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ÚVOD

Ostrůvek krystalických vápenců severně od Nové 
Vsi (okres Třebíč) je území v botanické literatuře téměř 
nepov�imnuté, přesto�e za pov�imnutí stojí � jde toti� 
o lokalitu celé řady zajímavých baziÞ lních a xerotermních 
druhů, které zde rostou izolovaně za hranicí spojitého 
areálu svého výskytu. Na přítomnost xerotermních rostlin 
v okolí Nové Vsi v krátkosti upozorňuje Suza (1930, 1933) 
a roz�íření některých druhů odsud uvádí i �marda (1963). 
Vět�ina těchto druhů je součástí vegetace �irokolistých 
suchých trávníků, její� výskyt v oblasti přesně kopíruje 
roztrou�ené maloplo�né výchozy krystalického vápence. 
Cílem tohoto příspěvku je podat fytocenologický popis 
této vegetace spolu s krátkým komentářem k nálezům 
některých fytogeograÞ cky významněj�ích druhů. 

METODIKA

Studované území krystalického vápence se nachází 
mezi vesnicemi Nová Ves a Číhalín (asi 7,5 km severozá-
padně od Třebíče), v jihovýchodní části Českomoravské 
vrchoviny. FytogeograÞ cky spadá do fytochorionu č. 67 
Českomoravská vrchovina, jeho vý�kové rozpětí je 445�
505 m n. m. a klimaticky se řadí do mírně teplé oblasti 
(MT5) s průměrnými teplotami v lednu �4 a� �5°C, v čer-
venci 16 a� 17°C, se srá�kovým úhrnem ve vegetačním 
období (duben�září) 350 a� 450 mm a v zimním období 
(říjen�březen) 250 a� 300 mm (Quitt 1971).

Terénní průzkum probíhal v sezónách 2003 a 2005 
(v prvním roce v rámci projektu NATURA 2000, Zelený 
2003). Na subjektivně vybraných stanovi�tích jsem zapsal 
fytocenologické snímky podle metodiky cury�sko-mont-
pellierské �koly (pro odhad abundance a pokryvnosti jsem 

pou�il sedmičlennou Braun-Blanquetovu stupnici). Geo-
graÞ cké souřadnice snímkovaných ploch, získané pomocí 
terénního přístroje GPS, jsou uvedeny v systému WGS-84. 
Osm zapsaných fytocenologických snímků (tab. 1) je ulo-
�eno v České národní fytocenologické databázi (Chytrý 
et Rafajová 2003). Doplňující údaje o roz�íření některých 
komentovaných druhů jsem získal kromě literatury také 
ve ß oristické kartotéce a v herbáři Muzea Vysočiny Třebíč 
(ZMT).

Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Klíče ke 
květeně České republiky (Kubát et al. 2002), názvy syn-
taxonů jsou sjednoceny podle Vegetace České republiky I. 
(Chytrý 2007).

POZNÁMKA KE GEOLOGICKÉ STAVBĚ ÚZEMÍ

Podle regionálně geologického členění nále�í studovaná 
oblast k západomoravské větvi pestré série moldanubika, 
tvořené biotitickými pararulami a� migmatity s hojnými 
polohami kalcitických a� dolomitických mramorů (krys-
talických dolomitických vápenců s malou příměsí silikátů 
a obsahem MgO a� 20 hm. %), doprovázené vápenosili-
kátovými horninami, ojedinělými tmavými amÞ bolity 
a horninami s graÞ tem. Svou geologickou rozmanitostí 
tato oblast kontrastuje s jednotvárným územím třebíčské-
ho masivu přiléhajícím na východě, tvořeného tmavými 
�ulosyenity mladopaleozoického stáří (Veselá et al. 1987, 
Veselá 1989), jejich� výskyty jsou dobře patrné na kamen-
ných stavbách, zejména typických tmavých vesnických 
stodolách, základech starých chalup nebo �ulosyenitových 
sloupcích v plotech. Výskyt mramorů v oblasti severně 
od Nové Vsi má charakter jednak vět�ích poloh (lom se-
verně od obce), jednak men�ích, čočkovitě prota�ených 
těles o mocnosti jen několika metrů, v minulosti tě�ených 
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roztrou�enými malými lomy � některé z nich jsou dnes u� 
zcela zasuté a v terénu je prozrazují jen zahliněné odvaly 
s hojnými úlomky metakarbonátů. Mramory tvoří často 
i součást kamenitých eluvií, deluviálních hlín a výchozů 
v polích, na kterých je vyvinutá jen mělká půda.

VEGETACE �IROKOLISTÝCH TRÁVNÍKŮ ASOCIA-
CE CARLINO ACAULIS-BROMETUM ERECTI

V nové monograÞ i Vegetace ČR (Chytrý 2007) je pou-
�ita pozměněná koncepce dosavadního pojetí klasiÞ kace 
�irokolistých trávníků, která respektuje fytocenologické 
zvyklosti okolních zemí � původně �ířeji pojatý svaz 
Bromion byl rozdělen na svazy Cirsio-Brachypodion, 
zahrnující kontinentálněji laděnou vegetaci, a vlastní Bro-
mion, který má suboceanický charakter a postrádá vět�inu 
kontinentálních a submediteránních druhů. Snímky ve-
getace trávníků na vápencích v okolí Nové Vsi (tab. 1) je 
mo�né klasiÞ kovat do asociace Carlino acaulis-Brometum 
erecti, která je řazena do svazu Bromion (v úzce chápaném 
pojetí). Tato asociace zaujímá v rámci vegetace �irokolis-
tých trávníků pozici na konci ekologického gradientu, 
směřujícího do vy��ích, chladněj�ích a srá�kově bohat�ích 
oblastí, kde je její výskyt vázaný na karbonátové půdy 
(i kdy� vzácně se vyskytuje i v termofytiku, kde obsazuje 
svahy severní orientace � viz Chytrý et al. 2007). V rámci 
variability asociace přestavují studované porosty variantu 
na mělčích, su��ích a �ivinami chud�ích stanovi�tích; do-
minuje v nich Festuca rupicola, zatímco Brachypodium 
pinnatum je spí�e vzácné a Bromus erectus chybí. Nápad-
ný je také výskyt druhů Melica transsilvanica, Verbascum 
chaixii subsp. austriacum, Cerinthe minor a Medicago 
falcata, které se mimo studované území v porostech této 
asociace vyskytují vzácně. 

Asociace Carlino acaulis-Brometum erecti výrazně 
kontrastuje svým slo�ením s vegetací acidoÞ lních úz-
kolistých trávníků, které rostou na podobných, av�ak 
nebazických stanovi�tích v okolních oblastech tvořených 
kyselými horninami � v bezprostředním okolí jsou to 
biotitické pararuly a migmatity, tvořící součást pestré 
série moldanubika, dále na východ je výrazně vyvinuta na 
�ulosyenitech třebíčského plutonu. Zde je vegetace acido-
Þ lních trávníků zastoupena asociacemi ze svazu Hyperico 
perforati-Scleranthion perennis (as. Polytricho piliferi-
Scleranthetum perennis a Jasiono montanae-Festucetum 
ovinae), na mělkých naru�ovaných půdách terofytních ve-
getací svazu Arabidopsion thalianae (as. Festuco ovinae-
Veronicetum dillenii) a vzácněji se vyskytují i porosty ze 
svazu Koelerio-Phleion phleoidis asociací Viscario vul-
garis-Avenuletum pratensis (Chytrý et al. 1997, Zelený 
ined.). Od zmíněné acidoÞ lní vegetace se �irokolisté bazi-
Þ lní trávníky li�í:

1) druhy, které se v acidoÞ lních trávnících vět�inou ne-
vyskytují: Cerinthe minor, Euphorbia waldsteinii, Fraga-
ria viridis, Medicago falcata, Melampyrum arvense;

2) vy��í dominancí druhů společných s acidoÞ lními 
trávníky: Centaurea scabiosa, Festuca rupicola, Helian-
themum grandiß orum subsp. obscurum, Koeleria pyrami-
data, Poa angustifolia ad.;

3) teplomilnými druhy, které se bě�ně vyskytují v okol-
ních teplej�ích oblastech v xerotermních trávnících na růz-
ných substrátech a v okolí Nové Vsi rostou zřejmě hlavně 
díky přítomnosti vápenců: Bupleurum falcatum, Melica 
transsilvanica, Scabiosa ochroleuca;

4) absencí druhů charakteristických pro acidoÞ lní tráv-
níky: Agrostis vinealis, Festuca ovina subsp. guestfalica, 
Hieracium pilosella, Jasione montana, Lychnis viscaria, 
Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Trifolium ar-
vense nebo terofyty jako Arabidopsis thaliana, Veronica 
dillenii a V. verna.

Podobný typ vegetace �irokolistých trávníků, jaký se 
vyskytuje u Nové Vsi, je znám také z opu�těného vápen-
cového lomu u Krasonic (jz. od �eletavy, okres Jihlava, 
pravý břeh �eletavky západně od Ma�kova mlýna). Loka-
lita je podobná jednak geograÞ ckou dispozicí (vápencové 
území přímo napojené na říční údolí), jednak výskytem 
několika fytogeograÞ cky zajímavých rostlin � vedle druhů 
jako Bupleurum falcatum, Cerinthe minor, Fragaria viri-
dis, Salvia verticillata, Scabiosa ochroleuca, Seseli annu-
um jsem zde na podzim roku 2004 ověřil výskyt asi desít-
ky jedinců Orobanche lutea, který zde sbírala Houzarová 
(leg. 1983) a �varc (in Chán et al. 2001), a zřejmě nově 
jsem zde nalezl desítky jedinců druhu Muscari comosum.

KOMENTÁŘ K VÝSKYTU FYTOGEOGRAFICKY 
VÝZNAMNĚJ�ÍCH DRUHŮ

Maloplo�né a izolované výchozy krystalických vápenců 
se vět�inou vegetačně příli� výrazně neprojevují, populační 
dynamika jejich ß óry se zřejmě (i přes silný antropogenní 
vliv) řídí pravidly teorie ostrovní biogeograÞ e � vlo�ka krys-
talického vápence funguje jako ostrov v kyselém moři okol-
ních metamorÞ tů, podobně jako se chovají výchozy jiných 
chemicky extrémních hornin (např. hadců). Pravděpodob-
nost výskytu druhu adaptovaného na tyto extrémní edaÞ cké 
poměry je pak ovlivněna velikostí a izolovaností ostrova od 
�pevniny� � velkoplo�ného zdroje jejich diaspor. Nahlouče-
ní výskytu krystalických vápenců spolu s příhodnou pozicí 
v blízkosti migračního koridoru představovaného údolím 
řeky Jihlavy je proto podle mého názoru hlavním důvodem 
přítomnosti řady fytogeograÞ cky zajímavých rostlinných 
prvků; pro některé z nich se s ohledem na jejich celkové 
roz�íření jedná o poměrně izolovanou lokalitu.

Následuje přehled několika zajímavěj�ích druhů se 
stručným komentářem k současnému a historickému roz-
�íření (v�echny uvedené herbářové sběry jsou z Muzea 
Vysočiny Třebíč � ZMT):

Acinos arvensis � nalezena ojediněle na skalách vápen-
cového lomu u Nové Vsi; v okolí se vyskytuje roztrou�eně 
v suchých trávnících na vápnitém i nevápnitém substrátu.
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Bupleurum falcatum � roztrou�eně ve vegetaci �iroko-
listých trávníků. Na Třebíčsku roztrou�eně na bazickém 
i kyselém substrátu, nejbli��í lokality v okolí Číchova (leg. 
Ondráčková 1978, leg. Houzarová 1983) a Bransouz (leg. 
Ondráčková 1987), roztrou�eně kolem Třebíče (Třebíč-
-Nehradov � leg. Skryja 1981; Pou�ov � leg. Jičínský 1920, 
leg. Bařinková 1962; naproti Řípovskému mlýnu � sine 
coll. 1948; Třebíč-Lí�tí � leg. Veselský 1934; Račerovice 
� sine coll. 1974; Pocoucov � sine coll. 1950; Ptáčovský 
kopeček � sine coll. 1977), hojně ve středním Pojihlaví 
a Pooslaví.

Cerinthe minor � v území stále poměrně častý druh 
(uvádí Suza 1930, sbírala ho zde Ondráčková, leg. 1974); 
nejbli��í lokality udávány z okolí Třebíče � Pou�ovská 
stráň a Krajíčkova stráň (leg. Jičínský 1924 a 1925), dále 
po proudu Jihlavy v oblasti Mohelna, na vápencích v okolí 
Ketkovic na Oslavě a také v opu�těném vápencovém lomu 
u Krasonic v údolí �eletavky (leg. Houzarová 1983). Tě-
�i�tě jeho výskytu le�í v termofytiku, kde roste na nejrůz-
něj�ích substrátech, zatímco mimo nejteplej�í oblasti se 
vyskytuje téměř výlučně na vápenci (Sutorý 1998).

Cyclamen purpurascens � nalezen v podrostu lískové-
ho křoví cca 100 m východně od fytocenologického sním-
ku č. 4 (tab. 1), ověřena byla také lokalita na Číhalínském 
kopci; jde o alpský migrant, který se v území vyskytuje 
roztrou�eně na několika lokalitách, které představují 
hranici jeho roz�íření směrem k severozápadu. Zatímco 
v centrální oblasti Praebohemika brambořík nevykazuje 
výraznou preferenci k substrátu, ve vý�e polo�ených 
oblastech na okraji svého areálu upřednostňuje bazické 
půdy.

Euphorbia waldsteinii (syn. E. virgata) � v území se 
druh vyskytuje roztrou�eně, nebyl ale zřejmě dosud uvá-
děn; v okolí je znám od Jackova u Moravských Budějovic 
(leg. �marda 1996), od Jemnice z údolí Menhartického 
potoka (leg. Ondráčková 1985) a od Studence u �elezniční 
trati (leg. Ondráčková 1985). �mardova mapa (�marda 
1963) uvádí hojněj�í roz�íření a� ve středním Pojihlaví 
a Pooslaví. 

Melampyrum arvense � dnes roste ojediněle na něko-
lika lokalitách ve studovaném typu vegetace �irokolistých 
trávníků; dříve se vyskytoval hojně jako polní plevel 
v obilovinách (�tech 2000) a také Suza (1933) ho z okolí 
Nové Vsi uvádí z polí.

Melica transsilvanica � v území roste roztrou�eně 
v méně zapojených �irokolistých trávnících; jde o pontic-
ký geoelement, který se vyskytuje roztrou�eně podél za-
říznutých údolí na jihovýchodním okraji Českého masivu. 
V údolí Jihlavy je hojný je�tě u Třebíče, dále proti proudu 
se vyskytuje ojediněle � zasahuje do údolí Brtnice na ská-
ly za Rok�tejnem (Rů�ička et Zlámalík 1998) a končí na 
Zaječím skoku u Jihlavy. Z okolí Nové Vsi ho uvádí Suza 
(1930, 1933).

Orobanche elatior � druh nalezen ve třech exemplářích 
parazitujících na Centaurea scabiosa (GPS N 49°15´33,3ý, 
E 15°48´00,4ý, 473 m n. m., v blízkosti fytocenologického 

snímku č. 3 � tab. 1); v území ho sbíral Jičínský (leg. 1932), 
podle Suzy (1933) ho odsud uvádí i Veselský. Nejbli��í lo-
kalitou je Číchov (PP Na skaličce, leg. Ondráčková 1978), 
dal�í jsou a� v teplej�ích oblastech středního Pojihlaví.

Salvia verticillata � roztrou�eně roste ve vegetaci �iro-
kolistých trávníků; druh zde sbíral u� Jičínský (leg. 1932) 
a uvádí ho odsud Suza (1930, 1933). Nejbli��í lokality: 
Chlum u Bransouz (leg. Rambousková 1972), Svatoslav 
(leg. Neuhäusl a Neuhäuslová-Novotná 1968�1969), 
Chlístov (leg. Ondráčková 1974) a Číchov (sine coll. 1972), 
pak a� Třebíč (pod �elezničním mostem, leg. Dvořák 1906 
a leg. Zeibert 1912).

Scabiosa ochroleuca � ve vegetaci �irokolistých trávní-
ků roste v území hojně; o tom, �e hlaváč bledo�lutý zasáhl 
západní část Třebíčska �zajímavým ostrovem Nová Ves 
� Přibyslavice na Jihlavce� pí�e u� Suza (1933). Druh 
zasahuje víceméně souvislým roz�ířením z termofytika 
podél Jihlavy a� k Vladislavi, kde dosud roste hojně na 
skalách nad tratí ve vegetaci acidoÞ lních trávníků svazu 
Koelerio-Phleion; z bli��ího okolí je udáván z Hajného 
kopce u Přibyslavic (Suza 1930).

Veronica teucrium � ve studovaném území vzácně 
v podrostu lískového křoví (cca 100 m východně od fy-
tocenologického snímku č. 4). Z území nebyl tento druh 
udáván; nejbli��í lokality jsou zřejmě a� ve středním Po-
jihlaví a Pooslaví.

Následují druhy, které jsou z území udávané, ale jejich 
výskyt se mi nepodařilo ověřit:

Prunus fruticosa � Suza (1934) uvádí lokalitu �mezi 
Novou Vsí a Číhalínem (vápenc. ostrůvek)�; nález pod Čí-
halínským kopcem uvádí Ondráčková (1974).

Caucalis platycarpos � dříve hojný archeofyt, dnes 
vzácný. Suza (1933) ho uvádí z polí od Číhalína.

Helichrysum arenarium � Suza (1930) ho z oblasti uvá-
dí s poznámkou �na vápencovém podkladu viděl jsem jej 
na Třebíčsku poprvé, na drolinách �ulových obecný jev�. 
Smil písečný je dnes silně ohro�ený druh, který zazname-
nal v nedávné minulosti výrazný úbytek lokalit; dodnes se 
roztrou�eně vyskytuje v malých populacích v rozvolněné 
vegetaci acidoÞ lních trávníků v oblasti třebíčského pluto-
nu (�tech 2004, Zelený ined.).

ZÁVĚR

Vegetace suchých �irokolistých trávníků v okolí Nové 
Vsi dnes představuje, stejně jako v jiných oblastech, relikt 
dřívěj�í kulturní krajiny. Podobně jako acidoÞ lní úzkolistá 
vegetace trávníků v okolí závisel její vznik a přetrvá-
ní na dlouhotrvajícím managementu (pasení a kosení) 
a změnou lidského obhospodařování krajiny je odsouzena 
k zániku. Tento zánik má vět�inou podobu expanze klo-
nálních trav (třtina, ovsík, pýr) a zarůstání křovím (trnka 
a rů�e). Vlastně je a� s podivem, �e tato degradace probíhá 
poměrně pomalu a dodnes se zachovalo několik druhově 
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bohatých porostů (vesměs dokumentovaných snímkovým 
materiálem v této práci), ve kterých se vyskytuje celá řada 
druhů udávaných odsud i v minulosti. Otázkou je, jaké ve-
getační typy se v průběhu pří�tích desetiletí na současných 
stanovi�tích vyvinou � snímky publikované v této studii 
by mohly v budoucnu poslou�it jako srovnávací materiál 
pro zachycení těchto vegetačních změn.
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Tab. 1: Fytocenologické snímky vegetace �irokolistých trávníků asociace Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957.
Tab. 1: Phytosociological relevés of broad-leaved grassland vegetation of association Carlino acaulis-Brometum erecti Oberdorfer 1957.

Číslo snímku / Relevé No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Plocha snímku / Relevé area (m2) 16 16 16 16 16 15 16 16
Nadm. vý�ka / Altitude (m) 449 454 472 495 505 464 458 430
Orientace / Aspect (°) 356 286 30 179 234 213 190 0
Sklon / Slope (°) 30 17 5 25 35 35 10 0
Pokryvnost E2 / Cover E2 (%) 0 0 0 0 0 2 0 0
Pokryvnost E1 / Cover E1 (%) 100 55 100 98 85 75 90 85
Pokryvnost E0 / Cover E0 (%) 30 45 10 10 5 10 5 15
Pokryvnost obna�ené horniny / Cover bare rock (%) 0 20 0 1 1 0 0 1
Datum / Date 27/08 27/08 27/08 01/09 01/09 19/06 19/06 19/06
Rok / Year 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005
Diagnostické druhy / Diagnostic species (ass. Carlino acaulis-Brometum erecti)
E1 Festuca rupicola 3 2 3 2 4 3 4 3

Centaurea scabiosa 2 2 2 2 2 2 2 2
Helianthemum grandiß orum subsp. obscurum 1 r 1 + + r . 2
Sanguisorba minor 1 + 1 . + 1 1 1
Achillea millefolium agg. r + 1 + 1 . . +
Koeleria pyramidata 2 1 2 . 1 . . 1
Brachypodium pinnatum r r . . . . . .
Scabiosa ochroleuca 1 1 + . + . . 1

Konstantní druhy / Constant species (ass. Carlino acaulis-Brometum erecti)
E1 Fragaria viridis + + 1 1 2 1 1 1

Knautia arvensis 1 . + + 1 r 1 1
Poa angustifolia 1 . 4 4 2 2 + +
Securigera varia 1 . 1 1 1 + 1 .
Arrhenatherum elatius 1 . 1 1 1 1 . .
Hypericum perforatum . r . r . r r .
Galium album subsp. album . 1 1 + + . . .
Galium verum 2 + . . . + . .
Carlina acaulis 2 . + . . . . +
Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga 1 r . . 1 . . .
Plantago media subsp. media 1 . r . . . . +
Linum catharticum . r . . . . . 1

Ostatní druhy / Common species
E2 Cornus sanguinea . . . . . 1 . .

Rosa sp. . . . . . 1 . .
E1 Medicago falcata + + 2 2 2 2 3 3

Asperula cynanchica + + + . + + r +
Melampyrum arvense . + r + r . . +
Verbascum chaixii subsp. austriacum . . + 2 1 2 1 .
Elytrigia repens . . + 1 1 . + r
Melica transsilvanica . . . 1 + 2 + .
Euphorbia waldsteinii . . r . 1 . r +
Thymus pulegioides + + . . 1 . . 1
Phleum phleoides . 2 1 . + 2 . .
Leontodon hispidus + + . . . . . r
Silene vulgaris . . + . + 1 . .
Potentilla Þ liformis . . . . . r + r
Calamagrostis epigejos . . r . + . . 1
Cerinthe minor . . . + + 2 . .
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Zelený: Výskyt vegetace �irokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku

Druhy vyskytující se jen v jednom snímku / Species occurring in one relevé only:

E2: Cornus sanguinea 6: 1; Rosa sp. 6: 1;
E1: Agrimonia eupatoria 1: +; Anthericum ramosum 1: r; Anthyllis vulneraria 1: r; Allium oleraceum 1: r; Briza media 1: 3; Campanula rotundifolia 
agg. 1: +; Viola collina 1: +; Carlina vulgaris 2: r; Daucus carota 2: +; Sedum acre 2: r; Veronica prostrata 2: r; Vicia sp. 2: +; Allium vineale 4: r; As-
tragalus glycyphyllos 4: 1; Camelina microcarpa 4: r; Fallopia convolvulus 4: +; Galeopsis ladanum 4: r; Vicia hirsuta 4: +; Arenaria serpyllifolia 5: 
r; Carex sp. 5: r; Acinos arvensis 6: r; Convolvulus arvensis 6: 1; Galium album 6: +; Rubus fruticosus agg. 6: +; Silene nutans 6: +; Trifolium medium 
6: r; Galium pumilum 7: +; Koeleria macrantha 7: 2; Avenula pubescens 8: r; Festuca pratensis subsp. pratensis 8: r; Plantago lanceolata 8: r; 
Juv.: Rhamnus cathartica 8: +; Rubus sp. 3: +.

Hlavičkové údaje snímků / Relevé header data:
číslo snímku (číslo snímku ulo�eného v České národní fytocenologické databázi); lokalita; habitat; geologický substrát; GPS souřadnice: E zeměpis-
ná délka; N zeměpisná �ířka; ± odchylka v přesnosti měření v metrech; číslo v terénním zápisníku. / Relevé number (number of the relevé as stored 
in Czech national phytosociological database); locality; habitat; geological substrate; GPS position: E latitude; N longitude; ± measuring bias in 
meters; Þ eld number.

1 (555434); Nová Ves (Třebíč), 0,9 km SSZ od obce, u cesty od zemědělského podniku do údolí Číhalínského potoka; suchá mez; krystalický vápe-
nec; E 15°47´51,8ý; N 49° 15´23,8ý; ± 5 m; 36/04.
2 (555435); Nová Ves (Třebíč), 0,9 km SSZ od obce; suchý trávník na kamenité stráni; krystalický vápenec; E 15 °47´48,1ý; N 49 °15´23,5ý; ± 5 m; 37/04.
3 (555436); Nová Ves (Třebíč), 1,1 km S od obce; suchý trávník na mezi v poli; krystalický vápenec; E 15 °48´01,7ý; N 49 °15´33,6ý; ± 5 m; 38/04. 
4 (555437); Nová Ves (Třebíč), 1,1 km S od obce; suchý trávník na mezi; krystalický vápenec; E 15° 48´21,2ý; N 49 °15´34,3ý; ± 5 m; 39/04.
5 (555438); Nová Ves (Třebíč), cca 1,35 km SSV od obce; suchý trávník na mezi; krystalický vápenec; E 15 °48´27,7ý; N 49° 15 4́1,7ý; ± 5 m; 40/04.
6 (555479); Nová Ves (Třebíč), u polní cesty do Číhalína cca 1,35 km SSV od obce; suchý trávník na stráni u cesty; krystalický vápenec; E 15 °48´24,1ý; 
N 49° 15 4́2,2ý; ± 5 m; 23/05.
7 (555480); Nová Ves (Třebíč), remízek v poli cca 1,2 km S od obce; suchý trávník na stráni; krystalický vápenec; E 15 °48´16,4ý; N 49 °15´38,2ý; 
± 6 m; 24/05.
8 (555481); Nová Ves (Třebíč), remízek v poli cca 1,1 km S od obce; suchý trávník; krystalický vápenec; E 15° 48´01,5ý; N 49 °15´33,8ý; ± 6 m; 25/05.

Číslo snímku / Relevé No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Plocha snímku / Relevé area (m2) 16 16 16 16 16 15 16 16
Nadm. vý�ka / Altitude (m) 449 454 472 495 505 464 458 430
Orientace / Aspect (°) 356 286 30 179 234 213 190 0
Sklon / Slope (°) 30 17 5 25 35 35 10 0
Pokryvnost E2 / Cover E2 (%) 0 0 0 0 0 2 0 0
Pokryvnost E1 / Cover E1 (%) 100 55 100 98 85 75 90 85
Pokryvnost E0 / Cover E0 (%) 30 45 10 10 5 10 5 15
Pokryvnost obna�ené horniny / Cover bare rock (%) 0 20 0 1 1 0 0 1
Datum / Date 27/08 27/08 27/08 01/09 01/09 19/06 19/06 19/06
Rok / Year 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005

Potentilla heptaphylla . r . . r . . r
Echium vulgare . . . . . 1 r .
Falcaria vulgaris . . + + . . . .
Trifolium montanum . . 1 . . . . r
Euphorbia esula . . . . . + + .
Vincetoxicum hirundinaria . . 1 . . . . +
Centaurea stoebe . . . . r + . .
Salvia verticillata . . . . 1 + . .
Poa compressa . 1 . . . . 1 .
Tragopogon pratensis . . . + . . . +
Carex caryophyllea . . . . . + . +
Achillea setacea . . . . . . 1 +
Dactylis glomerata . . . . 1 r . .
Hypochaeris radicata + r . . . . . .

juv: Prunus spinosa 1 + 1 + 1 . + +
Rosa sp. 1 . . . 1 . . +
Quercus petraea + . . + + . . .

 Cornus sanguinea . . . . + . + .

Tab. 1: Pokračování
Tab. 1: Continuation


