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Abstract

This first continuance of floristic contributions resumes the data about taxa newly discovered in the Czech
Republic territory, firstly published (in the various periodicals) mainly in the year 2002 (Hieracium hema-
topodum, Carlina biebersteinii subsp. sudetica). The autochthonous occurrence of Agropyron pectinatum
is mentioned in this contribution for the first time ever. The newly found Botrychium multifidum, previous-
ly considered to be extinct in the Czech Republic territory, are listed below. There are presented the new lo-
calities of the critically endangered and endangered species (according to the Black and Red List of
Vascular Plants of the Czech Republic) also from territories, where no occurrence have been reported so far
(e.g. Salix myrtilloides, Anacamptis pyramidalis, Botrychium matricariifolium, Carex pseudobrizoides,
Cladium mariscus, Epipactis greuteri, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Myricaria germanica, Py-
rola chlorantha, P. media). The less rare species from the territories, where they have never been discove-
red yet, are mentioned so far.

N o m e n k l a t u r a :  Kubát et al. (2002).

Po pøíznivém ohlasu na první èást doplòkù ke kvìtenì ÈR (Hadinec et al. 2002) pøedkládá-
me botanické veøejnosti první pokraèování. Jsme pøesvìdèeni, �e souhrn floristických no-
vinek z Èeské republiky, zejména v souvislosti s aktuálním vydáním nového Klíèe (Kubát
et al. 2002) nebo dokonèovanou Kvìtenou Èeské republiky (Hejný & Slavík 1988, 1990,
1992, Slavík 1995, 1997, 2000), je pro znalost naší kvìteny nadmíru dùle�itý, a proto
chceme velmi podìkovat všem, kteøí se svou prací sna�í dovést tato rodivší se „Addita-
menta“ do stadia, které by odpovídalo nejen pøedstavám nás jako editorù, nýbr� pøedevším
spoleènému cíli poznat co nejlépe kvìtenu naší zemì. Zvláštì potìšitelné pak je, �e èetné
významné nové údaje v tomto textu obsa�ené pocházejí od mladých botanikù z øad nejen
vysokoškolských, ale i støedoškolských studentù nebo nedávných absolventù nejrùznìj-
ších vysokých škol.
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Naším zámìrem je prùbì�nì shroma�ïovat pokud mo�no všechny novinky z pozná-
vání flóry cévnatých rostlin Èeské republiky. Abychom toho mohli dosáhnout, velice rádi
bychom spolupracovali s co mo�ná nejširší obcí èeských a moravskoslezských floristù.
Vìhlasnost Èelakovského „Resultátù“ nebo Rohlenových „Pøíspìvkù“ nebyla dána jen
osobnostmi editorù, ale pøedevším ochotou tehdejších zájemcù o naši flóru se jmenovaný-
mi editory spolupracovat. To platilo v 19. století za Èelakovského, ve 20. vìku za Rohle-
ny, stejnì jako to platí i dnes.

V tomto souhrnu tedy pøinášíme mimo jiné nový druh pùvodní kvìteny Èeské republi-
ky – Hieracium haematopodum, novì popsaný endemický poddruh – Carlina bieberstei-
nii subsp. sudetica a novì také první autochtonní výskyt Agropyron pectinatum, dále
objevení nových lokalit Botrychium multifidum, druhu v ÈR ji� nìkolik desetiletí nezvìst-
ného, znovunalezení Cyperus michelianus a Scandix pecten-veneris v Èechách, objevení
teprve v poøadí ètvrté existující lokality Salix myrtilloides v ÈR, jako� i nových lokalit
více druhù pova�ovaných v ÈR za kriticky ohro�ené (napø. Anacamptis pyramidalis,
Botrychium matricariifolium, Carex pseudobrizoides, Cladium mariscus, Epipactis greu-
teri, Gentianella lutescens subsp. carpatica, Myricaria germanica, Pyrola chlorantha,
P. media atd.) èi nálezy druhù z fytochorionù, odkud zatím nebyl �ádný výskyt udáván
(napø. Carex pendula – D�bán, Epipactis purpurata – Purkarecký kaòon, Equisetum va-
riegatum – Krušné hory, Potentilla rupestris – Hornomoravský úval atd.), stejnì jako ná-
lezy Pulicaria dysenterica, Crambe tataria a Phyllitis scolopendrium na území Èech, kde
nejsou tyto druhy pùvodní. Všechny tyto nálezy svìdèí o tom, �e v pøírodì Èeské republi-
ky je neustále co objevovat a �e tedy floristický výzkum naší zemì nebude ještì dlouho
zcela skonèen.

Vedle øady lokalit pùvodních druhù a poddruhù naší kvìteny jsou zde uvedeny také
druhy novì ve volné pøírodì zplanìlé stejnì jako nález Campanula serrata na území Slo-
venska v tìsné blízkosti naší státní hranice a koneènì uvádíme i dementi publikovaného
chybného údaje o výskytu Inula oculus-christi v Èechách.

Vzhledem k velikému mno�ství významných floristických údajù publikovaných v rùz-
ných regionálních periodikách upouštíme tímto pokraèováním od excerpcí ji� publikovaných
údajù o taxonech zaøazených do ni�ších kategorií èerného a èerveného seznamu naší flóry (cf.
Procházka 2001) ne� je kategorie C1 (kriticky ohro�ené). V pøípadì pùvodnì stanovené kon-
cepce by se toti� rozsah našich dodatkù rozrostl do neúnosné míry vzhledem k mno�ství pù-
vodních údajù, které máme – díky plodné spolupráci s mnoha kolegy – k dispozici.

Pøedkládaná Additamenta II. zahrnují údaje publikované v roce 2002, výjimeènì
i v roce 2001, které se nepodaøilo zahrnout do první èásti, a rovnì� výjimeènì nìkteré úda-
je publikované ji� v roce 2003. Pøedevším však obsahují øadu údajù dosud nepublikova-
ných. Všechny uvádìné lokality jsou øazeny do fytogeografických okresù èi podokresù
(Skalický 1988) s oznaèením základního pole a kvadrantu støedoevropského sí�ového ma-
pování (Slavík 1971), zkratka „distr.“ oznaèuje území vymezené hranicemi pøíslušného
okresu, nìkteré lokality jsou navíc doplnìny o zemìpisné souøadnice (souøadnicový sys-
tém WGS-84 nebo JTSK – v tom pøípadì uvedeno v závorce). Pokud jsou uvedené nálezy



Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 38: 217–288, 2003 219

dolo�eny herbáøovými polo�kami ulo�enými ve veøejných sbírkách, je jejich ulo�ení
oznaèeno zkratkou pøíslušné sbírky (cf. Vozárová & Sutorý 2001), je-li doklad v soukro-
mé sbírce nálezce, pak zkratkou „herb.“ a jménem majitele sbírky, popø. i místem ulo�ení.
Zkratkou „not.“ (= notavit, tj. zapsal, zaznamenal, zaregistroval) jsou oznaèeny nálezy
a pozorování, k nim� nebyl poøízen herbáøový doklad (cf. Kotlaba 1999).

Literatura, která se úzce vá�e pouze k jedinému taxonu (v nìkolika pøípadech i k více
taxonùm), je uvedena hned za pøíslušným textem, tituly které se opakují èastìji stejnì jako
základní díla souhrnného charakteru, jsou pak v seznamu literatury na konci celé práce.

V roce 2002 vyšly u nás dvì významné souborné publikace o naší flóøe, je� namnoze
uvádìjí pro kvìtenu ÈR nové taxony nebo nové, dosud nezveøejnìné lokality nìkterých
vzácných rostlin. Jsou to Klíè ke kvìtenì Èeské republiky (Kubát et al. 2002) a Katalog za-
vleèených druhù flóry Èeské republiky, publikovaný anglicky v èasopisu Preslia (Pyšek et
al. 2002). Vzhledem ke snadné dostupnosti obou citovaných titulù upustili jsme od opako-
vání novinek pro naši kvìtenu v nich obsa�ených.

Adenophora liliifolia (L.) DC. C1
8. Èeský kras, 6051a, Bubovice (distr. Beroun): NPR Karlštejn, listnatý les nalevo od cesty vedoucí od

lomu Malá Amerika k Bubovickému potoku, mezi Mokrým vrchem a boèním høbetem Velké hory,
750 m SV od vrcholu Velké hory (422 m), 398 m n. m., 49° 57' 18" N, 14° 10' 02" E, jedna odkvetlá
rostlina, 19. 8. 2002 not. M. Severa.

Jde o novou mikrolokalitu zvonovce liliolistého v NPR Karlštejn. Do této chvíle byl zná-
mý jeho výskyt v Èeském krasu na ètyøech lokalitách, tøi lokality se nacházejí pøímo
v NPR Karlštejn, ètvrtá v PR Karlické údolí. Popsaný nový nález plodné rostliny spontán-
ního charakteru se nachází asi 200 m od nejbli�ší známé lokality a je ojedinìlý vzhledem
k celkovému ústupu tohoto druhu na ostatních lokalitách v Èeském krasu. V souèasné
dobì je z území známo kolem padesáti rostlin, z toho pravidelnì kvetoucích je maximálnì
dvacet. Mnozí jedinci zvonovce tu nejsou schopni vykvést mimo jiné také proto, �e jejich
lodyhy jsou okusovány pasoucí se srnèí zvìøí. Na dvou místech s poèetnìjším výskytem
byla proto populace zvonovce v NPR Karlštejn oplocena. Vnitøní prostor oplocenek je na-
víc pravidelnì selektivním zpùsobem kosen, aby se sní�il tlak konkurenènì zdatnìjších
rostlinných druhù. Pøi tìchto opatøeních zùstávají poèty jedincù zvonovce liliolistého na
stanovištích víceménì stabilní. Zdá se však, �e nové, spontánnì uchycené semenáèky se na
sledovaných lokalitách zatím neobjevují, i pøesto, �e rostliny v oplocenkách ka�doroènì
pøinášejí velké mno�ství drobných semen.

M. Severa

Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. B. C1
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 7262b, Dyjákovièky (distr. Znojmo): navr�ené CHÚ Lamplberk,

vrchol stejnojmenného kopce 2 km J od ji�ního okraje osady Hnízdo, 275 m n. m., leg. R. Øepka &
I. Paukertová 1996 (BRNM).
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Populace pýru høebenitého se nachází na vrcholu kopce Lamplberk JV od Dyjákovièek,
v blízkosti èesko-rakouské hranice. Geologickým podkladem jsou písèité terciérní sedi-
menty pøeváté spraší. Porost pýru na ploše asi 2 arù je soustøedìn tìsnì pod vrcholem kop-
ce, na jeho JJV svahu. Na lokalitì rostou nìkteré další významnìjší druhy jako
Sisymbrium austriacum, Astragalus austriacus, Taraxacum serotinum, Stipa capillata
a S. pulcherrima. I kdy� porosty s pýrem lze zaøadit do poloruderálních spoleèenstev sv.
Convolvulo-Agropyrion, které jsou narušovány èinností králíkù a ve støední a dolní èásti
svahù bývaly vinice, výskyt pýru je zde s velkou pravdìpodobností autochtonní. V této
souvislosti nutno poznamenat, �e se jedná o fytogeograficky velmi pozoruhodný nález.
Podle Fischera (Fischer 1994) byl výskyt pýru høebenitého na rakouském území potvrzen
ve spolkových zemích Niederösterreich a Wien. Nejbli�ší lokality le�í na okraji Morav-
ského Pole u obce Stillfried nedaleko Angern, ji�nìji polo�ené lokality jsou Lassee, Brei-
tensee, Schloßhof a Marie Ellend. Jako relativnì hojný druh je udáván od Neziderského
jezera, napø. mezi Neusiedl-Podersdorf a Winden-Jois. V širším okolí novì nalezené loka-
lity i na lokalitì samotné bylo ji� døíve nalezeno více pozdnì glaciálních druhù, mezi nì�
lze pýr høebenitý zaøadit – Amygdalus nana, Astragalus exscapus, Ceratoides latens, Ko-
chia prostrata, Orobanche caerulescens a Taraxacum serotinum, které byly souèástí ve-
getace sprašové glaciální stepi. Pokud je lokalita pýru høebenitého na Lamplberku
pùvodní, pøedstavovala by podobnì jako u druhu Ceratoides latens (Tomšovic 1990) ab-
solutní SZ exklávu areálu druhu a recentní výskyt je nutno hodnotit jako reliktní.

Lokalita byla znovu navštívena v kvìtnu 1998 a byl poøízen následující fytocenologic-
ký snímek:
Hnízdo, hrana J svahu kopce Lamplberk, 25 m2, 275 m n. m., celková pokryvnost 70 %, sklon 35°, expozice

JJV, 48° 45' 12" N, 16° 07' 54" E; 13. 5. 1998, M. Chytrý.
E1 (70 %): Agropyron pectinatum 2b, Bromus tectorum 2a, Sisymbrium orientale 2a, Eryngium campestre

1, Veronica arvensis 1, Arenaria serpyllifolia +, Centaurea stoebe +, Descurainia sophia +, Elytrigia
repens +, Festuca valesiaca +, Poa angustifolia +, Salvia nemorosa +, Securigera varia +, Taraxacum
serotinum +, Achillea millefolium agg. r , Hypericum perforatum r.

E0 (1 %): Ceratodon purpureus +.

Fischer M. A. [ed.] (1994): Exkursionsflora von Österreich. – Stuttgart & Wien.
Janchen E. (1977): Flora von Wien. – Wien.
Tomšovic P. (1990): Patøí druh Ceratoides latens (Eurotia ceratoides) do èeskoslovenské kvìteny? – Preslia

62: 33–39.

R. Øepka & M. Chytrý

Aira caryophyllea L. C1
2a. �atecké Poohøí, 5647c, Nové Sedlo (distr. Louny): na cestì na pravém bøehu Ohøe ca 2 km SV od

obce, 215 m n. m., vzácnì, leg. K. Kubát & È. Ondráèek 27. 5. 2000 (LIT, CHOM).

Tento nyní pomìrnì vzácný druh se podaøilo najít pøed 20 lety na levém bøehu Ohøe témìø
pøesnì proti výše uvedené lokalitì: Záhoøí, bøeh Ohøe proti Liboèanùm, 1980 (Kubát et al.
1981: 61). V letech 1953, 1978 a 1979 jej sbíral J. Lorber na rùzných místech u Èernovic
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a v roce 1977 u Otvic u Chomutova (LIT a CHOM; vše fyt. okres (3) Podkrušnohorká pá-
nev), dolo�en je také z levého bøehu Ohøe proti obci Hradec u Kadanì (leg. Èervený 1965
CHOM) a Èerveného Hrádku (leg. Roth 1854 CHOM). Další ètyøi lokality byly zapsány
pøi floristickém kursu v Kadani (Kubát 1978: 22).

K. Kubát & È. Ondráèek

14a. Byd�ovská pánev, 5858a, Lišice (distr. Hradec Králové): na písèitém západním okraji lesa vedle polní
cesty vedoucí ke skupinì chat a k obci, ca 0,5–1 km JV od obce, na více místech, leg. M. Marek 10. 6.
2002 (PR).

14a. Byd�ovská pánev, 5858d, Pamìtník (distr. Hradec Králové): na travnaté písèinì u SZ bøehu zatopené-
ho písníku („vodní zdroj“) blí�e východního okraje obce, hustý porost na ca 1–2 m2, roztroušenì a øíd-
ce na dalších místech kolem zatopené plochy, leg. M. Marek, 18. 5. 2002 (PR).

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6747c, Dra�ovice (distr. Klatovy): 1 km S od obce, nad silnicí do Èimic, sva-
hové pastviny, leg. J. Nesvadbová 21. 6. 1994 (PL) (Nesvadbová & Sofron 2001).

38. Budìjovická pánev, 6750d, Heømaò (distr. Písek): jáma po tì�bì písku pøi pravém bøehu Blanice
1,4 km S od obce, ca 370 m n. m., ojedinìlý výskyt, leg. M. Soukup 17. 6. 2002 (herb. Soukup).

38. Budìjovická pánev, 6750d, Heømaò (distr. Písek): okraj suchého trávníku J od Benešovského Mlýna,
375 m n. m., hojnì, leg. M. Soukup 21. 6. 2002 (herb. Soukup).

45a. Loveèkovické støedohoøí, 5251a, Dìèín-Rozbìlesy (distr. Dìèín): vzácnì (více exempláøù) na travnaté
hrázi pøístavního bazénu, vìtšinou v porostu sv. Arrhenatherion, 126 m n. m., leg. V. Jehlík, 3. 6. 1987
(PRA); leg. V. Jehlík 20. 6. 1991 (PRA); 27. 6. 1995 not. V. Jehlík et al.; velmi bohatý víceménì souvis-
lý porost na ploše ca 100 m2, leg. P. Bauer & J. Hadinec 16. 7. 2002 (PRC). [Red. pozn.: v srpnu 2002
byla celá plocha posti�ena povodní, stav v roce 2003 zachycuje následující fytocenologický snímek:

12 m2, 125 m n. m., expozice SV, sklon 45°, 16. 6. 2003, P. Bauer, E1 (70 %): Avenella flexuosa 2,
Festuca rubra s. l. 2, Hieracium pilosella 2, Aira caryophyllea 1, Agrostis capilaris 1, Hypericum
perforatum 1, Luzula campestris 1, Rumex acetosella 1, Armeria vulgaris +, Campanula rotundifolia
+, Pimpinella saxifraga +, Hieracium laevigatum r].

Poprvé sbíral v Dìèínì druh u� Malinský (Èelakovský 1867: 43). Pozdìji tam nebyl zazna-
menán, nebo� Militzer (1956: 72) na chorologické mapì z Dìèína �ádný výskyt neuvádí.
Teprve 120 let po prvním nálezu byl druh na území Dìèína znovu objeven.

Pozn.: V šedesáti sledovaných øíèních pøístavech a lodìnicích na labsko-vltavské a dunajské vodní
cestì ve støední Evropì byl druh zaznamenán V. Jehlíkem pouze v labském pøístavu Dìèín-Rozbìlesy (viz
výše) a v Hamburském pøístavu v Nìmecku (Hamburg: Hamburger Hafen, Windhukkai, ve více exemplá-
øích; leg. V. Jehlík 23. 9. 1995 PRA). Výzkum byl podpoøen projektem Grantové agentury Èeské republiky
reg. è. 522/03/0030.

V. Jehlík

Kubát K. [ed.] (1978): Floristické materiály ke kvìtenì Kadaòska. – Severoèes. Pøír. 8–9/1: 1–78, 8–9/2:
79–177.

Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severoèeské poboèky ÈSBS v Maš�ovì a �atci. –
Severoèes. Pøír. 12: 47–80.

Nesvadbová J. & Sofron J. (2001): [Rec.] Chán V. [ed.] (1999): Komentovaný èervený seznam kvìteny
ji�ní èásti Èech, Pøíroda 16: 1–284. – Sborn. Jihoèes. Muz. Èes. Budìjovice, Pøírod. Vìdy 41: 92–94.

Militzer M. (1956): Veränderungen in der Flora der Oberlausitz und der nördlichen ÈSR. – Abh. Ber.
Naturkunde Mus. Görlitz 35: 43–75.
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Aira praecox L. C2
11b. Podìbradské Polabí, 5957c, Kolín: nìkolik set a� tisíc jedincù mezi pra�ci u slepé koleje na hlavním

nádra�í ve mìstì, Z od nádra�ní budovy, èervenec 2002 not. J. Šturma.
14a. Byd�ovská pánev, 5858d, Pamìtník (distr. Hradec Králové): na více místech kolem zatopeného písníku

(„vodní zdroj“) blí�e východního okraje obce, S od silnice do obce Štít, leg. M. Marek 18. 5. 2002 (PR).

Ovsíèek èasný na lokalitì roste vìtšinou pospolitì v hustých porostech na místech jak s øíd-
kým, tak i pomìrnì hustým zápojem vegetace a sporadicky je roztroušen i mezi tìmito pospo-
litými „ohnisky“. Na výskyt v bezprostøedním okolí zatopeného písníku navazují další ji� øidší
porosty podél písèitého východního okraje ohrazeného boru ji�nì od zmínìné silnice.

Ovsíèek upøednostòuje výslunná stanovištì, místy však roste i v zástinu, daøí se mu
dobøe i na sešlapávaných místech. Plochám bez vegetace se spíše vyhýbá, zde roste jen
tehdy, jsou-li ji� pøítomny mechy. Jinde v okolí Pamìtníku nebyl tento druh pozorován.
Uvedená lokalita jedosud jedinou zjištìnou ve fyt. okrese Cidlinská pánev.

M. Marek

39. Tøeboòská pánev, 7055b, Chlum u Tøebonì (distr. Jindøichùv Hradec): písèitá plá� na severozápad-
ním pobøe�í rybníka Hejtman, na ploše okolo dvou arù, leg. J. Douda, 10. 6. 2002 (herb. Douda); leg.
Z. Doèkalová et al., 2002 (OL), rev. B. Trávníèek.

10 m2, obna�ené dno, 10. 6. 2002, J. Douda, E1 (40 %): Aira praecox 2, Cerastium semidecan-
drum 2, Teesdalia nudicaulis 2, Vulpia myuros 2, Matricaria discoidea 1, Scleranthus annuus 1, Loli-
um perenne +, Viola arvensis r.

39. Tøeboòská pánev, 7055b, Chlum u Tøebonì (distr. Jindøichùv Hradec): bøeh Staòkovského rybníka pøi
jihovýchodním okraji obce, leg. Z. Doèkalová et al. 2002 (OL), rev. B. Trávníèek.

39. Tøeboòská pánev, 7055b, Suchdol nad Lu�nicí (distr. Jindøichùv Hradec): na dnì pískovny SV od osa-
dy Tuš�, leg. Z. Doèkalová et al. 2002 (OL), rev. B. Trávníèek.

Chán (1999) uvádí tento druh mezi vyhynulými taxony (A1) kvìteny ji�ní èásti Èech.
Výše uvedené údaje o aktuálním výskytu v Tøeboòské pánvi (i døíve se druh vyskytoval
v celých ji�ních Èechách jen na Tøeboòsku) však znamenají, �e z hlediska ji�ních Èech je
nutné tento taxon pøeøadit z kategorie A1 do C1.

F. Procházka

Allium angulosum L. C2
78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Javorník (distr. Hodonín): Pod Kozimelkou, zarostlý sesuv, 3,0 km SV od

kostela, 360 m n. m., nìkolik trsù, leg. I. & J. W. Jongepierovi 19. 7. 2001 (OLM).

Jedná se o tøetí recentní nález v CHKO Bílé Karpaty. V roce 1988 byl èesnek hranatý nale-
zen také v PR Kútky a v roce 1995 u Sudomìøic (Jongepier 1997). Stanislav Stanìk znal
tento druh z lokalit u obcí Blatnièka, Radìjov, Strá�nice, Suchov, Tvaro�ná Lhota a z Fili-
pova údolí u Javorníka (Stanìk et al. 1996).

J. W. Jongepier

Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. – Sborn. Pøírodovìd. Kl.
Uherské Hradištì 2: 5–16.
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Allium carinatum L. C2
11b. Podìbradské Polabí, 6159a, Tøemošnice (distr. Chrudim): �eleznièní stanice, malý porost (asi 50 rost-

lin) na konci kolejištì u cestièky vedoucí k autobusovému nádra�í, leg. P. Koutecký 21. 7. 2002
(PRC), rev. F. Krahulec.

15b. Hradecké Polabí / 60. Orlické opuky, 5762b, Opoèno (distr. Rychnov nad Knì�nou): JJZ okraj lesní-
ho komplexu Chlum V od mìsta, nekosené porosty sveøepových trávníkù (sv. Bromion) mezi cestou
a lesním okrajem v blízkosti odboèky èervené turistické znaèky, ca 320 m n. m., leg. R. Prausová 3. 8.
2002 (PRC), rev. F. Krahulec.

V Èechách je autochtonní výskyt velmi vzácný, druh byl doposud nalezen na nìkolika loka-
litách ve východních Èechách, støedním Polabí a na Šumavì. V posledních letech se frek-
vence záznamù zvýšila. Nìkteré lokality jsou evidentnì druhotné: Hradec Králové (leg. J.
Sádlo herb. Krahulec), Nová Vrá� ve støedním Povltaví (leg. V. Chán herb. Chán) – a patøí
sem i výše uvedený nález z Tøemošnice. Výskyt u Èeské Tøebové (obec Rybník, Kováø
1977: 16) a novì u Dobrušky jsou však spíše pøirozeného charakteru. Rozhodnout, zda je
toto zvýšení frekvence výskytu dáno intenzivnìjším floristickým výzkumem èi èastìjším
pìstováním a zplaòováním, je prakticky nemo�né. V obchodní síti se A. carinatum objevuje
pod jménem A. pulchellum, co� je pøíbuzný druh, ale bez pacibulek. Sám jsem (FK) ho ku-
poval vícekrát, ale typické A. pulchellum se mi nikdy koupit nepodaøilo, v�dy šlo o A. cari-
natum. Nejnovìji objevená lokalita na Chlumu u Dobrušky le�í jen 20 km od nejbli�šího
známého výskytu u Kudowy v Kladsku, který však zanikl ji� v 1. polovinì 19. století (cf.
Fiek 1881: 454). Další lokality reprezentované herbáøovými údaji z Èech – napø. Podlu�í
pod Jedlovou (leg. Riedl 1960 LIT), Pec pod Snì�kou (leg. Horák 1969 MP), Sadová (leg. J.
Šourek 1943 MP), Kokoøín (sine coll. 1853 PR) a Moravy – Jemnice (leg. Šimek 1974 MJ)
jsou zøejmì také sekundárního charakteru. Problematiku výskytu na Moravì a rovnì� ve
Slezsku komplikuje ta skuteènost, �e zejména brnìnští autoøi jménem A. carinatum oznaèo-
vali mnohem hojnìjší druh A. oleraceum, napø. Pluskal (1853) a Koschatzky (1821).

F. Krahulec & M. Duchoslav

Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils. – Breslau, 571 p.
Koschatzky K. (1821): Naturhistorische Wanderungen in den Jägerndorfer und heimatlichen geschildert in

Briefen an einen Freund. – Hesperus 30: 132.
Kováø P. (1977): Pøíspìvek ke kvìtenì údolí Tøebovky u Èeské Tøebové II. – Zpr. Ès. Bot. Spoleè. 12: 16–20.
Pluskal F. S. (1853): Phanerogammen-Flora der Gegend von Lomnitz in Mähren, nebst den bisher

aufgefundenen Varietäten. – Verh. Z.-B. Ver. Wien 3: 1–26.

Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don
6. D�bán, 5748c, Pnìtluky (distr. Louny): prudký lesnatý východnì orientovaný svah hradního pøíkopu

(hned za hradební zdí) na zøíceninì hradu Pravda JV nad obcí, opuka, malá kolonie na ploše ca 100 ×
40 cm a jednotlivì další rostliny ještì ní�e po svahu, leg. J. Hadinec & K. Prach 18. 4. 1999 (PRC).

Pùvod èesneku podivného na tomto odlehlém místì uprostøed d�bánských lesù lze celkem
s urèitostí hledat u trampù, kteøí zdejší romantickou hradní zøíceninu tradiènì vyhledávají.
Podle velikosti nalezeného porostu lze usuzovat na jeho nedávný vznik.

J. Hadinec



224 Hadinec, Lustyk & Procházka: Additamenta II.

7a. Libochovická tabule, 5650a, Kostelec nad Ohøí (distr. Litomìøice): les Myslivna, 2002 not. J. Sádlo.
65. Kutnohorská pahorkatina, 6058c, Èáslav (distr. Kutná Hora): úpatí svahu v okrajové èásti lesoparku

„Vodranty“ u lehkoatletického stadionu v údolí na západním okraji mìsta, 250 m n. m., 3 menší oddì-
lené kolonie pod listnatými stromy, 6. 4. 2003 not. J. Hadinec.

Anacamptis pyramidalis L. C. Richard C1
80a. Vsetínská kotlina, 6674a, Huslenky (distr. Vsetín): horní èást údolí Losový, svahové louky Z od poto-

ka, extenzivní pastvina skotu, místy pravidelnì koseno, 1 exempláø, 500 m n. m., 4. 7. 2001 not. A.
Válková.

80a. Vsetínská kotlina, 6674d, Vsetín: Jasenice, údolí Dlúhé, 3,5 km V od nádra�í ÈD v centru mìsta, J od
potoka Jasenice, mezofilní, pravidelnì kosená kvìtnatá louka podél smrkového lesa, 440 m n. m.,
1 exempláø, 2. 7. 2001 & 17. 6. 2002 not. A. Válková.

Naposledy byl výskyt rudohlávku jehlancovitého na Vsetínsku potvrzen v roce 1973 (Kuèí-
rek in Jatiová & Šmiták 1996) v PP Louky pod Štípou (døíve PP Louky za Klenovem)
u obce Rù�ïka a bìhem témìø tøiceti následujících let nebyl nikde jinde zaznamenán. Obje-
vení druhu, by� v jednotlivých exempláøích, na dvou výše uvedených lokalitách je velmi po-
tìšující a naznaèuje mo�nost jeho výskytu na dalších místech s pøíhodnými podmínkami.
Obì lokality ji� byly ve velmi struèné podobì publikovány (Válková in Šmiták 2002: 50).

A. Válková

8. Èeský kras, 6050b, Svatý Jan pod Skalou (distr. Beroun): NPR Karlštejn, lom Paraple, spodní etá�, asi
550 m VSV od kóty U køí�e (396 m, Svatojánská skála), jeden mohutný dokvétající exempláø v travin-
ném porostu u cesty, 380 m n. m., 49° 58' 17" N, 14° 08' 45", 25. 7. 2002 not. B. Nozarová, V. Lo�ek
jun. (foto), M. Severa & P. Špryòar.

8. Èeský kras, 6051a, Bubovice (distr. Beroun): návrší Èeøinka na ji�ním okraji obce, ji� mimo malo-
plošná zvláštì chránìná území, nìkolik desítek rozkvétajících jedincù v xerotermním trávníku sv.
Bromion erecti na jihozápadnì a ji�nì uklonìném svahu (bývalá pastvina), asi 390 m n. m., ca 49° 57'
58" N, 14° 10' 00" E, 1995 not. K. �ák & A. �igová; 18.–19. 6. 2002 not. V. Bylinský, J. Hummel, V.
Lo�ek jun. (foto), V. Rybka, M. Severa & P. Špryòar.

První uvedená lokalita pøedstavuje nové nalezištì tohoto druhu na Karlštejnsku a zároveò
je i pøekvapujícím potvrzením výskytu rudohlávku jehlancovitého v okolí Sv. Jana pod
Skalou po více ne� 150 letech (Opiz 1852, viz té� Hendrych 2000). Podle dosavadních
znalostí se také jedná o první známý výskyt tohoto druhu v Èeském krasu v sekundárním
rostlinném spoleèenstvu opuštìného vápencového lomu. Jiné druhy vstavaèovitých rostlin
se ve zdejších lomech ovšem objevují èastìji. Napøíklad na uvedené lokalitì v lomu Para-
ple byly spolu s rudohlávkem zaznamenány druhy Cephalanthera damasonium a Epi-
pactis atrorubens.

Druhá z popsaných lokalit navazuje na lokality na blízké Pání hoøe, která le�í jen asi
500 m ji�nì (viz napø. Hendrych l. c.). Jde tedy o doplnìní souèasných znalostí o rozšíøení
rudohlávku v povodí Bubovického potoka, kde zároveò le�í hlavní oblast výskytu tohoto
druhu v Èechách. Nejznámìjšími a nejèastìji uvádìnými lokalitami jsou podle souèas-
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ných literárních pramenù vrchy Velká hora, Doutnáè a Boubová (napø. Potùèek & Pro-
cházka in Èeøovský et al. 1999: 29, Procházka in Kubát et al. 2002).

�ádná ze zdejších populací Anacamptis pyramidalis však není oplocena kvùli okusu
zvìøí (cf. Èeøovský et al. l. c.). Také údaj o jeho výskytu v PR Karlické údolí ve stejné prá-
ci je zøejmì mylný (cf. Hendrych l. c.); zdá se, �e spolu s údajem o oplocení lokalit mohl
vzniknout zámìnou s údaji o zdejších výskytech druhu Adenophora liliifolia (viz komen-
táø vìnovaný tomuto druhu).

P. Špryòar

Hendrych R. (2000): Anacamptis pyramidalis – zvláštnost kvìteny Èech. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 35:
43–55.

Opiz P. M. (1852): Verzeichniss der seltensten von J. Pöch in Böhmen gesammelten Pflanzen nebst
Angabe zuverlässiger Standorte. – Lotos 2: 155–157.

Šmiták J. (2002): Nové lokality vzácných druhù vstavaèovitých na Moravì v roce 2001. – Roezliana 31:
50–51.

Aristolochia clematitis L.
71a. Bouzovská pahorkatina, 6268a, Králová (distr. Olomouc): okraj lesního porostu ca 250 m Z od západ-

ního cípu PR U spálené, S od cesty vedoucí podél �eleznièní trati Èeská Tøebová – Olomouc, 49° 45'
01" N, 17° 00' 29" E, 4. 8. 1998 not. P. Lustyk.

Podra�ec køovištní nebyl dosud z Bouzovské pahorkatiny (71a) uvádìn (cf. Skalická in
Hejný & Slavík 1988: 351–352).

Asplenium viride Huds. C3
93a. Krkonoše lesní, 5260c, hojnì ve zdivu vodárny pøi modøe znaèené turistické cestì z Obøího dolu na

Snì�ku, 1287 m n. m., èervenec 1986 not. F. Procházka.

V Krkonoších se druh vyskytuje jak na pøirozených lokalitách na vápencových, èedièo-
vých nebo porfyritových skalách (cf. Šourek 1969: 107), tak i na sekundárních stanoviš-
tích, jimi� jsou zdiva s vápnitým tmelem. Mimo shora uvedenou lokalitu ještì napø.
v Krakonošovì údolí (Procházka in Šourek l. c.) nebo ve zdivu „Hrádku“ (umìlá kamenná
zøícenina romantického hrádku) nad pravým bøehem Úpy v Temném dole (Procházka
1978: 9). Podobná situace je i v jiných regionech Èech (napø. vìtšina jihoèeských a všech-
ny souèasné šumavské lokality jsou druhotné – cf. Chán 1999, Procházka & Štech 2002)
a je tedy s podivem, �e na tuto skuteènost (primární výskyt versus výskyt sekundární) neu-
pozoròuje zpracování v Kvìtenì ÈSR (Køísa in Hejný & Slavík 1988: 244–245), kde jsou
jako místa výskytu uvedena jen pøirozená stanovištì na „vlhkých a stinných skalách, su-
tích, pøevá�nì na bazických podkladech, ve spoleèenstvu sv. Cystopteridion.“

F. Procházka

Procházka F. (1978): Poznámky ke kvìtenì východní èásti Krkonošského národního parku. – Zpravod.
KMVÈ, 5/3: 5–30.
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Botrychium lunaria (L.) Sw. C2
78. Bílé Karpaty lesní, 6874d, Nedašov (distr. Zlín): Lásca, pastvina 3 km V od kostela, 730 m n. m., dvì

rostliny, 11. 6. 1998 not. V. Hroudová & I. Jongepierová.
78. Bílé Karpaty lesní, 7073a, �ítková (distr. Uherské Hradištì): PR Hutì, 2,1 km SV od obecního úøadu,

luèní svah, 470 m n. m., leg. I. & J. W. Jongepierovi 3. 6. 1995 (OLM).
78. Bílé Karpaty lesní, 7073c, Vyškovec (distr. Uherské Hradištì): Vlèí, pøíkrý svah nedaleko bývalé au-

tobusové zastávky, 1,1 km JJV od obecního úøadu, 590 m n. m., 27. 7. 1984 not. I. Jongepierová; 3. 7.
1989 not. I. Jongepierová.

78. Bílé Karpaty lesní, 7171b, Nová Lhota (distr. Hodonín): Šibenický vrch, ovèí pastvina 1,5 km JJV od
kostela, 630 m n. m., ca 10 jedincù, 17. 5. 2002 not. I. Jongepierová & K. Vincenecová.

Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch C1
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6964c, Lesonice (distr. Znojmo): ruderalizované lado s pøevládají-

cí Calamagrostis epigejos v cípu smíšených lesù s akátem, 0,45 km J od kóty 323,7 a 1,8 km V od støe-
du obce, 325 m n. m., jednotlivì, leg. R. Øepka 1. 6. 1985 (BRNM).

Z uvedeného fytochorionu nebyla vratièka heømánkolistá dosud uvádìna (cf. Chrtková in
Hejný & Slavík 1988: 227–228).

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6747d, Dra�ovice (distr. Klatovy): pastvina na východních svazích pahorku
asi 1 km S od obce, Z od silnice do Èímic, ca 40 exempláøù spoleènì s mnohem vzácnìjší Botrychium
lunaria, kvìten 2002 not. K. Boublík, P. Petøík & T. Èerný.

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6949c, Šumavské Hoštice (distr. Prachatice): pastviny asi 400 m JV od obce
(„U dubu“), ca 10 exempláøù, spoleènì s Botrychium lunaria, 3. 6. 2001 not. D. Pùbal; 3 mladé exem-
pláøe, 20. 5. 2002 not. A. Pavlíèko, J. Kováøíková & F. Procházka; 13 exempláøù, 2. 6. 2002 not.
D. Pùbal.

37h. Prachatické Pøedšumaví, 6949d, Zábrdí (distr. Prachatice): v horní èásti PP V polích na lokalitì Or-
chis morio, ca 640 m n. m., 5 exempláøù, kvìten 2002 not. D. Pùbal.

88b. Šumavské plánì, 6846c, Sluèí Tah (distr. Klatovy): J od silnice Skelná – Sluèí Tah, jediný exempláø
spolu s Botrychium lunaria, 28. 6. 2002 not. F. Procházka, S. Bräutigam, F. Schuhwerk, A. Krahulco-
vá, F. Krahulec & J. Chrtek jun.

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. A2÷C1
88d. Boubínsko-sto�ecká hornatina, 6948d, Vèelná pod Boubínem (distr. Prachatice): osada Na Pile, na

skládce døeva, respektive na její po nìkolik let nepou�ívané èásti, 2,4 km JZ od osady na SSV svahu
Boubína (asi 1,5 km SSV od vrcholu), ca 1045 m n. m., minimálnì 100 exempláøù (vèetnì sterilních),
co� pøedstavuje nejvìtší v souèasnosti známou støedoevropskou populaci, spolu s Diphasiastrum al-
pinum, 6. 7. 2002 not. D. Pùbal; leg. D. Pùbal & F. Procházka 7. 7. 2002 (PRC) (Pùbal & Procházka
2002).

88d. Boubínsko-sto�ecká hornatina, 7049a, Kaplice (distr. Prachatice): delší dobu nepou�ívané skládka
døeva pøi lesní silnici SSV od osady, asi 900 m SSV od Idiny Pily na JJV svahu Boubína (2,7 km od vr-
cholu), 48° 58' 11,2" N, 13° 50' 14,8" E, ca 1000 m n. m., 12 exempláøù (z toho 11 fertilních), 24. 8.
2002 not. D. Pùbal; 25. 8. 2002 rev. D. Pùbal & F. Procházka (Procházka 2002, Pùbal & Procházka
2002).

Zaøazení do kategorie nezvìstných taxonù (A2) kvìteny ÈR (Procházka 2001) musí být
zmìnìno na kategorii C1 (taxony kriticky ohro�ené).
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Je v�dy potìšující, kdy� je zjištìn existující výskyt nìkterého z druhù, které byly v kvìtenì
celé ÈR pova�ovány za nezvìstné (cf. Procházka in Èeøovský 1999, Procházka 2001). Na èes-
ké Šumavì byla vratièka mnohoklaná, druh chránìný i mezinárodnì tzv. Bernskou konvencí,
pova�ována za nezvìstnou od roku 1965 (Procházka 1998), pøesto�e døíve se zde vyskytovala
na nejménì 10 lokalitách (cf. Procházka & Štech 2002: 32, 37). V Boubínsko-sto�ecké horna-
tinì byly poslední lokality (u Michlovy Huti a Lipky) zaznamenány pøed nejménì ètyømi dese-
tiletími, pøed r. 1963 (Moravec 1963). Na rakouské stranì Šumavy nebyl druh nikdy nalezen,
jeho aktuální výskyt je však znám ze 6 lokalit na bavorské stranì pohoøí, které všechny le�í na
území národního parku Bavorský les (Horn et al. 1999, Diewald & Horn 2001).

F. Procházka & D. Pùbal

Diewald W. & Horn K. (2001): Weitere Nachweise bemerkswerter Farnpflanzen (Pteridophyta) im
Nationalpark Bayerischer Wald und angrenzenden Gebieten. – Hoppea 62: 349–365.

Horn K. (1992): Neufunde, Wiedergefunde und Bestätigungen bemerkswerter Pteridohyten im Hinteren
Bayerischen Wald. – Ber. Bayer. Bot. Ges. 63: 29–32.

Horn K., Diewald W. & Hofmann R. (1999): Neufunde bemerkswerter Farnpflanzen (Pteridophyta) im
Nationalpark Bayerischer Wald und angrenzenden Gebieten. – Hoppea 60: 371–391.

Moravec J. (1963): Pøíspìvek k rozšíøení Pteridophyt v jihozápadních a ji�ních Èechách. – Preslia 35: 255–276.
Procházka F. (1998): Vyhynulé a nezvìstné druhy šumavské flóry. – Silva Gabreta 2: 67–84.
Procházka F. (2002): Vzácná vratièka se vrátila. – Šumava 7(podzim): 20–21.
Pùbal D. & Procházka F. (2002): Botrychium multifidum (Pteridophyta) opìt v Èeské republice. – Erica 10:

13–16.

Calamagrostis phragmitoides Hartman C1
25a. Krušnohorské podhùøí vlastní, 5249b, Krásný Les (distr. Ústí nad Labem): prameništì bezejmenného

potùèku 2,4 km SZ od Jeleního vrchu (733,8 m), 690 m n. m., leg. È. Ondráèek 1996 (CHOM), rev.
R. Øepka.

25a. Krušnohorské podhùøí vlastní, 5149d, Petrovice (distr. Ústí nad Labem): CHKO Labské pískovce, za-
mokøený lem starého náhonu ca 1,05 km V–VSV od hranièního pøechodu, roztroušenì, 430 m n. m.,
leg. È. Ondráèek 2000 (CHOM), rev. R. Øepka.

Na severovýchodním okraji Krušných hor se rozprostírá malá izolovaná arela tøtiny na-
chové. V souèasné dobì je zde známo ca 10 samostatných lokalit. Nález u Petrovic pøed-
stavuje lokalitu nového druhu pro CHKO Labské pískovce.

È. Ondráèek

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler C1
90. Jihlavské vrchy, 6757d, Jihlávka (distr. Jihlava): PR V Lísovech, porost ve spoleèenstvu s dominantní

Carex rostrata v údolním pøechodovém rašeliništi poblí� SZ bøehu rybníka Kaèerák v ji�ní èásti raše-
liništì, asi 2 km JJZ od obce, 650 m n. m., leg. L. Èech, I. Rù�ièka & R. Øepka 18. 6. 1996 (BRNM,
BRNU, MJ, herb. Èech) (Øepka et al. 2001).

Fytogeograficky velice významný nález na rašeliništi V Lísovech pøedstavuje v souèasné
dobì druhou známou lokalitu tøtiny tuhé na území Èeské republiky. Výskyt byl poprvé
krátce zmínìn ji� v Èervené knize ÈR a SR (Holub in Èeøovský et al. 1999: 65). V této prá-
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ci je však poprvé publikován konkrétní popis lokality vèetnì syntaxonomického zhodno-
cení porostu, je pøipojen i chorologický a fytogeografický rozbor výskytu tohoto vzácného
glaciálního reliktu v èeské kvìtenì.

Øepka R., Rù�ièka I. & Èech L. (2001): Poznámky k novému nálezu Calamagrostis stricta v Èeské
republice. – Vlastiv. Sborn. Vysoèiny 15: 359–363.

Campanula alliariifolia Willd.
8. Èeský kras, 6051a, Karlštejn (distr. Beroun): ojedinìle se vyskytuje na svahu Velké hory.

Druh pocházející z Kavkazu, v minulosti zde byl pravdìpodobnì úmyslnì vyset nebo vy-
sazen (Šuk 2002).

Šuk V. (2002): Zajímavé rostliny cizího pùvodu na Karlštejnsku. – Zpravod. Ochráncù Pøír. okresu
Praha-západ 22(2001): 32–34.

Campanula cervicaria L. C1
66. Hornosázavská pahorkatina, 6257d, Ledeè nad Sázavou (distr. Havlíèkùv Brod): suchá louka nad zá-

krutem silnice Z od mlýna, 900 m VSV od kaple v obci Habrek, 400 m n. m., 49° 42' 56'' N, 15° 16' 53''
E, leg. L. Èech 13. 8. 1998 herb. Èech (Chotìboø).

Silnì ustupující, kriticky ohro�ený druh naší kvìteny se v Èeské republice nachází na po-
kraji vyhynutí. Nepravidelný a velmi roztroušený výskyt na rùzných typech stanoviš�
(Kovanda in Slavík 2000: 732–734) spolu s nevyjasnìnými ekologickými vazbami pøináší
i urèité obtí�e pøi jeho praktické ochranì. Historické údaje z èeské strany Èeskomoravské
vrchoviny jsou pomìrnì øídké a pocházejí pøedevším z konce 19. století – nejblí�e Kobylí
dùl u Šetìjovic na �elivce (Steinreiter in Èábera 1969), dále Støíte� u Jihlavy (Èelakovský
1883), okolí Velkého Dáøka u Krucemburku (Rosický in Èelakovský 1882) a Týnec nad
Sázavou (Vodák in Èelakovský 1888). Pozoruhodné je nahlouèení lokalit u Nového Mìsta
na Moravì, rovnì� zde jsou údaje pøedevším z pøelomu 19. a 20. století (Havelka 1896,
Servít 1910). Z tohoto prostoru také pochází podstatnì novìjší dolo�ený nález od Petrovic
(B. Sádecký 1973 MJ). Velmi pozoruhodný je nový údaj o výskytu C. cervicaria v PP
Tou�imské stránì u Daèic (Pavlíèko 1998). Z fyt. okresu Hornosázavská pahorkatina (66)
je druh uvádìn od Pøibyslavi (Kovanda l. c.).

Malá populace C. cervicaria u Habreku byla nalezena na nekosené sušší a� mezofilní
svahové louce z okruhu sv. Arrhenatherion pøi okraji dubohabøiny, postupnì zarùstající
náletem døevin. Obvykle se zde objevuje pouze nìkolik fertilních rostlin. Z ostatních vý-
znamnìjších druhù zde roste napø. Platanthera bifolia. Nalezištì nepo�ívá územní ochra-
ny, �ádoucí je pøedevším zajištìní nále�ité péèe o lokalitu.

L. Èech

19. Bílé Karpaty stepní, 7170a, Knì�dub (distr. Hodonín): NPR Èertoryje, okraj remízku u cesty do rezervace
0,7 km JV od rekreaèního støediska Letky, 370 m n. m., dvì rostliny, 14. 6. 2000 not. J. W. Jongepier.
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19. Bílé Karpaty stepní, 7171a, Velká nad Velièkou (distr. Hodonín): Léš� (418), zarostlé vinohrady,
1,5 km JJZ od �eleznièního nádra�í, ca. 350 m n. m., jedna rostlina, 14. 7. 2000 not. I. Jongepie-
rová.

78. Bílé Karpaty lesní, 7071c, Suchov (distr. Hodonín): NPP Búrová, louka na okraji lesa, 1,3 km JZ od
støedu obce, 520 m n. m., èervenec 1990 not. J. W. Jongepier.

78. Bílé Karpaty lesní, 7071d, Suchov (distr. Hodonín): údolí Kazivce, na nìkolika místech na loukách, 0,5
km J – 0,7 JZ pod kótou Lipinka (504 m), 450–480 m n. m., 21. 6. 1994 a 20. 6. 1996 not. I & J. W.
Jongepierovi; 20. 8. 2001 not. V. Ondrová (Ondrová 2003).

78. Bílé Karpaty lesní, 7071d, Horní Nìmèí (distr. Uherské Hradištì): PR Dolnonìmèanské louky, 3,8 km
VJV od kostela, 570 m n. m., 22. 7. 1993 not. J. W. Jongepier; PP Za lesem, na luèním svahu 3,5 km JV
od obce, 600 m n. m., jedna rostlina, 16. 7. 1998 not. I. Jongepierová.

78. Bílé Karpaty lesní, 7170b, Hrubá Vrbka (distr. Hodonín): NPR Èertoryje, okraj mokøadu, ca. 2 km JV
od pøehrady Luèina, ca. 410 m n. m., jedna rostlina, èervenec 1990 not. J. W. Jongepier.

78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Velká nad Velièkou (distr. Hodonín): NPR Zahrady pod Hájem, lou-
ka za høbitovem, 1,5 km SV od kostela, ca. 350 m n. m., èervenec 1989 not. I. & J. W. Jonge-
pierovi.

78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Javorník (distr. Hodonín): NPR Jazevèí, louka na okraji lesa nedaleko od be-
tonového mostu Jamný potok, 1,0 km VSV od osady Petruchùv Mlýn, 380 m n. m., 1. 7. 1995 not. I. &
J. W. Jongepierovi.

78. Bílé Karpaty lesní, 7171c, Javorník (distr. Hodonín): PR Machová, v údolí Rybnického potoka, 1,8 km
V od �eleznièní stanice Vrbovce, 440 m n. m., 6. 7. 1994 not. J. W. Jongepier; ibid., okraj remízku, dvì
rostliny, 9. 7. 2000 not. I. Jongepierová.

78. Bílé Karpaty lesní, 7072b, Lopeník (distr. Uherské Hradištì): Obecní háj, okraj lesní cesty, ca. 1 km
V od kóty 537, 510 m n. m., 28. 7. 1999 not. I. Jongepierová.

78. Bílé Karpaty lesní, 7072d, Lopeník (distr. Uherské Hradištì): Hrubý Mechnáè, 0,5 km Z od kóty Mikul-
èin vrch, ca 700 m n. m., 17. 6. 1992 not. I. Jongepierová & L. Hrouda.

78. Bílé Karpaty lesní, 7072a, Bøezová (distr. Uherské Hradištì): pod Studeným vrchem, paseka 1,8 km SV
od obce, ca 500 m n. m., leg. I. & J. W. Jongepierovi 2. 7. 1996 (OLM).

78. Bílé Karpaty lesní, 6974c, Sidonie (distr. Zlín): výslunný pøíkrý okraj lesa podél asfaltové cesty, ca
20 rostlin, 0,8 km SV od hranièního pøechodu, 500 m n. m., leg. I. & J. W. Jongepierovi 20. 6.
1998 (OLM).

Pomìrnì vysoký poèet recentních nálezù ukazuje, �e tento druh má v Bílých Karpatech
i dnes dobré podmínky. Populace jsou však obvykle velmi chudé (1–2 rostliny). V NPR
Jazevèí je stálá lokalita s nìkolika jedinci, druh je zde ka�doroènì pozorován. Souèasný
stav bohaté lokality u Sidonie vy�aduje ovìøení.

J. W. Jongepier

Èábera A. (1969): Fytogeografická studie kvìteny Pelhøimovska a pøilehlé èásti posázavského údolí pøi
jeho severovýchodní hranici. – Ms. [Depon. in: Knih. Èes. Bot. Spoleè. Praha]

Havelka P. (1886): Kvìtena okolí Nového Mìsta. – F. Šašek, Nové Mìsto na Mor.
Ondrová V. (2003): Nové lokality vzácných druhù z èeledi Orchidaceae ve støední èásti CHKO Bílé

Karpaty: Ophrys apifera, Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica, Dactylorhiza × aschersoniana, aj.
– Roezliana 32: 25–29.

Pavlíèko A. (1998): Výsledky z terénního šetøení 13. – 14. 8. 1998, okres Jindøichùv Hradec. – Ms. [Depon.
in: Referát �P, OkÚ Prachatice]

Servít M. (1910): Fytogeografický popis politického okresu novomìstského. – Ms. [Depon. in: Horácké
Muz. Nové Mìsto na Mor.].
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Campanula serrata (Kit.) Hendrych
Slovensko, Biele Karpaty: vrcholová louka na Velké Javoøinì (970 m), v okolí vrcholu na slovenské stranì,

asi 15 m od státní hranice ÈR, leg. M. Hájek 29. 9. 2001 (rev. M. Kovanda 2002). Herbáøová polo�ka
ulo�ená v herbáøi M. Hájka pøedstavuje rostliny menšího vzrùstu, tak jak na konci záøí vykvetly v ota-
vách.

Nález zvonku z okruhu Campanula rotundifolia agg. na vrcholu Velké Javoøiny byl ji� pub-
likován v roce 1997 (Hájek, Sborn. Pøírod. Klubu Uherské Hradištì 2: 17–30, 1997). Rostli-
ny byly poprvé nalezeny v èervnu roku 1993 na slovenské stranì louky, kvùli ztrátì polo�ky
však nemohly být pøesnìji determinovány. Na podzim roku 2001 jsme tedy vyu�ili vìtší
koncentrace terénních botanikù na vrcholu Javoøiny a pomocí rojnice se nám podaøilo popu-
laci znovu objevit. Jedná se o jedinou lokalitu celého okruhu C. rotundifolia v Bílých Karpa-
tech a nejzápadnìjší lokalitu Campanula serrata ve støední Evropì. Druh mù�e být
pravdìpodobnì nalezen i na moravské stranì louky a obohatit tak známou kvìtenu ÈR.

M. Hájek

Carex davalliana Sm. C2
37f. Strakonické vápence, 6749b, Domanice (distr. Strakonice): podmáèená slatinná louèka u východního

bøehu Hoøejšího rybníka 0,5 km JZ od osady, roztroušenì a� hojnì, spoleènì s Carex disticha, C. pa-
niculata, Dactylorhiza majalis, Eriophorum angustifolium, Valeriana dioica, Thalictrum lucidum aj.,
leg. R. Pauliè & P. Leischner 29. 5. 2002 (herb. Pauliè).

Tato lokalita byla zøejmì známa ji� v 50. letech 20. století J. Moravcovi (louky ji�nì Do-
manic, 15. 5. 1953 – J. Moravec, exkurzní zápisky, t. è. depon. V. Chán, Strakonice), ne-
byla však publikována. V polovinì èervence roku 2002 byla témìø znièena v dùsledku
provádìní zemních úprav. Pøi revizi, kterou jsem provedl spoleènì s kolegou P. Leischne-
rem 31. 8. 2002 jsme zjistili, �e z pùvodní plochy zùstala zachována jen nepatrná èást, na
ní� roste ostøice Davallova u� jen velmi vzácnì.

R. Pauliè

Carex diandra Schrank C2
34. Plánický høeben, 6546b, Èepinec (distr. Plzeò): niva potoka Bradlava 700 m JJV od obce, V od rybní-

ka Stavadla, 460 m n. m., leg. L. Pivoòková 10. 6. 1997 (PL).

Carex distans L. C2
67. Èeskomoravská vrchovina, 6562c, Bory (distr. �ïár nad Sázavou): louka 0,6 km SSZ od kostela

v Horních Borech, na slatinné louce pod lesem (v prostoru borského hadcového masivu), pøes 100
trsù, leg. F. Lysák 15. 6. 1996 (OL), rev. R. Øepka (Lysák 2000); 2002, not. F. Lysák (Lysák 2001).

67. Èeskomoravská vrchovina, 6562c, Bory (distr. �ïár nad Sázavou): louky nad Tìšíkovým rybníkem,
ca 1,4 km SV od kostela v Horních Borech, v okraji slatinné louky na levém bøehu potoka (v prostoru
borského hadcového masivu), 530 m n. m., pøes 20 trsù, 11. 9. 2001 not. F. Lysák (Lysák 2001).

Jediná t. è. známá a vùbec první spolehlivì dolo�ená lokalita ve fytochorionu Èeskomo-
ravská vrchovina (67) (cf. Bureš & Øepka 1991). Jedná se o naprosto izolovaný výskyt,
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nebo� nejbli�ší lokality se nacházejí a� v termofytiku na Brnìnsku, Znojemsku a také
v Polabí, odkud druh zasahuje a� na Èeskotøebovsko a Litomyšlsko (a� do 500 m n. m.)
(Bureš & Øepka l. c.). Na první lokalitì roste v sušším okraji louky u cesty, v porostu s do-
minující Molinia cf. arundinacea, na ploše asi 200 m2. Louka je v posledních letech kose-
na. Populaci tvoøí pøes 100 plnì vitálních a plodících rostlin. Nìkolik rostlin jsem našel
také na lesní cestì v boru ca 400 m S od pùvodní lokality, na slunném, ale mokrém místì
(v 560 m n. m.!). Druhá lokalita byla nalezena a� v rámci mapování NATURA 2000 (Ly-
sák 2001). Pøi existenci dvou oddìlených lokalit lze tedy usuzovat na ecesi staršího data.

Na slatinných loukách u Borù roste ještì nejménì dalších tøináct vzácných
a ohro�ených druhù rostlin (cf. Lysák 2000, 2001), tyto louky ale zatím nejsou nikterak le-
gislativnì chránìny. Zajímavá flóra a vegetace borského hadcového masivu budou popsá-
ny v chystaném èlánku (Lysák, in prep.). Ekologická vazba Carex distans na hadcový
podklad je dolo�ena i z hadcù u Dolních Kralovic (L. Èech, in litt.).

F. Lysák

Bureš P. & Øepka R. (1991): Rozšíøení vybraných ohro�ených druhù cévnatých rostlin v CHKO �ïárské
vrchy II. – rod Carex. – Vlastiv. Sborn. Vysoèiny, Sect. Natur., 10: 75–164.

Lysák F. (2000): Ohro�ená mokøadní kvìtena Velkomeziøíèska a její ochrana. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in:
Knih. Kat. Bot. PøF UP, Olomouc]

Lysák F. (2001): Bory (J0045), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura 2000
a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ÈR, Praha]

Carex hordeistichos Vill. C1
19. Bílé Karpaty stepní, 7071b, Slavkov (distr. Uherské Hradištì): podél panelové cesty v polích 300 m

JZ od hlavní køi�ovatky v obci, 330 m n. m., více ne� 20 trsù, 1998 not. R. Øepka.
19. Bílé Karpaty stepní, 7071c, Louka (distr. Hodonín): okraj polní cesty 2,3 km JV od kostela, 320 m n.

m., jeden trs, 25. 5. 1989 not. I. & J. W. Jongepierovi.
19. Bílé Karpaty stepní, 7072c, Suchá Loz (distr. Uherské Hradištì): PP Horní louky 2,3 km J od kostela,

380 m n. m., v koleji u cesty, leg. I. & J. W. Jongepierovi 24. 6. 2000 (OLM).
19. Bílé Karpaty stepní, 7169b, Radìjov (distr. Hodonín): �erotín (322 m), okraj cesty pod kótou na SV

svah, 1,0 km SZ od kostela, 245 m n. m., jeden trs, 24. 6. 2002 not. J. W. Jongepier.
19. Bílé Karpaty stepní, 7170a, Radìjov (distr. Hodonín): na polní cestì 0,8 km J od kostela, 280 m n. m.,

10. 5. 2002 not. J. W. Jongepier.
78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Suchov (distr. Hodonín): východní okraj silnice u odboèky do lesa 250 m

SSZ od Trnovského mlýna, 390 m n. m., 2 trsy, leg. R. Øepka 1993 (herb. Øepka); vyschlá mokøinka
u polní cesty na kopci Z od Trnovského mlýna, 1,7 km JJV od kostela v obci, 440 m n. m., 10 trsù, leg.
R. Øepka 1993 (herb. Øepka).

78. Bílé Karpaty lesní, 7171a Velká nad Velièkou (distr. Hodonín): na polní cestì v NPR Zahrady pod Há-
jem, 0,7 km SV od kostela, 340 m n. m., 27. 5. 1996 not. J. W. Jongepier; okraj dlá�dìné cesty k �elez-
nièní stanici u obce, 0,4 km VSV od této �eleznièní stanice, 300 m n. m., záøí 1999 not. R. Øepka.

78. Bílé Karpaty lesní, 7171b, Vápenky (distr. Hodonín): 300 m SV od kaple, 475 m n. m., leg. Z. Otýpko-
vá 17. 7. 2002 (BRNU); 0,8 km SSV od kaple, 560 m n. m., èervenec 2002 not. Z. Otýpková.

78. Bílé Karpaty lesní, 7171b, Nová Lhota (distr. Hodonín): Podširocké Mlýny, 0,7 km J od silnice do Vá-
penek, 460 m n. m., èervenec 2002, not. Z. Otýpková; Podširocké Mlýny, 2,0 km V od kostela, 470 m
n. m., skládka døeva, dva trsy, leg. I. & J. W. Jongepierovi 12. 7. 1998 (OLM).
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78. Bílé Karpaty lesní, 7171b, Suchov (distr. Hodonín): Zámeènické Mlýny, vyschlá mokøinka u skládky
døeva a u nové lesní cesty nad potokem 0,5 km SV od osady, 425 m n. m., 3 trsy, leg. R. Øepka 1993
herb. Øepka.

78. Bílé Karpaty lesní, 7071d, Horní Nìmèí (distr. Uherské Hradištì): prameništì na „Hlo�inách“ v PR
Drahy JV od obce, leg. M. Hájek 1995 (BRNU).

82. Javorníky, 6874c, Valašské Klobouky (distr. Zlín): PR Bílé potoky, 2,8 km JJV od kostela, okraj polní
cesty, 380 m n. m., jeden trs, 23. 6. 2001 not. I. & J. W. Jongepierovi.

I pøesto, �e je ostøice jeèmenovitá v rámci celé ÈR pova�ována za kriticky ohro�enou, je na
území Bílých Karpat relativnì hojným druhem (Øepka 1995). Ekologie stanoviš� je cha-
rakteristická pro území karpatského flyše. Jsou to pøedevším drobná luèní prameništì
a okraje luèních cest na vysychavých, minerálnì bohatých, tì�kých pùdách, evidentnì bez
pøítomnosti dalších subhalofytù. V posledních desetiletích však pøibývá podíl antropic-
kých stanoviš�, jako jsou okraje lesních i nelesních, zpevnìných i nezpevnìných cest a sil-
nic, skládky døeva, i znaènì sešlapávaná místa mimo luèní enklávy a prameništì. Populace
nebývají pøíliš poèetné, èasto bývá nalézán jediný trs. Na lokalitách Vápenky a Nová Lho-
ta nebyla tato ostøice od dob S. Staòka (tj. zhruba 60 let) zaznamenána. Spoleènì s ní zde
roste na narušovaných okrajích vlhkých lesních cest i Cyperus fuscus, druh, který se v úze-
mí vyskytuje velmi roztroušenì.

R. Øepka

Øepka R. (1995): Ohro�ené druhy rodu Carex ji�ní Moravy. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 29(1994): 47–54.

Carex limosa L. C2
96. Králický Snì�ník, 5768c, Lipová-láznì (distr. Jeseník): vrchovištì na vrcholové plošinì Smrku (1125 m

n. m.), šlenk ca 2 m2, nìkolik desítek lodyh, 22. 6. 1991 not. Z. Hradílek; èervenec 2002 not. J. Chlapek.

Carex melanostachya Willd. C1
68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6863d, Oslavany (distr. Brno): suchá mez a okraj bývalého ovocného

sadu po pravé stranì silnice k Padochovu, 50 m za poslední zatáèkou silnice, 0,95 km SZ od �eleznièní
stanice Oslavany, 250 m n. m., leg. R. Øepka 28. 8. 1999 (herb. Øepka).

Nález této ostøice u Oslavan je pøekvapivý a jedná se nepochybnì o druhotný výskyt; v ši-
rokém okolí není znám jediný dùkaz o její, by� i døívìjší, existenci. Ostøice èernoklasá zde
tvoøí monocenózu na ploše 4 × 12 m, nejvyšší pokryvnost byla zaznamenána na místech
extrémnì suchých, se zbytky posypového èerného materiálu. Podkladem je hlinitá, velmi
suchá pùda. V roce nálezu byla tato ostøice dostateènì plodná a na stanovišti rostla spolu
s doprovodnými druhy: Achillea collina, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos,
Carex praecox, Elytrigia repens, Eryngium campestre, Falcaria vulgaris, Festuca rupico-
la, Medicago falcata, Poa angustifolia a Verbascum chaixii subsp. austriacum.

Ostøice èernoklasá je èastým druhem antropogenních míst (pøíkopy podél komunika-
cí a jejich okraje, meze, hráze, topolové linie), avšak v dosahu svých pøirozených bioto-
pù – zaplavovaných luk v nivách vìtších øek. Jen výjimeènì se vzdaluje mimo nivu
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(Milovický les-Vysoký Roh (Rigasová 1991 MMI), Boøí les-Boøí Dvùr (Øepka in Dani-
helka et al. 1995), Rohatec, násep �eleznièní trati (Øepka 1997). Lokalita u Oslavan je
výjimeèná ze dvou hledisek: le�í mimo nivu vìtší øeky (zaplavované èi zasolené louky)
a poprvé byla pro ÈR zaznamenána v mezofytiku, všechny ostatní údaje dosud patøily
termofytiku.

R. Øepka

Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Øepka R., Husák Š. & Èáp J. (1995): O rozšíøení nìkterých
cévnatých rostlin na nejji�nìjší Moravì. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 30, Suppl. 1995/1: 29–102.

Øepka R. (1997): Pøíspìvek k flóøe vracovsko-bzeneckých pískù. – Sborn. Pøírod. Klubu Uherské Hradištì
2: 58–79.

Carex pediformis subsp. rhizodes (Blytt) Lindb. fil. (syn. Carex rhizina) C3
55d. Trosecká pahorkatina, 5456c, �ïár (distr. Mladá Boleslav): severní èást PR Pøíhrazské skály, v zakrs-

lé tolitové doubravì na JZ–JJV strmém svahu Z od ostrohu Staré Hrady, ca 370 m n. m., leg. A. Hájek
& D. Vacková 20. 9. 2001 (ROZ, HR, BRNU), rev. R. Øepka (Hájek & Vacková 2002).

Nález ostøice tlapkaté oddenkaté v Èeském ráji v severních Èechách je velice významný.
V citované práci však není jeho souèasný význam pro území Èech autory dostateènì fy-
togeograficky zhodnocen. Tato ostøice pøedstavuje v celé støední Evropì reliktní konti-
nentální prvek a jednotlivé roztroušené výskyty v Èechách le�í ji� na samém západním
okraji celkového areálu druhu. Fytogeografický význam tohoto druhu ve støední Evropì
zhodnotil Podpìra (1928), který také publikoval bodovou mapku rozšíøení Carex pedi-
formis s. l. v Èechách, resp. v Èeskoslovensku (Podpìra 1930: 308). Øadu nových lokalit
objevil pozdìji Suza (1948: 81–91). Naposledy shrnul všechny dosavadní známé údaje
z Èech K. Kubát v Èervené knize Severoèeského kraje a publikoval zde rovnì� mapku
rozšíøení (Kubát 1986: 44). V souèasné dobì máme jen velmi neúplný pøehled o aktuál-
ním výskytu na všech historicky známých èeských lokalitách, kterých je známo celkem
asi 20. V posledních dvou desetiletích byly ovìøeny napø. výskyty u Peruce (cf. Kubát
1986: 45), u Tábora (cf. Chán 1999: 90), na Ralsku (zde C. pediformis subsp. macroura)
a u Hradèan (cf. Rychtaøík 1990: 33–40, Machová 2000: 9). Nìkteré lokality však byly
mezitím pravdìpodobnì znièeny, napø. v údolí Vltavy vybudováním Orlické pøehrady,
v údolí �elivky zatopením nádr�í Švihov. Na øadì lokalit nebyl taxon od doby pùvodní-
ho nálezu nikdy znovu ovìøen, v nìkolika pøípadech se jedná o èasový úsek delší ne� 100
let. Dùvodem mù�e být i skuteènost, �e tuto ostøici na lokalitách od dob pùvodního nále-
zu nikdo znovu nehledal. Je pravdìpodobné, �e pøi své vzácnosti v Èechách ji vìtšina
èeských floristù nezná. Avšak lavicovitý rùst daný prezencí plazivých vìtví oddenku
a pøedevším stálezelené porosty jsou pro ni typické. I kdy� roste èasto spoleènì s pøíbuz-
ným druhem C. digitata, rozdíl v habitu obou druhù je zcela zásadní (porost versus jed-
notlivé trsy – viz Klíè ke kvìtenì Èeské republiky (Kubát et al. 2002). Z vlastních
zkušeností mù�eme øíci, �e nejlepším obdobím pro ovìøení lokalit C. pediformis je mìsíc
bøezen, kdy procento rašících èi zelených graminoidù podobného habitu je nízké
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a stálezelené porosty C. pediformis jsou v lesních porostech velmi nápadné. Pozdìji,
v kvìtnu a dále po celou vegetaèní sezonu, mù�e být snadno v podrostu lesa opticky za-
mìnìna s jinými, èasto dominantními druhy bylinného patra listnatých lesù (napø. Luzu-
la luzuloides) a velmi snadno pøehlédnuta a to také proto, �e se jedná o oslabené, proøídlé
porosty. Její vytrvalost na stanovišti a schopnost odolávat lidským zásahùm je znaèná.
Na moravských lokalitách byla pozorována na místech, kde byl lesnickými zásahy zmì-
nìn pùvodní listnatý porost (dubohabøina) na jehliènatý. Pøe�ívá zde, alespoò na okra-
jích tìchto porostù, dlouhou dobu, i kdy� pouze ve sterilní formì. Pokud nebyla lokalita
této ostøice v minulosti pøímo fyzicky likvidována, je stále nadìje na její nalezení. Proto
vyzýváme všechny floristy, kteøí mají zájem o ovìøení lokalit nepotvrzeného výskytu
C. pediformis ve svém území pùsobení, aby se pokusili tento druh znovu nalézt. Podrob-
nìjší citace èeských lokalit budou k nahlédnutí u autorù komentáøe. Naše výzva se týká
pøedevším tìchto lokalit (rok posledního ovìøení):

4b. Sebuzín, travnatý svah na èedièi (1906); 6. Smeèno, Kladno, Bílichov, Malíkovice,
Kalivodské údolí u Øevnièova (1888 a 1890); 35c. Cikánské údolí u Èernolic (1943), ská-
ly zv. Kamenné moøe nad Všenory (1900); 41. Konopiš�ské údolí u Benešova (1894),
údolí Vltavy u Zvíkova (1959), Habrovèice, skály Petrkov u Suchomelova mlýna (1946),
Vojslavice, skály Pod Horkou (1946); 51. Mšeno, horní èást údolí Vrbodol (1944), Mšeno,
údolí Moèidla (1944).

Na novì objevené lokalitì v Pøíhrazských skalách se C. pediformis subsp. rhizodes vy-
skytuje v pomìrnì bohaté populaci zhruba na ploše dvou arù a je tedy mo�né, �e se jedná
recentnì o nejbohatší lokalitu v Èechách. V Èerveném seznamu ÈR (Procházka 2001: 49)
je tato ostøice uvedena v kategorii C3, co� je dáno mnohem bohatším výskytem na Mora-
vì, v Èechách však rozhodnì patøí mezi kriticky ohro�ené taxony. Taxonù s takto výraznì
odlišným zaøazením pro území Èech a Moravy najdeme v Èerveném seznamu ÈR více
(napø. viz ní�e komentáø u Carex pilosa), pøi jejich hodnocení je proto nutné k tomu v�dy
pøihlí�et.

R. Øepka & J. Hadinec

Hájek A. & Vacková D. (2002): Carex pediformis – nový druh pro Èeský ráj. – Muz. Souèasn., ser. natur.,
17: 19–22.

Kubát K (1986): Èervená kniha vyšších rostlin Severoèeského kraje. – TEPS & Okres. Vlastiv. Muz.
Litomìøice, Praha, 141 p.

Machová I. (2000): Zvláštì chránìné druhy rostlin z fytogeografických okresù Ralsko-bezdìzská tabule
a Podještìdí. 3. Ohro�ené druhy. – Severoèes. Pøír., Suppl. 12: 3–28.

Podpìra J. (1928): Quad momentum significet Carex pediformis in stepposis silvaticis Europae mediae. –
Publ. Univ. Masaryk. 101: 1–22.

Podpìra J. (1930): Kvìtena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických. Fasc. 6/3. – Pr. Morav.
Pøírod. Spoleè. Brno, 5(1928)/5: 57–415.

Rychtaøík P. (1990): Carex pediformis C. A. Mey. subsp. aff. macroura (Meinsh.) Podp. v Hradèanských
stìnách a na Vranovských skalách u Mimonì. – Severoèes. Pøír. 24: 33–40.

Suza J. (1948): Doplòky k rozšíøení Carex pediformis na Èeském masivu. – Sborn. Klubu Pøírod. 28:
81–91.
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Carex pendula Hudson C4a
6. D�bán, 5749a, Bílichov (distr. Kladno): mírné vlhèí sní�eninky u lesní cesty vedoucí po pravém bøehu

Zichoveckého potoka na úpatí svahù Smradenského údolí v komplexu Bílichovského revíru,
400–600 m ZJZ od hájovny Smradovna SZ obce, smíšený bukový porost místy smýcený právì probí-
hající tì�bou, 370 m n. m., opuka, nìkolik plodných trsù, 22. 8. 2000 not. J. Èáp.

6. D�bán, 5749c, Kozojedy (distr. Rakovník): buèina na dnì bahnité rokle v závìru lesního údolí na JZ
okraji NPR Malý Štít asi 400 V od samoty Døevíè, asi 10 plodných trsù, 2002 not. J. Šturma.

Velmi pøekvapivý objev ostøice pøevislé v území D�bánu, a to hned na dvou, jen neda-
leko od sebe le�ících lokalitách. I kdy� je D�bán ménì floristicky prozkoumaný ne�
vìtšina støedoèeského území, pøece jen nález takto nápadného druhu je zde neèekaný;
zvláštì to platí pro Smradenské údolí, které lze urèitì pova�ovat ji� za klasickou èes-
kou lokalitu (Carex pendula zde roste pøímo na lokalitì Veratrum nigrum, jen nedale-
ko odsud le�í více ne� 100 let známá lokalita Adenophora liliifolia). V území støedních
Èech nebyl v historii botanického výzkumu tento druh nikdy nalezen. Jako karpatský
migrant je svým výskytem zøetelnì omezen na severovýchodní a severní Èechy, kde
v území Èeskosaského Švýcarska pøesahuje ještì do Saska. Nìkolik jednotlivých loka-
lit v ji�ní polovinì Èech ji� nejspíše souvisí s alpským migrantem. Bodovou mapu roz-
šíøení na území Èeské republiky publikoval Hendrych (1987: 166), v ní je zøetelnì
vidìt rozlo�ení obou migraèních proudù. Výskyt ve D�bánu toto schema ponìkud ruší,
výjimeèná je z pohledu rozšíøení v Èechách i poloha v území termofytika. Nález ostøi-
ce pøevislé doplòuje pozoruhodnì vysoké mno�ství reliktních druhù v území Bílichov-
ského polesí.

J. Hadinec

Hendrych R. (1987): Karpatische Migrationen und Florenbeziehungen in den Tschechischen Ländern der
Tschechoslowakei. – Acta Univ. Carol., Biol. 1985: 105–250.

Carex pilosa Scop.
41. Støední Povltaví, 6155a, Sázava (distr. Kutná Hora): mladý dubo-bukový les pøi okraji �lutì znaèené

turistické cesty asi 70 m Z od rozcestí „Na trojici“ JZ od obce Mìlník, S od mìsta, ca 440 m n. m., asi
100 rostlin, 2002 not. J. Šturma.

Ostøice chlupatá není v Èerveném seznamu cévnatých rostlin ÈR (Procházka 2001) díky
bì�nému výskytu na Moravì vùbec uvedena. S výjimkou východních Èech je však na zbylém
území Èech jen velmi vzácnì se vyskytujícím druhem a ka�dý nový nález je tøeba evidovat.

Bodovou mapu rozšíøení na území Èeské republiky publikoval Hendrych (1987: 206)
a doplnil Vojta (2003: 64), který se také podrobnìji zabývá výskytem této ostøice v Èe-
chách v souvislosti s pozoruhodným nálezem v Doupovských horách v západních Èe-
chách.

Hendrych R. (1987): Karpatische Migrationen und Florenbeziehungen in den Tschechischen Ländern der
Tschechoslowakei. – Acta Univ. Carol., Biol. 1985: 105–250.
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Vojta J. (2003): Nejzápadnìjší èeská lokalita Carex pilosa je v Doupovských horách. – Zpr. Èes. Bot.
Spoleè. 38: 63–67.

Carex pseudobrizoides Clavaud C1

Syn.: C. pseudo-arenaria Rchb., C. reichenbachii Bonnet, Vignea pseudobrizoides (Cla-
vaud) Soják

47. Šluknovská pahorkatina, 5052d, Brtníky (distr. Dìèín): asi 0,5 km JV od obce, u polní cesty mezi sa-
motou „Hohleditte“ a bývalým vìtrným mlýnem u Brtníkù, 410 m n. m., v nízkém trávníku na ploše
nìkolika m2, písèitá pùda na �ulovém podkladu, leg. J. Hadinec & P. Bauer 23. 6. 1994 (PRC); leg. J.
Hadinec & H. Härtel 19. 7. 2002 (PRC), rev. R. Øepka. Nový druh pro uvedený fytochorion.

Druh byl pùvodnì jako nový pro ÈR objeven na floristickém kurzu ÈSBS v Pardubicích
v roce 1976 [15c. Pardubické Polabí, 5961c, Veská (distr. Pardubice): nejvìtší porost
v boru smìrem od obce k JV k osadì Malolánské (leg. F. Procházka 1976 MP; leg. F. Pro-
cházka & J. Hadinec 1976 PRC; Procházka 1977a: 46, 1977b; leg. J. Dvoøák 1978 BRA,
BRNM; leg. J. Holub 1978 PRA; leg. R. Øepka 1983 herb. Øepka). Pozdìji byl zjištìn roz-
troušený výskyt na dalších místech severnì od zmínìné obce a� na okraj lesa ji�nì od obce
Sezemice (5961a) – leg. F. Procházka MP; leg. J. Holub 1978 PRA; leg. J. Dvoøák 1978
BRA; leg. R. Øepka 1983 herb. Øepka]. Na základì tìchto nálezù byl výskyt C. pseudobri-
zoides pro tehdejší Èeskoslovensko uveden ve Flora Europaea (Tutin et al. 1980: 298),
pozdìji pak i Dostálem (Dostál 1989: 1276), ovšem s mylnou lokalitou „polabské písèiny
u Podìbrad“ (zámìna Pardubic za Podìbrady). Èást shora popsané makrolokality (poblí�
osady Malolánské) je od roku 1992 rozhodnutím tehdejšího ONV chránìna jako pøírodní
památka.

Ostøice pískomilná je pova�ována za hybridogenní druh s výrazným atlantským rozší-
øením (vzniklá asi v posledním glaciálu v tehdejších západofrancouzských refugiích vý-
skytu – severnì od Pyrenejí – køí�ením atlantského druhu Carex arenaria s C. brizoides,
evropského druhu s subatlantským charakterem rozšíøení). Roste v JZ Francii (Gironde,
Landes & Basses-Pyrenées, Compiegne, Laigne), v Belgii (Charleroi, Sud Turnhout), dále
v Nizozemí (Leimuiden, Hillegommerbeek, Wassenaar, Laagkeppel, Hatert – Malden,
Arcen, Venlo (Kükenthal 1909, Rouy 1912, Kern & Reichgelt 1954) a také v severním Nì-
mecku (Haeupler et al. 1988: 675). V této èásti areálu nezasahují roztroušené lokality pøí-
liš hluboko do vnitrozemí, povìtšinì jsou jen nepøíliš vzdáleny od pobøe�í Atlantiku,
Severního a Baltského moøe. Jen ve východní èásti areálu zasahuje rozšíøení hloubìji do
vnitrozemí (cf. Benkert et al. 1996: Karte 351), a to a� do ji�ního Saska (Hardtke et al.
2000: 176) a západního Polska (Zaj¹c & Zaj¹c 2001: 135). Saské lokality (cf. Hardtke et
al. 2000) jsou jen nepøíliš vzdáleny od Šluknovského výbì�ku, kde le�í nová, výše uvede-
ná lokalita

Výskyt na Pardubicku (viz nahoøe) byl donedávna pova�ován za JV hranici areálu
C. pseudobrizoides. Podle nového zpracování ostøic Ruska (Egorova 1999) byl však druh
rozlišen i v herbáøovém materiálu z Litvy (lokalita poblí� Rigy) a novì nalezen také v oko-
lí Kaliningradu. Egorova (l. c.) také vyslovuje domnìnku, �e C. pseudobrizoides je výsled-
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kem introgresivní hybridizace mezi C. arenaria a C. brizoides, poznamenává však, �e
teprve prochází procesem stabilizace a výslovnì podotýká, �e rostliny bývají jen nìkdy
èásteènì fertilní. Autorka také uvádí, �e tento taxon se vyskytuje všude tam, kde dochází
ke styku populací obou pøedpokládaných rodièovských druhù. Lokality na Pardubicku,
stejnì tak jako shora uvedená novì zjištìné lokalita, se však této myšlence vymykají. Rost-
liny zde jsou plnì plodné a mošnièky a jejich na�ky ka�doroènì dozrávají, fertilita našich
rostlin se tudí� jeví jako stabilizovaná. Mohou se tedy šíøit na další vhodná stanovištì a ne-
lze pøedpokládat, �e tyto populace C. pseudobrizoides vznikly recentnì hybridizací zmí-
nìných druhù v tomto prostoru. Nejen, �e jeden z nìkdejších rodièù (Carex arenaria) zde
dnes neroste, ale jeho nejbli�ší lokality jsou nìkolik set kilometrù vzdáleny a by� jen dáv-
ný historický výskyt se jeví jako nanejvýš nepravdìpodobný.

V roce 1978 pøi spoleèné návštìvì lokalit u Veské spolu s J. Holubem a J. Dvoøákem zde
byl nalezen i polykormon rostliny, která by mohla být pova�ována za dosud nepopsaného
køí�ence mezi C. brizoides a C. pseudobrizoides (leg. J. Holub 1978 PRA; leg. J. Dvoøák
1978 BRA). Pokud pova�ujeme C. pseudobrizoides za stabilizovaný, samostatný druh, co�
všechny jeho znaky potvrzují, pak na styku C. brizoides a C. pseudobrizoides mù�e vznikat
aktuální hybrid, zcela sterilní, který je schopen jen vegetativního rozmno�ování do doby,
ne� na lokalitì odumøe. Pokud budeme uva�ovat o zpìtném køí�ení, pak by produkty tohoto
køí�ení postupnì získávaly stále vìtší fertilitu a vitalitu. Šlo by pak o jedince hybridního roje,
snad èásteènì fertilní, vzniklé zpìtným køí�ením a hodné oznaèení jako nf. superbrizoides
nebo nf. superpseudobrizoides. Nakonec sterilita tohoto polykormonu u Pardubic nemusí
být nutnì dílem jakékoliv hybridizace. Proto je nutné tyto rostliny dále v terénu sledovat
a sebraný materiál pro definitivní závìr dùkladnì analyzovat.

F. Procházka & R. Øepka

Benkert D., Fukarek F. & Korsch H. [eds] (1996): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen
Ostdeutschlands. – Gustav Fischer, Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm, 615 p.

Egorova T. V. (1999): Osoki (Carex L.) Rossii i sopredel'nych gosudarstev (v predelach byvšego SSSR). –
St. Peterburg & Saint Luis, 776 p.

Haeupler H., Schönfelder P. et al. (1988): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik
Deutschland. – Eugen Ulmer, Stuttgart, 768 p.

Hardtke H.-J., Ihl A. et al. (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens. – Sächsisches Landesamt
f. Umwelt u. Geologie, Dresden, 806 p.

Kern J. H. & Reichgelt T. J. (1954): Cyperaceae – Carex. – In: Flora Neerlandica, Vol. 1/3. – Amsterdam.
Kükenthal G. (1909): Cyperaceae – Caricoideae. – In: Engler A. [ed.], Das Pflanzenreich, 38: 1–824,

Leipzig.
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Carex pulicaris L. C2
37n. Kaplické mezihoøí, 7252a, Pøídolí (distr. Èeský Krumlov): prameništì v pastvinì ca 0,4 km V od osa-

dy Dubová, 48° 44' 56,7" N, 14° 20' 54" E , 620 m n. m., leg. M. Lepší 29. 5. 2002 (CB).

Carex viridula Michx. C2
71c. Drahanské podhùøí, 6666c, Køtiny (distr. Blansko): zatopené dno opuštìného kamenolomu (droby)

1,1 km S od støedu obce, 400 m n. m., 49° 18' 24" N, 16° 44' 31" E, leg. P. Lustyk 31. 5. 2002 (BRNM).

Carlina biebersteinii subsp. sudetica Kovanda
97. Hrubý Jeseník, 5969, Karlova Studánka (distr. Bruntál): in locis saxosis in convalle glaciali Malá kot-

lina, 1275 m n. m., leg. M. Kovanda, 20. 7. 2000, holotypus in BRNU (Kovanda 2002).

V citované práci novì popsaný endemický poddruh z jediné lokality v karu Malá kotlina
(velmi malá populace !) v pohoøí Hrubý Jeseník na severní Moravì. Výskyt taxonu
v Hrubém Jeseníku je znám ji� od roku 1843 (cf. Grabowski 1843: 234), byl však v�dy
uvádìn jako Carlina longifolia nebo C. stricta resp. C. biebersteinii.

Grabowski H. (1843): Flora von Oberschlesien und dem Gesenke, mit Berücksichtigung der
geognostischen, Boden- und Höhen-Verhältnisse. – Breslau, 452 p.

Kovanda M. (2002): Observations on Carlina biebersteinii. – Thaiszia – Journ. Bot. 12: 75–82.

Caucalis platycarpos L. C2
17a. Dunajovické kopce, 7165a, Brod nad Dyjí (distr. Bøeclav): 1,39 km JJV od kostela v obci, 130 m SSZ

od kóty Dunajovický kopec (257,7), svahová nátr� v ruderálních porostech as. Dauco-Picridetum, do
10 exempláøù, 48° 52' 59" N, 16° 33' 00" E, 252 m n. m., leg. P. Šmarda 17. 7. 2002 (BRNU).

Cerastium dubium (Bast.) Guépin C2
18a. Dyjsko-svratecký úval, 7267b, Tvrdonice (distr. Bøeclav): zamokøené okraje pole u silnièky mezi ob-

cemi Tvrdonice a Hrušky, 1,5–1,7 km SSZ od kostela v obci, 180 m n. m., 30. 4. 2001 not. K. Šumbe-
rová.

18a. Dyjsko-svratecký úval, 7267d, Kostice (distr. Bøeclav): zamokøené pole v nivì Moravy, proti vinicím
u ji�ního okraje obce, 2,3 km JV od kaplièky v obci, 155 m n. m., 18. 5. 2001 not. K. Šumberová.

V nìkterých èástech ji�ní Moravy, napø. v oblasti soutoku Moravy a Dyje, se druh vysky-
tuje dosti èasto, díky svojí ekobiologii, ale mù�e unikat pozornosti. V luèních spoleèen-
stvech sv. Cnidion venosi je souèástí spodních bylinných pater, kde obvykle dosahuje jen
nízké pokryvnosti (cf. Vicherek et al. 2000: 245). Jako konkurenènì slabý druh preferuje
ro�ec pochybný místa se sní�eným zápojem vegetace, napø. zamokøené okraje polí, naru-
šované èásti luk apod. Na takovýchto stanovištích mù�e utváøet jarní aspekt vegetace jed-
noletých bylin, èasto spoleènì s druhem Myosurus minimus. Semena obou druhù klíèí na
podzim a rostliny pøeèkávají zimu ve stadiu sterilních listových rù�ic. V následujícím roce
vykvétají ji� v bøeznu a� dubnu a po odkvìtu rychle usychají. V podmínkách srá�kovì
chudé ji�ní Moravy tato adaptace umo�òuje vývoj obou druhù na stanovištích, která v let-
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ním období zcela vysychají a jsou proto ji� pro klíèení vlhkomilných bylin nevhodná. Roz-
lehlé, v jarních mìsících zaplavené mìlké deprese jsou na polích ji�ní Moravy èasté,
pozornost botanikù ale pøíliš nepøitahují. Je mo�né, �e Cerastium dubium je zde hojnìjší,
ne� bylo dosud známo. Zamokøená místa na polích souèasnì pøedstavují refugium pro nì-
které druhy ptákù, zejména bahòáky, kteøí mohou zajiš�ovat pøenos diaspor mezi jednotli-
vými, zdánlivì izolovanými lokalitami.

K. Šumberová

Vicherek J., Šumberová K. & Øehoøek V. (2000): Vegetace. – In: Vicherek J. et al., Flóra a vegetace na
soutoku Moravy a Dyje, p. 181–289, ed. Masarykova univerzita v Brnì, Brno.

Cerastium semidecandrum L. C3
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7151d, Èeský Krumlov: pøi silnici do Kájova, 500 m n. m., leg.

M. Lepší 1. 5. 2001 (CB), rev. M. Štech.
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7152a, Zlatá Koruna (distr. Èeský Krumlov): na kulturní louce v hor-

ní èásti obce, 510 m n. m., leg. P. & M. Lepší 5. 5. 2001 (CB), rev. M. Štech.
37k. Køem�ské hadce, 7051d, Køem�e (distr. Èeský Krumlov): hojnì na louce pøi kraji lesa S od obce, 580

m n. m., leg. M. Lepší 2. 5. 2001 (CB), rev. M. Štech.
38. Budìjovická pánev, 7052b, Èeské Budìjovice: v kolejišti u depa Èeských drah, 390 m n. m., leg.

M. Lepší 13. 5. 2001 (CB), rev. M. Štech.

Ve výše uvedených fytochorionech nebyl druh dosud zaznamenán (cf. Chán 1999). V oko-
lí uvádìných lokalit se však v Šumavsko-novohradském podhùøí vyskytuje relativnì èas-
to. Ponìkud pøekvapující je ekologie druhu, nebo� zde neroste tak jak je obvyklé na
sušších, pøevá�nì písèitých místech s nepøíliš zapojenou vegetací, ale na mezofilních kul-
turních loukách.

M. Lepší

Cladium mariscus (L.) Pohl C1
11a. Všetatské Polabí, 5753a, Kozly (distr. Mìlník): mokøadní spoleèenstva ve sní�eninì tvoøené bývalým

labským ramenem, ca 1,5 km VJV od obce, v blízkosti myslivecké støelnice (místní název „U støelni-
ce“), 165 m n. m., 19. 7. 2002 not. J. Novák & V. Rybka.

Pátá lokalita tohoto reliktního a kriticky ohro�eného druhu naší kvìteny se nachází spolu
s ostatními ve fyt. podokrese Všetatské Polabí (11a). Kromì tøí dlouhodobì známých loka-
lit na polabských èernavách – Hrabanovská èernava, Všetatská èernava a Polabská èerna-
va u Mìlnické Vrutice byl druh novì nalezen v sedimentaèní nádr�i u Èeèelic (Sádlo &
Èervinka 2001). Od Všetat navíc uvádí další mikrolokalitu Sajvera (1951). Výskyt se na-
chází ji� mimo stávající chránìné území, na levé stranì trati smìrem do Ovèár 700 m JV od
køí�ení �eleznièních tratí. Tento výskyt potvrzuje Rydlo (1989), pøièem� uvádí, �e v roce
1986 mìl porost rozsah 20 × 30 m.

Na novì nalezené lokalitì vytváøí maøice bohatý porost s lokálnì vtroušeným rákosem
nedaleko pøístupové cesty ke støelnici, ale opticky je odstínìn vysokým porostem rákosu
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a oddìlen hlubokým vodním pøíkopem. Celkovou plochu populace lze odhadnout na nì-
kolik desítek metrù ètvereèních a� arù. Dle ústního sdìlení J. Sádla je pravdìpodobné, �e
uvedená lokalita je toto�ná s nepublikovanou lokalitou F. Pohla (1934 PRC): „Urwiese
zwischen Chrast, Ovcar und Kozel – neue Standort“.

Z dalších ohro�ených druhù se na lokalitì vzácnì v blízkosti støelnice vyskytuje Juncus
subnodulosus [ji� Rydlo (1989), doklad tý� autor 5. 7. 1993 ROZ a poté ještì Rydlo (in Hrou-
da et al. 1996) – tyto údaje se vztahují k mikrolokalitì le�ící pøibli�nì 0,5 km Z od našeho nále-
zu]. Ve zmiòovaném hlubokém pøíkopu roste bohatì kvetoucí Utricularia vulgaris a na
opaèné stranì meandru patrnì vùbec nejbohatší populace Ranunculus lingua v Èeské republi-
ce, kterou zde v tém� roce nìkolik dní pøed námi nalezli T. Èerný a J. Bürger (in verb.).

Kozly, sní�enina tvoøená patrnì bývalým labským ramenem, ca 1,5 km VJV od obce, v blízkosti mysli-
vecké støelnice, 165 m n. m., 25 m2, 19. 7. 2002, J. Novák & V. Rybka (snímek byl poøízen pro dokumentaci
výskytu Juncus subnodulosus).

E1 (95 %): Molinia caerulea 3, Calamagrostis epigejos 2a, Carex hirta 2a, Deschampsia cespitosa 2a,
Juncus subnodulosus 2a, Lysimachia vulgaris 2b, Phragmites australis 2b, Carex acuta 1, Galium elonga-
tum 1, Juncus inflexus 1, Arrhenatherum elatius +, Carex flacca +, Cirsium arvense +, C. canum +, C. pa-
lustre +, Cladium mariscus +, Festuca arundinacea +, Galium uliginosum +, G. verum +, Holcus lanatus +,
Lathyrus pratensis +, Lycopus europaeus +, Lythrum salicaria +, Poa palustris +, Symphytum officinale +,
Urtica dioica +, Valeriana officinalis +, Vicia cracca +.

J. Novák & V. Rybka

Rydlo J. (1989): Floristické materiály ze støedních Èech II. – Muz. Souèasn., ser. natur., 3: 79–89.
Rydlo J. (1996): Chrást, mokøady ji�nì a� jihovýchodnì od obce. – In: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J.

[eds], Materiály k flóøe Kokoøínska a Mìlnicka, Pøíroda, 7: 98.
Sádlo J. & Èervinka Z. (2001): Slatinná tùò se Schoenoplectus tabernaemontanii a Cladium mariscus

u Èeèelic. – Muz. Souèasn., ser. natur., 15: 33–35.
Sajvera J. (1951): Ekologická studie o Cladium mariscus a jeho porostech v ÈSR. – Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: Knih. Kat. Bot. PøF UK, Praha]

Cleistogenes serotina (L.) Keng C1
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6964a, Budkovice (distr. Brno): slepencové stránì ji�ní expozice

spadající do údolí øeky Rokytné VSV od obce, 0,8 km S od �eleznièní zast. Budkovice, 240 m n. m.,
leg. P. Lustyk 10. 9. 1996 (BRNM).

Dvouøadec pozdní je z údolí Rokytné mezi Moravským Krumlovem a Budkovicemi znám
ji� z nìkolika míst (cf. Grulich 1987). Tato nová lokalita doplòuje znalosti o jeho rozšíøení
smìrem na východ nejen v údolí Rokytné, ale souèasnì i na Moravì.

Grulich V. (1987): Dvouøadec pozdní, Cleistogenes serotina (L.) Keng, v Èeské socialistické republice. –
Pøírod. Sborn. Západomorav. Muz. Tøebíè 15: 5 –10.

Coeloglossum viride (L.) Hartman C2
29. Doupovské vrchy, 5844a, Bra�ec (distr. Karlovy Vary): pastviny V od obce, 750 m n. m., asi 20 exem-

pláøù, leg. O. Bušek 14. 6. 1996 (SOKO).
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88b. Šumavské plánì, 6947c, Filipova Hu� (distr. Klatovy): osada Korýtko, pøi �lutì a zelenì znaèené tu-
ristické cestì, ca 1140 m n. m., 17 exempláøù – 26. 6. 1999, 4 exempláøe – 20. 8. 2000, 3 exempláøe –
19. 8. 2001, 18. 8. 2002 druh nezjištìn, not. V. Šuk.

88d. Boubínsko-sto�ecká hornatina, 6949c, Vèelná pod Boubínem (distr. Prachatice): asi 500 m JZ od osa-
dy Na Pile, 8 kvetoucích exempláøù na krátkostébelné louce (spoleènì s Dactylorhiza majalis, Platan-
thera chlorantha, Pinguicula vulgaris, Scorzonera humilis, Pedicularis sylvatica, Hieracium
lactucella, Phyteuma nigrum, Soldanella montana, Willemetia stipitata, Crepis mollis subsp. hieraci-
oides, Ranunculus nemorosus etc.), ca 925 m n. m., leg. F. Procházka & D. Pùbal 9. 6. 2002 (PRC).

88d. Boubínsko-sto�ecká hornatina, 6949c, Zátoò, Nová Horní Vltavice (distr. Prachatice): krátkostébelná
louka nad silnicí pøi SZ okraji osady, ca 810 m n. m., 3 exempláøe spolu s Hieracium lactucella a Pla-
tanthera chlorantha (okolo 50 kvetoucích exempláøù), 9. 6. 2002 not. F. Procházka.

Aè z celé Šumavy existují desítky historických lokalit, souèasný vzácnì roztroušený vý-
skyt vemeníèku zeleného je omezen jen na fyt. podokresy (88b) Šumavské plánì a (88c)
Javorník (cf. Kováøíková 1998, Procházka & Kováøíková 1999, Procházka & Štech 2002:
44). Jediný dosud známý existující výskyt v Boubínsko-sto�ecké hornatinì byl zazname-
nán u Kubovy Huti v r. 1995 (Faltys in Kováøíková 1998). Dvì shora uvedené lokality jsou
tedy dalšími, v souèasnosti známými, v uvedeném fyt. podokrese.

F. Procházka

Kováøíková J. (1998): Nìkolik poznámek k rozšíøení šumavských orchidejí. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 32
(1997): 137–141.

Procházka F. & Kováøíková J. (1999): Významnìjší nové nálezy v kvìtenì èeské Šumavy a nejvyšších
poloh Pøedšumaví. – Erica 8: 23–74.

Coronopus squamatus (Forsk.) Aschers. C2
19. Bílé Karpaty stepní, 7071d, Slavkov (distr. Uherské Hradištì): intravilán, pøed domem è. p. 47, zahra-

da narušená po plynofikaèní práci, dvì rostliny, 8. 6. 1997 not. J. W. Jongepier.

Lokalita ve Slavkovì potvrzuje výskyt v této obci zmínìný J. Hadincem (Jongepier 1997).
S. Stanìk (Stanìk et al. 1996) dokumentoval tento druh z oblasti Bílých Karpat pouze
z okolí tøí dalších obcí na Uherskohradiš�sku (Korytná, Nivnice a Uherský Brod). Jonge-
pier (l. c.) jej uvádí z Hodonínska: Tasov (odkud ho potvrdila i Otýpková 2001), Tvaro�ná
Lhota, Velká nad Velièkou. Jediný údaj z fytochorionu Bílé Karpaty lesní (78) pochází ze
Slavièína na Zlínsku (Smejkal in Hejný & Slavík 1992: 196–198).

J. W. Jongepier

Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. – Sborn. Pøírodovìd. Kl.
Uherské Hradištì 2: 5–16.

Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. – Masarykova Univerzita, Brno, 140 p.

Crambe tataria Sebeók C2
4a. Lounské støedohoøí, 5548d, Raná (distr. Louny): vrch Raná (457 m), jednotlivé rostliny na 3 mikroloka-

litách na J–Z svahu (dvì v území NPR Raná, tøetí na západním svahu ca 80 m nad parkovištìm mimo
NPR), 1995 not. R. Hamerský; 1997 not. J. Rudolfová (foto); 18. 5. 2000 not. V. Hadincová (foto).
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V Èechách nebyl katrán tatarský kromì jediného pøípadu zavleèení na �eleznici nikdy ve
volné pøírodì nalezen. Na Rané byly v roce 1995 poprvé pozorovány R. Hamerským dvì
kvetoucí rostliny, v pøíštím roce pak tøetí. Katrán se zde stále udr�uje v poètu 2 a� 3 rostlin,
rostliny jsou plodné, ale do okolí se zatím nešíøí. Pùvod katránu na Rané není znám, spíše
se však jedná o úmyslné vysetí nebo vysazení.

R. Hamerský & J. Hadinec

16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6865a, Brno-Štýøice (distr. Brno): NPP Èervený kopec, prostor
bývalé cihelny, na odkryvu sprašových horizontù s fosilními pùdami, 290 m n. m., 49° 10' 35" N, 16°
35' 06" E, 1 exempláø, 3. 7. 2000 not. P. Slavík; 3. 6. 2002 not. P. Lustyk (foto).

Druhotný výskyt jediného exempláøe katránu rostoucího na úpatí osypové stìny pískovny,
která je jinak bez vegetace.

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.
8. Èeský kras, 6051a, Bubovice (distr. Beroun): v minulosti vysazená a v souèasné dobì se stále vyskytují-

cí skupina rostlin na slunném severozápadním svahu Pání hory, 1960–2001 not. V. Šuk (Šuk 2002).
8. Èeský kras, 6051a, Karlštejn (distr. Beroun): malá skupina rostlin na svahu Velké hory, druh zde byl

v minulosti vysazen (Šuk 2002).

Šuk V. (2002): Zajímavé rostliny cizího pùvodu na Karlštejnsku. – Zprav. Ochráncù Pøír. okresu
Praha-západ, 22(2001): 32–34.

Cyperus michelianus (L.) Link C1
38. Budìjovická pánev, 6751c, Protivín (distr. Písek): spoleènì s Coleanthus subtilis na dnì spuštìného

rybníka Švarcenberk (té� Švarcenberský rybník) asi 1 km SV od mìsta, leg. M. Soukup 2. 6. 2002
herb. Chán (Strakonice), rev. F. Procházka.

Opomeneme-li nedolo�ený údaj z roku 1985 o výskytu pouhých 2 rostlin na dnì letnìného
rybníka Øe�abinec u Ra�ic (Hejný 1999), který se jihoèeským botanikùm za pøítomnosti
S. Hejného nepodaøilo ještì tého� roku ovìøit, pak posledním dokladem o výskytu
v ji�ních Èechách byl a� dosud sbìr D. Hradecké z r. 1970 ze Štièího rybníka u Tøebonì
(Chán 1999). Proto byl druh zaøazen v Komentovaném èerveném seznamu ji�ní èásti Èech
(cf. Chán l999: 22, 67–68) do kategorie A2 (nezvìstné druhy) a podobnì ji� nìkolik dese-
tiletí nebyl nalezen ani jinde v Èechách (cf. Procházka et al. in Èeøovský 1999: 131), pøi-
èem� jediné existující lokality v celé ÈR byly soustøedìny jen na Dyjsko-svratecký úval –
dna pískoven „Ruské domky“ a „Mirafeldy“ na soutoku Moravy a Dyje (Šumberová et al.
2000: 127). Zdá se tedy, �e výše uvedená lokalita je jediným místem, na kterém je v sou-
èasné dobì prokázán výskyt tohoto druhu v Èechách. Nejde však o lokalitu novou, proto�e
hojný výskyt „u Švarzenberského rybníka u Protivína dosti èetnì a ve vyschlém rybníèku
poblí� nìho (1876 a 1880)“ uvádí ji� Èelakovský (1883: 726) a o témìø 70 let pozdìji (27.
7. 1947) znovu Hejný (1999). Soukupùv shora uvedený nález po dalším více ne� pùl stole-
tí na tomté� místì naznaèuje, �e spíše ne� o nové zanesení na lokalitu jde o dlouhodobé
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pøe�ívání klíèivých diaspor ve vhodných ekologických podmínkách na dnì uvedeného
rybníka.

F. Procházka

18a. Dyjsko-svratecký úval, 7266b, Valtice (distr. Bøeclav): Boøí les mezi Lednicí a Valticemi v údolí po-
tùèku Aloch; dno vypuštìného rybníèku Aloch IV ca 3,5 km SV od �eleznièní zast. Valtice-mìsto,
175 m n. m., leg. J. Danihelka 2001 (MMI); obna�ené dno rybníèku Aloch III, nìkolik desítek rostlin,
2001 J. Danihelka (Ducháèek & Danihelka 2002).

Ducháèek M. & Danihelka J. (2002): Protì� �lutobílá v Èeské republice, zatím ještì nikoliv in memoriam.–
Ochr. Pøír. 57: 176–178.

Hejný S. (1999): Trojøadka Micheliova (Dichostylis micheliana), puštièka rozprostøená (Lindernia
procumbens), šmel okoliènatý (Butomus umbellatus) a rybnièní soustava Podkrèí u Protivína. – Sborn.
Jihoèes. Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 39: 47–52.

Šumberová K., Grulich V. & Danihelka J. (2000): Flóra cévnatých rostlin. – In: Vicherek J. et al., Flóra
a vegetace na soutoku Moravy a Dyje, p. 107–180, Masarykova univerzita v Brnì, Brno.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó C2
71c. Drahanské podhùøí, 6666c, Køtiny (distr. Blansko): zatopené dno opuštìného kamenolomu (droby)

1,1 km S od støedu obce, ca 250 exempláøù; 400 m n. m., 49° 18' 24" N, 16° 44' 31" E, 31. 5. 2002 not.
P. Lustyk, L. Štefka (foto) & J. Podhorný.

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): vápencový lom Kotouè, zvodnìlá tera-
sa 7. etá�e ve východní èásti lomu, 355 m n. m., 1. 7. 2001 not. P. Pavlík; srpen 2002, rev. J. Šmiták &
M. Jatiová.

Druh byl objeven po záchranném transferu mokøadních biocenos z mokøadu 7. etá�e lomu
Kotouè na podzim roku 2000, kdy byly pøemístìny do Botanické zahrady a arboreta
Štramberk v mechovém bultu (asi 0,75 m2) dvì rostliny. Ty zde nyní ka�dým rokem kve-
tou a plodí. Další exempláøe nebyly v lomu ji� nalezeny.

83. Ostravská pánev / 84a. Beskydské podhùøí, 6276d, �ermanice (distr. Frýdek-Místek): PP �ermanický
lom, dno tìšinitového lomu, 290 m n. m., 2 exempláøe, 30. 5. 2001 not. P. Chytil; 5 odkvétajících rost-
lin, 15. 8. 2002 not. P. Pavlík.

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó C1
78. Bílé Karpaty lesní, 7071d, Suchov (distr. Hodonín): louèka mezi lesem a levým bøehem potoka Kazivec

(ca 50 m ve svahu severozápadní expozice nad jeho meandrem) 2,75 km V od obce, ca 460 m n. m., 5
rostlin, 20. 8. 2001, not. V. Ondrová; 30 rostlin, 30. 6. 2002 not. V. Ondrová (Ondrová 2003).

Ondrová V. (2003): Nové lokality vzácných druhù z èeledi Orchidaceae ve støední èásti CHKO Bílé
Karpaty: Ophrys apifera, Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica, Dactylorhiza × aschersoniana, aj.
– Roezliana 32: 25–29.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó C2
29. Doupovské vrchy, 5644b, Vojenský újezd Hradištì (distr. Karlovy Vary): ca 500 m J od bývalé obce

Hora, 720 m n. m., asi 250 exempláøù, 28. 4. 2000 not. O. Bušek (foto).
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29. Doupovské vrchy, 5644a, Vojenský újezd Hradištì (distr. Karlovy Vary): Srní, louka asi 700 m J od
obce pod Pekelskou skálou, 630 m n. m., asi 50 exempláøù, 9. 5. 1996 not. O. Bušek.

88d. Boubínsko-sto�ecká pahorkatina, 6949c, Vèelná pod Boubínem (distr. Prachatice): asi 500 m JZ od
obce a 550 m SV od osady Na Pile, 2000 (ca 50 kvetoucích exempláøù) & 2002 (ca 100 exempláøù)
not. D. Pùbal.

K poslední lokalitì: Prstnatec bezový je dodnes na Šumavì vzácnìji roztroušeným druhem
(cf. Procházka & Štech 2002). Z Boubínsko-sto�ecké hornatiny existuje více historických
údajù (Lipka, Pa�ení, Kubova Hu�, Horní Vltavice), dosud však byl odtud znám jen jediný
aktuální výskyt, a sice také od Vèelné pod Boubínem, ovšem z jiného místa (louka „Na
Pravèí“ asi 1,5 km V obce nad Cikánským potokem jen nìkolik exempláøù – Pùbal in Pro-
cházka & Kováøíková 1999: 39).

F. Procházka & D. Pùbal

Procházka F. & Kováøíková J. (1999): Významnìjší nové nálezy v kvìtenì èeské Šumavy a nejvyšších
poloh Pøedšumaví. – Erica 8: 23–74.

Daphne cneorum L. C1
8. Èeský kras, 6050b, Beroun-Lištice (distr. Beroun): okraj dubohabrového lesa asi 0,4 km JZ od vrcho-

lu kóty Herinky (440), ca 375 m n. m., 49° 57' 53" N, 14° 06' 35" E, jediný keøík; lýkovec vonný tu ob-
jevil v dobì jeho kvìtu na jaøe 2000 Josef Plot z Berouna (J. Mottl 2002, pers. comm.); leg. V. Lo�ek
jun. 27. 5. 2002 (PRC); 19. 6. 2002 not. V. Bylinský, V. Lo�ek jun., M. Severa & P. Špryòar.

12. Dolní Pojizeøí, 5653c, Mìlnická Vrutice (distr. Mìlník): ca 20 trsù na malé ploše v oslunìném lesním
lemu podél cesty borovou výsadbou („Vrutická cesta“), zhruba 2 km JV obce a 4 km na JJV od známé
lokality Holý vrch, 220 m n. m., leg. I. Kùrková 2001 (PRC) (Kùrková 2002); pøi terénním šetøení
v roce 2002 zde bylo napoèítáno asi 12 polykormonù ve tøech skupinách v pøibli�nì padesátimetro-
vém úseku podél cesty, 24. 9. 2002 not. V. Bylinský, M. Molíková & P. Špryòar.

Lýkovec vonný je rostlinným druhem, který v posledních nìkolika desetiletích vymizel na
území našeho státu z mnoha svých známých lokalit.

Novì uvedená lokalita z Èeského krasu pøedstavuje druhý v souèasnosti známý pøiro-
zený výskyt lýkovce vonného v tomto fytochorionu a zároveò se jedná o nové potvrzení
pøirozeného výskytu tohoto druhu na území CHKO Èeský kras po nìkolika desítkách let.
Pøedtím byl tento druh v CHKO pova�ován za vyhynulý, nebo� nebyl potvrzen na �ádné
z lokalit známých v minulosti. Údaj z Èervené knihy ÈR a SR (Maglocký in Èeøovský et
al. 1999: 126) o výskytu lýkovce vonného v CHKO Èeský kras byl mylný – zakládal se na
výskytu u obce Lodìnice (distr. Beroun), kde tento druh stále roste v silné populaci (nej-
vìtší v Èechách), lokalita se však nachází ji� mimo území CHKO. Její územní ochrana
byla realizována a� v roce 2000, kdy zde Okresní úøad v Berounì vyhlásil pøírodní památ-
ku Bran�ovy. K doplnìní znalostí o výskytu lýkovce vonného v Èeském krasu budi� po-
dotknuto, �e v roce 2001 bylo nìkolik jedincù tohoto druhu vegetativnì namno�ených
z populace na Bran�ovech vysazeno v pøírodní rezervaci Karlické údolí v blízkosti zaniklé
lokality tohoto druhu v minulosti sledované J. Manychem [jedná se o projekt záchrany lý-
kovce vonného øešený pracovníky VÚKOZ Prùhonice (cf. �lebèík & Šedivá 2001)].
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Lokalita od Mìlnické Vrutice je pravdìpodobnì toto�ná s údajem „mezi Hostínem
a Mìlnickou Vruticí“ (Èvanèara in Hejný & Slavík 1992: 356, Kùrková 2002). Vedle
chránìného území Holý vrch u Lhotky to je druhá recentní lokalita ve fytochorionu Dolní
Pojizeøí.

V Èechách se tedy nyní Daphne cneorum pøirozenì vyskytuje podle souèasných zna-
lostí na ètyøech lokalitách, na Moravì má tento druh v souèasnosti necelých 20 lokalit
(napø. Pravcová 2001, �lebèík & Šedivá 2001).

P. Špryòar

Kùrková I. (2002): Nìkteré botanické nálezy východnì od Mìlníka. – Muz. Souèasn., ser. natur., 16: 25–30.
Pravcová M. (2001): Biologie, ekologie a aktuální stav výskytu Daphne cneorum v Èeské republice. – In:

Hroudová Z., Krahulec F. & Øehoøek V. [eds], Biologie rostlinných druhù, Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 36,
Suppl. 18: 117–125.

�lebèík J. & Šedivá J. (2001): Lýkovec vonný (Daphne cneorum L.). – Ochr. Pøír. 56: 208–210.

Dianthus superbus L. C1
13a. Ro�ïalovická tabule, 5757a, Dymokury (distr. Nymburk): úzký travnatý pruh (sv. Molinion) v okraji

doubravy na pravém bøehu Záhornického potoka pøi vtoku do Komárovského rybníka SV od mìsta,
200 m n. m., nìkolik kvetoucích trsù, 5. 7. 2002 not. P. Havránek, J. Hadinec et soc. (exkurze v rámci
floristického kursu ÈBS v Nymburku).

45a. Loveèkovické støedohoøí, 5250b, Dìèín-Horní Oldøichov (distr. Dìèín): 5 kvetoucích trsù roztrouše-
nì v nekosené svahové louce s prameništi na vápnitých slínovcích (sv. Molinion) JZ od obce J nad sil-
nicí do Bynova, ca 220 m n. m., 2002 not. P. Bauer et al. (Bauer, Härtel, Brabec & Hadinec 2002).

67. Èeskomoravská vrchovina, 6363c, Jimramov (distr. �ïár nad Sázavou): lokalita Zadní Koudelky,
travnatý okraj cesty severnì vodárenského objektu, 1 km VJV od kóty Prosièka (739,4), ca 580 m n.
m., asi 50 jedincù, 1. 11. 2001 not. J. Dobiáš & V. Zabloudil; leg. P. Lustyk 29. 7. 2002 (BRNM).

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6764a, Kramolín (distr. Tøebíè): doubrava (Potentillo albae-Quercetum) –
20 m široký a 200 m dlouhý lem rozsáhlého smrkového porostu, 0,2 km V od severního okraje obce, 456
m n. m., 49° 08' 15" N, 16° 08' 30" E, nìkolik desítek kvetoucích jedincù, 15. 7. 2002 not. S. Bøezina.

Bauer P., Härtel H., Brabec J. & Hadinec J. (2002): Horní Oldøichov u Dìèína – cenná botanická lokalita na
okraji Èeského støedohoøí. – Severoèes. Pøír. 33–34: 125–130.

Fiedler J. (1973): Fytocenologické pomìry chránìných a k ochranì navr�ených území Chrudimska. – Pr.
Stud., Pøír., 5: 83–107.

Dianthus sylvaticus Willd. C2
31a. Plzeòská pahorkatina vlastní, 6345a, Chotìšov (distr. Plzeò): v borovém lese s dubem 0,8–1,0 km Z a�

ZSZ od obce Vodní Újezd, 330–350 m n. m., roztroušenì na oddìlených lokalitách, ca 200 exemplá-
øù, 26. 7. 2001 not. L. Pivoòková.

Hvozdík je uvádìn z blízkého okolí z nìkolika lokalit u Chlumèan, jedné od Dobøan (Va-
cek & Matìjková 1995) a z Valchy (Vacek 1966), pøièem� prokazatelnì dosud existuje po-
pulace na náspu podél �eleznice 500 m J od �el. stanice Chlumèany. Na tuto lokalitu mne
upozornil O. Bušek, ovìøila jsem ji ještì v roce 2000.

L. Pivoòková
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85. Krušné hory, 5249c, Fojtovice (distr. Teplice): louèka mezi starou silnicí do bývalé obce Mohelnice
a levým bøehem potoka, 1,15 km S–SSV od obce, 695 m n. m., leg. È. Ondráèek 1997 (CHOM).

85. Krušné hory, 5249c, Adolfov (distr. Ústí nad Labem): „Èerná louka“ na pravém bøehu Èerného poto-
ka ca 1,15 km VSV od vrchu Mohelnice (kóta 746,2), 705 m n. m., leg. È. Ondráèek 2001 (CHOM).

Výskyt hvozdíku lesního je v Krušných horách (85) a Krušnohorském podhùøí (25a) ome-
zen pouze na jejich SV okraj (pøibli�nì od Fojtovic po Tisou). Vìtšina lokalit le�í v Kruš-
nohorském podhùøí, odkud do oreofytika Krušných hor pøesahují pouze jednotlivé
lokality, které dosud nebyly nikde dolo�eny èi zaznamenány (cf. Kovanda in Hejný & Sla-
vík 1990: 201, Kubát & Abtová 1988).

È. Ondráèek

Kubát K. & Abtová M. (1988): Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum × sylvaticum (D. × lorberi
hybr. nova). – Severoèes. Pøír. 21: 5–13.

Vacek V. (1966): Hvozdík Seguierùv lesní u Litic. – Zprav. Západoèes. Poboè. Èes. Bot. Spoleè. 3: 4.
Vacek V. & Matìjková I. (1995): Materiál ke kvìtenì Pøešticka. – Sbor. Západoèes. Muz. Plzeò, Pøír., 91: 5–131.

Draba nemorosa L. C1
31a. Plzeòská pahorkatina vlastní, 6246a, Plzeò-Bolevec: v trávníku za panelovým domem è. p. 74 v Ta-

chovské ulici ve mìstì, 350 m n. m., duben 2000 not. J. Horková (Horková 2001).

Chudina hajní je v Èeské republice pùvodní pouze na ji�ní Moravì, v Èechách se objeví
jen obèas pøechodnì zavleèená.

Horková J. (2001): Nález druhu Draba nemorosa L. v Plzni. – Calluna 6: 25–26.

Drosera intermedia Hayne C1
26. Èeský les, 6341b, Pøimda (distr. Tachov): rašelinné plošky v litorálu Èerného rybníka 1,5 km JZ od

mìsta, 580 m n. m. (zøejmì výškové maximum v ÈR), 4. 7. 1998 not. P. Mudra.
26. Èeský les, 6341b, Svatá Kateøina (distr. Tachov): menší pøechodové rašeliništì u JV bøehu Václavského

rybníka, ca 2 km V od obce, 545 m n. m., leg. P. Mudra 17. 7. 1996 herb. Okresního muzea v Tachovì.
Sphagno-Caricetum lasiocarpae, 25 m2, 17. 7. 1996, P. Mudra. – E1 (65 %): Carex lasiocarpa 3,

Equisetum fluviatile 2b, Betula pendula juv. 2a, Drosera rotundifolia 2m, Agrostis stolonifera 1, Ca-
rex rostrata 1, Drosera intermedia 1, Potentilla palustris 1, Alnus incana juv. +, Carex demissa +,
C. nigra +, Eriophorum angustifolium +, Salix aurita juv. +, Scutellaria galericulata +, Viola pa-
lustris +, Alnus glutinosa juv. r, Lysimachia vulgaris r, Pinus sylvestris juv. r. – E0 (70 %): Sphagnum
palustre 4, S. inundatum 1.

Bezesporu jeden z nejvýznamnìjších taxonù Èeského lesa, znovuobjevený po více ne�
sedmdesáti letech v èervenci roku 1996 bìhem vegetaèního výzkumu Kateøinské kotliny.
V dobì nálezu èítala populace Drosera intermedia u Václavského rybníka mnoho set indi-
viduí, vázaných pøevá�nì na zvodnìlé šlenky s rašeliníkem Sphagnum inundatum (na po-
zitivních tvarech mikroreliéfu rostla D. rotundifolia). Floristickou skladbu porostu
dokumentuje fytocenologický zápis.
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Ji� o necelé ètyøi roky pozdìji druh na lokalitì vymírá, zjevnì v dùsledku stavebních pra-
cí na hrázi rybníka, jemu� pøedcházelo nìkolikaleté období, bìhem nìho� byla nádr� zcela
bezvodá. V èervnu r. 2000 tak byl druh zasti�en pouze v jediné nejvlhèí prohlubni o rozmì-
rech asi 50 × 60 cm, a to v poètu pouhých 20–30 jedincù. Zatímco další osud této lokality je
krajnì nejistý, výskyt u Èerného rybníka se prozatím jeví jako stabilizovaný. Další lokality,
které citují Sofron & Pyšek (1989: 532), zøejmì všechny bez rozdílu patøí minulosti.

P. Mudra

Èerný R. (1971): Rozšíøení nìkterých horských druhù v ÈSR. – Ms., 73 pp. [Dipl. pr., depon. in: Knih. Kat.
Bot. PøF UK, Praha]

Sofron J. & Pyšek A. (1989): Kvìtena Èeského lesa. – Ms., 1591 pp. [Depon. in: Knih. kat. bot. PøF UK,
Praha]

Vollmann F. (1914): Flora von Bayern. – 28+840 pp., Stuttgart.

Drosera × obovata Mert. & Koch

Aè první údaje o výskytu Drosera × obovata ze Šumavy pocházejí u� z první poloviny mi-
nulého století, a to z Hornovltavské kotliny (88g), „Strá�ný: Splavské rašeliništì“ =
Strá�enská slatina; Dolní Vltavice: borkovištì u dnes zatopené Dolní Borkové na pravém
bøehu Lipna – „Mayerbacher Torfstich“ (Tannich 1929, 1938), je s podivem, �e pozornos-
ti autora zpracování rodu Drosera v Kvìtenì ÈR (Èvanèara in Slavík 1997) unikl vcelku
èastý výskyt tohoto hybrida na rašeliništích Šumavských plání (88b): Blatenská (Šumen-
ská), Roklanská, Bøezová nebo Medvìdí sla� (Kní�etová & Leopoldová 1973, Slavík
1973, Kuèera 1992, 1995, Kolektiv 1995–2002).

F. Procházka

Kní�etová L. & Leopoldová J. (1973): Zajímavé floristické nálezy z Modravských slatí. – Ochr. Pøír.,
Praha, Pøíl. Ochr. Prùzk. 9(1973): 33–34.

Kolektiv [zpracovatelù Kvìteny Šumavy] (1995–2002): Floristická databáze ke kvìtenì Šumavy. – Ms.
[Depon. in: Jihoèes. Univ., Agronom Fak., Èeské Budìjovice (V. Èurn); Eko-Agency KOPR, Vimperk
(F. Procházka); Správa národního parku Šumava, Kašperské hory (I. Bufková); Knih. AOPK ÈR, Praha]

Kuèera S. (1992): Floristické údaje z terénního prùzkumu Šumavy. – Ms. [Excerpce z exkurzních deníkù
z let 1961–1992; sestavil M. Štech 1996, depon. M. Štech, Èeské Budìjovice]

Kuèera S. (1995): Materiály z Modravských slatí 1978–1990. – Šumavské Stud. [ed. Pecharová E. & Rada
P.], Tøeboò, 1995: 65–112.

Tannich A. (1929): Bestimmungsbuch der Flora von Böhmen. – 575 pp., Prag.
Tannich A. (1938): Botanische Seltenheiten im inneren Böhmerwald. – Schwarzenberg. Jb., Budweis,

1938: 151–163.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins C3
37j. Blanský les, 7151d, Èeský Krumlov: borový les asi 1 km SZ od vrcholu Lazeckého vrchu, asi 2,7 km

JZ od vrcholu Kleti, 675 m n. m., 48° 50’43,2" N, 14° 15’49,8" E, leg. L. Ekrt 26. 10. 2002 (Biologická
fakulta JU v Èeských Budìjovicích, herb. L. Ekrt). Výskyt dvou rostlin v borovém lese spolu s poros-
tem Dryopteris filix-mas a Pteridium aquilinum.

37q. Sobìnovská vrchovina, 7253d, Benešov nad Èernou (distr. Èeský Krumlov): ca 1,9 km SSZ od koste-
la, v lese pøi silnici do Klení, 670 m n. m., leg. M. Lepší 19. 9. 2001 (CB).



248 Hadinec, Lustyk & Procházka: Additamenta II.

V ji�ních Èechách sice vzácný, avšak zároveò i pøehlí�ený druh, který dosud nebyl v úze-
mí Sobìnovské vrchoviny nalezen (cf. Chán 1999).

55. Èeský ráj, 5456c, Pøíhrazy (distr. Mladá Boleslav): inverzní rokle (Krtola) s výchozy pískovcových
skal asi 1,1 km SV od vrcholu kopce Mu�ský, 310 m n. m., leg. L. Ekrt 7. 5. 2002 (Biologická fakulta
JU v Èeských Budìjovicích). Roztroušený výskyt nìkolika rostlin v porostech Dryopteris filix-mas.
Aèkoliv se lokalita nachází v malé nadmoøské výšce, vlivem inverze se na dnì rokle nacházejí èetné
horské rostliny, napø. Huperzia selago.

Dryopteris cristata (L.) A. Gray C1
27. Tachovská brázda, 6342b, Bor (distr. Tachov): litorál ji�ního bøehu Tá�ného rybníka, 472–474 m n.

m., leg. P. Mudra 17. 9. 1995 (PRC, herb. Okresní muzeum v Tachovì).

Další z øady novì objevených lokalit v západoèeském prostoru, majících v souèasné dobì
ji� charakter souvislého øetìzce vycházejícího z území Horní Falce (Schönfelder &
Bresinski 1990: 97). Jde o první dolo�ený výskyt druhu na území Tachovské brázdy.

39. Tøeboòská pánev, 6856d, Èlunek (distr. Jindøichùv Hradec): na okraji rašelinných luk mezi silnicí
Èlunek – Kun�ak a tì�ebnou rašeliny ca 0,8 km VSV od kostela v obci, 542 m n. m., ca 60 rostlin, leg.
K. Boublík 17. 6. 2000 (CB, herb. Z. Kaplan) (Boublík 2001; Dvoøáková & Boublík 2002).

39. Tøeboòská pánev, 6854a, Veselí nad Lu�nicí (distr. Tábor): jediná rostlina pøi východním bøehu zato-
pené Vlkovské pískovny ca 2,5 km JJV od mìsta, 1996 not. J. Hlásek (Boublík 2001).

Boublík K. (2001): Nové nálezy kapradì høebenité (Dryopteris cristata) v Tøeboòské pánvi. – Sborn.
Jihoèes. Muz. Èes. Budìjovice, pøír. vìdy, 41: 31–34.

Dvoøáková K. & Boublík K. [eds] (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium
makrofyt vod a mokøadù pøi ÈBS do oblasti Èeské Kanady (JV Èechy) v roce 2000. – Zpr. Èes. Bot.
Spoleè. 37: 191–196.

Schönfelder P. & Bresinski A. (1990): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. – 752 p.,
Eugen Ulmer, Stuttgart.

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & Gray
46b. Kaòon Labe, 5151c, Prostøední �leb (distr. Dìèín): nìkolik rostlin pnoucích se po keøových vrbách;

poprvé nalezeno v øíjnu 2001 (Kubát 2002).

V roce 2000 ještì pravdìpodobnì na lokalitì štìtinec nerostl. O rok pozdìji (èerven
2002) byly populace zøetelnì poèetnìjší, díky svìtlejší barvì pozorovatelné i z protìjší-
ho bøehu øeky. Zásadní význam pro další osud zdejších populací mù�e mít srpnová povo-
deò v roce 2002.

K. Kubát

66. Hornosázavská pahorkatina, 6460c, Polná (distr. Jihlava): pobøe�ní køoviny potoka pøi silnici k obci
Brzkov, ca 2,3 km S od støedu mìsta, ca 470 m n. m., leg. M. Danèák 15. 8. 2002 (OL).

Štìtinec laloènatý nebyl dosud z Hornosázavské pahorkatiny uveden (cf. Chrtková in Hej-
ný & Slavík 1990: 450–452).
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Kubát K. (2002): Rostliny údolí Labe a Labe jako biokoridor. – Ergo 4/2: 177–186.

Epipactis albensis Nováková & Rydlo C2
4b. Labské støedohoøí, 5450, Litomìøice: aluvium bezejmenného potùèku SZ od Pokratic smìrem k Malé-

mu Hradišti, asi 1992 not. K. Kubát. Pozdìji se zde pøi obèasných návštìvách ji� nepodaøilo kruštík
polabský znovu ovìøit.

45a. Loveèkovické støedohoøí, 5251a, Dìèín-Nové Mìsto: kulturní les s dominantním Populus × cana-
densis na levém bøehu potùèku asi 500 m SSV od høbitova, 2 rostliny, 20. 8. 1996 not. K. Kubát.

76a. Moravská brána vlastní, 6472d, Skalièka (distr. Pøerov): okraj lesní cesty u lovecké chatky v Nihlov-
ském lese ca 1,5 km JJZ od obce, ca 310 m n. m., leg. M. Danèák 1. 8. 2002 (OL).

76a. Moravská brána vlastní, 6473c, Nìmetice (distr. Vsetín): vlhká lesní pìšina na severním úpatí vrchu
Doubrava ca 1,7 km SSV od støedu obce, ca 270 m n. m., 22. 7. 2001 not. D. Køenek.

76a. Moravská brána vlastní, 6473c, Lešná (distr. Vsetín): ji�ní bøeh Velkého Choryòského rybníka, ca 1,5
km VJV od kostela v obci, 275 m n. m., 29. 7. 1999 not. D. Køenek, M. Šulgan & A. Vašát.

80a. Vsetínská kotlina, 6574b, Zubøí (distr. Vsetín): lesní prameništì na severním úpatí vrchu Vápenka ca
1 km VJV od �eleznièní stanice Zubøí, ca 400 m n. m., srpen 1998 & 22. 7. 1999 not. D. Køenek,
M. Šulgan & A. Vašát; 26. 7. 2001 not. D. Køenek & A. Vašát.

80a. Vsetínská kotlina, 6574b, Zubøí (distr. Vsetín): u Hamerského náhonu tìsnì pod oddìlením od Starozuber-
ského potoka, ca 1 km V od �el. stanice Zubøí, ca 360 m n. m., 22. 7. 1999 not. D. Køenek, M. Šulgan &
A. Vašát; u Hamerského náhonu pøi ji�ním bøehu Hamerských rybníkù, ca 1,3 km Z od �eleznièní stanice
Zubøí, 345 m n. m., 26. 7. 2001 not. D. Køenek & M. Šulgan; záøí 2002 not. D. Køenek & B. Czerneková.

80a. Vsetínská kotlina, 6574b, Ro�nov pod Radhoštìm (distr. Vsetín): u silnice u zahrádek za areálem pod-
niku Tesla pøi jihozápadním okraji mìsta, ca 360 m n. m., srpen 2001 not. D. Køenek & A. Vašát.

81. Hostýnské vrchy, 6673b, Semetín (distr. Vsetín): okraj lesní cesty na severovýchodním svahu vrchu
Køí�ový (670,4) nedaleko hájovny Nivka, 530 m n. m., leg. M. Danèák 31. 8. 2001 (OL).

Jatiová & Šmiták (1996) neuvádìjí z povodí Beèvy �ádnou lokalitu E. albensis. Jak však
dokládá výše uvedený seznam lokalit, druh se v tomto území vyskytuje, a to s podobnou
frekvencí jako v blízkém povodí Odry èi Moravy. Výskyt v Hostýnských vrších v nadmoø-
ské výšce 530 m patøí k nejvýše polo�eným známým lokalitám druhu v ÈR. Kruštík po-
labský zde roste pøi okraji lesní cesty protínající jedlobukový les.

M. Danèák

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser C3
99a. Radhoš�ské Beskydy, 6576c, Bílá (distr. Frýdek-Místek): u silnice za autobusovou zastávkou

Bílá-Mezivodí, ca 4 km JZ od støedu obce, ca 610 m n. m., 8 kvetoucích exempláøù, 25. 6. 2002 not. D.
Køenek & B. Czerneková; 16 kvetoucích exempláøù, 1. 7. 2002 not. M. Škrott. Vìtšina rostlin je pravi-
delnì sesekávána pøi údr�bì vegetace v krajnici (P. Chytil, in litt.).

99a. Radhoš�ské Beskydy, 6576d, Bílá (distr. Frýdek-Místek): Smutné údolí (údolí pravostranného pøí-
toku Smradlavé) zhruba v první (dolní) tøetinì na svahu po pravé stranì lesní cesty vedoucí dolù
údolím, ca 630 m n. m., 1 kvetoucí rostlina spolu s Epipactis helleborine, E. palustris, Dactylorhiza
fuchsii, D. majalis, Cirsium eriophorum, Doronicum austriacum a Tephroseris crispa, 15. 7. 1998
not. P. Chytil. Výskyt a kvetení ovìøeno i v následujících letech (rostlina mìla 2 kvetoucí lodyhy).

Druh v oblasti Moravskoslezských Beskyd dolo�ený pouze jednou (v první polovinì 20.
století) z Lysé hory (cf. Jatiová & Šmiták 1996).

M. Danèák
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Epipactis greuteri Baumann & Künkele C1
68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6663d, Kuøimské Jestøabí (distr. �ïár nad Sázavou): ca 1 km VJV od

kaple v obci, 350 m n. m., podél potoka v délce ca 200 m, asi 100 rostlin, leg. F. Lysák 25. 7. 2002
herb. Lysák, rev. M. Jatiová (Lysák 2002).

Nejbli�ší známé lokality le�í v Moravském krasu u Adamova a na rozhraní fytochorionù
Èeskomoravská vrchovina (67.) a Polièsko (63e.) u Knì�evsi u Olešnice (cf. Jatiová &
Šmiták 1996). Epipactis greuteri na lokalitì roste na bøezích relativnì zachovalého potùè-
ku na dnì krátkého sevøeného údolí, zjevnì se specifickým mikroklimatem. Z Moravského
podhùøí Vysoèiny (68) nebyl E. greuteri dosud znám, nebo� lokalita u Knì�evsi u Olešni-
ce (cf. Jatiová & Šmiták l. c.) v tomto fytochorionu nele�í.

F. Lysák

Lysák F. (2002): Údolí Louèky (J0082), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura
2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ÈR, Praha]

Epipactis leptochila subsp. neglecta Kümpel C1
77a. �dánický les, 6967a, Kobeøice u Brna (distr. Vyškov): ji�ní bøeh rybníka Horáèek, 270 m n. m., 3 exem-

pláøe, 13. 7. 2002 not. Z. Ke�línek & P. Batoušek; dubohabøina na svahu JZ expozice nad pravým bøe-
hem Milešovického potoka mezi Novým rybníkem a dalšími tøemi rybníky, 290 m n. m., 12 exempláøù,
13. 7. 2002 not. Z. Ke�línek & P. Batoušek; dubohabøina na svahu SZ expozice 1,2 km JV od hájenky
U bílého vlka, vpravo od silnice Slavkov u Brna – �arošice, ca 0,5 km JZ od kóty 397 m, 340 m n. m.,
6 exempláøù, 13. 7. 2002 not. Z. Ke�línek & P. Batoušek (vše Ke�línek & Batoušek in Šmiták 2003).

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. C1
77a. �dánický les, 6868c, Vícemilice (distr. Vyškov): les nad levým bøehem cesty k vrchu Strašník (340

m), 0,3 km SZ od vrcholu, 320 m n. m., 3 exempláøe, 14. 6. 2002 not. L. Ke�línková (Ke�línková in
Šmiták 2003).

Epipactis palustris (L.) Crantz C2
67. Èeskomoravská vrchovina, 6763d, Zálesná Zhoø (distr. Brno-venkov): tzv. Plockova louka, niva pra-

vostranného pøítoku potoka Bílá voda ca 1 km J od støedu obce, mokrá louka, 430 m n. m., 29. 7. 1999
not. P. Lustyk.

Epipactis pontica Taubenheim C1
77a. �dánický les, 6868c, Klobouèky (distr. Vyškov): údolí Svatá 0,7 km JJV od hájenky, po obou stra-

nách menšího údolí (poblí� krmelce), JV od ropného vrtu, 260 m n. m., 31 exempláøù, 20. 7. 2002 not.
Z. Ke�línek (Ke�línek in Šmiták 2003).

Epipactis purpurata Sm. C3
40b. Purkarecký kaòon, 6952b, Ponìšice (distr. Èeské Budìjovice): v dubohabøinì u èervenì znaèené turistické

cesty pøi severním okraji PR Karvanice JZ od obce, leg. F. Koláø 4. 8. 2002 (CB), det. F. Procházka.

Uvedená lokalita byla poprvé objevena pøi floristickém kurzu ÈBS, konaném v Èeských
Budìjovicích v roce 2001, a sice bìhem exkurze vedené R. Hlaváèkem. Druh však tehdy
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ještì nebyl s naprostou jistotou determinován, i kdy� V. Grulich vyslovil odùvodnìné po-
dezøení, �e jde o E. purpurata (doklad se nezachoval). Shora uvedenou makrolokalitu tvo-
øí tøi oddìlená místa výskytu, z nich� jedno objevil K. Boublík. Z hlediska kvìteny celé
ji�ní èásti Èech jde o mimoøádnì významný nález, a to nejen proto, �e jde o nový druh pro
fyt. podokres Purkarecký kaòon (40b). Kruštík modrofialový nebyl toti� dosud znám
z �ádné lokality ve vlastních ji�ních Èechách. Chán (1999) zmiòuje dle J. Albrechta jen
výskyt v pøilehlém území Moravského podhùøí Vysoèiny (68) v PR Mutenská obora. Jde
o velmi izolovaný výskyt, proto�e další roztroušené lokality se nacházejí a� ve støedních
a východních Èechách.

F. Procházka & F. Koláø

Epipactis tallosii Molnár & Robatsch C1
20a. Buèovická pahorkatina, 6868d, Nesovice (distr. Vyškov): Grbálek (místní název), 0,8 km VJV od

�eleznièní stanice, na konci slepé ulice s topoly, 265 m n. m., 60 exempláøù, 14. 7. 2002 not. Z. Ke�lí-
nek (Ke�línek in Šmiták 2003).

Equisetum hyemale L. C3
78. Bílé Karpaty lesní, 7171b, Nová Lhota (distr. Hodonín): v olšinì u Jamného potoka mezi Fojtickým

a Èerešnickým Mlýnem, 400 m n. m., leg. Z. Otýpková 31. 7. 2002 (BRNU).

V Bílých Karpatech je pøeslièka zimní velmi vzácná. Všechny doposud zaznamenané úda-
je z této oblasti (Stanìk et al. 1996) jsou ji� více ne� 70 let staré. V oblasti �itkovské pøe-
hrady jsou v souèasné dobì známi køí�enci E. hyemale × E. ramosissimum (Hájek 1997),
ale druh E. hyemale nebyl doposud nikde zaznamenán.

Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. – Sborn. Pøírod. Klubu Uherské
Hradištì 2: 17–30.

Z. Otýpková

Equisetum variegatum Weber & Mohr C1
85. Krušné hory, 5641b, Rolava (distr. Sokolov): mulda v okraji spodní etá�e bývalé sedimentaèní nádr�e

v areálu rozboøeného tì�ebního zaøízení zv. Velký cínový dùl SV od obce, 920 m n. m., poèetná, vitální
kolonie, leg. J. Hadinec & J. Michálek 1986–2002 (SOKO, PRC). Jedná se o výškové maximum v ÈR.

Výskyt druhu na uvedené lokalitì jsme poprvé zaznamenali pøi exkurzi v létì 1986 v boha-
tém porostu Equisetum palustre. Pozdìji jsme nalezli nedaleko od prvního místa nálezu
ještì další mikropopulaci na horní etá�i zarostlé deponie. Popsané stanovištì sedimentaèní
nádr�e, které le�í v místì rozsáhlého vrchovištì Volárna – Velký moèál na vrcholovém
høbetu Krušných hor uprostøed horských podmáèených smrèin, je samozøejmì sekundární
a jeho vznik souvisí s vybudováním dolu na tì�bu cínové rudy bìhem 2. svìtové války.

Jedná se o sedimenty odkališ� (kalových rybníkù), které navazovaly na úpravnu cíno-
vé rudy, ta byla v provozu v letech 1943–1945 (Rojík 2000). Po skonèení 2. svìtové války
tì�ba ustala a opuštìný dùl zaèal spontánnì zarùstat vegetací. Naplavený jemnozrnný pís-
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èitý substrát (témìø èistý køemen s pøímìsí kaolinitu) se specifickým vodním re�imem po-
cházející z �ul krušnohorského typu se stal vítanou pøíle�itostí pro uchycení i nìkterých
nároènìjších druhù, které se v této floristicky chudé horské oblasti nevyskytují. Na dnì bý-
valé sedimentaèní nádr�e se tak dnes vyskytuje napøíklad i Parnassia palustris a Linum
catharticum. V pøilehlém areálu zbytkù dùlních budov se vyskytuje Asplenium ruta-mura-
ria, pøechodnì tu byl nalezen i Epipactis atrorubens (leg. A. Šteklová, rev. F. Procházka),
na jediném místì v sutinách tu roste Polystichum lonchitis. Výskyt pøeslièky rùznobarvé
v tak vysoké horské poloze je v Èeské republice zcela výjimeèný, jde o jediný nález v úze-
mí oreofytika, který byl kdy u nás uèinìn. V Kvìtenì ÈSR (Hrouda in Hejný & Slavík
1988: 207) není lokalita ještì uvedena, prvním místem publikování je pravdìpodobnì a�
Klíè ke kvìtenì Èeské republiky (Hrouda in Kubát et al. 2002: 79). Na lokalitì se populace
chová dlouhodobì stabilnì a nevykazuje doposud �ádné tendence k ústupu. Vzhledem
k celkové vzácnosti Equisetum variegatum u nás a vysokému stupni ohro�ení druhu by
bylo vhodné, i pøes sekundární charakter zdejšího výskytu, celou lokalitu Velkého cínové-
ho dolu chránit. V souèasné dobì je lokalita navr�ena jako souèást pøipravované NPR Ro-
lavská vrchovištì, pro kterou ji� byl v roce 2002 zpracován plán péèe. Kromì postupující
pøirozené sukcese, která je však zatím velmi pomalá, pøedstavuje nejvìtší ohro�ení lokali-
ty v souèasné dobì mo�nost snadného zavezení terénní deprese odpadky.

J. Hadinec & J. Michálek

Rojík P. (2000): Historie cínového hornictví v západním Krušnohoøí. – Okres. Muz. Sokolov, 233 p.

Equisetum × moorei Newman C2
76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): vápencový lom Kotouè, zvodnìlá lo-

mová terasa ve východní èásti lomu, 355 m n. m., leg. Z. Hradílek 12. 6. 2002 (OL).

Pøeslièka Mooreova byla dosud z fytochorionu Moravská brána uvádìna pouze od Rusavy
(cf. Hrouda in Hejný & Slavík 1988: 211). Rostliny z populace v lomu Kotouè jsou habitu-
elnì bli�ší E. ramosissimum ne� druhému z rodièù, tj. E. hyemale, rodièovské druhy však
nebyly v lomu zjištìny. V okolí rostly ještì E. palustre, E. fluviatile a E. variegatum.

Z. Hradílek

Erigeron muralis Lapeyr.
73a. Rychlebská vrchovina, 5768b, Vápenná (distr. Jeseník): v pionýrské vegetaci v èinném vápencovém

kamenolomu, 25. 8. 1993 not. È. Deyl.
87. Brdy, 6349a, Kozièín (distr. Pøíbram): Vojenský újezd Brdy, vodní nádr� Pilská, v okraji rozvolnìné-

ho trávníku na prudkém VJV svahu sypané hráze, ca 3 km Z od kaple, 670 m n. m., leg. J. Hadinec &
R. Hlaváèek 24. 8. 2000 (HOMP), rev. O. Šída.

87. Brdy, 6249b, Jince (distr. Pøíbram): Vojenský újezd Brdy, štìrkový okraj asfaltové silnice pøi JV okraji cílové
dopadové plochy Brda V od køi�ovatky silnic (kóta 629,3), ca 3,2 km ZJZ od kaple v obci Velcí, 615–625 m
n. m., roztroušenì nìkolik rostlin, leg. J. Hadinec & R. Hlaváèek 28. 8. 2002 (PRC), rev. O. Šída.

Turan pozdní nebyl dosud z Rychlebské vrchoviny a z Brd uvádìn (cf. Šída 2000).
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Kdy� pomineme dva staré historické herbáøové údaje o výskytu v území oreofytika
(1878, 1905 – cf. Šída 2000:14), kde údaje o nadmoøské výšce vzhledem k hrubé lokaliza-
ci musíme navíc chápat jen jako orientaèní, jsou nálezy v Brdech t. è. jediné známé výsky-
ty v horském území v Èeské republice. Je však velice pravdìpodobné, �e druh mù�e být
podobnì jako v Brdech zavlékán se štìrkem i do jiných horských oblastí a floristy nemusí
být dosud rozlišován od pøíbuzného druhu Erigeron acris s. s.

J. Hadinec

Šída O. (2000): Erigeron acris agg. v Èeské republice a na Slovensku. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 35: 1–33.

Eryngium campestre L.
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7151d, Èeský Krumlov: Nádra�ní Pøedmìstí, na náspu odstavné kole-

je u �eleznièní stanice, 540 m n. m., leg. M. Lepší 16. 6. 2001 (CB).

Jedná se o nový adventivní druh pro Èeskokrumlovské Pøedšumaví, nejbli�ší pøirozené
výskyty jsou známy z Budìjovické pánve nebo Prachatického Pøedšumaví (cf. Chán
1999). Objevený porost (ca. 30 exempláøù) je nìkolikrát bìhem roku kosen, proto zùstáva-
jí rostliny sterilní a díky tomu je zatím vylouèena mo�nost jejich rozšíøení na blízké suché
trávníky v prostoru bývalého vojenského cvièištì.

M. Lepší

Eryngium planum L. C1
9. Dolní Povltaví, 5852, Praha: sídlištì Bohnice, ulice Lod�ská, sekaný trávník ca 50 m J od obchodního

domu Krakov naproti poliklinice, 270 m n. m., jediná rostlina, leg. D. Hrèka 3. 9. 1999 (PRC).
15c. Pardubické Polabí, 5958a, Krakovany (distr. Kolín): pøi silnici SV od obce (Chrtek et al. 2002: 34).
18b. Dolnomoravský úval, 7070a, Veselí nad Moravou (distr. Hodonín): mezi dla�bou na horním okraji le-

vého bøehu Moravy u splavu, 180 m n. m., jedna mladá rostlina bez modrého odstínu, leg. I. & J. W.
Jongepierovi 30. 5. 2002 herb. Jongepierovi.

18b. Dolnomoravský úval, 7069d, Strá�nice (distr. Hodonín): travnatý bøeh plavební komory na vodní
køi�ovatce Ba�ova kanálu, 1,1 km SSV od kostela, 170 m n. m., 6 rostlin, 21. 6. 2002 not. J. W. Jonge-
pier.

18b. Dolnomoravský úval, 7169a, Sudomìøice (distr. Hodonín): na silnièní køi�ovatce 1,25 km SZ od kos-
tela, travnatá plocha ohranièená silnicemi, 170 m n. m., nìkolik jedincù, 9. 9. 2000 not. I. & J. W. Jon-
gepierovi.

18b. Dolnomoravský úval, 7070c, Vnorovy (distr. Hodonín): báze travnatého svahu hráze u øeky Moravy,
0,9 km SZ od kostela, 170 m n. m., jedna rostlina, leg. A. Vítková 3. 9. 2002 herb. Vítková (det. J. W.
Jongepier).

19. Bílé Karpaty stepní, 7169b, Strá�nice (distr. Hodonín): okraj silnice smìrem k rekreaèní oblasti Mlýn-
ky, 5,9 km JJZ od kostela, 250 m n. m., tøi rostliny, leg. I. & J. W. Jongepierovi 2. 8. 1995 (OLM).

Chrtek J. sen., Marek M. & Skoèdopolová B. (2002): Materiály ke kvìtenì Novobyd�ovska. – Muz.
Souèasn., ser. natur., 16: 31–39.

Filipendula vulgaris Moench
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7151d, Èeský Krumlov: Nádra�ní Pøedmìstí, suchá louka pøi trati, ca

0,5 km JJV od Mìstského vrchu, 540 m n. m., 2 exempláøe, leg. M. Lepší 29. 6. 2001 (CB).
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V Èeskokrumlovském Pøedšumaví nebyl dosud tu�ebník obecný zaznamenán (Chán
1999). Jedná se o adventivní výskyt, pravdìpodobnì související s �eleznièní dopravou.
V ji�ních Èechách je známo kromì pøirozených výskytù nìkolik podobných druhotných
lokalit (cf. Chán 1999).

M. Lepší

Gentiana pneumonathe L. C2
27. Tachovská brázda, 6342b, Bor (distr. Tachov): fragment bezkolencové louky, pøiléhající k jihozápad-

nímu okraji Tá�ného rybníka, ca 470 m n. m., 17. 9. 1995 not. P. Mudra.
28g. Sedmihoøí, 6343c, Racov (distr. Tachov): PR Racovské rybníèky, seèená bezkolencová louka (as. Se-

lino-Molinietum caeruleae) na ji�ním okraji chránìného území, ca 490 m n. m., 2. 8. 1998 not.
P. Mudra.

Jedny z posledních recentních naleziš� druhu v územích, kde býval v období pøed intenzi-
fikací zemìdìlství pomìrnì bì�nou souèástí vlhkých, zejména bezkolencových luk.

34. Plánický høeben, 6546b, Radochovy (distr. Plzeò): bezkolencová louka 0,8–1,1 km VSV od obce, J od
silnice do Vojovic, 490–500 m n. m., desítky exempláøù na dvou oddìlených plochách, 1996 & 2002
not. L. Pivoòková.

34. Plánický høeben, 6548c, Nová Ves u Hora�ïovic (distr. Plzeò): bezkolencová louka 900 m Z od Ne-
zdøeva, na pravém bøehu Hradiš�ského potoka, 550–555 m n. m., 1996 & 2002 not. L. Pivoòková.

35c. Pøíbramské Podbrdsko, 6151a, Kytín (distr. Praha-západ): nekosená svahová lesní louka 1,4 km SSZ
od kostela, 507 m n. m., 49° 51' 43" N, 14° 12' 40" E (JTSK), 5 polykormonù (20 kvìtonosných lo-
dyh), 10. 10. 1998 not. P. Karlík.

35d. Bøeznické Podbrdsko, 6349c Vranovice (distr. Pøíbram): 0,8 km SV od kostela v Sedlici, 550 m n. m.,
49° 37' 35" N, 13° 53' 27" E (JTSK), 2 malé polykormony v nesourodé vegetaci luèních lad, na ploše
s výskytem hoøepníku se jednalo o vegetaci sv. Violion caninae s dominantním zastoupením vøesu, 4.
8. 1998 not. P. Karlík. Fytocenologický snímek è. 587148 in TURBO(VEG).

35d. Bøeznické Podbrdsko, 6449a, Vševily (distr. Pøíbram): luèní niva potoka JV od obce, 4 polykormony
(10 kvìtonosných lodyh), 1994 not. P. Karlík. Pøed rokem 1994 pozoroval druh na této lokalitì
R. Hlaváèek (in verb.).

41. Støední Povltaví / 35c. Pøíbramské Podbrsdko, 6250b, Rosovice (distr. Pøíbram), lesní louèka 2,12 km
SV od kostela v obci, 423 m n. m., více ne� 10 polykormonù, 49° 46' 23" N, 14° 07' 25" E (JTSK),
1994 not. P. Karlík.

41. Støední Povltaví, 6151c, Voznice (distr. Pøíbram): novì vyhlášená PR Andìlské schody, ca 1 km SV
od obce, na obou dvou lesních loukách spadajících do PR, pøes sto polykormonù (pøes 300 kvìtonos-
ných lodyh), 8. 9. 2000 not. P. Karlík. Fytocenologické snímky è. 587158, 587163 in TURBO(VEG).
Jedná se o klasickou lokalitu Skalického, Manycha a Riegera (Skalický 1975, Skalický in Hrouda &
Skalický 1988).

41. Støední Povltaví, 6151d, Voznice (distr. Pøíbram): bezkolencová louka v potoèní nivì Voznického po-
toka 2,37 km JV od kóty Zelenský (449,9 m), 333 m n. m., 49° 48' 44" N, 14° 14' 58" E (JTSK), 41 po-
lykormonù (164 kvìtonosných lodyh), 3. 9. 1999 not. P. Karlík (foto).

41. Støední Povltaví, 6251a, Mokrovraty (distr. Pøíbram): svìtlina 0,63 km VJV od kóty Králova stolice,
390 m n. m., 49° 48' 00" N, 14° 13' 35" E (JTSK), 18 kvetoucích polykormonù (50 kvìtonosných lo-
dyh) a 5 nekvetoucích, 11. 10. 1998 not. P. Karlík. V dùsledku zarùstání lokality však lze oèekávat po-
stupný úbytek. Lokalitu uvádí Karlíková (1992).
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41. Støední Povltaví, 6250b, Rosovice (distr. Pøíbram): úzká louèka v epilitorálu Sychrovského rybníka 1,25
km SSV od kostela v obci, 420 m n. m., 49° 46' 00" N, 14° 07' 00" E (JTSK), více ne� 10 polykormonù
(pøes 12 lodyh), 1994 not. P. Karlík. Na lokalitì se vyskytuje také Pedicularis palustris (viz ní�e).

41. Støední Povltaví, 6250b, Rosovice (distr. Pøíbram): okraj louèky ve východním litorálu Vackova ryb-
níka, 1,62 km SZ od kostela v obci, 433 m n. m., 49° 45' 48" N, 14° 05' 27" E (JTSK), 2 polykormony
(5 kvìtonosných lodyh), 28. 7. 1998 not. P. Karlík. V severozápadním cípu Vackova rybníka se na-
chází ještì další mikropopulace s desítkami jedincù (T. Adam, in verb. 2001).

41. Støední Povltaví, 6350b, Jablonná (distr. Pøíbram): lesní louka Èerné bláto u myslivny Placy, pøes 50
kvìtonosných lodyh, 1996 & 2002 not. P. Karlík. Jedná se o dobøe známou lokalitu (Štìpán 1967,
Hrouda & Skalický 1988).

87. Brdy, 6249b, Jince (distr. Pøíbram): bezlesí zaniklé vesnice Hrachovištì 950 m VJV od kóty Jedová
hora (536,6 m), 530 m n. m., 49° 47' 31" N, 13° 54' 13" E (JTSK), 18. 8. 1998 not. P. Karlík. Fytoceno-
logický snímek è. 587164 in TURBO(VEG). V dlouhodobì neobhospodaøovaných luèních ladech
byly zaznamenány dva staré polykormony hoøce. Na jednom místì, kde v minulosti patrnì došlo
tì�kou technikou k obna�ení pùdy se vyskytuje kohorta 40 mladých jedincù. Ve stejné dobì nalezla
hoøepník na této lokalitì té� Pecháèková (Pecháèková in Hlaváèek et al. 1998).

87. Brdy / 35c. Pøíbramské Podbrdsko, 6349b, Orlov (distr. Pøíbram): oligotrofní pastvina pøi kraji lesa 1 km
VJV od kóty Tøemošná (779 m) pøímo na pomyslné hranici s fytochorionem 35c, 625 m n. m., 49° 41' 26"
N, 13° 57' 19" E (JTSK), 138 polykormonù s 301 kvìtonosnými lodyhami na ploše necelého ètvrt hekta-
ru!, 24. 9. 2000 not. P. Karlík. Fytocenologický snímek è. 587377 in TURBO(VEG), 18. 5. 2000. Populaè-
ní hustota hoøepníku je na této lokalitì velmi vysoká. Zdejší pùda vzniklá zvìtráním extrémnì kyselých
kambrických slepencù podmiòuje velmi oligotrofní nevyhranìnou vegetaci as. Sanguisorbo-Festucetum
na pøechodu ke sv. Violion caninae s dominantní Danthonia decumbens. Z dalších druhù se vyskytuje Pe-
dicularis sylvatica a Scorzonera humilis. Lokalita je aktuálnì ohro�ena uva�ovanou zástavbou.

Hoøec hoøepník je v oblasti Brd a Podbrdska [fytochoriony Brdy (87.), Podbrdsko (35.),
Støední Povltaví (41.) – širší okolí Dobøíše] dosud rozšíøen roztroušenì, pøièem� více ne�
polovina z celkem ca 13 známých recentních lokalit (tj. lokalit, kde byl druh ovìøen nejdé-
le pøed deseti lety) se vyskytuje na severovýchodním Podbrdsku, tj. v okolí Dobøíše.

Hoøepník roste v Brdech a na Podbrdsku pøevá�nì ve vegetaci sv. Molinion, èasto také
v sušších spoleèenstvech patøících zpravidla do sv. Violion caninae.

Ve výše uvedených komentáøích je zvýšená pozornost vìnována pøedevším novì nale-
zeným èi nedostateènì publikovaným lokalitám. Podrobnìjší údaje jsou obsa�eny zejmé-
na v rukopisných pracích Karlíka (Karlík 1998, 2001).

P. Karlík

Hlaváèek R., Pecháèková S., Sofron J. & Šandová M. (1998): Pøedbì�ný pohled na kvìtenu Brd z hlediska
souèasného prùzkumu. – In: Nìmec J. [ed.], Pøíroda Brd a perspektivy její ochrany, 3. a 4. semináø, p.
58–92, Pøíbram.

Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke kvìtenì Pøíbramska I. Výsledky floristického
kursu Ès. botanické spoleènosti 1985 v Pøíbrami. – Vlastiv. Sborn. Podbrdska 27(1984): 115–212.

Karlík P. (1998): Monitoring populací ohro�ených druhù rostlin (Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica,
Orchis morio, Pedicularis sylvatica) na loukách mezi Mníškem pod Brdy a Voznicí. – Ms. [Zpráva po
prvním roce projektu; depon. in: AOPK, M�P, ÈEÚ, Muz. Pøíbram, referát �P OkÚ Pøíbram]

Karlík P. (2001): Louky a pøíbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. – Ms., 205 p. [Dipl. pr.; depon. in:
Knih. Kat. Bot. PøF UK, Praha; Okr. Muz. Pøíbram]
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Karlíková L. (1992): Floristický prùzkum okolí Voznice. – Ms., 104 p. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Bot.
PøF UK, Praha]

Skalický V. (1975): Zpráva o exkursi do okolí Voznice. – Zprav. Støedoèes. Poboè. ÈSBS 13: 9–11.

Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella C1
67. Èeskomoravská vrchovina, 6563a, Zvole (distr. �ïár nad Sázavou): vápencový lùmek mezi poli, 0,8

km ZSZ od kostela v obci, 515 m n. m., asi 30 rostlin na zazemnìné vápencové drolinì ve støedu lùm-
ku, 25. 4. 2000 not. F. Lysák; 7. 9. 2000 not. L. Èech & F. Lysák.

67. Èeskomoravská vrchovina, 6363c, Trhonice (distr. �ïár nad Sázavou): starý vápencový lom u silnice
1,3 km SV od støedu námìstí v obci Jimramov, ca 560 m n. m., asi 20 rostlin na plošince u torza bývalé
pece, 12. 9. 2002 not. V. Rù�ièka, J. Dobiáš & V. Zabloudil.

První z lokalit byla ji� døíve známa výskytem Seseli osseum a Gymnadenia conopsea (Ere-
miášová 1994). Pøi terénní pochùzce na jaøe 2000 se novì podaøilo nalézt bohatou popula-
ci Botrychium lunaria a na jednom místì i nìkolik starých lodyh hoøeèku, pøedbì�nì
urèeného jako Gentianella amarella. Koncem léta tu pak skuteènì kvetlo 30 jedincù
G. amarella a v okolí i nìkolik desítek Gentianopsis ciliata. Lokalita není legislativnì
chránìna, dosud je v dobrém stavu, i kdy� je pøíle�itostnì vyu�ívána k motokrosu, sílí však
snahy o její zalesnìní.

Na druhé lokalitì byly v dobì nálezu rostliny ji� po odkvìtu a uvedená poèetnost popu-
lace je pouze orientaèní. I zde je G. amarella provázena druhem Gentianopsis ciliata.
Vzhledem k pokroèilému datu návštìvy jistì není výèet pozoruhodných druhù úplný a je
zde mo�né oèekávat další zajímavé nálezy. Lokalita le�í ji� mimo území CHKO �ïárské
vrchy a také není legislativnì chránìna.

Obì novì nalezené lokality jsou v souèasné dobì jediné známé ve fytochorionu Èesko-
moravská vrchovina (67). V Kvìtenì ÈR (cf. Kirschner & Kirschnerová in Slavík 2000:
82–98) je odtud hoøeèek nahoøklý uvádìn jako „døíve vzácný, dnes asi vyhynulý“.

F. Lysák & V. Zabloudil

Eremiášová R. (1994): 24-13-08 (ZM 1:10 000), závìreèná zpráva k Mapování krajiny dle metodiky
Èeského ústavu ochrany pøírody. – Ms. [Depon. in: AOPK ÈR, støedisko Havlíèkùv Brod]

Gentianella lutescens subsp. carpatica (Wettst.) Holub C1
78. Bílé Karpaty lesní, 7171b, Nová Lhota (distr. Hodonín): JV okraj obce, 1 km JJV od kostela, v úvozu

polní cesty, ca 30 kvetoucích jedincù, 20. 8. 2002, not. K. Hustáková; 1 km JV od kostela, v trávníku v
okolí køi�ovatky polních cest, ca 100 kvetoucích jedincù, leg. K. Hustáková 20. 8. 2002 BRNU (rev.
V. Grulich).

V Bílých Karpatech se jedná o nejji�nìjší výskyt druhu, který je vedle lokality Hutì u �it-
kové zároveò druhým recentním nálezem v dané oblasti.

82. Javorníky, 6774b, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Kýchová, svahová louka (VSV expozice) ca 0,4 km
Z od samoty U Kuèerù, 1,25 km SSV od kóty Hrachovec (776,7), 50 exempláøù, 1999 not. V. Štroma-
jer; 11 exempláøù, 10. 9. 2002 not. M. Škrott (foto).
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82. Javorníky, 6774b Huslenky (distr. Vsetín). Údolí Kýchová, svahová louka 1,4 km SSV od kóty Hra-
chovec (776,7), ca 30 exempláøù, 1992 not. V. Štromajer; 1 exempláø, 10. 9. 2002 not. M. Škrott (Kir-
schnerová & Kirschner 2003).

Dvì navzájem nepøíliš vzdálené lokality doplòují znalosti o výskytu tohoto kriticky
ohro�eného druhu v oblasti Javorníkù. Z blízkého okolí (údolí Hluboèek) je známa i další
lokalita (cf. Lustyk in Hadinec et al. 2002: 82).

Kirschnerová L. & Kirschner J. (2003): Zmìny v rozšíøení Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp.
carpatica v Èeské republice. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 38: 205–216.

Gentianella praecox subsp. bohemica (Skalický) Holub C1
37i. Chvalšinské Pøedšumaví, 7250b, Polná na Šumavì (distr. Èeský Krumlov): nad bývalými samotami

Lštín, asi 600 m JJV od kostela v obci, na nízkém høebenu na západním okraji kóty 813 m, 48° 47'
56,9" N, 14° 08' 99,7" E, 794 m n. m., ca 5 tisíc kvetoucích exempláøù na ploše asi 50 × 30 m (pravdì-
podobnì nejvìtší populace v ÈR), 23. 9. 2002 not. A. Pavlíèko.

67. Èeskomoravská vrchovina, 6562c, Bory (distr. �ïár nad Sázavou): mez oddìlující louku od pole na
dnì údolí 1 km VSV od kostela v Horních Borech, 200 m J od Tìšíkova mlýna, 530 m n. m., 1 rostlina,
30. 9. 1999 not. F. Lysák; 2 rostliny, 13. 9. 2001 not. J. Brabec, L. Èech, K. Dvoøáèková, J. Juøièka &
F. Lysák (Lysák 2001); 2 rostliny, 23. 8. 2002 not. F. Lysák.

Floristicky nezvykle bohatá, k severovýchodu orientovaná mez se spoleèenstvem sv. Vio-
lion caninae, ji� asi 6 let nekosená. Výskyt G. praecox subsp. bohemica je vázán na zøídka
u�ívanou cestu vedoucí šikmo napøíè mezí. V posledních letech byla celá lokalita zalesnì-
na smrkem a její další osud je nejistý. Nejbli�ší historicky známou lokalitou je Holý vrch
u Cyrilova vzdálený odtud ca 1,5 km jihovýchodnì (Šabacký 1960), kde byl druh ještì
v polovinì 70. let kladnì ovìøen J. Skryjou (in verb.).

Mez sousedí s odvodnìnou, v dobách socialismu pøeoranou loukou, odkud její majitel
z døívìjška uvádí „jinde vzácnou rosièku“ a „hoøkej jetel“ (p. Hladík, in verb.).

F. Lysák

Lysák F. (2001): Bory (J0045), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura 2000
a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ÈR, Praha]

Šabacký J. (1960): Hoøeèek a koniklec na Velkomeziøíèsku. – Vlastiv. Sborn. Vysoèiny, sect. natur., 4: 159.

Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. & Körnicke C3
56b. Jilemnické Podkrkonoší, 5359c, Mrklov (distr. Semily): údolí potoka Sovinka JV od obce, malá pod-

máèená louèka na bøezích potoka, asi 200 m od jeho pramene, pøímo pod soutokem s prvním pra-
vostranným pøítokem, asi 550 m V od samoty Konèiny, 690 m n. m., leg. D. Abazid 27. 7. 1995 (PRC),
rev. J. Holub 1996, P. Špryòar 2002, B. Trávníèek 2003.

56b. Jilemnické Podkrkonoší, 5459b, Vrchlabí-Podhùøí (distr. Trutnov): Wiesengraben im Hutgarten bei
Harta, 430 m n. m., leg. V. v. Cypers 25. 6. 1910 (ut G. fluitans) (PRC), rev. B. Trávníèek 2003.

58c. Broumovská kotlina, 5363c, Jetøichov (distr. Náchod): odvodòovací pøíkop na okraji rašeliništì JZ od
obce, asi 200 m od �eleznièní trati, ca 460 m n. m., leg. A. Hájek 5. 7. 2002 (PRC), det. B. Trávníèek 2003.

58b. Polická kotlina, 5463a, Metujka (distr. Náchod): pravý bøeh Metuje pod lesnatým svahem asi 450 m JZ
od �eleznièní zastávky Dìdov, ca 440 m n. m., leg. A. Hájek 26. 6. 2001 (PRC), det. B. Trávníèek 2003.
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Všechny zde uvedené lokality doplòují ji� známý roztroušený výskyt v území severový-
chodních Èech (cf. Hendrych 1987: 145). Nález u Mrklova je podle fytogeografického èle-
nìní Šourka publikovaného v Kvìtenì Krkonoš (Šourek 1970) prvním spolehlivì
dolo�eným nálezem z Krkonoš, Šourek (1970: 393) cituje toti� jen velice starý a neurèitý
údaj Winklerùv. Literární údaje, nalézané u tohoto druhu tu a tam v regionálních kvìtenách,
lze pøebírat jen s nejvyšší opatrností. Tento pøedpoklad velmi dobøe potvrzují výsledky revi-
ze herbáøového materiálu rodu Glyceria v herbáøích UK, kterou provedl B. Trávníèek. Za-
mìòovány jsou zcela bì�nì a ve velké míøe všechny druhy rodu (snad jen s výjimkou G.
maxima) a kupodivu se ukázalo, �e se nelze spolehnout ani na urèení uznávaných botanikù.
Kritickou revizí herbáøového materiálu tak nebyl napø. potvrzen ani mnohokrát v literatuøe
tradovaný údaj o nálezu G. nemoralis v údolí Litavky u Jincù (leg. Rohlena 1927 PRC), do-
tyèný Rohlenùv bohatý herbáøový sbìr pøedstavuje ve skuteènosti pouze smìs druhù Glyce-
ria notata, G. fluitans a G. declinata. Tak se velmi snadno dá vysvìtlit i udávaná „velká
odlehlost tohoto výskytu na èeském území“ (cf. Hendrych 1986: 52, Hendrych 1987: 145).
Podobnì je nutné zapomenout rovnì� na Rohlenùv údaj z údolí Pšovky (cf. Hendrych 1986:
52, Hadinec in Hadinec et al. 2002: 83), sebraná rostlina je G. notata. Neplatí ani údaj o vý-
skytu v Podkrkonoší u Starých Bukù (leg. Sterneck 1903 PRC – cf. Hendrych 1986: 52), jed-
ná se rovnì� o G. notata. Lze shrnout – v Èechách velice vzácný druh Glyceria nemoralis
èeští botanici v minulosti nedostateènì znali a dosud nedostateènì znají, v pøípadì podezøení
jeho nálezu je proto nezbytné jej v�dy herbáøovì dolo�it. Herbáøové polo�ky jsou u tohoto
druhu jediným spolehlivým informaèním pramenem.

J. Hadinec

Hendrych R. (1986): Polozapomenuté a nové nálezy z kvìteny ÈSR. – Zpr. Ès. Bot. Spoleè. 21: 45–55.

Glyceria striata (Lamarck) A. S. Hitchcock
80a. Vsetínská kotlina, 6673a, Ratiboø (distr. Vsetín): bøeh rybníka v údolí Èervené S od obce, 365 m n. m.,

leg. M. Danèák 28. 7. 1996 (OL) (Danèák 2002).
80a. Vsetínská kotlina, 6673b, Ratiboø (distr. Vsetín): okraj pøíkopu lesní cesty ca 1 km VSV od obce, nad

silnicí k Jablùnce, 335 m n. m., 1996 not. M. Danèák; leg. M. Danèák 21. 6. 1997 (OL, PRC, BRNU)
(Danèák 2002).

80a. Vsetínská kotlina / 81. Hostýnské vrchy, 6673a, Kateøinice (distr. Vsetín): údolí Bøeziny, olšina podél
potoka v závìru údolí, 1,2 km SV od obce, ca 400–420 m n. m., leg. M. Danèák 13. 10. 1995 & 3. 7.
1996 (OL) (Danèák 2002).

80a. Vsetínská kotlina, 6673d, Ústí u Vsetína (distr. Vsetín): mokrá lesní cesta v údolí Rublov ca 2 km
JZ od støedu obce, 425 m n. m., bohatá populace zasahující a� do 6773b, leg. M. Danèák 13. 8.
2002 (OL).

81. Hostýnské vrchy, 6673a, Kateøinice (distr. Vsetín): JV úboèí vrchu Chladná (608 m), narušovaná
místa pøi okraji vlhké louky a vlhký (kulturní) les se smrkem a olší nad údolím Bøeziny (a zde na-
vazující na pùvodní lokalitu z 13. 10. 1995), 400–550 m n. m., èervenec 1996 not. M. Danèák
(Danèák 2002).

81. Hostýnské vrchy, 6573c, Mikulùvka (distr. Vsetín): vlhká olšina a pøíkopy kolem cesty k obci Lázy na
J úpatí vrchu Stanišová pøi Z okraji obce, ca 400 m n. m., 1997 not. M. Danèák; leg. M. Danèák 2. 7.
1998 (OL) (Danèák 2002).
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81. Hostýnské vrchy, 6673c, Hoš�álková (distr. Vsetín): stará (nepou�ívaná a zarùstající) mokrá lesní
cesta na severních svazích vrchu Tisový (652 m), JZ od obce, 500 m n. m., èervenec 1997 not. M. Dan-
èák (Danèák 2002).

Nový zavleèený (pùvodnì severoamerický) druh pro kvìtenu Èeské republiky, jeho� po-
pis, ekologické nároky, celkové rozšíøení, taxonomie a nomenklatura jsou podrobnìji ko-
mentovány v pùvodní práci o výskytu v ÈR (Danèák 2002).

M. Danèák

Danèák M. (2002): Glyceria striata – a new alien grass species in the flora of the Czech Republic. – Preslia
74: 281–289.

Goodyera repens (L.) R. Br. C1
37f. Strakonické vápence, 6749a, Drou�etice (distr. Strakonice): les Ryšovy, ve vzrostlém borovém lese

v porostech Brachypodium pinnatum na 6 místech, celkem okolo 100 kvetoucích rostlin, 3. 7. 2002
not. R. Pauliè; blí�e k vrcholu kopce na dvou místech pøi okraji vykáceného lesa, a to nejen v porostu
B. pinnatum, ale také v porostu Calamagrostis arundinacea asi 25 kvetoucích rostlin, 20. 7. 2002 not.
R. Pauliè.

37f. Strakonické vápence, 6749b, Domanice (distr. Strakonice): v suchém boru pod vrcholem kopce V od
obce, ca 495 m n. m., 20 ramet, z toho 1 kvetoucí, 10. 7. 2002 not. R. Pauliè. Další porosty se nacházejí
na SZ svahu kopce pod vrcholem (5 kvetoucích rostlin a desítky listových rù�ic), 31. 8. 2002 not. R.
Pauliè & P. Leischner a na ZSZ svahu (60 kvetoucích exempláøù a stovky sterilních ramet), 8. 9. 2002
not. R. Pauliè.

První z uvedených lokalit byla krátce po objevení navštívena spoleènì s V. Chánem. S vy-
sokou pravdìpodobností nejde o lokalitu novou, nýbr� o ovìøení výskytu na nalezišti, kde
druh nezávisle na sobì objevili J. Holub a J. Moravec na konci druhé svìtové války, napo-
sledy ovìøenou J. Moravcem ještì v roce 1970 (Moravec 1958, 1972). Od té doby nebyl
zdejší výskyt ovìøen a byl pova�ován za zaniklý (Mandák & Procházka 2000: 512). Zdá
se, �e by tato lokalita, na ní� se vyskytuje nìkolik set listových rù�ic, mohla být zdrojnicí
teprve nedávno zjištìných tøí lokalit na nepøíliš vzdálených Sušicko-hora�ïovických vá-
pencích (cf. Procházka in Hadinec et al. 2002: 83, Pauliè & Procházka 2003). V ka�dém
pøípadì jde o nejrozsáhlejší populaci tohoto kriticky ohro�eného druhu v celé Èeské re-
publice (cf. Mandák & Procházka 2000). Podobnì i druhá uvedená lokalita není zøejmì
nová, nýbr� toto�ná s Moravcovou lokalitou „Slídová“, na ní� byl výskyt sledován od roku
1945 do konce 60. let 20. století (Moravec 1972), pova�ovanou ji� také za zaniklou (cf.
Mandák & Procházka 2000: 512, Pauliè & Procházka 2003). Na zbývajících nìkdejších
nalezištích smrkovníku na Strakonicku (Hradec, Tisovník, Kuøidlo, Šibenièní vrch), uvá-
dìných Moravcem (Moravec 1958, 1972, cf. Mandák & Procházka 2000), nezdaøilo se ani
pøi opakovaném intenzivním pátrání výskyt druhu ovìøit (pøíèinou zániku jsou zøejmì vý-
razné sukcesní zmìny).

F. Procházka & R. Pauliè

Mandák B. & Procházka F. (2000): Historické a souèasné rozšíøení Goodyera repens v Èeské republice. –
Preslia 72: 507–518.
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Moravec J. (1958): Poznámky k regionálnì fytogeografickému hodnocení území vápencù u Strakonic. –
Preslia 30: 1–18.

Moravec J. (1972): Poznámky k výskytu smrkovníku plazivého – Goodyera repens (L.) R. Br. – na
Strakonicku. – Sborn. Jihoèes. Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy 12: 18–24.

Pauliè R. & Procházka F. (2003): Souèasný výskyt smrkovníku plazivého – Goodyera repens (L.) Br. – na
Strakonicku. – Roezliana 32: 22–23.

Hieracium haematopodum Zahn
88b. Šumavské plánì, 6946d, Modrava (distr. Klatovy): J od obce pøi silnici smìr Bøezník, ca 1010 m n. m.,

leg. F. Schuhwerk et al. 28. 6. 2002 M, det. G. Gottschlich (Tübingen).

Nový druh kvìteny Èeské republiky, pøedstavující mezityp H. umbrosum – H. lachenalii, zná-
mý dosud jen z Alp a Krkonoš (Zahn in Hegi 1929: 1327). Šourek (1970: 256) uvádí podle Za-
hna z Krkonoš jen jedinou lokalitu, a to nikoliv z èeské strany pohoøí, nýbr� z Polska.

Nejen z polských, ale i z èeských Krkonoš je však znám podobný typ – H. erythropo-
dum Uechtr., který Zahn (cf. Zahn in Hegi 1929: 1282) pøiøadil jen jako subspecii k H. la-
chenalii [H. lachenalii subsp. erythropodum (Uechtr.) Zahn]. Vztah mezi obìma taxony
a jejich rozšíøení na našem území musí být podrobeny dalšímu podrobnìjšímu studiu.
Druh H. haematopodum byl ji� døíve sbírán i na rakouské Šumavì (leg. G. Brandstätter,
1996, det. G. Gottschlich sec. F. Schuhwerk in litt. 31. 7. 2002), z bavorské èásti pohoøí za-
tím jakékoliv údaje chybìjí, výskyt však lze pøedpokládat i tam.

F. Procházka

Hegi G. (1929): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Vol. 6/2, p. 549–1386. – München.
Šourek J. (1970): Kvìtena Krkonoš. – Academia, Praha, 451 pp.

Hieracium iseranum (Uechtr.) Uechtr. C3
85. Krušné hory, 5543c, Ry�ovna (distr. Karlovy Vary): okraj silnice Bo�í Dar – Ry�ovna v osadì Mys-

livny, leg. F. Procházka 21. 6. 2001 (CHOM, PRC), det. S. Bräutigam, F. Krahulec & F. Schuhwerk
29. 6. 2002.

Hieracium macranthum (Ten.) Ten. C2
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6963b, Biskoupky (distr. Brno): hadcová step v PR Biskoupská

hadcová step J od obce, ca 240 m n. m., leg. M. Danèák & B. Trávníèek 17. 6. 2002 (OL).

Hieracium piloselliflorum N. & P. C3
85. Krušné hory, 5544c, Kováøská (distr. Chomutov): travnatá cesta ze silnice Mìdìnec – Bo�í Dar do

údolí k PR Horská louka u Háje JZ od obce, leg. F. Procházka 21. 6. 2002 (CHOM, PRC), det. S. Bräu-
tigam, F. Krahulec & F. Schuhwerk 29. 6. 2002.

Hieracium schmidtii Tausch C4a
37a. Horní Pootaví, 6847c, Kašperské Hory (distr. Klatovy): skály v reliktním boru nad pravým bøehem

Losenice asi 2 km J od mìsta, spolu s Festuca pallens, leg. I. Bufková 30. 5. 2002 (PRC), rev. S. Bräu-
tigam, F. Schuhwerk & J. Chrtek jun.
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Mimoøádnì významný nález druhu, který spolehlivì indikuje primární bezlesí. Dosud byl
z údolí horního toku Otavy znám jen jediný reliktní výskyt z tzv. Draèích skal (Moravec
1960), jediný na celé èeské Šumavì (cf. Procházka & Štech 2002: 52). Na rakouské Šuma-
vì nebyl jestøábník Schmidtùv nikdy nalezen (cf. Kraml & Lindbichler 1997) a na bavor-
ské stranì pohoøí je známa jen jediná lokalita na skalách v karu Velkého Javorského jezera
(Gaggermeier et al. 1992).

F. Procházka

Gaggermeier H., Mosandl J. & Schmidt A. (1992): Botanische Neufunde an wasserüberrieselten
Felswänden der Arbergebietes. – Bayer. Wald, Grafenau, 1992/2: 8–10.

Kraml P. A. & Lindbichler N. (1997): Kartierungsergebnisse der 7. südböhmisch-oberösterreichischen
Botaniktreffens im Böhmerwald, 8.–14. Juni 1996. – Beitr. Naturk. Oberöster. 5: 235–304.

Moravec J. (1960): Alyssum saxatile na Šumavì. – Preslia 32: 360–365.

Hieracium stoloniflorum Waldst. & Kit. C1 (cf. Procházka 2001: 17)
88a. Královský hvozd, 6846a, zaniklá obec Zhùøí – �eleznorudské (distr. Klatovy): pastviny na JZ svahu

Hadího vrchu, èerven 2002 not. F. Krahulec, A. Krahulcová, S. Bräutigam, F. Schuhwerk, J. Chrtek
jun. & F. Procházka.

88b. Šumavské plánì, 6947a, zaniklá obec Zhùøí – kašperskohorské (distr. Klatovy): pastviny J od silnice
Svojše – Horská Kvilda, leg. F. Krahulec & F. Procházka èerven 2001 (PRA).

S nadšením jsme uvítali bìhem vegetaèní sezony roku 2001 nález tohoto hybridogenního
taxonu na èeské Šumavì u kašperskohorského Zhùøí (F. Krahulec èerven 2001 PRA).
Zdánlivì nový taxon naší šumavské flóry byl na svìtì. Bìhem exkurzí zamìøených speci-
álnì na jestøábníky byl za úèasti F. Krahulce, A. Krahulcové, S. Bräutigama, F. Schuhwer-
ka, J. Chrtka jun. a F. Procházky nalezen o rok pozdìji ještì i na další šumavské lokalitì na
Hadím vrchu nad zaniklou vesnicí Zhùøí (�eleznorudském). Avšak studujte herbáøe!
V „Botanische Staatssamlung München“, jak sdìlil F. Schuhwerk (in litt.), existuje sbìr
F. Vollmanna, autora jedné z nejlepších lokálních støedoevropských flór, „Flora von
Bayern“ (Vollmann 1914), z èeské strany Šumavy, a sice od Kní�ecích Plání ji� z poèátku
20. století! (leg. F. Vollmann 4. 8. 1909 M).

V bavorské èásti Šumavy bylo H. stoloniflorum nalezeno zatím jen na tzv. Scheiben-
wiese nad obcí Ober-Haiderberg [leg. H. Gaggermeier 1. 7. 1996 herb. Gaggermeier (2n =
54, count. B. Lippert 1996)] a tého� roku i na rakouské Šumavì (Sternstein – cf. Kraml &
Lindbichler 1997: 271).

F. Procházka

Kraml P. A. & Lindbichler N. (1997): Kartierungsergebnisse der 7. südböhmisch-oberösterreichischen
Botaniktreffens im Böhmerwald, 8.–14. Juni 1996. – Beitr. Naturk. Oberöster. 5: 235–304.

Vollmann F. (1914): Flora von Bayern. – Eugen Ulmer, Stuttgart, 840 p.

Inula oculus-christi L. C3

Pouhým nedopatøením byl ve Zprávách ÈBS (Èáp & Šída 2002: 230) publikován údaj
o výskytu Inula oculus-christi ve fyt. podokrese Pardubické Polabí (15c) u obce Opoèno
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nad Louènou. Tento údaj je nutné pova�ovat za chybný! Oman oko Kristovo se v Èechách
nikde nevyskytuje, není znám ani jediný pøípad zavleèení, okrajem svého areálu zasahuje
z jihovýchodní Evropy pouze na ji�ní Moravu (cf. Hrouda 1974: 181).

J. Hadinec

Èáp J. & Šída O. (2002): Krátká floristická sdìlení – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 37: 229–230.
Hrouda L. (1974): Inula oculus-christi L. in der Tschechoslowakei. – Preslia 46: 172–185.

Isolepis setacea (L.) R. Br. C3
59. Orlické podhùøí, 5763b, Dobré (distr. Rychnov nad Knì�nou): pìkný porost u cesty nad vodojemem

v údolí potoka nad koupalištìm, ca 480 m n. m., leg. E. Hadaè 1. 9. 1997 (herb. J. Kuèera).

Pravdìpodobnì jediná známá lokalita bezosetky štìtinovité na Rychnovsku. V posledních
dvou letech ji� nebyla na lokalitì nalezena.

J. Kuèera

Juncus gerardii Loisel. C1
2a. �atecké Poohøí, 5547c, Škrle (distr. Chomutov): fragment halofytní pastviny 0,25 km ZSZ od západ-

ního okraje obce, 265 m n. m., leg. È. Ondráèek 1998 (CHOM), rev. R. Øepka.
3. Podkrušnohorská pánev, 5546a, Chomutov: mokøad na pravém bøehu Podkrušnohorského pøivadìèe

0,75 km J od Èerného vrchu (kóta 407), 390 m n. m., leg. È. Ondráèek 1997 (CHOM), det. R. Øepka.
7a. Libochovická tabule, 5550c, Slatina (distr. Litomìøice): Slatinský rybník, bøeh, ústí pøítoku a pod hrá-

zí, leg. J. Novák 1997 (herb. Novák); 1998 not. J. Novák (Novák 2002).

Novák J. (2002): Rozšíøení halofytù v dolním Poohøí. – Severoèes. Pøír. 33–34: 111–124.

Juncus subnodulosus Schrank C1
12. Dolní Pojizeøí, 5653c, Vavøineè (distr. Mìlník): v kanálu 0,5 km SSV od obce (Kùrková 2002).

Kùrková I. (2002): Nìkteré botanické nálezy východnì od Mìlníka. – Muz. Souèasn., ser. natur., 16: 27.

Laserpitium archangelica Wulfen C1
63e. Polièsko / 63d. Kozlovská vrchovina, 6264c, Vendolí (distr. Svitavy): údolí Z od Svitav smìrem k obci Ostrý

Kámen, okraj smrkového lesa 0,9 km S a� 1,2 km SSZ od �eleznièní zast. Vendolí, vysokobylinný lem, stov-
ky exempláøù, 480–490 m n. m., leg. P. Lustyk, J. Hadinec & P. Kováø 23. 6. 2002 (BRNM, PRC).

V rámci floristického kurzu ÈSBS ve Svitavách v roce 1965 byl druh nalezen F. Procház-
kou (cf. Procházka & Holub in Kováø et al. 1996: 57). Tento pozoruhodný výskyt byl však
lokalizován pouze pøibli�nì (severozápadní okolí Svitav) a vzhledem k tomu, �e nebyla
známa herbáøová polo�ka, byl pova�ován dlouhou dobu za nejasný èi dokonce sporný (cf.
V. Grulich in Slavík 1997: 381). V roce 2001 se však podaøilo objevit v pardubickém a svi-
tavském muzeu dva herbáøové doklady, pocházející s velkou pravdìpodobností z terénní
exkurze vedené tehdy F. Procházkou (cf. Procházka in Hadinec et al. 2002: 86). Nadìje na
ovìøení lokality po tak dlouhé dobì se však zdála být velmi nepatrná, a tak je nález velmi
poèetné a vitální populace hladýše po 37 letech znaènì pøekvapivý.
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Paradoxnì pak vyznívá snaha majitele pozemku o zalesnìní velké èásti lokality na jaøe
roku 2003, tedy necelý rok po znovuobjevení. Pøi urèitém prodlení tak mohl být „sporný
výskyt hladýše andìlikového na Svitavsku“ nav�dy pohlcen smrkovou výsadbou. Zales-
nìní se podaøilo naštìstí vèas zabránit.

P. Lustyk

Kováø P., Jirásek J. & Grundová H. [eds] (1996): Floristické kursy ÈSBS ve Svitavách (11.–17. 7. 1965)
a v Lanškrounì (2.–10. 7. 1970). – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 31, Pøíl. 1996/2: 1–74.

Lathyrus hirsutus L. C1
1. Doupovská pahorkatina, 5645a, Brodce (distr. Chomutov): samostatné návrší (kóta 444) na J úpa-

tí vrchu Úhoš� (kóta 593,3), ca 1,3 km VSV od obce, roztroušenì, 430 m n. m., leg. È. Ondráèek
2002 (CHOM).

2a. �atecké Poohøí, 5646b, Stranná (distr. Chomutov): 250 m n. m., leg. E. Dörr 1944 (CHOM).
2a. �atecké Poohøí, 5647d, Selibice (distr. Louny): 0,75 km J–JJZ od støedu obce, ji�ní okraj VJV svahu

pod zalesnìním, severnì nad východním koncem záøezu �eleznièní trati, 210 m n. m., leg. J. Sládek
1994 (CHOM).

29. Doupovské vrchy, 5643d, Vojkovice (distr. Karlovy Vary): úhorové pole v údolí S od obce Moøièov,
sva�ující se k øece Bystøici, 395 m n. m., leg. F. Èervený 1956 (CHOM).

V Kvìtenì ÈR (Chrtková & Bìlohlávková in Slavík 1995: 432) není hrachor chlupatý
z uvedených fytochorionù uvádìn. Jeho výskyt v Doupovské pahorkatinì je však znám ji�
z minulosti (napø. Kubát 1978: 51) a v souèasné dobì je zde registrován na dvou lokali-
tách. I ze sousedního �ateckého Poohøí existují v herbáøi Oblastního muzea v Chomutovì
doklady jak historické, tak i souèasné. Zajímavou lokalitu z Doupovských vrchù objeve-
nou F. Èerveným se v posledních letech nepodaøilo ovìøit.

È. Ondráèek

18a. Dyjsko-svratecký úval, 7166a, Šakvice (distr. Bøeclav): levý bøeh Štinkavky u èerpací stanicí pod hrá-
zí dolní zdr�e vodního díla Nové Mlýny, 1,65 km JV od kostela ve vsi, 170 m n. m., leg. J. Danihelka
1. 7. 2002 (MMI).

V posledních letech byl tento nenápadný druh na Bøeclavsku zaznamenán nìkolikrát v okolí Mi-
kulova a Lednice (cf. Danihelka et al. 1995, Danihelka & Grulich 1996, Danihelka in prep.).

Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Øepka R., Husák Š. & Èáp J. (1995): O rozšíøení nìkterých
cévnatých rostlin na nejji�nìjší Moravì. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 30, Suppl. 1995/1: 29–102.

Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): Výsledky floristického kursu v Bøeclavi (1995). – Zpr. Èes. Bot.
Spoleè. 31, Suppl. 1996/1: 1–86.

Kubát K. [ed.] (1978): Floristické materiály ke kvìtenì Kadaòska. – Severoèes. Pøír. 8–9/1: 1–78, 8–9/2:
79–177.

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler C3
91. �ïárské vrchy, 6362b, Milovy (distr. �ïár nad Sázavou): louka mezi lesy, 0,4 km JJV od výpustì Mi-

lovského rybníka, 600 m n. m., nekosená louka sv. Violion caninae, asi 200 lodyh, leg. F. Lysák 20. 5.
2002 herb. Lysák (Lysák 2002).
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91. �ïárské vrchy, 6263b, Odranec (distr. �ïár nad Sázavou): lokalita „Tatíèkovy louky“, ca 600 m SZ
od støedu obce, stráò pøecházející v nekosenou louku sv. Violion caninae, ca 705 m n. m., nìkolik sto-
vek lodyh, 27. 5. 1986 not. V. Zabloudil.

91. �ïárské vrchy, 6363c, Vìcov (distr. �ïár nad Sázavou): lokalita „V cípu“, ca 1 km SV od støedu
obce, pøechod meze v nekosenou louku sv. Violion caninae, ca 670 m n. m., asi 50 lodyh, 18. 6. 1993
not. V. Zabloudil.

V Kvìtenì ÈR je z fytochorionu �ïárské vrchy (91) druh uvádìn z jediné lokality (rybník
Medlov u Tøí Studní) jako vyhynulý (Chrtková & Bìlohlávková in Slavík 1995:
416–437). V roce vydání citovaného ètvrtého svazku tohoto díla byl ovšem publikován
nový nález L. linifolius (Bureš & �eníšková 1995), a to spoleènì s ji� døíve nalezenými lo-
kalitami V. Zabloudila (ty jsou tu znovu uvedeny kvùli ne zcela pøesné pùvodní lokaliza-
ci). Lze tedy uva�ovat ji� nejménì o ètyøech recentních lokalitách v tomto území. Dùkazy
pro pùvodnost výskytu a fytogeografické vazby výsti�nì objasnili Bureš & �eníšková
(l. c.). V�dy se jedná o nekosená spoleèenstva sv. Violion caninae, kde je pozvolná degra-
dace pøíèinou pomalého úbytku druhu.

F. Lysák & V. Zabloudil

Bureš P. & �eníšková H. (1995): Mezní recentní výskyty Chrysosplenium oppositifolium L. a Lathyrus
linifolius (Reichard) Bässler na Èeskomoravské vysoèinì. – Pøírodovìd. Sborn. Západomor. Muz.
v Tøebíèi 20: 11–15.

Lysák F. (2002): Dráteníèky (J0061�V), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura
2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ÈR, Praha]

Lathyrus pannonicus subsp. collinus (Ortmann) Soó C2
1. Doupovská pahorkatina, 5646a, Tušimice (distr. Chomutov): køovinatý lem xerotermní doubravy 0,5

km SV od Bìšického chocholu (kóta 350,3), 325 m n. m., leg. È. Ondráèek 1998 (CHOM).

Výskyt hrachoru panonského chlumního je v Doupovské pahorkatinì omezen pouze na
nejbli�ší okolí Bìšického chocholu (zaznamenán zde byl v posledních 10 letech na 4 mi-
krolokalitách). V Kvìtenì ÈR (Chrtková & Bìlohlávková in Slavík 1995: 425) není tento
hrachor z Doupovské pahorkatiny uvádìn.

È. Ondráèek

Lycopodiella inundata (L.) Holub C2
85. Krušné hory, 5541d, Jelení (distr. Karlovy Vary): asi 100 m S od bývalého cínového dolu, 50° 24' 01,7''

N, 12° 37' 54,3'' E, jen 3 exempláøe, leg. V. Melichar øíjen 2001 (SOKO).
88d. Boubínsko-sto�ecká hornatina, 6948c, Klášterec (distr. Prachatice): bývalá vojenská støelnice, souvis-

lý porost spoleènì s Drosera rotundifolia a Lycopodium clavatum na ploše vìtší ne� 100 m2, ca. 840
m n. m., èerven 2002 not. Z. Mašková & D. Šraitová; leg. F. Procházka, Z. Mašková & D. Šraitová 17.
7. 2002 (PRC, PL).

V Krušných horách byl druh témìø 100 let nezvìstný. Jediné historické údaje o tam-
ním výskytu uvádí Kubát (1982), a sice „Ry�ovna (Weicker 1854: 131) a Bo�í Dar –
Špièák (K. Domin 1904 PRC)“ (dávno zaniklé lokality). Potvrzení aktuálního výsky-
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tu v Krušných horách patøí tedy k velmi významným floristickým objevùm souèasné
doby. Shora uvedená šumavská lokalita je jedinou, která kdy byla zjištìna ve fyt. po-
dokrese Boubínsko-sto�ecká hornatina (cf. Pavlíèko & Procházka 1998, Procházka &
Štech 2002).

F. Procházka

Kubát K. (1982): Rozšíøení Lycopodiella inundata, Diphasiastrum complanatum a D. zeilleri v Èechách a
na Moravì. – Severoèes. Pøír. 13: 13–30.

Pavlíèko A. & Procházka F. (1998): Aktuální rozšíøení nìkterých druhù èeledi plavuòovité
(Lycopodiaceae) na èeské Šumavì. – Silva Gabreta 2: 85–91.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. C1
88g. Hornovltavská kotlina, 7249d, Hu�ský Dvùr (distr. Èeský Krumlov): po levé stranì modøe znaèené

cesty smìrem k Josefovu Dolu v podmáèené olšinì se smrkem, asi 2 m od krajnice, ca 820 m n. m.,
1 plodný 35 cm vysoký exempláø, 24. 8. 2002 not. V. Šuk.

93a. Krkonoše lesní, 5360d, Janské Láznì (distr. Trutnov): v okraji lesní asfaltové cesty na jihovýchodním
svahu Svìtlé hory, asi 1,8 km S od obce, ca 860 m n. m., 50° 38’57" N, 15° 47’11" E, 20 kvetoucích
exempláøù, èervenec 2002 not. G. Jákab, foto J. Harèarik (Harèarik 2002).

Nová lokalita druhu na Šumavì jen rozhojòuje zdejší známý výskyt (cf. Procházka & Štech
2002: 55–56). V pøípadì Krkonoš jde ji� o druhý nález v pomìrnì krátké dobì (1998, 2002),
pøesto�e v minulosti zde nebyl druh nikdy zaznamenán. Oba krkonošské výskyty vykazují
jednoznaènou návaznost na sekundární stanovištì obohacená vápníkem z importovaného
vápencového štìrku na zpevòování komunikací, pøièem� obì lokality se nacházejí ve fyto-
chorionu Krkonoše lesní (93a.), proto�e lokalita pod Špindlerovkou (cf. Hadinec in Hadinec
et al. 2002: 87) byla do fytochorionu Krkonoše subalpínské (93b.) zaøazena chybnì; le�í sice
tìsnì pøi hranici obou fytochorionù, avšak pøece jen ji� v Krkonoších lesních.

F. Procházka & J. Harèarik

Harèarik J. (2002): Nová orchidej v Krkonoších – mìkèilka jednolistá. – Krkonoše 35/10: 21.

Marrubium peregrinum L. C1
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6964a, Budkovice (distr. Brno-venkov): slepencové skály ji�ní ex-

pozice, spadající do údolí øeky Rokytné na JJZ okraji obce, 0,6 km VJV od kóty Na Babì (328,3), ca
300 m n. m., leg. P. Lustyk 16. 9. 1996 (BRNM); leg. V. Horáková 1. 8. 2001 (BRNU).

16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 7061c, Havraníky (distr. Znojmo): severozápadní okraj vsi, za
domy, 310 m n. m., asi 1999 not. J. Danihelka.

16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 7263b, Dyjákovice (distr. Znojmo): jihovýchodní okraj obce, na
støechách a v okolí nepou�ívaných vinných sklepù, 185 m n. m., leg. V. Horáková 11. 8. 1999 & 23. 8.
2001 (BRNU).

18a. Dyjsko-svratecký úval, 7165a, Brod nad Dyjí (distr. Bøeclav): 100 m J od kóty Kraví hora, 1,5 km
VJV od kostela v obci, malý fragment Festucion valesiacae se Stipa capillata, Rapistrum perenne,
Dorycnium germanicum na skalnatìjším podkladì na okraji polní cesty místním ruderálem, ca 50
exempláøù, 214 m n. m., 48° 52' 23" N, 16° 33' 28" E, leg. P. Šmarda 17. 7. 2002 (BRNU).

18a. Dyjsko-svratecký úval, 7165a, Brod nad Dyjí (distr. Bøeclav): u autobusové zastávky na návsi, 185 m
n. m., leg. J. Danihelka 1. 8. 1996 (MMI).
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18a. Dyjsko-svratecký úval, 7065c, Nová Ves u Pohoøelic (distr. Bøeclav): náves, 50 m S od autobusové
zastávky, 180 m n. m., leg. J. Danihelka 28. 6. 1996 MMI; naposledy 2002 not. J. Danihelka.

Ještì pøed ètvrtstoletím byl druh v jihomoravských vesnicích bì�ný. Napøíklad v èervenci
1977 byl zaznamenán v Brodì nad Dyjí, Pasohlávkách a Strachotínì (E. Bártová,
V. Tlusták; floristické poznámky v archivu Správy CHKO Pálava). Nevelká populace
v Brodì nad Dyjí, která mnì byla známa od poloviny devadesátých let, zanikla koncem de-
setiletí se zavedením pravidelné seèe trávníkù ve vsi. Stejnì tak seèení podstatnì oslabilo po-
pulaci v Nové Vsi, kde však nìkteré rostliny pøe�ívají v úzkém pruhu neseèené trávy podél
drátìného plotu. V souvislosti s pokraèujícím dlá�dìním vesnických ulic a návsí a pravidel-
ným seèením „lebedy“ je postupné vymizení druhu z jihomoravských vsí asi neodvratné.
Jableèník cizí však zatím pøe�ívá také na poloruderálních stanovištích mimo sídla.

J. Danihelka

Marrubium vulgare L. C1
17a. Dunajovické kopce, 7165c, Dobré Pole (distr. Bøeclav): u odboèky cesty z hlavní ulice (návsi) ke høiš-

ti a rybníèku (tj. slanisku), asi 200 m S od �eleznièní zast., ruderální plocha pøed domem, 180 m n. m.,
leg. J. Danihelka 18. 5. 2002 (MMI).

Výskyt na tomto místì byl ovìøen po sedmi letech (cf. Øehoøek in Danihelka & Grulich
1996). Nevelká populace dosud profituje z volného výbìhu slepic.

Danihelka J. & Grulich V. [eds] (1996): Výsledky floristického kursu v Bøeclavi (1995). – Zpr. Èes. Bot.
Spoleè. 31, suppl. 1996/1: 1–86.

Meconopsis cambrica (L.) Vig.
47. Šluknovská pahorkatina, 5052d, Zahrady (distr. Dìèín): spontánnì se šíøí na zpustlé zahradì delší

dobu opuštìného neudr�ovaného stavení v obci, leg. K. Kubát èervenec 2000 (LIT) (Kubát in Härtel
et al. 2002: 92).

Meconopsis cambrica (mákovec velšský) z èel. Papaveraceae nebyl dosud uveden ani
v Kvìtenì ÈR ani v Klíèi ke kvìtenì Èeské republiky (Kubát et al. 2002). Jako jediný ev-
ropský zástupce poèetného rodu Meconopsis se vyskytuje pouze v nejzápadnìjší Evropì
(cf. Kadereit in Tutin et al. 1993: 301). Díky svým velkým �lutým kvìtùm je však jako vel-
mi ozdobný druh èasto pìstován a snadno zplaòuje. Pravdìpodobnì jde o první zjištìní
jeho adventivního výskytu v ÈR.

Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. [eds] (2002): Floristický kurs Severoèeské poboèky Èeské botanické
spoleènosti 2000 v Rumburku. – Severoèes. Pøír. 33–34: 85–94.

Tutin T. G. et al. [eds] (1993): Flora Europaea. Vol. 1., Ed. 2. – Cambridge University Press, Cambridge, 581 p.

Misopates orontium (L.) Rafin. C1
3. Podkrušnohorská pánev, 5349b, Ústí nad Labem-Všeboøice: 3 exempláøe na dvou mikrolokalitách na sklád-

ce stavebního odpadu 0,25 km SV od toèny trolejbusu ve Všeboøicích, 230 m n. m., 7. 7. 2002 & 11. 8. 2002
not. K. Nepraš. Obì místa výskytu byla vzápìtí po nálezu zahrnuta pøi úpravì skládky (Nepraš 2002).
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31a. Plzeòská pahorkatina vlastní, 6445c, Otìšice (distr. Plzeò): stìna lomu se sutí 400 m V od støedu obce,
80 m V od Biøkovského potoka, 405 m n. m., 1996 & 2000 not. L. Pivoòková.

Šklebivec uvádìjí Vacek & Matìjková (1995) také z nìkolika lokalit mezi Pøešticemi
a Švihovem.

L. Pivoòková

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6665a, Újezd u Èerné Hory (distr. Blansko): velmi hojnì (stovky rost-
lin) v kmínovém poli pøi okraji doubravy na táhlém høbítku asi 1 km V od obce, ca 410 m n. m., leg.
J. Hadinec & V. Hadincová 20. 6. 1979 (PRC).

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6663b, Újezd u Tišnova (distr. �ïár nad Sázavou): tìsnì nad kostelem
v extenzivních políèkách (oves, jarní jeèmen), 310 m n. m., snad nìkolik set rostlin, leg. F. Lysák 1. 8.
2002 herb. Lysák (Lysák 2002).

Tato nová, relativnì velmi bohatá lokalita Misopates orontium je zajímavá i z hlediska vý-
skytu dalších vzácných druhù plevelù – v roce 2002 tam rostly ještì Centaurea cyanus,
Galium spurium, Silene noctiflora a Valerianella dentata. Zachovalost spoleèenstva pol-
ních plevelù byla udivující a nesrovnatelná snad s �ádnou jinou známou lokalitou v regio-
nu. Na druhou stranu nelze øíct, �e by políèka byla nìjak výraznì zaplevelená. Prostì šlo
o velevzácný pøípad umnì zvládnuté tradièní agrotechniky.

F. Lysák

84a. Beskydské podhùøí, 6475c, Trojanovice (distr. Nový Jièín): Papratná, úhor na východních svazích
nad levým bøehem Myslíkovského potoka, ca 470 m n. m., leg. M. Sedláèková 14. 9. 1997 (NJM); ca
30 rostlin, leg. M. Sedláèková 21. 9. 2003 (NJM).

Lysák F. (2002): Údolí Louèky (J0082), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura
2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ÈR, Praha]

Nepraš K. (2002): Misopates orontium (L.) Rafin. v Ústí nad Labem. – Severoèes. Pøír. 33–34: 48.
Vacek V. & Matìjková I. (1995): Materiál ke kvìtenì Pøešticka. – Sborn. Západoèes. Muz. Plzeò, Pøír., 91:

5–131.

Moneses uniflora (L.) A. Gray C1
32. Køivoklátsko, 6146d, Èeská Bøíza (distr. Plzeò): hrana levého bøehu levobøe�ního pøítoku Tøemošen-

ského potoka (místní název �elím) S od obce, nìkolik drobných populací (nejvìtší ca 50 rostlin) v za-
pojené kultuøe Picea abies a Pinus sylvestris v inverzní údolní poloze, ca 350 m n. m., èerven 2000
not. T. È. Kuèera (Kuèera 2001).

76a. Moravská brána vlastní, 6374b(d?), Sedlnice (distr. Nový Jièín): køoviny za domem è. p. 178, ca 280
m n. m., leg. R. Leidolf kvìten 1938 (NJM).

85. Krušné hory, 5642a, Nové Hamry (distr. Karlovy Vary): pravý okraj lesní silnièky údolím Rolavy
z Nových Hamrù k bývalé obci Chaloupky, 2,8 km SZ od obce, pod mladými smrèky, 775 m n. m., pìt
kvetoucích a nìkolik sterilních rostlin, 1995 not. J. Michálek. Lokalita byla sledována i v pozdìjších
letech – v r. 1999 nalezeny dvì kvetoucí a vìtší mno�ství (více ne� deset) sterilních rostlin. Jednokví-
tek byl nalezen i dále podél silnièky smìrem k bývalým Chaloupkám v úseku asi 300 m dlouhém,
775–785 m n. m., ca pìt kvetoucích rostlin v øídkém porostu Calamagrostis villosa, leg. J. Michálek
24. 6. 1995 (SOKO).
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85. Krušné hory, 5643b, Jáchymov (distr. Karlovy Vary): cesta podél pravého pøítoku Klínoveckého po-
toka asi 500 m J od Neklidu (1099,4 m), asi 20 exempláøù, 880 m n. m., 7. 8. 1999 not. O. Bušek.

93a. Krkonoše lesní, 5360d, Horní Maršov (distr. Trutnov): lesní prameništì na pravém bøehu Modroka-
menského potoka, na okraji mladší smrkové výsadby, poblí� zdìné vodárnièky v údolí potoka na jiho-
východním svahu Svìtlé hory, ca 660 m n. m., asi 20 rostlin (nìkolik plodných) v porostu Oxalis
acetosella, 1997 not. J. Hadinec (Hadinec 1997). Populace je v silném zástinu a je bezprostøednì
ohro�ena rozrùstající se smrkovou výsadbou.

95a. Èeský høeben, 5765c, Podlesí (distr. Rychnov nad Knì�nou): okraj smrkového porostu u rákosiny za
autobusovou zastávkou, ca 620 m n. m., nìkolik rostlin, leg. J. Kuèera 21. 6. 2001 herb. Kuèera.
V souèasnosti pravdìpodobnì jediná známá lokalita v Orlických horách.

Hadinec J. (1997): Výsledná zpráva botanického inventarizaèního prùzkumu. Mapový ètverec � 5 – 6 D. –
Ms. [Depon. in: Správa KRNAP, Vrchlabí]

Kuèera T. È. (2001): Další lokalita jednokvítku velekvìtého (Moneses uniflora (L.) A. GRAY) na
Plzeòsku. – Calluna 6: 26.

Myosurus minimus L. C3
28a. Kynšperská vrchovina, 5846c, Le�ky (distr. Louny): ve velkém mno�ství v obilném poli na ji�ním

úpatí vrchu Kapucín (487 m), leg. J. Hadinec 10. 5. 1991 (PRC).

Druh dosud nebyl z fyt. podokresu Kynšperská vrchovina uvádìn (cf. Køísa in Hejný &
Slavík 1988: 424).

67. Èeskomoravská vrchovina, 6660d, Chlum (distr. Tøebíè): u zemìdìlského dru�stva na ji�ním okraji
obce, podél ohrad výbìhu kravína, spolu s Poa annua a Plantago major, bohatá kolonie, 530 m n. m.,
leg. P. Šmarda & P. Kment 20. 5. 1997 (ZMT).

Pøesto�e nejvýše polo�ený výskyt myšího ocásku v Èeské republice (560 m n. m.) je uvá-
dìn od Osové Bitýšky na Èeskomoravské vrchovinì (67), není odtud ve výètu fytochorio-
nù zmínìn (cf. Køísa l. c.); tomuto výškovému maximu se blí�í i výše uvedená lokalita.

Myricaria germanica (L.) Desv. C1
76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): Botanická zahrada a arboretum Štram-

berk, zvodnìlé štìrky, 15. 4. 1999 not. P. Pavlík; 21. 10. 1999 not. P. Pavlík & Š. Husák; øíjen 2002
not. P. Pavlík.

83. Ostravská pánev, 6176d, Havíøov (distr. Karviná): Prostøední Suchá, kalištì flotaèní hlušiny u seøaïo-
vacího nádra�í Dolu František, 270 m n. m. (ca. 50 keøù starších dvou let a ka�doroènì mno�ství seme-
náèkù, poèet kusù za poslední ètyøi roky je konstantní) a kalištì uhelných kalù u Dolu František, pod
�eleznièní tratí smìr Doly, 260 m n. m. (deset keøù starších dvou let a semenáèky), leg. P. Pavlík 23. 9.
1999 herb. Pavlík; 21. 10. 1999 not. P. Pavlík & Š. Husák; únor 2000 not. P. Pavlík & K. Švendová; 8.
12. 2002 not. P. Pavlík.

83. Ostravská pánev, 6176d, Karviná-Doly: kalištì uhelných kalù u viaduktu Dolu Barbora, 270 m n. m.,
5 keøù starších dvou let a semenáèky, leg. P. Pavlík 23. 9. 1999 (herb. Pavlík); èerven 2000 not. P. Pav-
lík & K. Švendová; 8. 12. 2002 not. P. Pavlík.

83. Ostravská pánev, 6176d, Karviná-Doly: areál dolu ÈSA, odval na hrázi u silnice na Doubravu, 260 m
n. m., ètyøi keøe starší dvou let a semenáèky, leg. P. Pavlík 24. 9. 1999 (herb. Pavlík); kvìten 2000 &
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9. 12. 2002 not. P. Pavlík; pøíkop mezi rybníkem a cestou na Doubravu pod hrází u propusti, 255 m n.
m., tøicet keøù starších dvou let a semenáèky, leg. P. Pavlík 24. 9. 1999 (herb. Pavlík); kvìten 2000 &
9. 12. 2002 not. P. Pavlík.

83. Ostravská pánev, 6176b, Karviná-Doly: pøíkop mezi rybníky smìr Špluchov, pod teplovodem, 255 m
n. m., ca 70 keøù starších dvou let a semenáèky, leg. P. Pavlík 24. 9. 1999 (herb. Pavlík); kvìten 2000
& 9. 12. 2002 not. P. Pavlík.

83. Ostravská pánev, 6177c, Karviná-Louky: Loucké rybníky, odval u trati poblí� cesty na Karvinou vle-
vo (dvacet keøù a semenáèky) a kalištì pod Dolem ÈSM – sever (deset keøù), 240 m n. m., leg. P. Pav-
lík 25. 9. 1999 (herb. Pavlík); srpen 2001 not. P. Pavlík. Návozem haldoviny v roce 2001 byly obì
lokality znièeny.

83. Ostravská pánev, 6177a, Stonava (distr. Karviná): Køivý dùl, kalištì uhelných kalù pod silnicí na Sto-
navu (pìt keøù) a kalištì nad silnicí na Stonavu (dva keøe), 260 m n. m., leg. P. Pavlík 25. 9. 1999
(herb. Pavlík). Lokality zanikly v roce 2000, kdy byly zrekultivovány na rybníky. Hráze, na které byla
navezena zemina, byly èásteènì zalesnìny.

83. Ostravská pánev, 6176d, Horní Suchá (distr. Karviná): odvaly u Dolu František, 275 m n. m., 8 keøù,
leg. P. Pavlík 26. 9. 1999 (herb. Pavlík). Lokalita zanikla v zimì 1999–2000.

83. Ostravská pánev, 6177c, Karviná-Doly: kalištì uhelných kalù, souèást rybníka Pilòok, 250 m n. m.,
20 keøù, leg. P. Pavlík 26. 9. 1999 (herb. Pavlík); èervenec 2000 not. P. Pavlík. Lokalita zanikla v prù-
bìhu roku 2000 vytì�ením vrstvy uhelných kalù.

83. Ostravská pánev, 6176d, Karviná-Doly: kalištì Dolu Mír u kostela sv. Petra z Alkantary, 268 m n. m.,
10 keøù, leg. P. Pavlík 26. 9. 1999 (herb. Pavlík); èervenec 2000 not. P. Pavlík. Populace byla znièena
pøi terénních úpravách kolem kostela.

83. Ostravská pánev, 6176b, Doubrava (distr. Karviná): hrana bývalého kalištì u Finských domkù, 255 m
n. m., ca 40 keøù, leg. P. Pavlík 26. 9. 1999 (herb. Pavlík); srpen 2000 not. P. Pavlík. Lokalita byla zni-
èena pøi rekultivaèních pracích na hranì bývalého kalištì a plocha byla zalesnìna.

83. Ostravská pánev, 6176d, Orlová (distr. Karviná): Lazy, poklesová kotlina u Dolu Lazy-sever, 250 m
n. m., 7 starších keøù; okraje odvalu Dolu ÈSA – 3, pod nákladním nádra�ím, 255 m n. m., deset keøù;
poklesová kotlina u Dolu Lazy, vedle cesty na Karvinou, 255 m n. m., dva keøe, leg. P. Pavlík 26. 9.
1999 (herb. Pavlík); srpen 2000 not. P. Pavlík. Plochy byly zrekultivovány návozem haldoviny
a všechny tøi populace zanikly.

84a. Beskydské podhùøí, 6275b, Paskov (distr. Frýdek-Místek): výsypka u Dolu Paskov, 250 m n. m., 10
keøù, leg. P. Pavlík 27. 9. 1999 (herb. Pavlík); bøezen 2001 not. P. Pavlík. Na výsypku byla navezena
zemina a plocha byla zalesnìna, populace zanikla.

84a. Beskydské podhùøí, 6275d, Paskov (distr. Frýdek-Místek): hráz bývalého kalištì uhelných kalù, 250
m n. m., leg. P. Pavlík 27. 9. 1999 (herb. Pavlík); bøezen 2001 not. P. Pavlík. Nalezen jediný keø, který
po úpravách terénu uschnul.

Výše uvedené lokality zásadním zpùsobem rozšiøují znalosti o souèasném rozšíøení
�idoviníku nìmeckého na severovýchodní Moravì a ve Slezsku. Impulsem pro zahájení
zkoumání výskytu tohoto druhu byl nález nìkolika jedincù v Botanické zahradì a arbo-
retu Štramberk na jaøe roku 1999. Tato botanická zahrada se nachází v prostoru starého
vápencového lomu, zvaného Dolní Kamenárka (420 m n. m.). Po odstranìní starých eko-
logických zátì�í (v letech 1997–1998) vznikl na skalnatém dnì lomu rozsáhlý mokøad
s jezírky a zvodnìlými štìrky. Jako mo�ný zdroj pùvodu �idoviníku byly nejprve pro-
zkoumány nejbli�ší z minulosti známé lokality na øíèce Lubinì u Pøíbora a u Vlèovic,
avšak s negativním výsledkem. Pak byl druh objeven v lomu Kotouè, poprvé 3. 5. 1999
(P. Pavlík), kdy byly na 6. etá�i zaznamenány tøi polosuché keøe. V podzimních mìsí-
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cích navštívili tuto lokalitu další botanici (18. 8. 1999, P. Pavlík & P. Chytil; 20. 10.
1999, P. Pavlík & Š. Husák) a byly objeveny rozsáhlé porosty na 7. etá�i a jednotlivé
keøe na 6., 5. a 4. etá�i (cf. Hadinec et al. 2002: 89). Tím byl spontánní výskyt �idoviníku
v botanické zahradì na jaøe 1999 vysvìtlen. V souèasné dobì se v zahradì nachází 132
plodících keøù, pùvodní populace èítající 42 exempláøù byla a nadále bude posilována
dalšími transfery z lomu Kotouè.

I pøesto, �e v minulosti byl �idoviník zjištìn podél ètrnácti øek a potokù severovýchod-
ní Moravy a Slezska na 24 lokalitách (Stanìk 1954), byl v roce 1999 znám jediný recentní
výskyt, a to v øeèišti Morávky v Dobré u Frýdku-Místku. Botanickým prùzkumem v obdo-
bí srpen 1999 – záøí 2000 byl zjištìn jeho výskyt na 23 lokalitách v tehdejších okresech
Karviná (17), Frýdek-Místek (4) a Nový Jièín (2). Ve stejném období ze zjištìného poètu
zaniklo pøedevším v dùsledku provádìných rekultivací a úprav terénu 13 lokalit v okre-
sech Karviná (11) a Frýdek-Místek (2). V souèasné dobì (prosinec 2002) je tedy známo
v oblasti severovýchodní Moravy 10 lokalit. K tomu je nutno ještì pøipoèítat dvì lokality
v øeèišti Morávky u obce Dobrá u Frýdku-Místku, jednu v korytì øíèky Kopytná u Bystøice
nad Olší (tyto tøi populace jsou umìle zalo�ené) a u Hustopeèí nad Beèvou (Kleèka 2001).
Výskyty �idoviníku z širšího okolí Ostravy, od Heømanic, Hoš�álkovic a Antošovic
(B. Stalmachová, in verb.) se nepodaøilo v období let 1999–2000 ovìøit.

Proto�e vìtšina zjištìných lokalit se nachází na Karvinsku, je nutné pøipomenout a za-
znamenat, �e pùvodní zdejší ekosystémy jsou na mnoha místech silnì narušeny dùlní èin-
ností. Vznikají tak rozsáhlé poklesy pùvodního terénu, obvykle s následným zaplavením
vodou, a to nìkdy i slanou. Vytì�ené neupravené uhlí se dále tøídí a vybraná hlušina (tzv.
kámen) je ukládána na odvalech rùzných tvarù (povìstné ostravské haldy). Souèasnì jako
vedlejší produkt úpravy uhlí vznikají uhelné kaly a flotaèní hlušiny, které se ukládají
v usazovacích nádr�ích – kalištích. Na všech tìchto terénních novotvarech antropogenní-
ho pùvodu se vytváøejí pøirozenou sukcesí nové ekosystémy. Odvaly jsou pozdìji pøe-
vá�nì lesnicky rekultivovány a odkalištì pøemìnìna na rybníky, biologické èistírny vod,
zemìdìlskou a lesní pùdu. Takto je devastováno a následnì rekultivováno pomìrnì roz-
sáhlé území – tisíce hektarù. Na mnohá území je oficiálnì vstup zakázán (jsou majetkem
OKD a. s.), proto je mo�né soudit, �e se zde nacházejí i další lokality �idoviníku i jiných
zajímavých druhù. Za zaznamenání stojí i osobní zkušenost s pracovníky kališ� – kdy�
byli s hledaným �idoviníkem seznámeni (formou pøímé ukázky keøe), tvrdili, �e se døíve
hojnì vyskytoval na všech kalištích.

P. Pavlík

Kleèka J. (2001): Nález �idoviníku nìmeckého (Myricaria germanica) na øece Beèvì. – Èas. Slez. Muz.
Opava, ser. A, 50: 284.

Stanìk S. (1954): Náèrt kvìteny Gottwaldovského kraje. – Studie Krajského Muz. v Gottwaldovì,
Pøírodovìd. øada 1: 1–46.

Najas marina L. C2
15c. Pardubické Polabí, 5860c, Staré �dánice (distr. Pardubice): severní èást pískovny Oplatil, u bøehu asi

2 km JJZ od kostela ve vsi, 220 m n. m., leg. J. Danihelka 28. 7. 2002 (MMI).
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Uvedený druh na lokalitì pùvodnì objevil ji� v roce 1977 M. Marek. Vlastní lokalita však
nebyla publikována a objevila se jen jako jeden z bodù na mapì šíøení druhu ve vý-
chodních Èechách (cf. Procházka 1980: 16).

Procházka F. (1980): Souèasné zmìny východoèeské flóry a poznámky k rozšíøení chránìných druhù rost-
lin. – Zprav. Kraj. Muz. Vých. Èech Hradec Králové 7, append.: 1–134.

Oenothera fallax Renner
67. Èeskomoravská vrchovina, 6563d, Vì�ná (distr. �ïár nad Sázavou): mez u polní cesty pøi východním

okraji obce nedaleko kravínù zemìdìlského dru�stva, 0,75 km JJV od kostela v obci, 500 m n. m., leg.
J. Èáp 22. 7. 2002 (herb. Muzeum Bystøice nad Pernštejnem).

Pupalka klamná nebyla dosud z Èeskomoravské vrchoviny uvádìna (cf. Jehlík in Slavík
1997: 84–86).

Oenothera glazioviana M. Micheli
67. Èeskomoravská vrchovina, 6462d, Dlouhé (distr. �ïár nad Sázavou): travnatý pøíkop silnice u sever-

ního okraje obce, 568 m n. m., leg. J. Èáp 19. 7. 2002 (herb. Muzeum Bystøice nad Pernštejnem).
67. Èeskomoravská vrchovina, 6563a, Dolní Ro�ínka (distr. �ïár nad Sázavou): na vlhkém trávníku v

listnatém lese S od obce, 500 m n. m., leg. J. Èáp 27. 7. 1986 (herb. Èáp) [sub O. erythrosepala Borb.].

Pupalka rudokališní nebyla dosud z Èeskomoravské vrchoviny uvádìna (cf. Jehlík in Sla-
vík 1997: 82–84).

Ophrys apifera Huds. C1
19. Bílé Karpaty stepní, 7171a, Velká nad Velièkou (distr. Hodonín): NPR Zahrady pod Hájem, xero-

termní louka na svahu západní expozice v centrální èásti NPR, 0,8 km V od kostela, 360 m n. m., jedna
kvetoucí rostlina, 17. 6. 1999 not. J. W. Jongepier.

Dva exempláøe toøièe vèelonosného byly na ji�ním okraji NPR nalezeny ji� I. Glogarem
dne 20. 6. 1998 (Šmiták 1999), v následujících letech bylo na stejné mikrolokalitì zazna-
menáno 23 kvetoucích rostlin.

19. Bílé Karpaty stepní, 7071d, Horní Nìmèí (distr. Uherské Hradištì): koòský výbìh ve svahu severový-
chodní expozice nad levým bøehem údolní vodoteèe (levostranný pøítok potoka Okluky), mezi høbitovem
a okrajem Hornonìmèanského háje, ca 360 m n. m., celkem asi 20 kvetoucích exempláøù, 16. 6. 2002 not.
V. Ondrová (Ondrová 2003); 18. 6. 2002 not. V. Ondrová, M. Jatiová, J. Šmiták & Z. Ke�línek.

Ondrová V. (2003): Nové lokality vzácných druhù z èeledi Orchidaceae ve støední èásti CHKO Bílé
Karpaty: Ophrys apifera, Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica, Dactylorhiza × aschersoniana, aj.
– Roezliana 32: 25–29.

Šmiták J. (1999): Nové nálezy orchidejí na Moravì. – Roezliana 28: 45–47.

Ophrys holosericea subsp. holubyana (Andrasovszky) Dostál C1
78. Bílé Karpaty lesní, 7171a, Javorník (distr. Hodonín): nad pravým bøehem Velièky proti NPR Jazevèí

mezi Podhájeckými a Suchovskými mlýny, 1,75 km JV od kóty Háj (573 m), travnatá stráò, 98 rostlin,
2. 6. 2002 not. Z. Ke�línek & Jiøí Zeman (Ke�línek & Zeman in Šmiták 2003).
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Pedicularis palustris L. C2
41. Støední Povltaví / 35c. Pøíbramské Podbrdsko, 6250b, Rosovice (distr. Pøíbram): úzká louèka v epili-

torálu Sychrovského rybníka pøi hranici s fytochorionem 35c. Pøíbramské Podbrdsko, 1,25 km SSV
od kostela v obci, 419 m n. m., 49° 38' 22" N, 13° 46' 08" E (WGS–84), leg. P. Karlík 16. 6. 1999
(PRC); 15. 5. 2000 not. P. Karlík (foto). Fytocenologický snímek è. 587347 in TURBO(VEG).

Populace èítá desítky a� stovky jedincù. Nejlépe se druhu daøí v místì, kde pravidelnì kosená
louka navazuje na nekosený litorál. Zaznamenán byl také výskyt albinotické formy (foto).
Dalšími druhy na této lokalitì jsou napø. Gentiana pneumonanthe a Dactylorhiza majalis (cf.
Karlík 2001). Druhou známou recentní lokalitou druhu v oblasti Brd a Podbrdska je klasická
lokalita na JV pobøe�í Hoøejšího Padr�ského rybníka (napø. Maloch 1913, Sofron 1993, Karlík
2001, Sofron et al. 2003). Druh se zde vyskytuje v bohaté populaci èítající stovky jedincù (cf.
Karlík l. c.). Z dalších druhù se zde vyskytuje Triglochin palustris (viz bli�ší komentáø).

P. Karlík

Karlík P. (2001): Louky a pøíbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. – Ms., 205 p. [Dipl. pr.; depon. in:
Knih. Kat. Bot. PøF UK, Praha; Okr. Muz. Pøíbram]

Maloch F. (1913): Kvìtena v Plzeòsku. Díl I. Soustavný výèet druhù a jejich naleziš�. – Plzeò, 316 p.
Sofron J. (1993): Poznámky k charakteristice vegetace lesù, rašeliniš�, prameniš� a nìkterých antropogenních

bezlesí Brd. – In: Nìmec J. [ed.], Pøíroda Brd a perspektivy její ochrany, p. 39–44, ed. OkÚ, Pøíbram.
Sofron J., Hlaváèek R., Karlík P. & Nesvadbová J. (2003): Flóra a vegetace. – In: Cílek V. [ed.], Støední

Brdy, Pøíbram.

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman C1
8. Èeský kras, 6050b+d, Srbsko (distr. Beroun): nìkolik menších exempláøù v údolí Bubovického poto-

ka, 1986 not. J. Mrvík; 24. 3. 2001 J. Mrvík jun. (foto) (Mrvík 2002); v nìkolika trsech na balvanech
(Šuk 2002). Pøesnìjší poloha a poèet trsù byl v posledních letech v údolí Bubovického potoka zazna-
menán na dvou mikrolokalitách vzdálených navzájem asi 800 m: 1 trs na dolní skále Bubovických vo-
dopádù na pravém bøehu potoka, ca. 49° 56' 55" N, 14° 09' 11" E, podzim 2001 not. P. Špryòar; 5 trsù
na balvanech v údolí Bubovického potoka u lesní cesty vedoucí mezi Mokrým vrchem a Velkou ho-
rou, ca. 49° 57' 18" N, 14° 09' 26" E, jaro 2001 not. P. Špryòar.

8. Èeský kras, 6050d, Srbsko (distr. Beroun): zcela ojedinìle v Císaøské rokli (Šuk 2002).
24b. Sokolovská pánev, 5841b, Sokolov: ve stìnì studny na vnitøním nádvoøí v areálu bývalého kláštera

kapucínù v JZ okraji mìsta, 400 m n. m., 50° 10' 41" N, 12° 38' 15" E, 1 trs s asi 8 plodnými listy, leg.
P. Krása 21. 3. 2003 (SOKO). Studna je funkèní, má asi 1–1,5 m vody a její celková hloubka je 6–7 m.
Jelení jazyk roste v hloubce 2,5 m spolu s nìkolika dalšími sterilními kapradinami (Dryopteris sp.).

Jelení jazyk je na území Èech, na rozdíl od Moravy, v souèasných základních dílech
(napø. Kubát et al. 2002: 86–87, Tomšovic in Hejný & Slavík 1988: 250) pova�ován za
nepùvodní druh. Uvedené tøi lokality jsou pravdìpodobnì v tuto chvíli jediné, kde se
v Èechách vyskytuje spontánnì bez zøejmého úmyslného pøispìní èlovìka. Vápencová
oblast Èeského krasu, odkud je dolo�en opakovanì i fosilní výskyt v pìnovcovém
lo�isku ve Svatém Janu pod Skalou z období mladšího atlantiku (Kotlaba 1962), je úze-
mím, kde jelení jazyk mù�e pøíle�itostnì a opakovanì nacházet pøíhodné podmínky pro
pøechodný, spíše krátkodobý výskyt ve volné pøírodì. To dokládá ve svém èlánku
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i J. Mrvík (2002: 117) svìdectvím K. Stivína, který jej nalezl fertilní v roce 1934 kdesi u
Karlštejna. Opakovaný pøechodný výskyt jednotlivých rostlin v území Èeského krasu
potvrzuje i V. Lo�ek (in verb.). Nález bohatého trsu v klášterní studni v Sokolovì je po
dlouhé dobì dalším dolo�eným pøípadem sekundárního pøirozeného výskytu tohoto dru-
hu v otevøených studních. Naposledy byl takovýto pøípad zaznamenán v obci Paseèná
v ji�ních Èechách v roce 1954 (cf. Gazda 1958: 211). Mo�nost snadného anemochorního
šíøení výtrusù a jejich uchycení daleko od míst pøirozeného výskytu je u kapraïorostù
všeobecnì známa a mnohokrát byla pøesvìdèivì dokázána.

V literatuøe rovnì� najdeme øadu nálezù z Èech, které byly v minulosti pokládány za pù-
vodní. Kromì nejdiskutovanìjší staré lokality v Hrádeckém údolí u Ústí nad Orlicí byl v no-
vìjší dobì jelení jazyk uveden jako nový autochtonní druh èeské kvìteny také z Krkonoš.
Uvedl jej takto z lokality Støíbrný dùl na úpatí Èerné hory J. Šourek ve své Kvìtenì Krkonoš
(1970: 108), a to na základì herbáøového dokladu A. Souèka ulo�eného v muzejním herbáøi
v Hradci Králové. Na vysokou nepravdìpodobnost tohoto údaje poukázal ji� E. Hadaè
(1970: 190), pøedpokládá toti� zámìnu topického jména Èerná hora s pohoøím Èerná hora
v Zakarpatské Ukrajinì a navrhuje tento druh z krkonošské kvìteny vyškrtnout. �e byl jeho
úsudek naprosto správný dokládá duplicitní Souèkùv sbìr jeleního jazyku, který je ulo�en
v pra�ském universitním herbáøi. Na etiketì u rostliny, kterou psal Souèkùv exkurzní spoleè-
ník M. Pulchart, je uveden text „Vlhké úvaly Èerné hory. Sevluš. VII. 1932, leg. Souèek &
Pulchart“ tedy víceménì zcela shodný s textem na pùvodní Souèkovì etiketì u herbáøového
dokladu v Hradci Králové, pouze s tím rozdílem, �e zde je navíc uvedena obec Sevluš. Las-
kavostí kurátorky hradeckého herbáøe V. Samkové jsem mohl vidìt souèasnou existující eti-
ketu, resp. pøepis té originální, od Souèkova údajného sbìru z Krkonoš, na které stojí:
„Severní Èechy: Krkonoše – vlhký úval Èerné hory. 1932, Souèek“. Pùvodní Souèkova ru-
kopisná etiketa byla pøi pøepisu nesmyslnì znièena. Popsaný pøípad – postupná promìna pù-
vodního nalezištì z východokarpatských vlhkých úvalù (zde je jelení jazyk místy i velice
hojný) a� na soutìsku Støíbrný dùl v Krkonoších – názornì ilustruje, jak snadno mù�e díky
neodborné manipulaci v herbáøích a následné nepozorné interpretaci dojít k obohacení urèi-
tého území druhem z lokality stovky kilometrù vzdálené.

J. Hadinec

Gazda J. (1958): Pøíspìvek ke kvìtenì ji�ních Èech. – Preslia 30: 209–211.
Hadaè E. (1970): Tøi poznámky k Šourkovì Kvìtenì Krkonoš. – Zpr. Ès. Bot. Spoleè. 5: 189–190.
Kotlaba F. (1962): Nálezy fosilního jeleního jazyku – Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. –

v Èeskoslovensku a poznámky k jeho recentnímu rozšíøení. – Preslia 34: 255–267.
Mrvík J. (2002): Jelení jazyk celolistý v Èeském krasu? – �iva 50: 117.
Šuk V. (2002): Zajímavé rostliny cizího pùvodu na Karlštejnsku. – Zpravod. Ochráncù Pøír. okresu

Praha-západ, 22 (2001): 32–34.

Polycnemum arvense L. C1
18b. Dolnomoravský úval, 7069d, Bzenec (distr. Hodonín): NPP Váté písky, písèitá cesta ji�nì podél

�eleznice, ca 1 km JZ od �eleznièní stanice Bzenec-Pøívoz, 190 m n. m., ca 20 rostlin, leg. I. & J. W.
Jongepierovi 22. 8. 2002 (herb. Jongepierovi), rev. F. Krahulec (exkurze v rámci IX. sjezdu ÈBS).
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67. Èeskomoravská vrchovina, 6663b, Víckov (distr. �ïár nad Sázavou): v �itném poli u zøíceniny hradu
Víckov, 0,6 km V od kaple v obci, 450 m n. m., desítky rostlin, leg. F. Lysák èervenec 2001 (MJ); 10.
6. 2002 not. F. Lysák (Lysák 2002a).

Existuje nìkolik historických lokalit chruplavníku rolního (Šmarda 1930) dokládajících
jeho relativnì hojnìjší výskyt v širším okolí. Charakter krajiny dosud naznaèuje, �e obilná
pole nemusela být jediným biotopem tohoto druhu. Døíve mohl být pøítomen i na èetných
suchých pastvinách a v okrajích polních cest.

Ze studovaného území existuje i nìkolik údajù o výskytu P. heuffelii (Tomšovic in
Hejný & Slavík 1990: 218–219). Ten se mi však nepodaøilo ovìøit.

F. Lysák

Lysák F. (2002a): Údolí Louèky (J0082), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura
2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: AOPK ÈR, Praha]

Šmarda J. (1930): Studie o zemìpisném rozšíøení rostlin v úvale tišnovském. – Zpr. Kom. Pøírod. Výzk.
Mor. Slezs. 1930, odd. bot., 8: 1–58.

Polycnemum majus A. Br. C1
4a. Lounské støedohoøí, 5549b, Tøebenice (distr. Litomìøice): Vršetín, èinný èedièový lom 2 km SZZ [sic!] od

obce, velmi silná populace (stovky jedincù), záøí 2000, 2002 not. J. Novák, rev. M. Štech (Novák 2002).

Novák J. (2002): Výskyt nìkterých druhù rostlin v lomech Èeského støedohoøí a dolního Poohøí. –
Severoèes. Pøír. 33–34: 107–110.

Potentilla arenaria Borkh. C4a
19. Bílé Karpaty stepní, 7169b, Sudomìøice (distr. Hodonín): travnatý svah v údolí Sudomìøického po-

toka, 0,8 km JV od kostela, 190 m n. m., leg. J. W. Jongepier 5. 4. 2002 herb. Jongepierovi (rev.
F. Krahulec).

18b. Dolnomoravský úval, 7070c, Veselí nad Moravou (distr. Hodonín): v trávníku u kulturního domu,
180 m n. m., duben 1997 not. J. W. Jongepier (rev. F. Krahulec).

Z Bílých Karpat stepních (19) nebyla mochna píseèná dosud známa a navíc se jedná o prv-
ní dva nálezy na území ÈR východnì od øeky Moravy (cf. Soják in Slavík 1995: 292).

J. W. Jongepier

Potentilla rupestris L. C1
18b. Hornomoravský úval, 7168a, Hodonín: Hodonínská dúbrava, okraj cesty 0,8 km V od hájenky Zbrod,

u vjezdu cesty do lesa S od silnice Hodonín – Mutìnice, 175 m n. m., leg. J. Danihelka 15. 6. 1996 (MMI).

Výskyt v Hodonínské dúbravì (18b) asi dosud unikal pozornosti. Nelze však vylouèit, �e
se údaje „Mutìnice a Dolní Bojanovice u Hodonína“, zaøazené ve zpracování druhu
v Kvìtenì ÈR (Soják in Slavík 1995: 276–278) do Jihomoravské pahorkatiny (20), vzta-
hují právì k tomuto výskytu. Pravdìpodobnì jde o jeden z mála recentních výskytù na Mo-
ravì (cf. Grulich in Hadinec et al. 2002: 95).

J. Danihelka
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Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliardt & Burtt. C1
18a. Dyjsko-svratecký úval, 7266b, Valtice (distr. Bøeclav): Boøí les mezi Lednicí a Valticemi v údolí po-

tùèku Aloch; dno vypuštìného rybníèku Aloch IV ca 3,5 km SV od �eleznièní zast. Valtice-mìsto,
175 m n.m., nìkolik desítek rostlin, 8. 8. 2000 M. Ducháèek; obna�ené dno rybníèku Aloch III, ca 26
rostlin, 2001 not. J. Danihelka (Ducháèek & Danihelka 2002).

Ducháèek M. & Danihelka J. (2002): Protì� �lutobílá v Èeské republice, zatím ještì nikoliv in memoriam.–
Ochr. Pøír. 57: 176–178.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. C1
11b. Podìbradské Polabí, 5856c, Písková Lhota (distr. Nymburk): lem polní cesty ca 0,8 km SSZ od obce,

leg. & det. P. Havlíèek 5. 7. 2002 (PRC).

V poøadí ji� tøetí nález tohoto druhu v Èechách za posledních 20 let uèinìný v rámci flo-
ristického kurzu v Nymburku; údaj bude publikován ve výsledcích uvedeného floristic-
kého kurzu.

20b. Hustopeèská pahorkatina, 7066b, Kurdìjov (distr. Bøeclav): bøeh potoka v obci, ca 400 m S od koste-
la, u hlavní silnice smìrem na Diváky, roztroušenì do 100 exempláøù, 48° 57' 40" N, 16° 45' 43" E,
185 m n. m., leg. P. Šmarda 28. 8. 2002 (BRNU).

26. Èeský les, 6041d, Velká Hleïsebe (distr. Cheb): vlhký pøíkop lesní silnice do Velkého Krásného, ca
1,5 km Z od obce, 590 m n. m., leg. P. Mudra 13. 9. 1994 herb. Okresní muzeum v Tachovì; leg. 10. 7.
1996, 24. 7. 1996 & 12. 9. 1996 J. Michálek (SOKO), rev. L. Hrouda.

V materiálech z floristického kurzu v Chebu (Martínek 1999: 23) je zmiòován nález J. Mi-
chálka a P. Mudry vztahující se k tomuto druhu, ovšem bez jakýchkoliv dalších podrob-
ností, aèkoliv se jedná bezesporu o jeden z vùbec nejvýznamnìjších nálezù uèinìných
bìhem uvedeného kurzu. Lokalita byla ve skuteènosti objevena P. Mudrou ji� v roce 1994,
kdy byl sebrán doklad a tento dodateènì determinován jako Pulicaria dysenterica. Bìhem
chebského kurzu byla lokalita opìtovnì navštívena a druh demonstrován úèastníkùm jed-
né z exkurzních tras vedené dr. Michálkem, který jej pøirozenì zaznamenal a spoleènì
s ostatními záznamy pøedal organizátorùm kurzu.

Na uvedené lokalitì roste blešník úplavièný i v souèasné dobì, prakticky v nezmìnì-
ném rozsahu, v nìkolika oddìlených koloniích, jevících spíše mírnou tendenci k dalšímu
šíøení ne� k regresi. Rostliny pravidelnì a bohatì kvetou, i kdy� èást bývá pøi údr�bì náspu
komunikace opakovanì poseèena. Tìmito pomìry se výskyt na severovýchodním okraji
Dyleòského lesa, aè zjevnì rovnì� sekundární, zásadnì liší od dnes ji� historického výsky-
tu na Rakovnicku (Hrouda in Hadinec et al. 2002).

P. Mudra

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): vápencový lom Kotouè, zvodnìlá lo-
mová terasa 7. etá�e ve východní èásti lomu, 355 m n. m., 16. 5. 2000 not. P. Pavlík; leg. P. Pavlík 18.
8. 2002 (OM), det. Z. Prymusová.
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Pøi záchranných transferech mokøadních biocenos z dobývacího prostoru lomu Kotouè
v letech 2000–2002 byl tento druh pøemístìn na nová stanovištì v areálu Botanické zahra-
dy a arboreta Štramberk (110 jedincù) a na náhradní plochu v lomu Kotouè (20 jedincù).
Pùvodní stanovištì dnes ji� neexistuje, zcela zaniklo postupující tì�bou vápence.

P. Pavlík

84a. Beskydské podhùøí, 6475a, Frenštát pod Radhoštìm (distr. Nový Jièín): místní èást Daremní, pøíkop
silnice smìr Bordovice, poblí� zast. autobusu „U Pøibylù“, 400 m n. m., leg. M. Sedláèková 17. 8.
1978 (NJM); leg. M. Sedláèková 21. 7. 2002 (NJM).

99a. Radhoš�ské Beskydy, 6575d, Horní Beèva (distr. Vsetín): pøíkop silnice V od bývalé koliby Valaška,
ca 550 m n. m., leg. M. Sedláèková 11. 8. 1998 (NJM).

Další dva ojedinìlé nálezy z ni�ších, resp. okrajových poloh Moravskoslezských Beskyd.
Poprvé byl v této oblasti blešník úplavièný nalezen v roce 1995 u Hrachovce u Valašského
Meziøíèí (cf. Hrabovský 1999).

Hrabovský S. (1999): Pøíspìvek k flóøe severovýchodní Moravy a Slezska I. – Èas. Slez. Muz. Opava, ser.
A, 48: 86–90.

Martínek K. (1999): Floristický kurz Èeské botanické spoleènosti v Chebu (8.–13. 7. 1996). – Sborn.
Západoèes. Muz., Pøír., 99: 7–29.

Pulicaria vulgaris Gaertn. C1
4b. Labské støedohoøí, 5350, Ústí nad Labem-Støekov: štìrkopísky na bøehu Labe mezi �eleznièním a starým

silnièním mostem, 1999 not. K. Kubát; 1999–2000 not. K. Boublík & M. Lepší (Boublík et al. 2002: 84).
4b. Labské støedohoøí, 5350, Svádov (distr. Ústí nad Labem): pravý bøeh Labe u pøívozu, 1993 not. K. Kubát.

V letech 1964–1969 byl blešník obecný pozorován nebo sbírán na více místech pøi Labi nebo
vzácnìji v intravilánech obcí mezi Roudnicí a státní hranicí, pøedevším na jeho pravém bøehu,
sám jsem jej zaznamenal, resp. dolo�il herbáøovou polo�kou v následujících fytochorionech:
Terezínská kotlina: Èernìves, Tøeboutice, Litomìøice, Píš�any, Malé �ernoseky, Velké �er-
noseky (ještì 1979); Labské støedohoøí: mezi Svádovem a Valtíøovem, Velké Bøezno, Malé
Bøezno, Pøerov; Loveèkovické støedohoøí: Dìèín. Ve stejném období rostl dosti èasto i na bøe-
zích dolní Ohøe nebo v intravilánech obcí pøi Ohøi: fyt. podokr. Dolní Poohøí: �abovøesky, Ra-
dovesice nad Ohøí, Bøe�any, Budynì nad Ohøí (1975), Písty, Dolánky, Bròany (1974),
Bohušovice nad Ohøí (1974); fyt. podokr. Libochovická tabule: Køesín, Lkáò (1971), Vojnice
(1980), Solany (1988). Dokladový materiál, pokud byl sbírán, je ulo�en v LIT.

K. Kubát

Boublík K., Kubát K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Pøíspìvek ke kvìtenì severozápadních Èech se
zvláštním zøetelem k území Èeského støedohoøí. – Severoèes. Pøír. 33–34: 84, 105, 106.

Pyrola chlorantha Sw. C1
37e. Volyòské Pøedšumaví, 6949c, Buk (distr. Prachatice): borový lesík na pravém bøehu bezejmenného

pøítoku Cikánského potoka asi 550 m J od kaple v obci, 29. 10. 1999 not. D. Pùbal; leg. F. Procházka
& D. Pùbal 9. 6. 2002 (PRC).
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37e. Volyòské Pøedšumaví, 6949c, Buk (distr. Prachatice): borový les asi 0,9 km JV od obce u rozcestí sil-
nic smìr Machùv Mlýn a Urbánkùv Mlýn, 770 m n. m., ca 200 exempláøù, èerven 2002 not. D. Pùbal;
leg. F. Procházka & D. Pùbal 7. 7. 2002 (PRC).

Hruštièka zelenokvìtá je nezvìstným druhem Šumavy (cf. Procházka & Štech 2002: 60).
Tìsnì pøi hranicích vlastní Šumavy, avšak ji� ve Volyòském Pøedšumaví, je však znám ak-
tuální výskyt z Pravìtínského údolí u Vimperka (Chán & �íla in Pavlíèko 1996) a k nìmu,
takté� velmi blízko hranic Pøedšumaví se Šumavou, pøibyly nyní shora uvedené nové lo-
kality. To skýtá nadìji, �e i na území èeské Šumavy mù�e být pojednávaný druh snad ještì
znovu nalezen.

F. Procházka

67. Èeskomoravská vrchovina, 6459d, Štoky (distr. Havlíèkùv Brod): okraj smrko-borového lesa v mìlkém
údolí na pravém bøehu potùèku, asi 30 m Z od køi�ovatky lesních cest, 1,5 km JJZ od støedu obce Pozo-
vice, 510 m n. m., 49° 30' 15" N, 15° 36' 52" E, leg. J. Špinar 17. 6. 2002 herb. Špinar (Havlíèkùv Brod).

Hruštièka zelenokvìtá se na lokalitì vyskytuje v nevelké populaci (nìkolik kusù) spolu
s Pyrola minor. Z bli�šího okolí Havlíèkova Brodu jsou známy historické výskyty z okolí
Šlapanova (Schwarzel in Èelakovský 1883, Novák 1886). Poèátkem 60. let 20. století byla
P. chlorantha nalezena M. Jatiovou JV od Šlapanova (Jatiová 1962).

J. Špinar

Jatiová M. (1962): Nástin vegetaèních pomìrù povodí Šlapanky. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. Kat. Bot.
PøF MU, Brno].

Novák J. (1886): Dodatek ku floøe okolí nìmeckobrodského. – Roèní Zpr. Vyšš. Gymn. Stát., Nìm. Brod,
11: 12–14.

Pavlíèko A. (1996): Souèasné rozšíøení druhù rostlin rodu Pyrola na Prachaticku. – Zlatá Stezka,
Prachatice, 3: 330–331.

Pyrola media Sw. C1
37e. Volyòské Pøedšumaví, 6949a, Trhonín (distr. Prachatice): borový lesík asi 800 m V od statku

„U Hanzlù“ (V od Trhonína), ca 820 m n. m, 15. 6. 2002 not. D. Pùbal.
37e. Volyòské Pøedšumaví, 6949c, Buk (distr. Prachatice): borový lesík na pravém bøehu bezejmenného

pøítoku Cikánského potoka asi 550 m J od kaple v obci, 29. 10. 1999 not. D. Pùbal; 9. 6. 2002 not.
D. Pùbal & F. Procházka.

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6949c, Buk (distr. Prachatice): borový les asi 0,9 km JV od obce u rozcestí sil-
nic smìr Machùv Mlýn a Urbánkùv Mlýn, 770 m n. m., ca 20 exempláøù, èerven 2002 not. D. Pùbal;
leg. F. Procházka & D. Pùbal 7. 7. 2002 (PRC).

67. Èeskomoravská vrchovina, 6458b, Bratroòov (distr. Havlíèkùv Brod): pøíkop silnice Kej�lice – Bra-
troòov ve smrkovém lese, ca 1,3 km ZJZ od obce, 530 m n. m., 49° 35' 25" N, 15° 25' 48" E, leg.
L. Èech 21. 6. 2002 herb. Èech (Chotìboø). Nìkolik kvetoucích exempláøù P. media bylo nalezeno
v pravidelnì vysekávaném pøíkopu v lesním úseku ménì frekventované silnice. Z významnìjších dru-
hù zde roste napø. Platanthera bifolia, Epipactis helleborine aj.

67. Èeskomoravská vrchovina, 6559a, Úsobí (distr. Havlíèkùv Brod): lesní okraj s náletem smrku a boro-
vice nad sjezdem z dálnice (smìr Brno), 500 m SV od kóty Skalky (709), ca 3 km J od obce, 655 m n.
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m., 49° 29' 21" N, 15° 30' 23" E, leg. L. Èech 21. 6. 2002 herb. Èech (Chotìboø). P. media zde byla
prozatím zachycena v malé populaci nìkolika exempláøù na okraji ca 10–15letého náletu borovic.
Nejbli�ší okolí dálnièního exitu u Vìtrného Jeníkova je pozoruhodnou botanickou lokalitou. Na sva-
zích terénního záøezu probíhá relativnì pomalý sukcesní vývoj od rozvolnìných suchých acidofilních
trávníkù k porostùm náletových døevin, èásteènì zpomalovaný periodicky se opakujícími zásahy (vy-
sekávání pøíkopù, vyøezávání døevin). Mimo ji� publikované poèetné populace Diphasiastrum com-
planatum (Procházka in Hadinec et al. 2002: 70) se zde dále vyskytuje napø. Pyrola minor
a Antennaria dioica.

Historické údaje o výskytu P. media jsou ve fyt. okrese 67. Èeskomoravská vrchovina ne-
pravidelnì roztroušeny (Procházka & Køísa in Èeøovský et al. 1999: 306). Nejblí�e se nachá-
zejí lokality Petrovice u Humpolce (Kobrle 1964), Pelhøimov a Rapotice (Køísa in Hejný &
Slavík 1990: 512). Relativnì nedávno byl druh nalezen V. Skalickým (1987, PRC) u Dudína
(Chán, Rybenský & Skalický 2001). Recentní populace P. media se stále nachází v PP Na
Kopaninách u Radonína na Tøebíèsku (Houzarová in Èech et al. 2002: 287). V roce 2001 byl
druh nalezen i ve �ïárských vrších (F. Lysák, in litt.). Zdá se tedy, �e celkový ústup druhu
opravdu vykazuje tendenci ke zpomalení i na pomezí Èech a Moravy.

L. Èech

Èech L., Šumpich J., Zabloudil V. et al. (2002): Jihlavsko. – In: Mackovèin P. & Sedláèek M. [eds],
Chránìná území ÈR, svazek VII., AOPK ÈR a EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.

Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke kvìtenì Pelhøimovska. – Vlastiv.
Sborn. Vysoèiny, Sect. Natur., 15: 87–117.

Kobrle A. (1964): Kvìtena støední Sázavy a dolní �elivky. – Preslia 36: 195 –207.

Pyrola rotundifolia L. C2
18b. Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín: v lese Dúbrava asi 2,5 km SZ od nádra�í ÈD, na dnì mìlkého

údolíèka s Betula pendula a Molinia caerulea asi 100 m V od �lutì znaèené turistické cesty, 185 m n.
m., 48° 52' 55" N, 17° 06' 05" E, leg. P. Koutecký 1. 6. 2002 herb. Koutecký.

Hruštièka vytváøí na lokalitì porost asi 3 × 4 m s nìkolika stovkami jedincù, vìtšinou ste-
rilních. Druh je v Kvìtenì ÈR (Køísa in Hejný & Slavík 1990: 514) uvádìn z pomìrnì blíz-
kých lokalit „Bzenec, Rohatec u Hodonína“, v podrobnìjší studii o hodonínské èásti
Dúbravy (Øepka 1995) ale chybí.

P. Koutecký

63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): v podrostu bøezového lesíka pøi �eleznièní trati
Èeská Tøebová – Brno, 0,35 km SZ od �eleznièní stanice Opatov, hustý porost na ploše ca 100 m2, 440
m n. m., 1985 not. F. Jetmar; leg. P. Lustyk 18. 8. 2002 (BRNM).

63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): okraj smíšeného lesa (smrk, borovice lesní, habr)
pøi cestì vedoucí tìsnì vpravo podél �eleznièní trati Èeská Tøebová – Brno, ca 150 m J od �eleznièní
zast. Semanín, tøi mikropopulace, ca 200 exempláøù, 425 m n. m., 13. 7. 2001 not. J. Roleèek; leg.
J. Hadinec, P. Kováø & P. Lustyk 22. 6. 2002 (PRC).

63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): okraj lesa s pøevahou Pinus sylvetris vlevo od
�eleznièní trati Èeská Tøebová – Brno, ca 0,7 m J od �eleznièní zast. Semanín, 430 m n. m., ca 50
exempláøù, spolu s Orthilia secunda a Carex pilosa, leg. P. Lustyk 28. 9. 2002 (BRNM).
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V sí�ové mapì rozšíøení hruštièky okrouhlolisté, kterou pro území Svitavska zpracovali
Faltys & Paukertová (2000), jsou v kvadrantu 6164d zachyceny jen historické údaje, a tak
je pravdìpodobné, �e tøi výše uvedené lokality jsou v souèasné dobì jediné známé v této
èásti Èeskomoravského mezihoøí. Vzhledem k velikosti populace na první z nich je zøej-
mé, �e se zde druh vyskytuje ji� dlouhou dobu.

P. Lustyk

78. Bílé Karpaty lesní, 7072b, Komòa (distr. Uherské Hradištì): PP Lom Rasová, jihovýchodní kamenitý
okraj lomu, 560 m n. m., nìkolik desítek rostlin, leg. I. & J. W. Jongepierovi 23. 6. 1993 (OLM); leg.
I. & J. W. Jongepierovi 17. 8. 2002 (herb. Jongepierovi).

78. Bílé Karpaty lesní, 7073c, Vyškovec (distr. Uherské Hradištì): okraj lesní asfaltové cesty nad PP
Chmelinec, 450 m n. m., nìkolik rostlin, leg. I. & J. W. Jongepierovi 19. 6. 1999 (OLM).

Faltys V. & Paukertová I. (2000): Kvìtena Svitavska I. – Floristický materiál. – Pomezí Èech a Moravy 4:
291–349.

Øepka R. (1995): Floristické materiály z hodonínské èásti lesa Dúbrava. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 30, Suppl.
1995/1: 113–131.

Rorippa amphibia (L.) Besser
91. �ïárské vrchy, 6362b, Milovy (distr. �ïár nad Sázavou): navrhovaná PR Meandry Svratky u Milov,

v nìkolika tùních (odstavených meandrech) napø. 1,3 km SSZ a 0,5 km S od výpustì Milovského ryb-
níka, ca 590 m n. m., leg. F. Lysák 13. 6. 2002 herb. Lysák (Lysák 2002).

V Kvìtenì ÈR (Tomšovic in Hejný & Slavík 1992: 76–86) je sice uveden Hansgirgùv údaj
„mezi Svratkou a Køi�ánky“ (Hansgirg 1882), ale je tam zaøazen jen do poznámky mezi
málo pravdìpodobné údaje, které nebyly pøi zpracování rozšíøení druhu respektovány.

V rámci mapování NATURA 2000 se mi podaøilo najít populaci R. amphibia v území
tìsnì sousedícím, a to hned na nìkolika místech v navrhované PR Meandry Svratky. Re-
centnì tam výskyt zachytila také Suková (1998). Roste spolu s Acorus calamus a Galium
cf. elongatum na bøezích odstavených meandrù v poèáteèním stadiu zazemòování. Druh
zde dosahuje svého výškového maxima v ÈR a jedná se o vùbec první lokalitu jeho pøiro-
zeného výskytu v oreofytiku. Je zajímavé, �e tento výskyt zùstal více ne� jedno století neo-
vìøen a nebyla mu vìnována patøièná pozornost.

F. Lysák

Hansgirg A. (1882): Ein Beiträg zur Flora des Böhmisch-mährischen Grenzgebietes. – Oesterr. Bot.
Zeitschr. 32: 14–18.

Lysák F. (2002): Dráteníèky (J0061�V), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura
2000 a Smaragd. – Ms. [depon. in: AOPK ÈR, Praha]

Suková R. (1998): Floristický inventarizaèní prùzkum navr�ené PR Meandry Svratky. – Ms. [depon. in:
Správa CHKO �ïárské vrchy]

Rubus odoratus L.
56b. Jilemnické Podkrkonoší, 5459d, Borovnice (distr. Trutnov): osada Poplu�e, velké porosty v lese

200–300 m od konce osady po obou stranách silnice smìr Pecka JZ od �eleznièní zast., ca 500 m n. m.
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Lokalita byla objevena v 80. letech minulého století nezávisle na sobì F. Procházkou a B. a H. Zbuz-
kovými, 6. 7. 2002 rev. F. Procházka & J. Kováøíková.

Pùvod zplanìní ostru�iníku vonného na této lokalitì lze s jistotou hledat v nedaleké
zpustošené zahradì u vily továrníka Mautnera, který byl v minulosti majitelem textilní
továrny v Borovnici. Vila dosud stojí v lese severnì nad lokalitou. Podle informací míst-
ních obyvatel bývalý majitel ve své zahradì pìstoval øadu cizích druhù. Na zahradní
úpravy v okraji lesa na svahu nad silnicí dosud upomínají jednotlivé exempláøe (zde vy-
sazených?) nepùvodních druhù (Berberis sp., Rosa sp., Crataegus sp., Prunus mahaleb)
a porosty pámelníku. Mautner byl jako továrník nìmecké národnosti v roce 1946 vysíd-
len do zahranièí a zahrada postupnì zcela zpustla. V souèasné dobì ostru�iník vonný na
lokalitì vytváøí bohatì kvetoucí porosty (nejhustší se nalézají v prùseku pod elektrickým
vedením ve svahu nad silnicí) a zøetelnì se odtud šíøí i do okolí, jednotlivé kvetoucí
exempláøe najdeme napø. podél turistických cest v nedaleké smrkové výsadbì a na pase-
ce ve svahu pod silnicí.

J. Hadinec

Rubus saxatilis L. C3
88g. Hornovltavská kotlina, 7249b, Nová Pec (distr. Prachatice): ji�ní a� jihozápadní úpatí Hajného

vrchu nad silnicí Nová Pec – Jelení vrchy, svìtlý borový porost, nìkolik kolonií, 17. 9. 2002 not. V.
Grulich.

88g. Hornovltavská kotlina, 7249b, Nová Pec (distr. Prachatice): kóta 781 asi 1,2 km Z od nádra�í, na svìt-
linách ve vrcholové èásti nìkolik kolonií, 30. 9. 2002 not. V. Grulich.

Z okrajových partií Šumavy na hranicích s Horním Pootavím byl ostru�iník skalní znám
u� døíve, stejnì tak jako z vlastní Šumavy z více lokalit na levém bøehu Lipna (cf. Procház-
ka & Štech 2002: 96). Jedinými dosud známými lokalitami na pravém bøehu Lipna byl
Dlouhý Bor SZ Nové Pece (Skalický in Kolektiv 1995–2000), nalezištì mo�ná více èi
ménì toto�né s první ze shora uvedených lokalit, a Pestøický vrch u Zadní Zvonkové (Ku-
èera in Kolektiv 1995–2000). Uvedené lokality potvrzuji a rozhojòují zjištìný výskyt
v Hornovltavské kotlinì na pravém bøehu Lipenské pøehrady.

F. Procházka

Kolektiv [zpracovatelù kvìteny Šumavy] (1995–2000): Floristická databáze ke kvìtenì Šumavy. – Ms.
[depon. in: Jihoèes. Univ., Èeské Budìjovice (V. Èurn & M. Štech), Eko-Agency KOPR, Vimperk
(F. Procházka), Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory (I. Bufková) etc.]

Rubus vestitus Weihe C1
15c. Pardubické Polabí, 5861c, Rokytno (distr. Pardubice): bor s dubem pøi S okraji lesa (Z od silnice, Z od

PR Pøesypy u Rokytna) ca 300 m S od SV okraje obce Rokytno, 245 m n. m., 50° 06' 44" N, 15° 53' 44"
E, leg. P. Havlíèek 16. 8. 2000 (PRC), rev. B. Trávníèek (Lepší 2002).

37j. Blanský les, 7152a, Zlatá Koruna (distr. Èeský Krumlov): vrch ve Zlatokorunském lese Z od horní
èásti obce, ca 0,5 km Z od �eleznièního nádra�í Zlatá Koruna, ca 620 m n. m., 48° 51' 14" N, 14° 20'
49" E, leg. P. Lepší 10. 8. 2000 (herb. P. Lepší), rev. H. E. Weber (Lepší 2002).
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37j. Blanský les, 7151d, Srnín u Zlaté Koruny (distr. Èeský Krumlov): ca 1,2 km ZSZ od obce, u prùseku
vedoucího od kóty 767 v Srnínských pasekách, ca 660–670 m n. m., 48° 50' 53"N, 14° 19' 56" E, leg.
P. Lepší 28. 9. 2000 (herb. P. Lepší), rev. V. �íla (Lepší 2002).

Lepší P. (2002): Nález vzácného ostru�iníku hustochlupého (Rubus vestitus) u Zlaté Koruny (ji�ní Èechy).
– Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 37: 111–114.

Salix × dasyclados Wimmer (= Salix cinerea × S. viminalis)
88a. Královský hvozd, 6745c, Hojsova Strá� (distr. Klatovy): okraj silnièky pod zámeèkem, leg. J. Sofron

1986 (PL), det. J. Koblí�ek.
88g. Hornovltavská kotlina, 7048d, Lenora (distr. Prachatice): Vlèí Jámy, køoviny na okraji tì�eného raše-

liništì, 770 m n. m., leg. F. Procházka 1998 (PL), det. J. Koblí�ek.

V Kvìtenì ÈR nejsou u tohoto køí�ence uvedeny �ádné konkrétní lokality (cf. Chmelaø &
Koblí�ek in Hejný & Slavík 1990), pouze se konstatuje, �e je èasto vysazován jako medonosná
rostlina, zejména v pestíkovém klonu. Výskyt spontánních køí�encù je uvedenými autory pøi-
pouštìn jen zøídka, a to „pøedevším v ní�inách v oblasti lu�ních lesù“. Výskyt na první ze shora
uvedených lokalit snad skuteènì pochází z výsadby (S. × dasyclados zde roste na okraji asfal-
tové cesty). Druhá z lokalit (Hornovltavská kotlina) je spíše místem výskytu spontánnì vznik-
lého køí�ence, a to jednak vzhledem k pomìrnì èastému výskytu obou rodièù v Hornovltavské
kotlinì a jednak vzhledem ke skuteènosti, �e si lze jen stì�í pøedstavit úmyslnou výsadbu
ve volné, hospodáøsky nevyu�ívané krajinì (okraj rašeliništì). Jednoznaènì spontánní výskyt
køí�ence S. × dasyclados je dolo�en i z bavorské Šumavy (úpatí Roklanu, M. Haug).

F. Procházka

Salix myrtilloides L. C1
26. Èeský les, 6340b, zaniklá osada Jedlina u Nových Domkù (distr. Tachov): NPP Na po�árech, rašelinná louka

Z od kravína, 650 m n. m., na ploše asi 10 m2, leg. P. Mudra 6. 8. 1999 (herb. Okresní muzeum v Tachovì).

Nový druh pro Èeský les. Do této doby byl znám aktuální výskyt vrby borùvkovité v Èes-
ké republice jen z jediné lokality v �elezných horách a dvou lokalit (Prameny, Èistá) ve
Slavkovském lese (cf. Procházka et al. in Èeøovský 1999). Shora uvedená lokalita je tedy
ètvrtým místem, na kterém se v souèasné dobì v ÈR druh vyskytuje. V Èeském lese, re-
spektive v Oberpfälzer Wald znám ještì další lokalitu. Jedná se o lesní rašelinnou louku JV
od obce Griesbach (6140b; Landkreis Tirschenreuth), která le�í v Nìmecku ca 100 m od
státní hranice s ÈR v nadmoøské výšce kolem 700 m (doklad té� v herbáøi OM Tachov).

P. Mudra

Salix repens L. C1
25a. Krušnohorské podhùøí vlastní, 5249a, Krásný Les (distr. Ústí nad Labem): PR Špièák u Krásného

Lesa, jedna skupina keøù na mokøadu na ZSZ úpatí vrchu, druhá v meliorovaném mokøadu na východ-
ním okraji PR, 640 m n. m., 2000 not. È. Ondráèek (Ondráèek 2002).

25a. Krušnohorské podhùøí vlastní, 5249b, Krásný Les (distr. Ústí n. Labem): mokøad nad levým bøehem
Lišèího potoka na JV okraji obce, 630 m n. m., leg. È. Ondráèek 1996 (CHOM).
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25a. Krušnohorské podhùøí vlastní, 5545a, Výsluní (distr. Chomutov): podmáèené louky v okolí prame-
ništì potoka 0,5 km JZ od obce, 735 m n. m., leg. È. Ondráèek 1996 (CHOM).

47. Šluknovská pahorkatina, 5052, Brtníky (distr. Dìèín): relativnì hojnì ve fragmentech podmáèených
luk ZJZ od Ptaèího vrchu a podél silnice Brtníky – Kunratice, èervenec 2000 (Härtel, Bauer & Hadi-
nec 2002).

Vrba plazivá se v Krušných horách a jejich podhùøí vyskytuje na více lokalitách. Jejich
pøehled a zhodnocení bude pøedmìtem samostatného pøíspìvku.

È. Ondráèek

67. Èeskomoravská vrchovina, 6457b, Kalištì (distr. Humpolec): mokøad v údolí potoka S od osady Háj,
ca 1,2 km J–JZ od kostela v obci, 570 m n. m., 49° 34' 56" N, 15° 18' 25" E, leg. L. Èech 23. 5. 2000
(MJ), rev. J. Koblí�ek.

Aèkoliv výskyt S. repens není z fyt. okresu Èeskomoravská vrchovina (67) uvádìn
(Chmelaø & Koblí�ek in Hejný & Slavík 1990: 481–492), s urèitostí se nejedná o první ná-
lez v tomto území. V roce 1991 byl druh nalezen v dnešní PR Kamenná trouba u Lipnice
nad Sázavou (I. Rù�ièka, MJ) a revidován J. Koblí�kem. Druh zde dosud roste spolu se
S. rosmarinifolia. Dále existují doklady z lokality Ba�antka u Doupì (I. Rù�ièka MJ 1974)
a od rybníka Sviták u Milíèova (I. Rù�ièka MJ 1982) pøi hranici s Jihlavskými vrchy (90),
které byly revidovány J. Chmelaøem. V poznámce na obou revizních lístcích je však vyjá-
døena jistá míra pochybnosti, vy�adující opìtovnou revizi v dobì kvìtu. Nález od Milíèo-
va byl rovnì� publikován (Rù�ièka 1989). Situaci dále komplikuje pravdìpodobný výskyt
køí�ence Salix × incubacea (J. Koblí�ek, in verb.). Provedení podrobné revize dalších do-
sud nerevidovaných nálezù a vylouèení výše uvedených pochybností se proto jeví jako
vcelku �ádoucí.

Menší populace S. repens roste u Kalištì v mokøadní louce s prameništi v uzávìru
drobného údolí. Z dalších významných druhù zde byly zaznamenány napø. Carex demissa,
Dactylorhiza majalis, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata, Scorzonera hu-
milis, Tephroseris crispa, Valeriana dioica aj.

L. Èech

Härtel H., Bauer P. & Hadinec J. [eds] (2002): Floristický kurs Severoèeské poboèky Èeské botanické
spoleènosti 2000 v Rumburku. – Severoèes. Pøír. 33–34: 85–94.

Ondráèek È. (2002): Floristický prùzkum pøírodní rezervace Špièák u Krásného Lesa. – Severoèes. Pøír.
33–34: 95–105.

Rù�ièka I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohro�ené kvìteny mizejících rašeliniš� a rašelinných
luk na Jihlavsku. – Vlastiv. Sborn. Vysoèiny, Sect. Natur., 9: 135–176.

Samolus valerandi L. C1
18a. Dyjsko-svratecký úval, 7167a, Rakvice (distr. Bøeclav): Trkmanský Dvùr, okraj slanomilné rákosiny

mezi tokem Trkmanky a vodním kanálem, ca 200 m Z od nejji�nìjší budovy osady, tisíce exempláøù,
162 m n. m., leg. P. Lustyk 12. 8. 2002 (BRNM).

4 m2, 19. 8. 2002, P. Lustyk, E1 (85 %): Samolus valerandi 4, Agrostis stolonifera 2, Inula britan-
nica 2, Phragmites australis 2, Plantago uliginosa 2, Bolboschoenus koshewnikowii 1, Juncus articu-
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latus 1, J. bufonius +, Schoenoplectus tabernaemontani +, Althaea officinalis r, Atriplex prostrata r,
Centaurium pulchellum r.

20b. Hustopeèská pahorkatina, 7067b, Terezín (distr. Hodonín): nevyvinutá subhalofilní vegetace na str-
ništi obilného pole, ve sní�eninì vlevo silnice Krumvíø – Terezín, v nivì potoka Trkmanka, 2 km SSZ
od støedu obce, 176 m n. m., spolu s Bolboschoenus koshewnikowii, Carex secalina, Echinochloa
crus-galli, Euphorbia platyphyllos, Plantago uliginosa, Potentilla supina, 20–30 jedincù, srpen 2001
not. R. Øepka.

V minulosti byla solenka Valerandova v oblasti ji�ní Moravy známa asi z 15 lokalit (cf.
Grulich 1987), avšak kvùli dramatickému úbytku vhodných stanoviš� pøe�ívala do nedáv-
né doby jen na dvou mikrolokalitách v NPR Slanisko u Nesytu, kde je dodnes její výskyt
pomìrnì stabilní (J. Danihelka, in verb.) a v blízkosti Trkmanského Dvora. Tuto druhou
lokalitu definuje Grulich (1987) jako „Trkmanec, ba�ina ji�nì od dvora“ a solenka zde
byla pozorována ještì v roce 2000 mezi polem a rákosinou, ca 350 m JJV od nejji�nìjší bu-
dovy osady v poètu asi 10 exempláøù (K. Kasala, in litt.). Novì nalezená populace, vzdále-
ná odtud asi 400 m, je pozoruhodná pøedevším svojí èetností – na ploše zhruba 6 × 40 m,
v okraji subhalofilní rákosiny a také v zatopených mikrodepresích v sousedícím oraništi
roste nìkolik tisíc jedincù.

V údolí Trkmanky mezi Krumvíøem a Terezínem zaznamenal solenku naposledy
Vicherek (1973), a to ve vegetaci podsvazu Loto-Trifolienion (as. Agrostio-Caricetum
distantis, Agrostio-Caricetum secalinae a Meliloto-Caricetum otrubae). Výskyt druhu byl
tedy v tomto území potvrzen po témìø 30 letech.

V roce 2002 byla solenka novì nalezena také v rákosinì na bøehu Dolní Novomlýnské
nádr�e u obce Pavlov (J. Danihelka, in litt.).

P. Lustyk

Grulich V. (1987): Slanomilné rostliny na ji�ní Moravì. – Ed. Èeský svaz ochráncù pøírody, Bøeclav, 70 p.
Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der

Tschechoslowakei. – In: Vegetace ÈSSR, ser. A, 5: 1–200 & suppl., Academia, Praha.

Scandix pecten-veneris L. A2
7d. Bìlohorská tabule, 5851d, Tuchomìøice (distr. Praha): dodnes [200?] se v malém poètu jedincù stále

udr�uje na sesuté opìrné zídce na ji�ním svahu v zahradì u domu A. Pøíhody na místì zpustlé dávné
klášterní vinice v obci, leg. A. Pøíhoda (Pøíhoda 2002).

76a. Moravská brána vlastní, 6374c, Libhoš� (distr. Nový Jièín): pole, ca 300 m n. m., leg. R. Leidolf kvì-
ten 1938 (NJM).

Vochlice høebenitá je v souèasné dobì pova�ována za nezvìstný druh naší kvìteny. Býva-
lá klášterní vinice v Tuchomìøicích by mohla být zøejmì posledním (zda ještì nyní existu-
jícím ?) místem jejího výskytu v Èeské republice. Údaj od Libhoštì pouze doplòuje
historické rozšíøení tohoto druhu.

† Pøíhoda A. (2002): Pozùstatky starých vinic v Tuchomìøicích. – Zpravod. Ochráncù Pøírody okresu
Praha-západ 22(2001): 14–15.
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Stipa zalesskii Wilensky C1
4a. Lounské støedohoøí, 5548d, Chraberce (distr. Louny): vrch Týnecký Chlum, ve starší, západní èásti

èinného èedièového lomu (nedaleko sto�áru osvìtlení nad cestou) 800 m SSV od obce, leg. J. Novák
2000 herb. Novák (ut Stipa glabrata), det. K. Kubát (Novák 2002). Populace brzy po objevení zanikla
postupující tì�bou.

Novák J. (2002): Výskyt nìkterých druhù rostlin v lomech Èeského støedohoøí a dolního Poohøí. –
Severoèes. Pøír. 33–34: 107–110.

Thalictrum minus subsp. elatum (Jacq.) Stoj. & Stefanov C3
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 7063a, Skalice (distr. Znojmo): výslunné travnaté svahy kopce na

severovýchodním okraji obce, 253 m n. m., druh na lokalitì ve dvou mikropopulacích, leg. J. Èáp 18.
5. 2002 (BRNU).

�lu�ucha menší pøímokvìtá nebyla dosud ze Znojemsko-brnìnské pahorkatiny uvádìna
(cf. Osvaèilová in Hejný & Slavík 1988: 462–464).

Tillaea aquatica L. C1
39. Tøeboòská pánev, 7054, Domanín (distr. Jindøichùv Hradec): v dosti poèetné populaci ve vytì�ené

pískovnì, 1999 not. K. Filípková (Filípková 2001).

Filípková K. (2001): Nález masnice vodní (Tillaea aquatica L.) (Crassulaceae) v CHKO a BR Tøeboòsko. –
Sborn. Jihoèes. Muz. Èes. Budìjovice, pøír. vìdy, 41: 90–91.

Trichophorum alpinum (L.) Pers. C2
67. Èeskomoravská vrchovina, 6558b, Ústí (distr. Jihlava): okolí prameništì v zarùstajících rašelinných

loukách na ji�ním okraji Farského lesa, ca 800 m SSV od kostela na východním okraji obce Branišov,
638 m n. m., 49° 28' 27" N, 15° 26' 18" E, leg. L. Èech 11. 6. 2002 (MJ).

Nový nález silnì ohro�eného druhu doplòuje skupinu lokalit na SZ okraji souvislejšího
rozšíøení v centrální èásti Èeskomoravské vrchoviny. Nejblí�e se nacházejí recentní loka-
lity u Šimanova, Dušejova a Milíèova (Rybníèek & Rybníèková 1970, Rù�ièka 1989,
Rù�ièka et al. 1997), smìrem severním pak osamocená lokalita u Skorkova (Rybníèek &
Rybníèková 1970), kde byl výskyt ovìøen ještì v roce 1994.

Malá populace (nìkolik desítek rostlin) se nachází v relativnì zachovalé enklávì rašelin-
ných luk v tìsné blízkosti hlavního evropského rozvodí, která š�astnou shodou okolností unik-
la velkoplošným pozemkovým úpravám koncem 80. let 20. století. Fragmenty rašeliništní
vegetace odpovídají ostøicovo-mechovým spoleèenstvùm sv. Caricion demissae, z dalších vý-
znamnìjších druhù se zde vyskytuje napø. Triglochin palustris, Carex pulicaris, Potentilla pa-
lustris, Menyanthes trifoliata, Dactylorhiza majalis, Valeriana dioica aj. Další floristické
údaje k této lokalitì jsou obsa�eny také v práci Øepka & Lustyk (1995). Bez urychleného za-
jištìní péèe o lokalitu ovšem nelze pøedpokládat dlouhodobìjší perzistenci populace.

Rù�ièka I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohro�ené kvìteny mizejících rašeliniš� a rašelinných
luk na Jihlavsku. – Vlastiv. Sborn. Vysoèiny, sect. natur., 9: 135–176.
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Rù�ièka I., Èech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální èásti Èeskomoravské vrchoviny
jihozápadnì od Jihlavy. – Vlastiv. Sborn. Vysoèiny, sect. natur., 13: 221–281.

Rybníèek K. & Rybníèková E. (1970): Rozšíøení rašelinných a ba�inných rostlin v ji�ní èásti
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Triglochin palustris L. C2
35c. Pøíbramské Podbrdsko, 6249b, Ohrazenice (distr. Pøíbram): luèní lado 1,13 km ZSZ od kóty Vystrkov

(541,2), 447 m n. m., 49° 46' 52" N, 13° 56' 59" E (JTSK), leg. P. Karlík 28. 6. 1999 (PRC). Fytoceno-
logický snímek è. 587237 in TURBO(VEG).

Mokvavé místo v rašelinném luèním ladì as. Caricetum goodenowii. V dùsledku dlouho-
dobého neobhospodaøování hrozí postupný pøechod do porostu sv. Molinion (cf. Karlík
2001). Populace baøièky èítá maximálnì nìkolik málo desítek jedincù.

36a. Blatensko, 6448d Tisov (distr. Strakonice): fragment slatiny V od obce, ca 950 m JV od kóty Tisovská
hora (552 m), 503 m n. m., 49° 30' 56" N, 13° 49' 47" E (JTSK), 28. 7. 2001 not. P. Karlík.

Jedná se o neobhospodaøovanou pøerostlou slatinnou louku s dominancí Molinia a Carex
umbrosa (cf. Karlík 2001). Na malém mokvavém místì v drobné depresi je nezapojené
spoleèenstvo (ca. 3 m2) s hojným zastoupením Philonotis fontana, Drepanocladus verni-
cosus (det. Z. Soldán) a Juncus articulatus, Carex panicea, C. davalliana. Baøièka se zde
vyskytuje v poètu ca 30 jedincù.

82. Javorníky, 6674a, Huslenky (distr. Vsetín): údolí Losový, pìnovcové prameništì, 21. 8. 2002 not. M.
Koèí (foto).

Z oblasti Javorníkù je znám historický výskyt z Hovìzí a Zdìchova (Øíèan 1936). Novìji
je baøièka bahenní uvádìna také z údolí Hrubá Brodská a Bøe�itá u Nového Hrozenkova
(cf. Pavelka & Trezner 2002).

87. Brdy, 6348d, Teslíny (distr. Pøíbram): litorál na JV pobøe�í Hoøejšího Padr�ského rybníka, 1,79 km
SV køi�ovatky v obci, 637 m n. m., 49° 38' 22" N, 13° 46' 08" E, leg. P. Karlík 18. 7. 1998 (PRC); kvì-
ten 2003 not. P. Karlík. Fytocenologické snímky è. 687168 a 687169 in TURBO(VEG).

Tato lokalita je známa ji� velmi dlouho (Sofron et al. 2003). Plocha s hojným výskytem
Triglochin palustris a Pedicularis palustris (viz výše) však není „rašeliništì“ v pravém
slova smyslu, jak je nìkdy tradováno, ale slatina bez humolitového profilu ze sv. Caricion
demissae, zaøaditelná nejlépe jako as. Amblystegio stellati-Caricetum paniceae (cf. Karlík
2001). Plochy s rašelinným profilem se vyskytují a� opodál, dnes jsou pokryty pøevá�nì
smrkovým lesem. Triglochin palustris se zde vyskytuje v bohaté populaci (a� stovky je-
dincù) a roste zde spolu s Pedicularis palustris (viz výše).

P. Karlík
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Karlík P. (2001): Louky a pøíbuzné typy vegetace Brd a Podbrdska. – Ms., 205 pp. [Dipl. pr.; depon. in:
Knih. kat. bot. PøF UK, Praha; Okr. Muz. Pøíbram]

Sofron J., Hlaváèek R., Karlík P. & Nesvadbová J. (2003): Flóra a vegetace. – In: Cílek V. [ed.], Støední
Brdy, Pøíbram.

Pavelka J. & Trezner J. [eds] (2002): Pøíroda Valašska (okres Vsetín). – Èeský svaz ochráncù pøírody ZO
76/06 Orchidea, Vsetín, 568 p.

Øíèan G. (1936): Kvìtena okresu Vsetínského a Valašsko-meziøíèského. – Ms., 79 p. [Depon. in: Knih.
Okr. Vlastivìd. Muz. Vsetín, pracovištì Valašské Meziøíèí].

Vaccinium uliginosum L.
22. Halštrovská vrchovina, 5741a, Horní Studenec (distr. Sokolov): malé rašeliništì na levém bøehu Mez-

ního potoka poblí� vypuštìné klauzy, pod silnièkou vedoucí od �el. stanice Rotava k lokalitì Ètyødo-
mí, 0,6 km Z od kóty Jelení vrch (678 m), 620 m n. m., 29. 6. 1999 not. P. Lustyk.

Vlochynì ba�inná nebyla prozatím z Halštrovské vrchoviny uvádìna (cf. Èvanèara in Hej-
ný & Slavík 1990: 504–505), aèkoliv ze sousedních území (Smrèiny, Chebská pánev,
Krušné hory) je známa. Údaje chybìly zøejmì jen z dùvodu malé floristické prozkouma-
nosti tohoto území.

Viola stagnina Schult. C2
11b. Podìbradské Polabí, 5958c, Záboøí nad Labem (distr. Kutná Hora): nivní louka mezi �eleznièní tratí

a starým korytem Doubravy, ca 1,2 km JZ od �eleznièní stanice v obci, 200 m n. m., 50° 01' 19" N, 15°
20' 11" E, leg. L. Èech 27. 4. 2000 (MJ).

11b. Podìbradské Polabí, 5958c, Záboøí nad Labem (distr. Kutná Hora): okraje nivní louky pøi depresích
podél �eleznièní trati SV od strá�ního domku, ca 900 m JZ od �eleznièní stanice v obci, 200 m n. m.,
50° 01' 30" N, 15° 20' 25" E, leg. L. Èech 26. 6. 2002 herb. Èech (Chotìboø).

První z dvojice dvou nepøíliš od sebe vzdálených mikrolokalit se nachází v novì zøízené
PR Na hornické. V novìjší publikované práci z tohoto území a jeho širšího okolí (Rydlo
1988) není tento druh uvádìn, obì populace jsou ovšem pomìrnì málo poèetné (v�dy jen
nìkolik desítek jedincù) a na malých plochách. Na okolních støídavì vlhkých loukách a pøi
okrajích køovin zde dále rostou napø. Allium angulosum, Thalictrum lucidum, Cnidium du-
bium a Cucubalus baccifer.

Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východnì od Kolína. – Muz. Souèasn., ser.
natur., 2: 39–54.

L. Èech

Podìkování

Náš dík patøí všem našim kolegùm, kteøí nám poskytovali cenné rady a konzultace. Dìkujeme autorùm ko-
mentáøù i všem ostatním za to, �e nám poskytli svoje nálezy, jako� i tìm, kteøí se na jejich získávání podíleli.

Jsou to: Daniel Abazid (Sobìslav), Petr Batoušek (Zlín), Petr Bauer (Dìèín), Karel Boublík (Prùhonice),
Jiøí Brabec (Prùhonice), Siegfried Bräutigam (Görlitz, Nìmecko), Stanislav Bøezina (Prùhonice), Ivana Buf-
ková (Kašperské Hory), Oldøich Bušek (Karlovy Vary), Vladimír Bylinský (Praha), Beáta Czerneková (Bys-
tøice nad Olší), Jaroslav Èáp (Brno), Ludìk Èech (Havlíèkùv Brod), Tomáš Èerný (Prùhonice), Martin
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Danèák (Olomouc), Jiøí Danihelka (Mikulov), † Èestmír Deyl (Olomouc), Josef Dobiáš (Jimramov), Zuzana
Doèkalová (Krnov), Jan Douda (Tábor), Martin Duchoslav (Olomouc), Kamila Dvoøáèková (Jihlava), Libor
Ekrt (Èeské Budìjovice), Vít Grulich (Brno), † Emil Hadaè (Praha), Vìra Hadincová (Praha), Aleš Hájek
(Police nad Metují), Michal Hájek (Brno), Roman Hamerský (Litomìøice), Josef Harèarik (Vrchlabí), Handrij
Härtel (Krásná Lípa), Petr Havlíèek (Praha), Petr Havránek (Podìbrady), Rudolf Hlaváèek (Pøíbram), Viera
Horáková (Vrchlabí), Zbynìk Hradílek (Olomouc), Daniel Hrèka (Praha), Vìra Hroudová (Praha), Jiøí Hum-
mel (Brandýs nad Labem), Štìpán Husák (Tøeboò), Karin Hustáková (Brno), Jindøich Chlapek (Jeseník), Jin-
døich Chrtek ml. (Prùhonice), Petr Chytil (Ro�nov pod Radhoštìm), Milan Chytrý (Brno), Gusztáv Jákab
(Szarvas, Maïarsko), Matilda Jatiová (Brno), Vladimír Jehlík (Praha), Filip Jetmar (Litomyšl), Ivana Jonge-
pierová a Jan W. Jongepier (Veselí nad Moravou), Jiøí Juøièka (Havlíèkùv Brod), Petr Karlík (Praha), Kamil
Kasala (Bøeclav), Zdenìk Ke�línek (Buèovice), Petr Kment (Praha), Martin Koèí (Karlovice), Filip Koláø
(Èeské Budìjovice), Anna Krahulcová a František Krahulec (Prùhonice), Petr Koutecký (Èeské Budìjovice),
Pavel Kováø (Praha), Jitka Kováøíková (Vimperk), Petr Krása (Sokolov), Daniel Køenek (Ro�nov pod Rad-
hoštìm), Karel Kubát (Ústí nad Labem), Josef Kuèera (Rychnov nad Knì�nou), Pavel Leischner (Strakoni-
ce), Petr Lepší (Zlatá Koruna), Martin Lepší (Èeské Budìjovice), Vojen Lo�ek ml. (Karlštejn), Filip Lysák
(Cyrilov), Milan Marek (Prùhonice), Jan Michálek a Jaroslav Michálek (Sokolov), Martina Molíková (Pra-
ha), Petr Mudra (Tachov), Jan Novák (Èeské Budìjovice), Bo�ena Nozarová (Bubovice), Èestmír Ondráèek
(Chomutov), Vlasta Ondrová (Slavkov u Uherského Hradištì), Zdenka Otýpková (Brno), Ivana Paukertová
(Brno), Radim Pauliè (Strakonice), Alois Pavlíèko (Praha), Petr Pavlík (Štramberk), Petr Petøík (Prùhonice),
Lenka Pivoòková (Plzeò), Josef Plot (Beroun), Jaroslav Podhorný (Otinoves), Karel Prach (Èeské Budìjovi-
ce), Romana Prausová (Pardubice), David Pùbal (Šumavské Hoštice), Jan Roleèek (Brno), Jitka Rudolfová
(Blansko) Vladimír Rù�ièka (Brno), Vlastik Rybka (Praha), Jaroslav Rydlo (Roztoky), Vladimír Øehoøek
(Brno), Radomír Øepka (Brno), Jiøí Sádlo (Prùhonice), Franz Schuhwerk (Mnichov, Nìmecko), Marie Sed-
láèková (Frenštát pod Radhoštìm), Michal Severa (Praha), Petr Slavík (Brno), Jaromír Sofron (Plzeò), Milan
Soukup (Heømaò), Milan Škrott (Ro�nov pod Radhoštìm), Petr Šmarda (Brno), Jindøich Šmiták (Brno), Jan
Špinar (Havlíèkùv Brod), Pavel Špryòar (Praha), Leoš Štefka (Blansko), Milan Štech (Èeské Budìjovice),
Jan Štìpánek (Prùhonice), Václav Štromajer (Huslenky), Jan Šturma (Praha), Vratislav Šuk (Praha), Martin
Šulgan (Ro�nov pod Radhoštìm), Kateøina Šumberová (Brno), † Kateøina Švendová (Èeský Tìšín), Bohumil
Trávníèek (Olomouc), Alena Válková (Olomouc), Aleš Vašát (Ro�nov pod Radhoštìm), Karla Vincenecová
(Prùhonice), Adriana Vítková (Olomouc), Vladimír Zabloudil (�ïár nad Sázavou), Helena Zbuzková a Boøi-
voj Zbuzek (Praha), Karel �ák (Praha), Anna �igová (Praha).

Naše podìkování pøísluší také Agentuøe ochrany pøírody a krajiny ÈR, která financovala mapování bio-
topù v rámci vytváøení soustavy chránìných území ES NATURA 2000, jeho� nìkteré výsledky (napø. Carex
distans, C. pendula, Caucalis platycarpos, Epipactis greuteri, Rorippa amphibia…) zde zveøejòujeme.
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