petiolata: 2, 3, 5, 6. – Allium 
oleraceum: 3, 6, 10. – Alopecurus pratensis: 7. – Anagallis arvensis: 4. – Anthemis arvensis: 8. – Antho-
xanthum odoratum: 1, 7. – Anthriscus sylvestris: 1. – Arabidopsis thaliana: 2, 8. – Arctium tomentosum: 
10. – Armoracia rusticana: 8. – Arrhenatherum elatius: 1, 4, 7, 8, 10, 11. – Artemisia vulgaris: 2, 4, 7, 8, 
9, 10. – Arum cf. cylindraceum (NT-aut): 3. – Asperula cynanchica: 2. – Atriplex sagittata: 8. – Avenulla 
pubescens: 7.

Ballota nigra: 6, 8, 9, 10. – Bellis perennis: 8. – Berberis vulgaris (NT): 8. – Berteroa incana: 1, 4, 8. – Be-
tula pendula: 8. – Brachypodium sylvaticum: 2. – Bromus hordeaceus: 7. – Bromus sterilis: 8, 9. – Bunias 
orientalis: 8.

Calamagrostis epigejos: 7, 10. – Calystegia sepium: 8. – Campanula rapunculoides: 11. – Capsella bursa-
-pastoris: 1. – Caragana arborescens: 9. – Carduus crispus: 3, 8. – Carex muricata agg.: 2, 3, 4, 5. – Carlina 
acaulis: 2, 4. – Carpinus betulus: 8. – Centaurea oxylepis: 4, 7, 11. – Cerastium arvense: 1, 7, 10. – Cerasti-
um glutinosum: 10. – Cerastium holosteoides subsp. vulgare: 1, 8, 9. – Cerastium tomentosum: 8. – Cha-
momilla discoidea: 9. – Chamomilla recutita: 1. – Chelidonium majus: 2, 3, 6, 8. – Chenopodium album 
agg.: 2. – Cichorium intybus: 1, 4, 7, 8, 9, 10. – Cirsium arvense: 1, 4, 7, 10. – Cirsium vulgare: 1, 8, 9, 10. –  
Clematis vitalba: 2, 10. – Clinopodium vulgare: 4, 7. – Convallaria majalis: 8. – Convonvulus arvensis: 
10. – Conyza canadensis: 10. – Cornus mas (LC): 3, 9. – Cornus sanguinea: 8. – Corylus avellana: 1, 2, 5, 6, 
8. – Cotoneaster sp.: 3. – Crataegus sp.: 3. – Crepis biennis: 2, 7. –  Cytisus scoparius: 2.

Dactylis glomerata: 1, 7, 8, 10, 11. – Daucus carota: 7, 10. – Descurainia sophia: 8. – Dianthus deltoides: 
2, 4, 8. – Dipsacus fullonum: 10. – Dryopteris filix-mas: 6.

Echium vulgare: 1, 2, 7, 8, 9, 10. – Elymus caninus: 6, 8. – Elytrigia repens: 8, 10, 11. – Epilobium hirsutum: 
8. – Eranthis hyemalis (OL): 3. – Erigeron annuus agg.: 1, 7, 8. – Euonymus europaeus: 3, 8. – Euphorbia 
cyparissias: 4, 7, 8, 10. – Euphorbia esula: 10. – Euphorbia helioscopia: 10.

Fagus sylvatica: 5. – Fallopia dumetorum: 2. – Festuca pratensis: 1. – Festuca rubra: 2. – Festuca rupicola: 
1. – Ficaria verna: 5, 6. – Forsythia × intermedia: 3. – Fragaria moschata: 3. – Fragaria vesca: 2. – Fragaria 
viridis: 2. – Fraxinus excelsior: 1, 5, 6, 8.

Galanthus nivalis (NT-aut): 3. – Galeobdolon argentatum: 6, 8. – Galeopsis pubescens: 2. – Galium al-
bum: 1, 4, 7, 8, 11. – Galium aparine: 6, 8. – Galium verum: 4, 7, 8. – Geranium pratense: 1, 7, 10. – Ge-
ranium pusillum: 8. – Geranium pyrenaicum: 1, 2. – Geranium robertianum: 5, 6. – Geum urbanum: 5, 6, 
8. – Glechoma hederacea: 2, 6, 8.
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Hedera helix: 2, 5. – Hemerocallis fulva: 3. – Heracleum sphondylium: 1, 5, 10. – Holcus lanatus: 7, 8. – 
Hordeum murinum: 1. – Hylotelephium telephium agg.: 7, 8. – Hypericum perforatum: 1, 8, 9, 11.

Impatiens parviflora: 2, 5, 6.

Juglans regia: 1, 2, 3, 6, 10, 11.

Knautia arvensis: 9.

Laburnum anagyroides: 1. – Lactuca serriola: 1, 10. – Lamium album: 2, 10. – Lamium purpureum: 3. –  
Lapsana comunnis: 3. – Larix decidua: 6. – Lathyrus pratensis: 2, 4, 10. – Lathyrus sylvestris (OL): 2. – 
Lavandula angustifolia: 8. – Leontodon hispidus: 8. – Leucanthemum album agg.: 1, 7. – Ligustrum vul-
gare: 8. – Linaria vulgaris: 7, 8, 11. – Lolium multiflorum: 1. – Lolium perenne: 1, 8. – Lotus corniculatus: 
1, 2, 4, 7, 8, 10. – Luzula luzuloides: 3. – Lycopsis arvenis: 8. – Lychnis coronaria: 8. – Lychnis flos-cuculi: 
9. – Lysimachia nummularia: 3, 5, 6.

Mahonia aquifolium: 3. – Medicago lupulina: 4. – Medicago sativa: 1, 4, 10. – Melilotus albus: 10. – Me-
lilotus officinalis: 10. – Mercurialis annua: 9. – Myosotis arvensis: 7, 10. – Myosotis ramosissima: 2, 4.

Oxalis fontana: 1, 2.

Papaver argemone (NT, OL): 8. – Papaver rhoeas: 8, 9. – Parthenocissus inserta: 3, 8. – Phacelia tanace-
tifolia: 1. – Phleum pratense: 7, 8. – Physocarpus opulifolius: 8. – Picea abies: 2, 11. – Picea pungens: 1. –  
Pilosella officinarum: 2, 4. – Pimpinella major: 8. – Pimpinella saxifraga: 1, 2, 4. – Plantago lanceolata: 1, 
2, 4, 7, 8, 10. – Plantago major: 7, 10. – Plantago media: 1, 7, 8, 9. – Poa annua: 1. – Poa nemoralis: 3, 6. –  
Poa pratensis: 4, 7, 9, 11. – Polygonum aviculare agg.: 1. – Populus tremula: 1, 8, 10. – Potentilla argen-
tea: 1, 7, 8. – Potentilla recta (LC, OL): 8. – Potentilla reptans: 1, 8, 10. – Prunella vulgaris: 1, 8. – Prunus 
avium: 1, 2, 6. – Prunus cerasus: 10. – Prunus domestica: 10. – Prunus insititia: 8, 10, 11. – Pseudomuscari 
azureum (OL): 2. – Puschkinia scilloides (OL): 3.

Quercus petraea: 1. – Quercus robur: 8.

Ranunculus acris: 8. – Ranunculus polyanthemos: 1, 7, 10. – Ranunculus repens: 8. – Reynoutria japoni-
ca: 8. – Rhus typhina: 8. – Rhus typhina cv. Dissecta: 2. – Ribes rubrum: 6. – Robinia pseudoacacia: 2, 3, 
5, 6, 7. – Rosa sp. div.: 4, 7, 10, 11. – Rubus caesius: 10, 11. – Rubus sp. div. – 2, 3, 4, 8. – Rumex acetosella: 
7. – Rumex crispus: 10, 11. – Rumex thyrsiflorus: 10.

Salix caprea: 6. – Sambucus nigra: 1, 3, 5, 10. – Sanguisorba minor: 1, 8. – Scabiosa ochroleuca: 2, 4. – 
Scilla bifolia agg. × S. luciliae agg. (OL): 2. – Scilla forbesii (OL): 2. – Securigera varia: 8, 10. – Sedum acre: 
2. – Sedum hybridum: 3. – Sedum sexangulare: 8. – Sedum spurium: 2, 3, 8. – Senecio jacobea: 7, 8, 9, 10, 
11. – Senecio vulgaris: 8. – Setaria pumila: 10. – Silene latifolia subsp. alba: 4, 7, 8, 10. – Silene nutans: 
2. – Silene vulgaris: 1, 2, 3. – Solidago canadensis: 1, 8, 10. – Sonchus arvensis: 2, 8, 9. – Spiraea douglasii: 
8. – Stellaria alsine: 5. – Stellaria graminea: 4, 6, 7, 8. – Stellaria media: 3. – Symphoricarpos albus: 3, 8. –  
Symphytum officinalis: 8. – Syringa vulgaris: 3, 8.
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Tanacetum vulgare: 8. – Taraxacum sect. Taraxacum: 1. – Taxus baccata (VU-aut): 2. – Thymus pulegio-
ides: 2, 7. – Tilia cordata: 1, 5, 6. – Torilis japonica: 10. – Tragopogon dubius: 8. – Trifolium arvense: 1, 2, 
3, 4, 8. – Trifolium campestre: 2. – Trifolium pratense: 1, 7, 10. – Trifolium repens: 7, 8, 9. – Tripleurosper-
mum inodorum: 8. – Trisetum flavescens: 1, 4. – Tussilago farfara: 9.

Urtica dioica: 1, 5, 8, 9.

Verbascum densiflorum: 8, 10. – Veronica arvensis: 1, 9. – Veronica beccabunga: 5. – Veronica cha-
maedrys: 9. – Veronica officinalis: 2, 6. – Veronica persica: 1. – Viburnum opulus: 8. – Vicia cracca: 1, 7, 8, 
10. – Vicia hirsuta: 10. – Vicia lutea (OL): 4. – Vicia sativa: 10. – Vicia sepium: 2, 8, 10. – Vicia tetrasperma: 
2, 11. – Vicia villosa: 4. – Vinca minor: 2. – Viola arvensis: 2, 7, 10. – Viola odorata: 1. – Vitis vinifera: 9.

Komentáře k nálezům ohrožených nebo zajímavých taxonů

Agrimonia procera (NT)
Řepík vonný sbíral již Č. Deyl „na svahu jz. pod obcí Sv. Kopeček“ (leg. Č. Deyl, 1999, OLM). 
Roste zde roztroušeně dodnes podél cest a při okrajích luk. Typický druh nevápnitých sta-
novišť. V Červeném seznamu je veden v kategorii téměř ohrožených taxonů (grulich, 2017).

Arum cf. cylindraceum (NT-aut)
Árón východní byl pozorován v několika jedincích pouze v listech během časného jara 
2019 podél horní části pravé úvozové cesty. Později se jej nepodařilo opětovně nalézt. 
Pravděpodobně se nejedná o přirozený výskyt, přestože se druh pěstuje jen zřídka. Taxon 
je třeba dourčit v době květu.

Berberis vulgaris (NT-aut)
Dřišťál obecný je z lokality uváděn Deylem (Deyl, 1976). V současnosti byl nalezen je-
diný vzrostlý keř podél zídky ve stinném lemu cesty, která vede vpravo od pravého 
úvozu. Z  charakteru lokality lze opět obtížně vyvodit, zda se jedná o  keř pěstovaný 
nebo přirozeně rostoucí.

Cornus mas (LC-aut)
Mladý keř dřínu byl nalezen v roce 2016 v keřnatém lemu při okraji vodárny. Později při-
bylo několik vzrostlejších stromků podél pravého úvozu, které jednoznačně ukazují na 
cílenou výsadbu. Přirozený výskyt na Olomoucku je raritní (cf. holub, 1997).

Galanthus nivalis (NT-aut)
Ze zahrádek zplaňující jarní geofyt nalezený roztroušeně podél pravého úvozu.

Papaver argemone (NT)
Mák polní byl sbírán Č. Deylem „na západně exponovaném svahu k Hané na polích“ (leg. 
Č. Deyl, 1972, OLM). V současnosti se vyskytuje na několika místech s řídkou vegetací a na 
navážkách zeminy podél cest (plocha 8).



17

Potentilla recta (LC)
Mochna přímá je relativně teplomilným druhem, který byl na svatokopeckém ostrohu 
opakovaně nalézán v řídké vegetaci při plotech (plocha 8). V Červeném seznamu je tato 
mochna řazena mezi málo dotčené druhy (grulich, 2017).

Scilla bifolia agg. × Scilla lucilliae agg.
Hybrid mezi ladoňkou dvoulistou a  ladoňkami z  okruhu ladoňky velkokvěté roste ve 
spodní části levé úvozové cesty nad jejím výrazným zářezem. V  populaci byl celkem 
překvapivě nalezen pouze jeden potenciální rodičovský druh – Scilla forbesii. Jedná se 
o  doposud vzácně v  terénu zaznamenávaný taxon, který se spontánně objevuje např. 
v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (trávníček 
et al., 2009) a též je znám ze hřbitova v rakouském Memmingenu (Sonnberger, 2017).

Taxus baccata (VU-aut)
Podél levého úvozu (plocha 2) s oblibou vysazovaný a občasně zplaňující druh.

Vicia lutea
V minulosti druhotně a ojediněle se vyskytující druh se na Olomoucku v posledních le-
tech objevuje častěji (Dvořák – Jeništa, 2016; MláDek – Dančák, 2016; taraška, 2018). Svatoko-
pecká populace se nachází na travnatém svahu při centrální aleji (plocha 4) a meziročně 
fluktuuje mezi desítkami až stovkami jedinců. Předpokládáme, že se vikev žlutá na lokali-
tu dostala jako pícnina a samovolně se udržuje.

Nepotvrzené výskyty vzácných druhů

Misopates orontium (EN)
Šklebivec přímý sbíral Č. Deyl na svatokopeckém ostrohu opakovaně v 50. a 60. letech 
minulého století, o čem svědčí herbářové položky „Samotišky (Olomouc), výslunná stráň“ 
(leg. Č. Deyl, 1955, OLM) a „Kopeček – Samotišky, jižní svah pod chrámem“ (leg. Č. Deyl, 
1963, OLM). V době našeho průzkumu již nebyl tento druh zaznamenán a pravděpodob-
nost jeho potvrzení je vinou úbytku vhodných stanovišť mizivá.

Vicia lathyroides (NT)
Historický výskyt vikve hrachovité je z  lokality doložen sběrem Č. Deyla „Kopeček, 
u Olomouce, JZ pod obcí v úvozu J od lípové aleje ke chrámu“ (leg. Č. Deyl, 1974, OLM). 
Od 70. let 20. století nebyla tato vikev opětovně nalezena, avšak nevylučujeme, že, 
s přihlédnutím k malému vzrůstu a krátké, časně jarní době kvetení, mohla být v terénu 
přehlédnuta.

Stav lokality a její možný vývoj

Svatokopecký ostroh je příkladem silně antropogenně ovlivněné lokality, která od založe-
ní zahrádkářské kolonie v 70. letech 20. století zcela pozbyla svého polnohospodářského 
charakteru. Území je dnes fragmentované do podoby soukromých pozemků s chatovou 
i trvalejší zástavbou s drobnými políčky pro pěstování užitkových rostlin a záhony s rostli-
nami okrasnými. Zbylé části území jsou reprezentovány zarůstajícími úvozy, pustnoucími 
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loukami či trvalými travními porosty. Jen exponovaná místa před bazilikou, při okrajích 
soukromých pozemků, hlavní komunikace ve směru Svatého Kopečku a v okolí vodárny 
jsou pravidelně kosena. Pouze výslunnou stráňku (dílčí plocha 4) a snad ještě ovsíkovou 
louku (dílčí plocha 7) lze z  hlediska ochrany přírody považovat za cennější stanoviště, 
jejichž bylinná skladba by při odpovídající péči (kosení s odstraňováním stařiny, pastva) 
zaznamenala pozitivních změn.

Olomoucká aglomerace reprezentuje území s vysokým podílem nepůvodních, resp. 
invazních druhů (Pyšek et al., 2012). Vysokou měrou se na tom podílí též zahradní flóra, 
která je důležitým zdrojem takových druhů (Pergl et al., 2016). Nepůvodní druhy se na 
vegetační skladbě svatokopeckého ostrohu podílí 17 %, což i při obtížně proveditelném 
srovnání s jinými lokalitami znamená vysoký podíl (cf. chytrý et al., 2005). Ve vývoji dru-
hové skladby hraje podstatnou roli přístup majitelů, kteří zaujímají dva póly v péči o své 
pozemky – poctivý, někdy až přehnaně snaživý s  tendencí o  nadměrné zušlechťování 
a naopak netečný, jenž opomíjí i  základní zásahy, například v podobě kosení. Zatímco 
první skupina majitelů představuje menší riziko pro spontánní šíření rostlin, druhá skupi-
na dává prostor jejich samovolnému šíření. Avšak zvýšená míra péče o pozemky mohla 
ovlivnit i samotný floristický průzkum, kdy byla řada nejenom zplaňujících druhů opo-
menuta vinou intenzivního kosení v  okolí plotů. Přihlédneme-li i  k  vysokému podílu 
nemapovaného území, které představují soukromé pozemky, celkový počet druhů sva-
tokopeckého ostrohu by mohl být vyšší řádově o desítky až stovky taxonů. Výběr vhodné 
doby a četnost návštěv je pro průzkum daného území zásadní. Svědčí o tom třeba zá-
znamy o výskytu zplanělých druhů prevernálního až časně jarního aspektu jako Eranthis 
hyemalis, Scilla forbesii, Scilla bifolia agg. × S. luciliae agg., Puschkinia scilloides, Pseudomu-
scari azureum či Galanthus nivalis.

Závěr

Svatokopecký ostroh představuje kulturně exponovanou a doposud botanicky opomí-
jenou lokalitu. Území ztratilo dlouho přetrvávající extenzivně polnohospodářský až sa-
dovnický charakter a od 70. let 20. století prochází bouřlivou transformací do současné 
podoby zahrádkářské kolonie. Tento vývoj ovlivnil a pozměnil druhovou skladbu lokality, 
kterou reprezentují jak běžné mezofilní druhy, tak neofyty, které tvoří šestinu z naleze-
ných taxonů. Z vzácnějších druhů, u nichž předpokládáme přirozený výskyt, se na lokalitě 
vyskytuje Agrimonia procera, Papaver argemone a Potentilla recta. Cenné jsou nálezy ně-
kterých zřídkavě zplaňujících taxonů jako je Vicia lutea, Scilla bifolia agg. × S. luciliae agg., 
Spiraea douglasii ad. Zahradní květena by z botanického hlediska zasloužila podrobnější 
zpracování a z pohledu ochrany přírody pravidelný monitoring, poněvadž představuje 
zvýšené riziko k expanzím mimo pozemky určené pro její pěstování.

Složité majetkoprávní vztahy se zdají být limitujícími pro návrh managementu lo-
kality. Avšak bez alespoň občasného prořezávání křovin, odstraňování náletu a  kosení 
luk s odvozem stařiny bude svatokopecký ostroh dále degradovat a pravděpodobně se 
z něj vytratí i některé doposud běžné, ale diverzitu obohacující druhy jako Carlina acaulis 
a Scabiosa ochroleuca.
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