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Abstract

This fifth part of floristic contributions resumes data about taxa newly discovered on the territory of the
Czech Republic (Aconitum plicatum subsp. sudeticum and eleven newly described species of the genus Ru-
bus). For the first time, the alien taxa Agrostis scabra, Lithospermum arvense subsp. sibthorpianum, Phys-
alis pubescens and Allium zebdanense are mentioned in the contribution. Also critically endangered species
(according to the Black and Red List of Vascular Plants of the Czech Republic) are presented from territo-
ries where no occurrence had been reported so far (e.g. Arnoseris minima, Botrychium multifidum, Cala-
magrostis pseudophragmites, Carex buxbaumii, Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana, Hackelia
deflexa, Malaxis monophyllos, Orobanche arenaria, O. artemisiae-campestris, O. coerulescens, O. purpu-
rea subsp. bohemica, O. purpurea subsp. purpurea, Phyllitis scolopendrium, Reseda phyteuma, Stachys
arvensis, Trigonella monspeliaca). Finally, less rare species are mentioned from territories where they had
not been discovered yet.

K e y w o r d s : Agrostis scabra, Lithospermum arvense subsp. sibthorpianum, floristics, new findings, the
Czech Republic

N o m e n k l a t u r a :  Kubát et al. (2002), Kuèera & Váòa (2005)

Úvod

Ètenáøùm Zpráv pøedkládáme v letošním roce „jubilejní“ 5. díl Additament a mù�eme být
nadmíru spokojeni, �e tempo floristického prùzkumu v Èeské republice nikterak nepole-
vuje a spolupráce s floristy je stále velice plodná. Pøedkládaná Additamenta V. zahrnují
údaje o kriticky ohro�ených druzích (kategorie C1) publikované v roce 2005 (v nìkolika
málo pøípadech i v letech pøedchozích, jen výjimeènì pak i v roce 2006), pøedevším však
obsahují údaje nové, dosud nepublikované.

Ve výsledném souhrnu pøinášíme øadu zcela nových taxonù a dùle�itých nálezù. Nejvìtší
obohacení naší kvìteny v tomto období pøipadlo na rod Rubus. Z dílny úspìšné èeské bato-
logické školy vzešlo deset novì popsaných druhù z území Èeské republiky, další byl
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popsán v Rakousku a poté objeven i u nás. K ostru�iníkùm je zapotøebí pøipoèítat i novì
popsaný poddruh Aconitum plicatum subsp. sudeticum z Polska, nalezený zároveò i na
èeském území (Králický Snì�ník, Hrubý Jeseník). Adventivní slo�ku èeské kvìteny obo-
hatily zavleèené taxony Agrostis scabra (Tøeboòsko), Lithospermum arvense subsp. sib-
thorpianum (Strá�nice) a zplanìlý druh Allium zebdanense (Praha). Pøechodnì byl
zaznamenán výskyt Physalis pubescens (Zlatá Koruna). V rámci indigenní èeské kvìteny
jsou v kategorii nejohro�enìjších druhù (C1) urèitì velice významné nové nálezy, napø.
Arnoseris minima, Botrychium multifidum, Calamagrostis pseudophragmites, Carex bux-
baumii, Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana, Hackelia deflexa, Malaxis monophyl-
los, Orobanche arenaria, O. artemisiae-campestris, O. coerulescens, O. purpurea subsp.
bohemica, O. purpurea subsp. purpurea, Phyllitis scolopendrium, Reseda phyteuma, Sta-
chys arvensis, Trigonella monspeliaca. Mno�ství taxonù bylo nalezeno ve fytochorio-
nech, z kterých dosud nebyly v Kvìtenì ÈR uvádìny.

Na jaøe roku 2005 byl botanické veøejnosti dán do u�ívání sedmý svazek Kvìteny ÈR (Sla-
vík & Štìpánková 2004) vìnovaný èeledím Asteraceae, Ambrosiaceae a Cichoriaceae.
Kromì velkého mno�ství nových informací, které svazek obsahuje a na kterých jsou závis-
lá koneckoncù i tato Additamenta, se zároveò významnì zkrátila vzdálenost, je� nás dìlí
od koneèného cíle – úspìšného vydání kompletního díla. Mnoho aktualizovaných floris-
tických údajù obsahuje i kni�ní monografie o ohro�ených druzích v okrese Ústí nad La-
bem (Machová & Kubát 2004).

Všechny uvádìné lokality v Additamentech jsou zaøazeny do fytogeografických okresù èi
podokresù (Skalický 1988) s oznaèením základního pole a kvadrantu støedoevropské ma-
povací sítì (Slavík 1971) a pøiøazeny jsou k nejbli�ší obci (Pruner & Míka 1996). Zkratka
„distr.“ oznaèuje území vymezené hranicemi pøíslušného politického okresu. Nìkteré lo-
kality jsou doplnìny o zemìpisné souøadnice v souøadnicovém systému WGS-84 (jestli�e
byl pou�it jiný souøadnicový systém, pak je uveden v závorce). Pokud jsou uvedené nálezy
dolo�eny herbáøovými polo�kami ulo�enými ve veøejných sbírkách, je jejich ulo�ení
oznaèeno zkratkou pøíslušné sbírky (Vozárová & Sutorý 2001), je-li doklad v soukromé
sbírce nálezce, pak zkratkou „herb.“ a jménem majitele sbírky, popø. i místem ulo�ení.
Zkratkou „not.“ (= notavit, tj. zapsal, zaznamenal, zaregistroval), popø. „foto“, jsou ozna-
èeny nálezy a pozorování, k nim� nebyl poøízen herbáøový doklad (Kotlaba 1999).

V pøípadì literárních údajù z nìkterých známých a bì�nì dostupných periodik jako
jsou Zprávy ÈBS, Preslia, Severoèeskou pøírodou, Muzeum a souèasnost apod. pou�ívá-
me zkrácenou formu citace, stejnì tak zkracujeme citace v pøípadì, �e odkazují na údaje
publikované v døívìjších Additamentech. Další literatura, která se úzce vá�e pouze k jedi-
nému taxonu (v nìkolika pøípadech i k více taxonùm), je uvedena hned za pøíslušným tex-
tem, tituly které se opakují èastìji stejnì jako základní díla souhrnného charakteru jsou pak
v seznamu literatury na konci celé práce.
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Dìkujeme naší botanické obci za dosavadní velmi pøíznivé pøijetí Additament (alespoò
dosud nemáme �ádné ohlasy opaèné povahy) a vysoce oceòujeme spolupráci se všemi ko-
legy a floristy. Bez této jejich podpory bychom pochopitelnì nemohli být jako editoøi Ad-
ditament úspìšní. Vìøíme tedy, �e i nadále nám bude zachována pøízeò a další pokraèování
Additament budou pro poznání èeské kvìteny neménì pøínosná jako ta pøedchozí.

Oprava: V pøíspìvku o Ledum palustre (Grulich in Additamenta IV: 124–125, 2005) je
nesprávnì uveden druh Tephroseris palustris, který je v ÈR pova�ován za vyhynulý;
správnì má být Tephroseris crispa.

Aconitum

Józef Mitka ve své dizertaèní práci na Jagiellonské Univerzitì v Krakovì øešil problematiku rodu Aconitum
v Polsku a pøilehlých zemích. Tato práce vyšla jako samostatná publikace (Mitka 2003), v ní popsal také
dva nové omìje, které se vyskytují i v Èeské republice.

Aconitum × berdaui Zapa³. nothosubsp. walasii (Mitka in Starmühler & Mitka) Mitka
(A. firmum subsp. moravicum × A. variegatum subsp. variegatum)
97. Hrubý Jeseník, 5969c, Malá kotlina, 1200–1250 m n. m. (leg. & det. J. Mitka 6. 8. 2002, KRA; Mitka

2003).
97. Hrubý Jeseník, 5969c, Velká kotlina, 1250–1300 m n. m. (leg. & det. J. Mitka 7. 8. 2002, KRA; Mitka

2003).
99. Moravskoslezské Beskydy, 6575a, in monte Radhoš� (leg. M. Deyl 20. 8. 1940, PR, det. J. Mitka; Mit-

ka 2003).
99. Moravskoslezské Beskydy, 6476a, in silvis prope vicum Èeladná, procul oppidum Ostravica (leg.

M. Deyl 15. 7. 1940, PR, det. J. Mitka; Mitka 2003).

Teprve pøed krátkým èasem popsaný taxon (Starmühler & Mitka 2001), nyní autorem v di-
zertaèní publikované práci (Mitka 2003) uvedený v nové kombinaci jako Aconitum × ber-
daui Zapa³. nothosubsp. walasii (Mitka in Starmühler & Mitka) Mitka. Jedná se o taxon
hybridního pùvodu mezi západokarpatským omìjem Aconitum firmum subsp. moravicum a
støedoevropským A. variegatum. Za locus classicus byla oznaèena lokalita Roztoki poblí�
Zakopaného na úpatí polských Tater. Aconitum firmum je v Západních Karpatech velmi va-
riabilní taxon s více poddruhy, na své západní hranici je reprezentován subsp. moravicum,
který se v souèasnosti vyskytuje v ÈR pouze v Beskydech. Tento taxon v sobì zahrnuje jak
primární triploidní hybridy, tak i stabilizované tetraploidní produkty dalších generací. Novì
rozlišená nothosubspecie hybrida A. firmum subsp. moravicum × A. variegatum subsp. va-
riegatum (nothosubsp. walasii) je rozšíøena v Sudetech na Králickém Snì�níku (zatím jsou
údaje jen z polské strany pohoøí) a v Hrubém Jeseníku (Malá a Velká kotlina), v Karpatech
na našem území v Beskydech (oblast Radhoštì a Èeladné) a v Polsku v pohoøích Beskid
Œl¹ski, Beskid ¯ywiecki a Pogórze Spisko-Guba³owskie. Výskyt se dá pøedpokládat i na se-
verozápadním Slovensku, odkud však dosud nebyl tento hybridogenní taxon dokladován.
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Základní znaky tohoto hybridogenního typu jsou tyto: stonek v kvìtenství zpro-
hýbaný, s kadeøavými ne�láznatými chlupy èi lysý, pøilby kvìtù lysé nebo krátce
chlupaté, stopky kvìtù zprohýbané a kadeøavì ne�láznatì chlupaté. Ostruha nektárií
hákovitì zahnutá nebo a� stoèená do polovièní spirály, nitky lysé nebo roztroušenì
chlupaté, mìchýøky lysé nebo chlupaté na zadní stranì èi na švu, v poètu 3–5, témìø
zcela sterilní.

Tento taxon rozlišoval i Vladimír Skalický, v Kvìtenì ÈSR (Skalický in Hejný & Sla-
vík 1988: 403) jej uvádí pod formulí køí�ence A. firmum subsp. moravicum × A. variega-
tum. Rostliny z Králického Snì�níku a Hrubého Jeseníku mají na kvìtech pøimíšeny
�láznaté chlupy, co� by ukazovalo na vliv A. firmum subsp. maninense (Skalický) Star-
mühl. (èi A. firmum nothosubsp. paxii Starmühl.), které se vyskytují na západním Sloven-
sku (Starmühler & Mitka 2001). Tyto znaky (stejnì tak i další novì popsaný taxon
Aconitum plicatum subsp. sudeticum) ukazují, �e v minulosti byly východosudetské popu-
lace omìjù v kontaktu se západokarpatským druhem A. firmum.

J. Mitka & F. Krahulec

Aconitum plicatum subsp. sudeticum Mitka
96. Králický Snì�ník, 5867a, potok Morávka, 750–950 m n. m. (leg. & det. J. Mitka 8. 8. 2002, KRA, Pa-

ratypus!; Mitka 2003).
97. Hrubý Jeseník, 5969c, Malá kotlina, 1200–1250 m n. m. (leg. & det. J. Mitka 6. 8. 2002, KRA; Mitka

2003).
97. Hrubý Jeseník, 5969c, Velká kotlina, 1250–1300 m n. m., (leg. & det. J. Mitka 7. 8. 2002, KRA; Mitka

2003).

Také tento typ odrá�í vliv hybridizace karpatského taxonu A. firmum subsp. moravicum ve
Východních Sudetech, je jeho introgresí do druhu A. plicatum (syn. A. callibotryon Rei-
chenb.), který je endemickým druhem Èeského masivu.

Morfologicky je novì popsaný poddruh Aconitum plicatum Koehler ex Reichenb.
subsp. sudeticum Mitka (Mitka 2003) charakterizován takto:

Rostliny nevìtvené, stonek vzpøímený, kvìtenství tuhé, dolní kvìtní stopky kolmé
k pýøitì chlupatému vøetenu kvìtenství, stopky kvìtù s pøitisklými nebo kadeøavými chlu-
py a stopkatými �lázkami; listeny èárkovité, 1–3 mm dlouhé, chlupaté; pøilby ploše vy-
pouklé a� okrouhle kónické, 1–1,2× vyšší ne� široké, ne�láznatì chlupaté, nektáriové
lístky zakøivené, vìtšinou dosahující vrcholu pøilby, v horní èásti chlupaté, ostruha nek-
táriových lístkù hlavatá nebo nehlavatá, nitky tyèinek chlupaté, mìchýøky 2–3, zcela chlu-
paté nebo lysé, koøeny prodlou�ené. Chlupatostí pøilby a stopek se blí�í A. firmum
nothosubsp. paxii (A. firmum subsp. maninense × A. firmum subsp. moravicum) ale tvar
listenù jasnì ukazuje na A. plicatum.

Tato subspecie se vyskytuje v ÈR na Králickém Snì�níku a v Hrubém Jeseníku, po-
psaná byla z polské strany Králického Snì�níku. V Hrubém Jeseníku je dolo�ená z Malé a
Velké kotliny.
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Klíè k urèování omìjù z podrodu Aconitum na území ÈR

1a) Pøilba vysoce vyklenutá, nad zobánkem zøetelnì prodlou�ená (1,6–2,5× vyšší ne� široká), ostruha nek-
táriových lístkù nazpìt zahnutá a� polospirálovitì stoèená .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

b) Pøilba nízká, nad zobánkem široce konvexní, 1–1,5× vyšší ne� široká .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
2a) Kvìtní stopky lysé .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A. variegatum subsp. variegatum
b) Kvìtní stopky chlupaté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A. × berdaui nothosubsp. walasii

3a) Pøilby lysé nebo øídce ne�láznatì chlupaté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
b) Pøilby chlupaté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

4a) Ostruha nektáriových lístkù nazpìt zahnutá, mìchýøky témìø zcela sterilní .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A. × berdaui nothosubsp. walasii

b) Ostruha nektáriových lístkù hlavatá, nektária dosahující vrcholu pøilby, mìchýøky fertilní .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A. plicatum subsp. plicatum

5a) Listence èlenìné nebo alespoò zubaté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A. firmum subsp. moravicum
b) Listence èárkovité a� kopinaté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A. plicatum subsp. sudeticum

J. Mitka & F. Krahulec

Mitka J. (2003): The genus Aconitum L. (Ranunculaceae) in Poland and adjacent countries. – The Institute
of Botany of the Jagiellonian University, Kraków.

Starmühler W. & Mitka J. (2001): Systematics and chorology of Aconitum sect. Napellus (Ranunculaceae) and
its hybrids in the Northern Carpathians and Forest Carpathians. – Thaiszia – J. Bot., Košice, 10: 115–136.

Adonis aestivalis L. C2
20b. Hustopeèská pahorkatina, 6866a, Podolí (distr. Brno): PP Horka, asi 1 km J od kostela, ojedinìle a�

roztroušenì v mezernatém stepním trávníku a pøi okraji sousedícího pole, 260 m n. m. (not. K. Faj-
mon, K. Helánová, M. Helán, B. Luèenièová & J. Rybaøíková 28. 5. 2004).

73c. Drahanské podhùøí, 6766c, Mokrá-Horákov (distr. Brno): asi 200 m JZ od kaple v Horákovì, ruderali-
zované polostinné místo u silnice, 49°12'44" N, 16°44'37" E, 325 m n. m., nìkolik jedincù (not.
K. Fajmon, K. Helánová, M. Helán, B. Luèenièová & J. Rybaøíková 29. 5. 2004).

62. Litomyšlská pánev, 6063a, Vysoké Mýto (distr. Ústí nad Orlicí): pøi silnici Vysoké Mýto – Choceò,
ca 1,1 km SSV od støedu námìstí, tìsnì za odboèkou na Slatinu, u cyklostezky, 49°57'45" N,
16°10'08" E, 280 m n. m., stovky rostlin (leg. P. Filippov 2004, herb. Filippov).

Køísa (in Hejný & Slavík 1988: 470) udává hlaváèek letní z tohoto fytogeografického
okresu pouze od Litomyšle a Øíèek. Tento plevel je dnes díky intenzifikaci zemìdìlství
vzácný. Semena však pøetrvávají v pùdì a za vhodných podmínek se druh mù�e objevit ve
velkém mno�ství. Tak tomu bylo i u Vysokého Mýta, kde se pøi terénních úpravách spoje-
ných s budováním nové cyklistické stezky najednou objevily stovky rostlin. Druh z tohoto
a sousedního kvadrantu udává u� Faltys (1985), konkrétní lokality však nejsou známé.

P. Filippov

Agrostemma githago L. C1
37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Èímice (distr. Klatovy): stráòka nad zelenì znaèenou turistic-

kou cestou pøi západním okraji obce, ca 540 m n. m., ca 250 rostlin (not. V. Chán, P. Leischner &
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R. Pauliè 18. 6. 2005; leg. R. Pauliè, CB, PRC). Podle sdìlení majitele k lokalitì blízce pøiléhající za-
hrádky byla semena koukolu na lokalitu zavleèena s travní smìsí.

37p. Novohradské podhùøí, 7152b, Kosov (distr. Èeské Budìjovice): v obci, 490–505 m n. m. (not. V. Gru-
lich èervenec 2001; Lepší et al.: Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 40, suppl. 2005/2: 105, 2005).

45a. Loveèkovické støedohoøí, 5350c, Ústí nad Labem: Nová Ves, mez u zahrady na ji�ním okraji obce, 70
rostlin (not. K. Nepraš & R. Kroufek 2000, 2004; Machová & Kubát 2004; Kroufek et al.: Severoèes.
Pøír. 36–37: 75, 2005). Pravdìpodobnì vyseto nebo zavleèeno s travní smìsí.

Koukol polní pravdìpodobnì v ÈR (minimálnì v Èechách) ji� z polí definitivnì zmizel,
èestné výjimky tvoøí buï pole ekologických farmáøù, efemerní výskyty (Èeøovský et al.
1999) èi pole, na které byl zámìrnì pøiséván (napø. Chán et al. 1999, Otýpková 2003).

Ostatní údaje o výskytu koukolu v posledních letech (obvykle na ruderálních stanoviš-
tích nebo v intravilánech) zajisté souvisí s pomìrnì rozšíøeným pìstováním koukolu na za-
hrádkách coby okrasné letnièky; ostatnì semena koukolu jsou bì�ným sortimentem
v obchodech se zahrádkáøskými potøebami. Všechny tøi uvádìné souèasné nálezy tuto si-
tuaci jen potvrzují.

M. Štefánek

Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíøení plevelù v Bílých Karpatech. – Zpr. Èes. Bot.
Spoleè. 38: 47–61.

Agrostis scabra Willd.
39. Tøeboòská pánev, 7155d, Halámky (distr. Jindøichùv Hradec): v pískovnì (leg. V. Horváthová 2001,

det. M. Štech; Boublík & Èerný 2005).
39. Tøeboòská pánev, 7055c, Suchdol nad Lu�nicí (distr. Jindøichùv Hradec): západní a severní bøeh pís-

kovny 1,5–2,5 km S–SSZ od �eleznièní stanice, 445–455 m n. m. (leg. K. Boublík 18. 5. 2004, herb.
Boublík, rev. M. Štech; Boublík & Èerný 2005).

39. Tøeboòská pánev, 7055c, Klikov (distr. Jindøichùv Hradec): pøi lesní svá�nici (Èernovodská cesta) ca
2,3 km SSZ od køi�ovatky silnic v obci, 450 m n. m., jediná rostlina (leg. K. Boublík 29. 10. 2004,
herb. Boublík, rev. M. Štech; Boublík & Èerný 2005).

39. Tøeboòská pánev, 7055c, Majdalena, Kosky (distr. Jindøichùv Hradec): u cesty pøi SV bøehu pískovny
ca 300 m JJZ od jezu Pilaø na Lu�nici, nìkolik rostlin (leg. K. Boublík 14. 11. 2004, herb. Boublík, rev.
M. Štech; Boublík & Èerný 2005).

Nový zavleèený druh kvìteny ÈR.
Psineèek øídkokvìtý (Agrostis scabra) je jednoletou a� krátkovìkou rostlinou s velmi ty-
pickým vzhledem. Z kompaktních trsù pøízemních listù, které do jisté míry pøipomínají
pøízemní listy A. canina, vyrùstají stébla s nápadnì dlouhým a širokým, rozvolnìným kvì-
tenstvím, které naopak spíše pøipomínají druh Apera spica-venti, s nápadnì dlouhými a
tenkými spodními vìtévkami laty. Jeho domovinou je Severní Amerika a Dálný východ.
Ji� na zaèátku 20. století byl zavleèen do Evropy, kde se vyskytuje zpravidla v pískovnách,
štìrkovnách, na bøezích rybníkù, na vlhkých lesních pasekách a úhorech. Výskyt na pís-
kovnách Tøeboòska plynule navazuje na výskyt v oblasti Gmündu v Dolním Rakousku,
odkud byl publikován ji� v roce 1909 (Teyber 1909). Ze støední Evropy je dále druh znám
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od 60. let 20. století z Horní Falce (Neumann 1960) a ze 70. let pocházejí údaje z okolí Ber-
lína (Conert 1989). Mimo støední Evropu roste na jihu Švédska a Finska a ve Velké Britá-
nii (Stace 1997). V poslední dobì byly objeveny nové lokality v Rakousku a je velmi
pravdìpodobné, �e se bude šíøit na další pøíhodné biotopy i u nás. Jedná se však o druh po-
mìrnì konkurenènì slabý, a tak lze jeho výskyt oèekávat jen v nezapojené vegetaci.

M. Štech

Boublík K. & Èerný T. (2005): Nové nálezy psamofilních druhù rostlin na Tøeboòsku. – Sborn. Jihoèes.
Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 45: 57–60.

Conert H. J. (1989): 43. Agrostis – In: Conert H. J. [ed.], Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 1/3:
333–357, Verlag Paul Parey, Berlin & Hamburg.

Neumann A. (1960): Ein zweites Vorkommen von Agrostis scabra Willd. in Mitteleuropa. – Ber. Bayer.
Bot. Ges. 33: 101–102.

Stace C. (1997): New Flora of the British Isles. – Cambridge University Press, 1130 p.
Teyber J. (1909): Über interessante Pflanzen aus Niederösterreich und Dalmatien. – Verh. Zool.-Bot. Ges.

Wien 59: 60–68.

Aira caryophyllea L. C1
37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Rabí (distr. Klatovy): výslunné stránì se skalkami na jihozá-

padním svahu návrší zvaném „Bøezina“ pøi VJV okraji obce, ca 490 m n. m., spolu s Erysimum odora-
tum, Medicago minima, Petrorhagia prolifera, Teucrium botrys aj. (not. R. Pauliè 21. 7. 2004).

37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6648c, Svaté Pole u Hora�ïovic (distr. Klatovy): výslunné západní
okraje lesa na „Svatském vrchu“ (522 m) nad SSV okrajem osady, ca 490 m n. m. (leg. R. Pauliè &
P. Leischner 2. 9. 2005, CB, PRC).

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6749c, Strunkovice nad Volyòkou (distr. Strakonice): výslunná, písèitá místa
na ji�ním úpatí borového lesíka na vápencové vlo�ce na návrší „Borky“ SV od obce, ca 475 m n. m.,
spolu s Acinos arvensis, Filago arvensis, Chondrilla juncea, Vulpia myuros aj. (leg. R. Pauliè 11. 8.
2003, CB).

41. Støední Povltaví, 6351b, Kamýk nad Vltavou (distr. Pøíbram): dosti hojnì v øídkém trávníku pøi okraji
boru na JZ výslunném svahu kóty 397 SV od obce Skrýšov, nedaleko samoty U Hradilù, ca 330 m n.
m. (not. J. Hadinec, R. Hlaváèek & A. Müller 29. 5. 2005).

41. Støední Povltaví, 6351c, Kamýk nad Vltavou (distr. Pøíbram): roztroušenì v øídkém trávníku na svahu
ca 1 km V od Zduchovic u zelenì znaèené turistické stezky, 49°38'06" N, 14°13'18" E, ca 370 m n. m.
(not. J. Malíèek, J. Hadinec & R. Hlaváèek 28. 5. 2005).

41. Støední Povltaví, 6551a, Orlík nad Vltavou (distr. Písek): hojnì na ploše 1 m2 pøi kraji lesní cesty smì-
rem k vrcholu Krkavèí skály nad levým bøehem Vltavy, ca 0,8 km JV od kostela v osadì Staré Sedlo,
ca 465 m n. m., spolu s Cerastium brachypetalum (leg. R. Pauliè & M. Lepší 25. 5. 2006, CB, PRC).
Lokalita zarùstá Calamagrostis epigejos.

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber C2
37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Rabí (distr. Klatovy): úhor pod západním svahem borového

lesíka na návrší SZ od Spravedlnosti (kóta 563,4) 0,9 km SZ od obce, ca 520 m n. m., velmi hojnì, spo-
lu s Caucalis platycarpos, Euphorbia exigua, Galeopsis angustifolia, Silene noctiflora aj. (leg.
R. Pauliè & P. Leischner 12. 7. 2005, CB; leg. R. Pauliè et al. 23. 7. 2005, PRC; leg. M. Soukup 12. 9.
2005, herb. Soukup).

37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Rabí (distr. Klatovy): suché stránì pøi ji�ním okraji lesa pod
vrcholem návrší Spravedlnost (563,4 m) nad severním okrajem obce, ojedinìle, ca 550 m n. m., spolu
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s Anthemis tinctoria, Caucalis platycarpos, Scabiosa columbaria, Teucrium botrys aj. (leg. R. Pauliè
& P. Leischner 12. 7. 2005, CB).

37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Bojanovice u Rabí (distr. Klatovy): obna�ené místo v boru na
ji�ním svahu vrchu Plešovec (542 m) 0,8 km SV od osady, ca 520 m n. m., 15 rostlin (leg. M. Soukup
13. 7. 2005, herb. Soukup).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Strakonice: okraj pole pøi JZ úpatí lesa na vrchu Ryšovy (527,1 m) V od
mìstské èásti „Za Rájem“, 470 m n. m., roztroušenì, spolu s Consolida regalis, Euphorbia exigua,
Misopates orontium, Thymelaea passerina aj. (leg. R. Pauliè 17. 7. 2006, CB).

Zbìhovec trojklaný patøí ke kriticky ohro�eným druhùm kvìteny ji�ní èásti Èech, v roce
1998 byly V. Chánem a V. �ílou ovìøeny lokality u Krt a Domanic na Strakonických vá-
pencích (Chán 1999: 92–93), které byly ji� døíve publikovány J. Moravcem (Moravec
1958). V roce 2004 se podaøila ovìøit další lokalita, a sice v PP Pastvina u Pøeš�ovic u obce
Rovná (leg. V. Chán, R. Pauliè et al. 29. 7. 2004 CB). V oblasti Sušicko-hora�ïovických
vápencù mìl druh v minulosti roztroušený výskyt (Vanìèek & Chán 1963), poslední údaje
o výskytu z tohoto území pocházejí ze zaèátku 80. let (pole a úhory na úpatí vrchu Èepiè-
ná, 1980 not. P. Hrdina).

R. Pauliè

Moravec J. (1958): Poznámky k regionálnì fytogeografickému hodnocení území vápencù u Strakonic. –
Preslia 30: 1–18.

Vanìèek J. & Chán V. (1963): Význaèné rostlinné druhy sušicko-hora�ïovických vápencù. – Preslia 35:
162–178.

Alchemilla obtusa Buser C2
53c. Èeskodubská pahorkatina, 5355d, Lesnovek (distr. Liberec): Doleèek, 650 m JV od køi�ovatky

(v kruhové zatáèce) silnice do obce a do Všelibic, louka v úvozu mezi malým lesem a domem nad údo-
lím potoka, 50°38'23" N, 14°56'55" E, ca 370 m n. m. (leg. T. Rejzek èervenec 2006, herb. Rejzek, det.
P. Havlíèek).

Z fytogeografického okresu Podještìdí není tento druh v Kvìtenì ÈR udáván.

Allium zebdanense Boiss. & Noë in Boiss.
Diagn. Pl. Or. Nov., Ser. 2 (4): 113 (1859)
10a. Jenštejnská tabule, 5852d, Praha-Støí�kov: opuštìné zahrádky mezi Proseckou ulicí a náspem Libe-

recké ulice (i na jejím náspu), 50°07'10,35" – 50°07'10,2" N, 14°28'23,8"–14°28'24" E (leg. M. Marek
kvìten 2006, PR, det. F. Krahulec).

10b. Pra�ská kotlina, 5952b, Praha-Nové Mìsto: areál Botanické zahrady UK, zplanìle v trávníku.
50°04'16,2" N, 14°25'19,1" E, ca 200 m n. m., det. F. Krahulec.

Nový zplanìlý druh v kvìtenì Èeské republiky.
Na jaøe 2006 nalezl Milan Marek neznámý èesnek v opuštìných zahrádkách v Pra-
ze-Støí�kovì v prostoru mezi ulicemi Prosecká a Liberecká a zároveò i pøímo na náspu Li-
berecké ulice. Stejný èesnek roste ji� desítky let také volnì v trávnících v Botanické
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zahradì UK (not. J. Hadinec 1977, not. V. Hroudová 2006), není vylouèené, �e se jedná o
zplanìlé rostliny pocházející ještì z kultur botanické zahrady bývalé nìmecké univerzity.
Jde o bíle kvetoucí rostlinu ze sekce Molium, urèení ukázalo, �e jde o druh, který dosud ne-
byl od nás ani z jiné støedoevropské zemì udáván. Proto zde uvádíme jeho podrobnìjší po-
pis zalo�ený na zpracování ve Flóøe Turecka (Kollmann 1984).

Cibule vejcovitá, 1–1,5 cm dl.; vnìjší šupiny hnìdavé. Stonek vysoký 25–40 cm, olis-
tìný jen pøi bázi. Listy 2, kopinatì èárkovité, (2–)3–6 mm šir., špièaté, ploché, o málo krat-
ší ne� stonek, na okraji hladké a� slabì drsné. Toulec 1–1,5 cm dl., vejèitý, krátce
zašpièatìlý, témìø tak dlouhý jako stopky kvìtù. Lichookolík se 4–10 kvìty. Stopky kvìtù
8–13 mm dl., zøídka delší ne� okvìtí, nestejnì dlouhé. Okvìtí zvonkovité; lístky bílé, elip-
tické, 9–13 mm dl., zaoblené. Tyèinky kopinaté, dosahující 2/3 délky okvìtí.

Druhy sekce Molium mají velmi charakterické „svlékání“ šupin cibulí, které zùstávají
vcelku nad cibulí, èasto i z více let za sebou. U øady druhù jsou tyto šupiny s charakteristic-
kou skulpturou, napø. teèkováním; A. zebdanense je bez jakékoliv skulptury. Tento druh
by mohl být zamìnìn prakticky pouze s nìkterým z taxonù z komplexu Allium subhirsu-
tum L. Tyto druhy jsou však vìtšinou chlupaté (výjimkou je A. permixtum Guss., které je
lysé – cf. Stearn 1980). Tyto druhy mají ale otevøené, hvìzdovité okvìtí, nikoliv zvonkovi-
té, jako A. zebdanense.

Allium zebdanense bylo popsáno z Libanonu, roste i v SV Turecku a Zakavkazí (z to-
hoto území je pravdìpodobnì udáváno pod jménem A. candolleanum Albov, v popisech
jsou však rozpory – cf. Kollmann 1984).

Druhy sekce Molium mají velmi vysokou produkci drobných dceøinných cibulek; z to-
hoto dùvodu se tyto druhy lokálnì šíøí a mají sklon vytváøet lokálnì velmi expanzivní po-
rosty. Dilys Davies (1992) cituje jeden z takových údajù o lokálním zplanìní. Pokud
mù�eme posoudit, tak mírnì zastínìné rostliny z pra�ských lokalit produkují desítky drob-
ných cibulek a mají významný potenciál k šíøení. To mù�e být lokálnì pomìrnì rychlé. Ší-
øení napomáhá i skuteènost, �e druh je vzhledem pìkný a pro pìstitele atraktivní
(M. Marek pozoroval jeho pìstování i pøed jedním z domù v Praze-Kobylisích). Dá se pro-
to pøedpokládat, �e v severovýchodním sektoru Prahy budou nalezeny další lokality.

F. Krahulec & M. Marek

Davies D. (1992): Alliums. The ornamental onions. – Timber Press, Portland, 168 p.
Kollmann F. (1984): 11. Allium L. – In: Davis P. H. [ed.], Flora of Turkey and East Aegean Islands, 8:

98–211, University Press, Edinburgh.
Stearn W. T. (1980): 38. Allium L. – In: Tutin T. G. et al. [eds], Flora Europaea, 5: 49–69, Cambridge

University Press, Cambridge.

Anthriscus caucalis M. Bieb. C2
10b. Pra�ská kotlina, 5952a, Praha-Smíchov: okraj �eleznièního areálu v Nádra�ní ulici, místy hustì mezi

tramvajovými stanicemi Zlíchovský lihovar a ÈSAD Smíchov, podél zdi èi plotu, 190 m n. m. (leg.
J. Vávra kvìten 2006, PRC).

10b. Pra�ská kotlina, 5952b, Praha-Letná: Letenské sady, roztroušenì u cesty na køovinatém ji�ním svahu
nad levým bøehem Vltavy u Èechova mostu, 210 m n. m. (not. J. Hadinec 21. 4. 2004).
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11a. Všetatské Polabí, 5753d, Stará Boleslav (distr. Praha): pouze nìkolik rostlin na písèitém synantropním
okraji u „Proboštských jezer“ pøi silnici do Mìlníka, 160 m n. m. (leg. V. Rejzlová 30. 5. 2005, PRC).

11a. Všetatské Polabí, 5754d, Lysá nad Labem (distr. Nymburk): okraj akátiny pøi polní cestì poblí� støel-
nice asi 2,05 km SZ od námìstí, 50°12'53" N, 14°49'17" E, ca 195 m n. m. (leg. P. Sklenáø 19. 5. 2006,
herb. Štefánek, PRC).

16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6865b, Brno: terasy Petrova, køovinatý svah se Syringa vulgaris a
Lycium barbarum nad opìrnou zídkou, 230 m n. m. (not. D. Simonová 30. 4. 2002).

[stìna opìrné kamenné zdi, 1 m2 , sklon 60o, orientace JV, 230 m n. m., 30. 4. 2002, D. Simonová,
E1 (50 %): Lycium barbarum 2b, Anthriscus caucalis 2a, Artemisia vulgaris 2a, Bromus sterilis 2a,
Acer negundo 1, Chelidonium majus 1].

Výskyt kerblíku obecného z brnìnského Petrova je udáván ji� z let 1889–1935 (Slavík in
Slavík 1997: 283). V letech 2002 a 2003 byl kerblík na dané lokalitì pozorován na zastínì-
ném místì pod šeøíkovými keøi ve spoleèenstvu svazu Galio-Alliarion. Nìkolik rostlin
kerblíku bylo zaznamenáno i v puklinách opìrné zídky.

Kvùli rozsáhlým opravám teras pod Petrovem na podzim roku 2004 tato lokalita kerb-
líku obecného zanikla. Na jaøe 2005 byl druh nalezen v pøe�ívající populaci v dolní èásti
teras u zastávky tramvaje (ul. Nové sady, herbáøový doklad ulo�en v BRNU).

D. Simonová

16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6865b, Brno: Špilberk, terasy nad ulicí Úvoz, svah u stezky pro
pìší, nìkolik jedincù v porostu Bromus sterilis, 270 m n. m. (not. D. Simonová 10. 5. 2005).

16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6865b, Brno: ulice Poøíèí, køi�ovatka u mostu pøes øeku Svratku,
naproti Fakultì architektury (not. D. Simonová 21. 5. 2005).

[okraj chodníku nad svahem k øece, 2 m2, 200 m n. m., 21. 5. 2005, D. Simonová, E1 (40 %): Cap-
sella bursa-pastoris 2b, Anthriscus caucalis 2a, Carduus acanthoides 1, Artemisia vulgaris +, Ballo-
ta nigra +, Bromus tectorum +, Cardaria draba +, Convolvulus arvensis +, Hordeum murinum +,
Lolium perenne +, Polygonum aviculare agg. +, Lactuca serriola r].

Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte C1
39. Tøeboòská pánev, 7155a, Tuš� (distr. Jindøichùv Hradec): svah štìrkopískové terasy Lu�nice ca 1 km

VSV od �eleznièní zastávky Suchdol nad Lu�nicí-zastávka, 450 m n. m., asi 20 rostlin (not. T. Èerný
18. 5. 2004; Boublík & Èerný 2005).

39. Tøeboòská pánev, 7155b, Paøí� (distr. Jindøichùv Hradec): pøi cestì v lemu borového lesa, 460 m n.
m., asi 10–15 rostlin (leg. T. Èerný 20. 5. 2004, herb. Boublík; Boublík & Èerný 2005).

Boublík K. & Èerný T. (2005): Nové nálezy psamofilních druhù rostlin na Tøeboòsku. – Sborn. Jihoèes.
Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 45: 57–60.

Asperugo procumbens L.
6. D�bán, 5749a, Vinaøice (distr. Louny): bohatì plodný trs v opukové drolinì na lesní pasece u cesty ve

svahu pod hranou Velkého Štítu poblí� pramenu Èertovka, ca 400 m n. m. (not. J. Brabec, J. Hadinec,
L. Krinke, E. Plesková, V. Somol & M. Štefánek 3. 6. 2005).

30b. Rakovnická kotlina, 5848c, Rakovník: u cesty pod lípami na horní hranì navigace levého bøehu Ra-
kovnického potoka v centru mìsta (not. E. Plesková èerven 2003).
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51. Polomené hory, 5453a, Vrchovany (distr. Èeská Lípa): vrch Starý Bernštejn, stepní porosty na vrcho-
lových skalách orientovaných k jihu, 480 m n. m. (leg. T. Rejzek kvìten 2004, herb. Rejzek).

64a. Prùhonická plošina, 5953c, Prùhonice (distr. Praha-západ): úzký pruh pùdy mezi chodníkem a zídkou
posypaný mulèovací kùrou v Sadové ulici pøi SSV okraji obce, 302 m n. m. (leg. Z. Kaplan 03/42
10. 5. 2003, PRA, leg. Z. Kaplan 04/32 23. 5. 2004, PRA).

Ostrolist poléhavý je výrazný termofyt, jen zøídka zavlékaný do mezofytika. Tento druh
pustých ruderálních stanoviš� byl v Prùhonicích nalezen v peèlivì udr�ované „milionáø-
ské“ ètvrti (�e by rostliny mìly smysl pro humor?). Majitel pøilehlé nemovitosti se ka�do-
roènì sna�í o totální destrukci vegetace postøikem herbicidy. Naštìstí aplikuje jedy a�
v létì, v dobì, kdy první semena ostrolistu jsou ji� v semenné bance. Ostrolist se tak ji�
nejménì po dvì sezóny na lokalitì dr�í.

Z. Kaplan

Jedná se o první údaje o výskytu tohoto druhu pro všechny ètyøi uvedené fytogeografické
okresy (cf. Køísa in Slavík 2000: 216).

[eds]

Asplenium viride Hudson C3
69a. �eleznohorské podhùøí, 6162d, Bor u Skutèe (distr. Chrudim): PR Maštale, údolí Karálky, ve svahu

nad levým bøehem Borského potoka, asi 500 m JZ od osady Vranice, nejménì 10 trsù na pískovco-
vých výchozech v horní èásti údolního svahu, 49°49'32'' N, 16°08'32'' E, 420 m n. m. (leg. Jan Košnar
13. 3. 2004, herb. Košnar & Košnar).

Sleziník zelený není v Kvìtenì ÈR z �eleznohorského podhùøí uvádìn (cf. Køísa in Hejný
& Slavík 1988). Pozoruhodný je substrát, na nìm� se nalezená populace vyskytuje – jinak
kyselý pískovec je zde zøejmì lokálnì obohacen vápníkem, jak lze usuzovat i z pøítomnos-
ti (sub)bazifilních druhù mechorostù (napø. Ctenidium molluscum, Conocephalum co-
nicum, Encalypta streptocarpa, Fissidens dubius, Preissia quadrata, Tortella tortuosa).

Jiøí Košnar & Jan Košnar

Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. C1
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7151d, Èeský Krumlov: areál zámku ve mìstì, zeï navazující na bu-

dovu Jízdárny a místy roztroušenì na zdech v zámeckém parku, 48°48'45'' N, 14°18'37'' E, 530 m n. m.
(leg. L. Ekrt, E. Hofhanzlová & J. Kailová 2004, CB-39314; Ekrt in Chán et al. 2005).

Chán V., Lepší M. & Lepší P. [eds] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì ji�ní èásti Èech
XI. – Sborn. Jihoèes. Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 45: 167–176.

Blysmus compressus (L.) Link C2
52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454d, Bìlá pod Bezdìzem (distr. Mladá Boleslav): Vrchbìlá, 960 m

SSZ od továrny na døevo, souvislý porost na sešlapávaném trávníku na pravém bøehu rybníka,
50°31'34" N, 14°47'07" E, 270 m n. m. (leg. T. Rejzek kvìten 2005, herb. Rejzek).
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Uvedenou lokalitu Blysmus compressus u Bìlé pod Bezdìzem na severním bøehu tzv.
Dlouhého (na mapách dosud bezejmenného) rybníka znám ji� od roku 1994 (souvislý po-
rost asi 30 m2), zároveò je na tomto místì pomìrnì bohatá populace Epipactis palustris.
Dùle�ité je však vìdìt, �e ještì v roce 1990 byly pobøe�ní partie tohoto rybníka témìø bez
vegetace, disturbovány vojenskou technikou.

V. Petøíèek

Borago officinalis L.
53b. Plouènické Podještìdí, 5253b, Cvikov (distr. Èeská Lípa): navá�ka odpadu na bývalé �eleznièní trati

ze Cvikova do Lindavy, 550 m JV od køi�ovatky hlavní silnice a silnice na Sloup, nad zemìdìlským
statkem v místì, kde dráha pøecházela na násep za bývalým nádra�ím, 50°46'12" N, 14°38'09" E, 350
m n. m. (not. T. Rejzek èervenec 2003).

Sekundární výskyt na navá�ce komunálního odpadu. V tomto fytochorionu nebyl druh do-
sud pozorován.

Botrychium lunaria (L.) Sw. C2
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7151c, Podvoøí (distr. Èeský Krumlov): extenzivnì vyu�ívaná cesta na

západním okraji Volského vrchu nad západním okrajem areálu vojenských ubikací, 2,2 km JJZ od kos-
tela ve Chvalšinách, vápenec, 48°50'03" N, 14°12'16" E, 605 m n. m., 3 rostliny (foto A. Vydrová 2006).

37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7250d, Muckov (distr. Èeský Krumlov): øídký travnatý porost na hor-
ním okraji louky pod lesem 1 km VSV od osady, vápenec, 48°44'29" N, 14°09'55" E, 810 m n. m.,
1 rostlina (foto V. Grulich & A. Vydrová 2006).

Vratièka je v jihovýchodní èásti fytogeografického okresu Šumavsko-novohradské pod-
hùøí (37) velmi vzácná, na rozdíl od jeho èásti støední – zdejší recentní nálezy shrnuje Pù-
bal (2006). V zájmovém prostoru bývá pravidelnì pozorována pouze v PR Dobroèkovské
hadce (cf. Albrecht et al. 2003), která ovšem ji� le�í ve fytogeografickém podokresu
Chvalšinské Pøedšumaví (37i).

V. Grulich

65. Kutnohorská pahorkatina, 6259b, Nová Ves u Chotìboøe (distr. Havlíèkùv Brod): rozvolnìný suchý
trávník v opuštìném opukovém lomu, ca 1,6 km SZ od obce, 440 m n. m. (not. L. Èech 21. 5. 2005).

Na výskyt vratièky v opukovém lomu Rouzeò mne pøed léty upozornil dnes ji� zemøelý re-
gionální znalec Otto Nevole z Chotìboøe. Z fytochorionu Kutnohorská pahorkatina neby-
ly dosud známy �ádné údaje o výskytu tohoto druhu (cf. Chrtková in Hejný & Slavík 1988:
226–227).

L. Èech

67. Èeskomoravská vrchovina, 6859d, Krasonice (distr. Jihlava): rozvolnìný suchý trávník na dnì býva-
lého vápencového lomu 500 m Z od Maškova mlýna, ca 1,6 km JV od kostela v obci, 510 m n. m. (leg.
L. Èech 4. 6. 2003, herb. Èech; not. Z. Otýpková 31. 5. 2004).
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67. Èeskomoravská vrchovina, 6464a, Velké Tresné (distr. �ïár nad Sázavou): zarùstající dno opuštìné-
ho vápencového lomu v lese nad levým bøehem Tresenského potoka, ca 1,3 km JJV od návsi v obci,
520 m n. m. (leg. L. Èech 23. 7. 2003, herb. Èech).

67. Èeskomoravská vrchovina, 6558b, Vìtrný Jeníkov (distr. Jihlava): sušší louka pøi západním zakonèe-
ní hráze zaniklého rybníka, ca 850 m ZJZ od kostela v obci, 622 m n. m. (leg. L. Èech 25. 5. 2005,
herb. Èech).

Vìtšina známých recentních populací Botrychium lunaria na Èeskomoravské vrchovinì
roste v opuštìných lomech na vlo�kách krystalických vápencù. Øada dalších nových nále-
zù na podobných lokalitách byla zaznamenána v SV èásti tohoto fytochorionu pøi mapová-
ní biotopù soustavy Natura 2000 a Smaragd (F. Lysák in litt.). U Vìtrného Jeníkova roste
B. lunaria v krátkostébelném trávníku blízkém svazu Violion caninae na nevápnitém pod-
lo�í (svahoviny na migmatitech).

L. Èech

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): Bílá hora, Davidova Kamenárka, za-
rùstající starý lom (vápnité jílovce s bloky pískovcù), 510–515 m n. m., 26 rostlin na hranách lomu
(not. P. Pavlík, R. Schneider & D. Hlisnikovský 12. 5. 2004).

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): východní èást souèasného dobývacího
prostoru lomu Kotouè, na hranì tzv. „Barabášova lomu“ (tì�ba ukonèena ve 40. letech 20. stol.), de-
gradovaná louka , 389 m n. m., 56 rostlin (not. R. Schneider & P. Pavlík 12. 6. 2003); 148 rostlin (not.
P. Pavlík, R. Schneider & D. Hlisnikovský 10. 5. 2004; not. P. Pavlík & M. Sedláèková 17. 6. 2004).

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): NPR Šipka, hrana lomu Kotouè
100–160 m nad høbitovem, 440–460 m n. m., 2 rostliny (not. A. Peèinka èerven 1998); na dvou mikro-
lokalitách do 10 rostlin (not. M. Sedláèková 29. 5. 1999); 1 rostlina (not. M. Sedláèková 14. 6. 2003);
do 7 rostlin (not. D. Kvita èerven 2004); 300 m J na první etá�i lomu Kotouè, 477,4 m n. m., 1 rostlina
(not. V. Popelková èerven 2003; Popelková et al. 2003).

První zmínka o vratièce na Kotouèi pochází z 19. století (Sapetza 1865), v Kvìtenì Štram-
berka (Otruba 1930: 50) je pova�ována za vyhynulou. Z výše uvedených recentních nále-
zù je patrné, �e se druh v okolí Štramberka stále vyskytuje, ovšem patøí, jak známo, mezi
druhy snadno pøehlédnutelné.

P. Pavlík

Otruba J. (1930): Kvìtena Štramberka. – Nákladem Mìstské rady ve Štramberku, J. Richter Pøíbor, 117 p.
Popelková V., Pøikrylová V. & Kvita D. (2003): Seznam rostlinných druhù nalezených v NPP Šipka v roce

2003. – Ms., 7 p. [Depon. in: Botanická zahrada Štramberk & AOPK ÈR, Ostrava].
Pùbal D. (2006): Rozšíøení ohro�ených a zvláštì chránìných druhù cévnatých rostlin ve východní èásti

Boubínsko-sto�ecké hornatiny a v pøiléhajícím Šumavsko-novohradském podhùøí. – Silva Gabretta
12: 57–94.

Sapetza (Sapeca) J. (1865): Die Flora von Neutitschein. – Abhandl. Naturforsch. Ges. Görlitz 12: 1–56.

Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch C1
37h. Prachatické Pøedšumaví, 6949d, Zábrdí (distr. Prachatice): kosená louèka nad jeskyní ca 400 m JV od

kaple v obci a 400 m SSV od Zábrdského Mlýna, ca 590 m n. m., 1 rostlina spolu s 11 kvetoucími
exempláøi Orchis morio (foto D. Pùbal 20. 5. 2005).
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37h. Prachatické Pøedšumaví, 7049a, Cudrovice (distr. Prachatice): okraj kosené louky 950 m ZSZ od køí�ku
v obci a 1200 m JV od kaple v Mlynáøovicích, ca 785 m n. m., 3 rostliny (foto D. Pùbal 20. 5. 2005).

88d. Boubínsko-sto�ecká hornatina, 7049a, Milešice (distr. Prachatice): okraj louky v Boubínské oboøe ca 800
m Z od obce a 400 m V od kóty 927,9 „Putínský les“, 875 m n. m., 5 rostlin (foto D. Pùbal 28. 5. 2005).

88d. Boubínsko-sto�ecká hornatina, 7148b, Èeské �leby (distr. Prachatice): pastvina asi 650 m SSZ od
centra obce, 48°53'04'' N, 13°46'27'' E, ca 960 m n. m., 6 rostlin (not. E. Zelenková & L. Ekrt 16. 6.
2005, foto L. Ekrt).

[Violion caninae, 9 m2, 12. 7. 2005, L. Ekrt, E1 (80 %): Festuca rubra 2, Hieracium pilosella 2,
Pimpinella saxifraga 2, Plantago lanceolata 2, Agrostis capillaris 1, Achillea millefolium agg. 1, Al-
chemilla sp. 1, Cynosurus cristatus 1, Hypochaeris radicata 1, Nardus stricta 1, Poa pratensis s. l. 1,
Rumex acetosella 1, Stellaria graminea 1, Trifolium repens 1, Veronica chamaedrys 1, Campanula
patula +, C. rotundifolia +, Carex pilulifera +, Dianthus deltoides +, Galium pumilum +, Hypericum
maculatum +, Leontodon autumnalis +, L. hispidus +, Leucanthemum vulgare s. l. +, Luzula multiflo-
ra +, Polygala vulgaris +, Prunella vulgaris +, Ranunculus acris +, Thymus pulegioides +, Veronica
officinalis +, Botrychium matricariifolium r, Carum carvi r, Dactylis glomerata r, Phleum pratense r,
Prunus avium r, Vicia cracca r, Vicia sepium r, Viola tricolor subsp. polychroma r. – E0 (5 %): Rhyti-
diadelphus squarrosus 1].

Vratièka heømánkolistá je známa ze Šumavy a Pøedšumaví z øady historických i recentních
lokalit roztroušených nerovnomìrnì po celém území. Nejvìtší koncentrace recentních lo-
kalit je v souèasnosti známa z centrální èásti Šumavských plání (Procházka 1998, Procház-
ka et al. 2001, Procházka & Štech 2002). Historii prvních objevù tohoto druhu na Šumavì
od roku 1955 s podrobným rozborem lokalit nalezených do roku 1999 shrnuje Pavlíèko &
Procházka (1999) a Procházka (l. c.). Soubornou mapku souèasného a historického rozší-
øení druhu v jednotlivých ètvercích støedoevropské mapovací sítì na Šumavì uvádí Pro-
cházka & Štech (l. c.). V oblasti Èeských �lebù se jedná o první lokalitu Botrychium
matricariifolium v této èásti Šumavy.

U všech novì nalezených lokalit se jedná o obhospodaøované nelesní biotopy, jednak
kosené nebo pasené skotem èi lesní zvìøí (obora). Druhovì pomìrnì bohaté luèní porosty,
v kterých byla vratièka heømánkolistá nalezena je mo�né fytocenologicky zaøadit mezi
rùznì eutrofní typy svazu Violion caninae obohacené øadou prvkù pastvin svazu Cynosu-
rion (viz fytocenologický snímek).

L. Ekrt & D. Pùbal

39. Tøeboòská pánev, 7155b, Paøí� (distr. Jindøichùv Hradec): v trávníku s dominantní Festuca filiformis
u druhého domu ve smìru od Suchdola nad Lu�nicí, J od silnice, 460 m n. m., 7 rostlin (leg. K. Boublík
20. 5. 2004, herb. Boublík; Boublík & Èerný 2005).

60. Orlické opuky, 5762b, Dobruška (distr. Rychnov nad Knì�nou): v lesním komplexu Chlum u Dobruš-
ky ca 450 m J od hájovny v Mìlèanech, okraj témìø nevyu�ívané lesní cesty s mìlkou pùdou na písèi-
to-hlinitém podkladu s vlo�kami jílù, 357 m n. m., 19 rostlin (not. L. Moravec 20. 5. 2006).

Tento významný taxon nebyl v lesním komplexu Chlum u Dobrušky ani v jeho širším oko-
lí nikdy evidován. Lokality mapované v Královéhradeckém regionu se zhruba od tøicátých
let minulého století nepodaøilo potvrdit a v širším regionu byl druh nejnovìji nalezen
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patrnì jenom na polské stranì Orlických hor (Èeøovský et al. 1999: 58). Podle historic-
kých a souèasných údajù se vratièka heømánkolistá objevila na èeské stranì regionu zhru-
ba po sedmdesáti letech!

L. Moravec

67. Èeskomoravská vrchovina, 6463b, Hluboké (distr. �ïár nad Sázavou): PP Ostra�ka, suchá louka na vý-
chodním svahu kóty Ostrá�ná (679,6), ca 450 m JJZ od návsi v obci, 615 m n. m. (not. L. Èech 10. 5. 2005).

67. Èeskomoravská vrchovina, 6463b, Chlum (distr. �ïár nad Sázavou): kosená louka ve svahu 0,1 km
J pod vrcholem kóty Javorùv kopec (683), ca 1,1 km SSV od støedu obce, 660 m n. m., asi 15 rostlin
(not. F. Lysák 21. 5. 2005).

Na bývalé ly�aøské sjezdovce u obce Hluboké bylo nalezeno nìkolik fertilních exempláøù dru-
hu spolu s menší populací B. lunaria (ca 10 ex.). Výskyt B. matricariifolium byl na této lokalitì
ji� jednou zaznamenán koncem 70. let 20. století (Buèek & Lacina 1980) a spolu s výskytem
dalších ohro�ených druhù rostlin (napø. Platanthera bifolia) byl dùvodem pro zøízení chránì-
ného území. Dlouhodobá absence managementu (kosení, pastva) však zapøíèinila výrazný
ústup tìchto druhù a degradaci rostlinných spoleèenstev. Od roku 2003 zajiš�uje øízenou péèi
o lokalitu odbor �ivotního prostøedí Krajského úøadu kraje Vysoèina. Znovuobjevení B. matri-
cariifolium je velice potìšitelným výsledkem obnoveného zájmu orgánù ochrany pøírody.

Na Javorovì kopci tato vratièka roste v kulturní louce, která jeví známky regenerace
(seté druhy umìle zalo�eného travního porostu ustupují, autochtonní druhy se šíøí z okolí)
a lze ji dnes oznaèit za pøírodní biotop. Je pravdìpodobné, �e by druh mohl být nalezen jin-
de v blízkém i vzdálenìjším okolí. Napø. bezprostøednì pod touto lokalitou le�í velice cen-
ná kvìtnatá ovsíková louka s té� dosud neznámým výskytem Botrychium lunaria (10 ex.)
a Platanthera bifolia (ca 200 ex.). Bez mo�nosti výskytu není ani PP Javorùv kopec v tìs-
ném sousedství. Podobnì kvalitních segmentù krajiny je v okolí relativnì mnoho, dosud
však nebyly podrobnì (resp. cílenì) prozkoumány.

V publikovaných syntetických mapách rozšíøení druhu chybí pro základní pole 6463
støedoevropského sí�ového mapování pøíslušný záznam (cf. Slavík 1986: 37, Procházka in
Èeøovský et al. 1999: 58). Obì lokality le�í v pøírodním parku Svratecká hornatina a jsou
od sebe vzdálené asi 2,5 km. Svratecká hornatina je pøírodovìdnì nesmírnì pozoruhod-
ným územím, kde si mnoho (zajisté ne všechny) ohro�ených druhù dosud zachovává svoji
vitalitu: prosperují tu silné populace na zachovalých stanovištích, hustota populací v kraji-
nì zaruèuje setrvalé pøe�ívání, dále tu vzniká dostateèná nabídka nových stanoviš� a mno-
hé druhy jí skuteènì vyu�ívají.

L. Èech & F. Lysák

Boublík K. & Èerný T. (2005): Nové nálezy psamofilních druhù rostlin na Tøeboòsku. – Sborn. Jihoèes.

Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 45: 57–60.
Buèek A. & Lacina J. (1980): Biogeografická diferenciace krajiny Svratecké hornatiny. – Zpr. Geogr. Úst.

ÈSAV, Brno, 17/4: 196–225.
Pavlíèko A. & Procházka F. (1999): Vratièka heømánkolistá [Botrychium matricariifolium (Döll)

A. Braun] na Šumavì. – Erica, Plzeò, 8: 13–21.

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 41: 173–257, 2006 187



Procházka F. (1998): Novinky šumavské kvìteny. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 32 (1997): 123–136.
Procházka F., Hadinec J. & Havlíèek P. [eds] (2001): Pøíspìvek ke kvìtenì èeské Šumavy a kontaktních

území. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 35 (2000): 173–180.
Slavík B. (1986): Fytokartografické syntézy ÈSR. 1. – Botanický ústav ÈSAV, Prùhonice, 199 p.

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. C1
88b. Šumavské plánì, 7047b, Borová Lada (distr. Prachatice): okraj lesní cesty asi 4 km J od centra obce,

48°57'13'' N, 13°39'16'' E, ca 1005 m n. m. (not. D. Steinbachová 28. 9. 2005; rev. & foto D. Steinba-
chová, L. Ekrt & D. Pùbal 13. 10. 2005).

Po senzaèním znovuobjevení vratièky mnohoklané po více ne� 35 letech pro flóru Èeské
republiky na dvou lokalitách na úpatí Boubína v Boubínsko-sto�ecké hornatinì (88d) na
Šumavì (Pùbal & Procházka 2002), byla nalezena nová, oproti pøedchozím však nepøíliš
poèetnì velká populace rostlin. Na okraji náspu panelové lesní cesty bylo nalezeno 9 mo-
hutných rostlin ve tøech shlucích. Recentní rozšíøení druhu v ÈR bylo nedávno obohaceno
o významný nález v Hrubém Jeseníku (Hradílek in Additamenta IV: 89, 2005). Lokalita na
Šumavských pláních je tedy v souèasné dobì ètvrtá recentní lokalita vratièky mnohoklané
v Èeské republice.

L. Ekrt & D. Steinbachová

Pùbal D. & Procházka F. (2002): Botrychium multifidum (Pteridophyta) opìt v Èeské republice. – Erica,
Plzeò, 10: 13–16.

Bromus secalinus L. C1
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, Troubsko (distr. Brno): okraj pšenièného pole u osady Veselka,

290 m n. m. (leg. D. Simonová 23. 7. 2004, 15. 7. 2005, 11. 7. 2006, BRNU).

Druh byl na stanovišti pozorován v letech 2004–2006 v silné populaci na okraji pole, èás-
teènì i na polní cestì.

D. Simonová

38. Budìjovická pánev, 6951b, Zbudov (distr. Èeské Budìjovice): bøeh a náspy silnice na východ-
ním bøehu Zbudovského rybníka nedaleko obce, 390–400 m n. m. (leg. J. Štìpánek, PRC; Lepší et al.:
Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 40, suppl. 2005/2: 108, 2005).

Calamagrostis pseudophragmites (Haller fil.) Koeler C1
56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5357d, Spálov (distr. Semily): Podspálov, náplavy Jizery 200 m pod a

200–400 m nad soutokem s Kamenicí, ca 282 m n. m. (not. J. Sádlo 1. 9. 2001; Sádlo 2001).
56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5358d, Horní Sytová (distr. Semily): pravobøe�ní náplavy Jizery s mís-

ty vystupujícími balvany asi 0,6 km pod soutokem s Jizerkou, 383 m n. m., sporadicky (not. R. Višòák
20. 7. 2003; Višòák 2003).

56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5358b, Poniklá (distr. Semily): náplav Jizery u �eleznièní zastávky ca 1 km
SZ od kostela v obci, ca 410 m n. m.; skalní výchozy a balvany v øeèišti Jizery víceménì souvisle porostlé
vegetací (Phalaris arundinacea, Petasites hybridus, Athyrium filix-femina, Mentha arvensis) v zákrutu
øeky 0,7 km SZ od �eleznièní zastávky Poniklá, ca 390 m n. m. (not. R. Višòák 20. 7. 2003; Višòák 2003).
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56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5358d, Dolní Sytová, Háje nad Jizerou, Rybnice, Benešov u Semil
(distr. Semily): náplavy Jizery od Dolní Sytové po osadu Muchov, nesouvisle, ca 365 m n. m., spolu
s Petasites hybridus, Mentha longifolia aj. (not. R. Višòák 20. 7. 2003; Višòák 2003).

56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5357d/5358c, Semily: Podmoklice, na náplavech Jizery pøi jezu a pod
ním, místy bohaté porosty, ca 310 m n. m.; náplavy Jizery v lokalitì Pod Mošnou, ca 315 m n. m. (not.
R. Višòák 10. 7. 2004; Višòák 2004).

56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5357d/5358c, Benešov u Semil (distr. Semily): náplavy Jizery v lokali-
tì Pod Mošnou, ca 315 m n. m. (not. R. Višòák 10. 7. 2004; Višòák 2004).

56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5357d, Semily: bøeh Jizery u kamenného mostu ve mìstì (leg. & det.
V. Faltys 21. 7. 1989, HOMP, rev. V. Grulich 2001, rev. M. Štech 2005).

60. Orlické opuky, Kostelec nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí (distr. Rychnov nad Knì�nou); Líšnice
(distr. Ústí nad Orlicí): celkem 9 lokalit, vše na bøezích Divoké Orlice (Kaplan 2005).

63a. �ambersko, 5863a, Nekoø (distr. Ústí nad Orlicí): bøeh Divoké Orlice (Kaplan 2005).
93a. Krkonoše lesní, 5358b, Hradsko (distr. Semily): malá populace na bøehu Jizery J od obce (not. V. Fal-

tys 1995–1996; Kaplan 2005).

Tøtina pobøe�ní (Calamagrostis pseudophragmites) je charakteristickým druhem štìrko-
vých náplavù horských a podhorských øek. V Èeské republice byla v�dy vzácným druhem
a s postupující regulací tokù byl její výskyt dále redukován. V 90. letech 20. století se zdá-
lo, �e stojí na pokraji vyhynutí, a tak byla právem zaøazena v roce 2000 do kategorie kritic-
ky ohro�ených druhù. Aktuální výskyt byl v této dobì s jistotou znám ji� jen z povodí
Ostravice v podhùøí Beskyd.

Bìhem floristického kursu ÈBS v Kostelci nad Orlicí v èervenci 2004 se podaøilo tuto
tøtinu nalézt na øadì lokalit podél Divoké Orlice a potvrdit tak starší literární údaje z Po-
dorlièí. Jako ještì významnìjší se jeví struèný údaj o výskytu tohoto druhu z údolí Jizery
v západních Krkonoších v krátké poznámce V. Faltyse, která je pøipojena k druhovému
komentáøi v publikovaných výsledcích floristického kursu (Faltys in Kaplan 2005: 36).
Tøtina pobøe�ní je toti� z celých Krkonoš (vèetnì polské èásti) uvedena pouze jedinkrát, a
to F. Èelakovským v roce 1890 z údolí Labe ve Špindlerovì Mlýnì, nález nebyl u� pozdìji
nikdy znovu potvrzen (cf. Šourek 1970: 405). Mimo území vlastních Krkonoš je pak znám
ojedinìlý nález z podhùøí v labském øeèišti v Hostinném (leg. Hnízdo 1935 PRC).

V údolí Jizery se však podaøilo v poslední dobì zaznamenat tøtinu pobøe�ní na více
místech, pøedevším mezi Jabloncem nad Jizerou (R. Višòák in litt.) a Podspálovem u
�elezného Brodu (Sádlo 2001, Višòák 2003, 2004) pøi mapování biotopù soustavy Natura
2000. Podle Višòáka (2003) má druh v tomto území potenciál pomalého šíøení na uvolnìné
pobøe�ní niky, které vznikají erodující èinností vody, zejména pøi jarních záplavách, a
nejeví tu známky ohro�ení. Z ni�ších poloh na Jizeøe od Turnova a� po soutok s Labem je
dolo�en roztroušený výskyt z øady míst, ovšem ve všech pøípadech se jedná o velmi staré
údaje (cf. Hendrych 1987: 149–150). Na Labi je z našeho území nejdále po proudu
dolo�en, zøejmì jen pøechodný, výskyt v Litomìøicích (leg. K. Preis 1935 PRC).

Nálezy tøtiny pobøe�ní z povodí Labe z poslední doby jsou tedy velmi významné a dá-
vají nadìji, �e výskyt druhu zùstane na území Èech zachován.

J. Hadinec, P. Lustyk & M. Štech
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Hendrych R. (1987): Karpatische Migrationen und Florenbeziehungen in den Tschechischen Ländern der
Tschechoslowakei. – Acta Univ. Carol., biol., 1985: 105–250.

Kaplan Z. [ed] (2005): Výsledky floristického kurzu Èeské botanické spoleènosti v Kostelci nad Orlicí
(4.–10. èervence 2004). – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 40, suppl. 2005/1: 1–76.

Sádlo J. (2001): Jizera u Spálova (L0021), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura
2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha].

Šourek J. (1970): Kvìtena Krkonoš. – Academia, Praha, 451 p.
Višòák R. (2003): Vysoké nad Jizerou – Koš�álov (L0135), závìreèná textová zpráva k mapování

biotopù soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR,
Praha].

Višòák R. (2004): Bozkov – Slaná (L0146), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura
2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha].

Callitriche hermaphroditica L. C1
69. �elezné hory, 6160b, Libáò (distr. Chrudim): rybník na okraji obce, 390 m n. m., velmi hojnì (leg.

J. Malíèek 22. 7. 2005, herb. Malíèek, det. Z. Kaplan).

Camelina microcarpa DC.
51. Polomené hory, 5453a, Vrchovany (distr. Èeská Lípa): vrch Starý Bernštejn, stepní porosty na ska-

lách na vrcholu kolem hradu, 480 m n. m. (leg. T. Rejzek kvìten 2004, herb. Rejzek, rev.
B. Trávníèek).

Druh nebyl dosud z fytochorionu Polomené hory udáván.

Campanula persicifolia L.
58h. Javoøí hory, 5364c, Šonov (distr. Náchod): zalesnìná mez v pastvinách asi 2 km S od hlavní køi�ovat-

ky silnic ve støední èásti obce u kostela, 50°36'31" N, 16°23'54" E, 570 m n. m.; na hranièní èáøe asi
2,3 km SSV od hlavní køi�ovatky silnic ve støední èásti obce u kostela, 50°36'38" N, 16°24'46" E, 680
m n. m. (leg. P. Filippov 2003, herb. Filippov).

Kovanda (in Slavík 2000: 736) uvádí, �e z fytogeografického okresu Sudetské meziho-
øí (58) chybìjí údaje. Druh je zde sice vzácný, ale jistì se vyskytuje i na jiných
lokalitách.

Cardamine trifolia L. C3
37i. Chvalšinské Pøedšumaví, 7150c, Horní Planá (distr. Èeský Krumlov): vlhké horské jedliny na bázi se-

verního svahu kóty 956 nad údolím Kvìtenského potoka, v prostoru zaniklé osady Raèín asi 9 km
SSV od kostela v Horní Plané, 880–900 m n. m., tisíce jedincù (leg. A. Vydrová & V. Grulich 2004,
BRNU).

37i. Chvalšinské Pøedšumaví, 7150d, Horní Planá (distr. Èeský Krumlov): vlhká horská jedlina na západ-
ním úpatí kóty Kmet (996,9 m) v údolí potoka Olšina S od zaniklé obce Jablonec, asi 9 km SV od kos-
tela v Horní Plané, 875 m n. m., bohatý porost na ploše nìkolika arù (leg. A. Vydrová & V. Grulich
2004, BRNU).

88g. Hornovltavská kotlina, 7250 d, Èerná v Pošumaví (distr. Èeský Krumlov): podmáèená smrèina v JV
cípu Novoveského lesa ca 0,8 km JV od osady Lesní Domky, nevelká populace, 750 m n. m. (leg.
A. Vydrová 2003, BRNU).
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Nový druh pro oba shora uvedené fytochoriony. Aèkoli v ji�ních Èechách, zvláštì v jejich
èásti východní (Novohradské hory, Tøeboòská pánev a její východní okraj) a støední (obo-
ry u Hluboké nad Vltavou), je øeøišnice trojlistá nepøíliš vzácná, v Pošumaví a na Šumavì
jde o druh velmi sporadicky rozšíøený. Jsou zde recentnì známy (Chán 1999, Procházka &
Štech 2002) ostrùvky výskytu v Boubínsko-sto�ecké hornatinì severnì od Lenory a na
Vyšebrodsku (pøesahující odtud a� do Svatotomášské hornatiny), zatímco z Èeskokrum-
lovského Pøedšumaví existuje jen historický nález. Výše zmínìné publikace však neko-
mentují údaj z oblasti Kní�ecího stolce v �elnavské hornatinì, který uvádí Slavík (1990) a
Hrouda (Hrouda in Hejný & Slavík 1992). Novì nalezené lokality ve Chvalšinském Pøed-
šumaví, respektive v Hornovltavské kotlinì, le�í víceménì na spojnici boubínské a vy-
šebrodské arely, tak�e v tomto území lze oèekávat ještì další nálezy.

V. Grulich

Slavík B. (1990): Fytokartografické syntézy ÈR. 2. – Botanický ústav ÈSAV, Prùhonice, 179 p.

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek
50. Lu�ické hory, 5153d, Nová Hu� (distr. Èeská Lípa): �eleznièní tra� èíslo 080 Rumburk – Nymburk,

1,5 km JV od �eleznièní zastávky Jedlová, �eleznièní most pøes lesní asfaltovou cestu do Rousínova,
50°49'19" N, 14°36'07" E, 520 m n. m. (not. T. Rejzek èervenec 2003).

V tìchto místech se druh vyskytuje v kolejišti i v rùzných štìrbinách mostu. Vyskytuje se
však i leckde jinde. Jde bezpochyby o druhotný výskyt zásluhou �eleznièní dopravy.
V Kvìtenì ÈR není výskyt ve fytogeografickém okrese Lu�ické hory uveden.

T. Rejzek

Carex appropinquata Schum. C2
88g. Hornovltavská kotlina, 7250b, Hodòov (distr. Èeský Krumlov): okraj tu�ebníkových mokøadních po-

rostù na západním bøehu rybníka Olšina 0,5 km S od rekreaèního zaøízení Olšina, 1 km VSV od koste-
la, 48°47'06" N, 14°05'30" E, 735 m n. m., nìkolik skupin (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2006,
BRNU).

Carex appropinquata byla v Èerveném seznamu kvìteny Šumavy (Procházka & Štech
2002) zaøazena mezi nejasné pøípady vyhynulých a nezvìstných taxonù. Podle zmínìných
autorù se k Šumavì dosud vztahuje nedolo�ený a velmi málo pravdìpodobný údaj J. Va-
nìèka z Blatenské slati u Bøezníku a další nedolo�ený údaj z okolí Èerné v Pošumaví. Aè-
koli Èerná v Pošumaví je od novì nalezené lokality vzdálena pouze asi 5,5 km, došlo
v tomto pøípadì zøejmì k zámìnì s habituálnì podobnou ostøicí latnatou (Carex panicula-
ta), která se na mokøadech na vápencových èoèkách poblí� Èerné vyskytuje na více mís-
tech (Albrecht et al. 2003, Øepka & Lustyk 1998) – cf. té� text o Carex dioica.

Na lokalitì bylo nalezeno asi 25 mohutných trsù, které jsou rozptýleny ve 2 skupinách
mezi malým rybníèkem a okrajem lesa v rozsáhlém mokøadu s pøeva�ujícím tu�ebníkem
(Filipendula ulmaria). Tento porost je zøetelným degradaèním stádiem nìkdejších
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sklízených ploch, v nich� se døíve zøejmì nacházela mozaika luèní vegetace svazu Molini-
on a mezotrofního rašeliništì s vegetací svazu Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion.
Podobné bulty jako C. appropinquata zde tvoøí také ponìkud vzácnìjší C. cespitosa. Po-
rost ostøic je vázán na vyvýšené místo, kde je dosud patrná druhová skladba, odpovídající
porostùm bezkolencových luk (Achillea ptarmica, hojná Carex umbrosa, Succisa pra-
tensis aj.). Jeden další trs C. appropinquata se nacházel asi 250 m východnìji, blí�e k ryb-
níku, také ve zbytku porostu svazu Molinion.

Carex appropinquata je v ji�ních Èechách vzácným druhem. Historicky byl zjištìn na
více lokalitách mezi Sušicí a Strakonicemi (èetné doklady v herbáøích), na ojedinìlé lokalitì
v severní èásti Budìjovické pánve východnì od Protivína (Nový rybník u Krèe, S. Hejný 1970
PR), v Tøeboòské pánvi v okolí Veselí nad Lu�nicí a Sobìslavi (více dokladù) a v Chvalšin-
ském Pøedšumaví u Ktiše (Vydrová & Pavlíèko 1999, cf. té� Chán 1999). Více lokalit recentnì
existuje v ji�ní èásti Budìjovické pánve a na hadcovém tìlese v okolí Køem�e (opakovanì
dolo�eno øadou sbìrù), v Èeskokrumlovském Pøedšumaví byl druh dolo�en u Opalic (Rydlo
1981 ROZ) a na nìkolika lokalitách západnì od Kájova na východním okraji Vojenského
újezdu Boletice, a to nedaleko nìkdejších osad Beníkovice, Podvoøí a Dolany (poprvé Kneb-
lová 1952 PR; Vydrová & Pavlíèko 1999, Chán 1999, vidi 2002–2003). Novì zjištìný výskyt
le�í nejblí�e tìmto lokalitám, avšak je zøetelnì ji� ve výbì�ku Hornovltavské kotliny.

V. Grulich

Pavlíèko A. (2000): Vojenský výcvikový prostor Boletice. Ochrana pøírody a krajiny v souvislosti
s významnými druhy. – Zlatá Stezka, Prachatice, 7: 283–323.

Øepka R. & Lustyk P. (1998): Floristické údaje vybraných druhù pro Kvìtenu Šumavy. – Zpr. Èes. Bot.
Spoleè. 32 (1997): 161–181.

Vydrová A. & Pavlíèko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na
Šumavì. – Muz. Souèasn., ser. natur., 13: 67–92.

Carex buxbaumii Wahlenb. C1
13a. Ro�ïalovická tabule, Lipec (distr. Kolín): Záhorský les (dubo-bøezo-jasanový les) v blízkosti vepøína

2,3 km ZSZ od obce, 225 m n.m. (leg. J. Rydlo 1989, ROZ, rev. V. Grulich & R. Øepka; Rydlo 2004).

Rydlo J. (2004): Ostøice Buxbaumova (Carex buxbaumii Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. – Pr. Muz.
v Kolínì, øada pøír., 6: 3–8.

Carex davalliana Sm. C2
37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Èímice (distr. Klatovy): mokøadní louky v horní èásti potùè-

ku 0,7 km Z od obce, ca 540 m n. m., spolu s Carex appropinquata, C. flacca, C. hartmanii, C. umbro-
sa aj. (leg. R. Pauliè 12. 5. 2005, CB).

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6848a, Zálesí (distr. Strakonice): louky a pastviny pøi potùèku 0,45 km S od
osady, 700 m n. m., spolu s Carex hartmanii, C. demissa, Dactylorhiza majalis, Pedicularis sylvatica
aj. (not. R. Pauliè & P. Leischner 5. 7. 2006).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Drou�etice (distr. Strakonice): slatinná louka pøi potùèku Z od rybníka
0,3 km J od zemìdìlského areálu, ca 440 m n. m., spolu s Carex disticha, Dactylorhiza majalis, Jun-
cus inflexus, Valeriana dioica aj. (leg. R. Pauliè 2004, CB; leg. R. Pauliè 2005, PRC).
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52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454c, Obora (distr Èeská Lípa): slatiništì 200 m V od køi�ovatky hlavní
silnice s vedlejší silnicí na Okna, nìkolik trsù blí�e západnímu okraji slatiništì, 50°32'30" N,
14°40'37" E, 275 m n. m. (not. T. Rejzek èerven 2004).

56a. �eleznobrodské Podkrkonoší, 5357b, Plavy (distr. Jablonec nad Nisou): Mlýnsko, nivní louka podél
øeky Kamenice 250 m S od továrny, 40 m od bøehu pod svahem, 50°41'44" N, 15°19'41" E, 386 m n.
m. (leg. T. Rejzek èervenec 2004, herb. Rejzek, rev. M. Danèák).

71c. Drahanské podhùøí, 6568c, Myslejovice (distr. Prostìjov): 1 km SSV od kostela v obci, podmáèená
neseèená louka v záhybu lesa, 49°24'56" N, 17°02'07" E, 330 m n. m., 4 trsy (leg. J. Podhorný &
P. Koutný 19. 4. 2005, herb. Komárek, rev. R. Øepka).

Ostøice Davallova je v oblasti Olomoucka a Prostìjovska velmi vzácná a jedná se o druhou
v souèasnosti známou lokalitu. Roste ještì ve slatinném mokøadu v údolí Bìlé v pøírodním
parku Kladecko. Tato mokøadní lokalita je v péèi regionálního sdru�ení ÈSOP Iris Prostì-
jov, které pozemek vykoupilo v rámci akce „Místo pro pøírodu“. Zajímavý je historický
výskyt zaznamenaný profesorem Václavem Spitznerem (Spitzner 1887) v místech asi 3
km severnì od místa nálezu.

J. Podhorný

Spitzner V. (1887): Kvìtena okresu prostìjovského a plumlovského. – Prostìjov, 114 p.

Carex diandra Schrank C2
52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454c, Obora (distr. Èeská Lípa): slatiništì 200 m V od køi�ovatky hlavní

silnice s vedlejší silnicí na Okna, porost na okraji rákosí, 50°32'34" N, 14°40'37" E, 275 m n. m. (leg.
T. Rejzek èerven 2004, herb. Rejzek, rev. B. Trávníèek & M. Danèák).

Carex dioica L. C1
31a. Plzeòská pahorkatina vlastní, 6145a, Hùrky (distr. Plzeò): PP Hùrky, slatinné rašeliništì v ji�ní èásti

rezervace 1,2 km S od obce, místy pospolitì, 49°53'43" N, 13°11'01" E, 545 m n. m. (leg. V. Grulich &
A. Vydrová 2004, BRNU; poprvé zde sbíral Maloch 1906, BRNU). Zahradnický & Mackovèin (2004)
druh neuvádìjí.

37g. Libínské Pøedšumaví, 7150a, Markov (distr. Prachatice): slatinné rašeliništì 0,75 km JJV od osady,
48°53' 51" N, 14°04'02" E, 850 m n. m., roztroušenì na zarùstající ploše (not. A. Vydrová 1996; leg.
V. Grulich & A. Vydrová 1997, BRNU; not. idem 2003, 2004; cf. Chán 1999, Pavlíèko 2000).

37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7250b, Mokrá (distr. Èeský Krumlov): PR Na Mokøinách, svìtlina
v rašelinném boru nad vodárnou 1,7 km SSZ od obce, 48°46'21" N, 14°07'38" E, 750 m n. m., øídký
porost na nìkolika bultech (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2005, BRNU).

37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7250b, Mokrá (distr. Èeský Krumlov): PR Na Mokøinách, slatinné ra-
šeliništì 1,4 km SSZ od obce, 48°46'14" N, 14°07'42" E, 755 m n. m., nìkolik mikrolokalit poblí� hra-
nice s pastvinami, místy hojnì (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2005, BRNU).

37n. Kaplické mezihoøí, 7251d, Blatná (distr. Èeský Krumlov): Èert v lese, rašelinné louky v pramenné ob-
lasti potoka v údolí 2,3 km SV od obce smìrem k bývalé osadì Èerníkov, 48°42'35" N, 14°13'00" E,
805 m n. m., ojedinìle (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2005, BRNU).

39. Tøeboòská pánev, 6854c, Ponìdrá�ka (distr. Jindøichùv Hradec): PR Rašeliništì Hovízna, zarùstající
minerotrofní rašeliništì 0,8 km SSZ od obce, vzácnì, 49°08'32" N, 14°41'40" E, 415 m n. m. (not.
V. Grulich 2002, lokalitu zøejmì objevil R. Kurka ve 40. letech 20. století; více dokladù rùzných auto-
rù; cf. té� Albrecht et al. 2003).
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86. Slavkovský les, 5942c, Prameny (distr. Cheb): PR Mokøady pod Vlèkem, slatinné rašeliništì pod le-
sem 1,1 km J od køi�ovatky v obci, 50°02'24" N, 12°44'07" E, 770 m n. m., vzácnì (not. V. Melichar &
V. Grulich; cf. Zahradnický & Mackovèin 2004).

88g. Hornovltavská kotlina, 7250a, Horní Planá (distr. Èeský Krumlov): slatinné rašeliništì v nivì potoka
Slatinka pod bývalou osadou Maòávka, 1,8 km SSV od kostela, 48°47'05" N, 14°02'13" E, 775 m n.
m., na více místech (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2005, BRNU).

88g. Hornovltavská kotlina, 7250c, Pøední Zvonková (distr. Èeský Krumlov): PP Raèínská prameništì, se-
verní èást pod køi�ovatkou cest JZ od kóty Kozí vrch, 2,1 km ZJZ od køi�ovatky v osadì, 48°43'24" N,
14°01'51" E, 745 m n. m., ojedinìle (not. V. Grulich & A. Vydrová 2004; cf. Øepka & Lustyk 1998).

88g. Hornovltavská kotlina, 7250c, Zadní Zvonková (distr. Èeský Krumlov): PP Házlùv køí�, slatinné ra-
šeliništì v ji�ní èásti rezervace, 1,8 km JV od kostela, 48°42'40" N, 14°00'05" E, 755 m n. m., dosti
hojnì (leg. A. Vydrová 2004, BRNU).

88g. Hornovltavská kotlina, 7250d, Plánièka (distr. Èeský Krumlov): PP Kotlina pod Plánièským rybní-
kem, slatinné rašeliništì 2,1 km VJV od køi�ovatky v osadì, 48°42'58" N, 14°09'34" E, 745 m n. m.,
vzácnì (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2003, BRNU; not. idem 2006).

88g. Hornovltavská kotlina, 7251c, Svìtlík (distr. Èeský Krumlov): slatinné rašeliništì 2,4 km ZJZ od kos-
tela, 48°43'22" N, 14°10'43" E, 770 m n. m., vzácnì (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2003, BRNU; not.
idem 2006).

91. �ïárské vrchy, 6361a, Hluboká (distr. Havlíèkùv Brod): PR Øeka, slatinné rašeliništì na jihovýchod-
ním bøehu rybníka Øeka 0,8 km S od obce, 49°40'08" N, 15°51'04" E, 555 m n. m., dosti hojnì (not.
V. Grulich 2004; první sbìr zøejmì J. Šmarda 1943, PR, pozdìji øada autorù; cf. Bureš & Øepka 1991,
Èech et al. 2002).

Carex dioica patøí k nejvzácnìjším druhùm našich ostøic (cf. Grulich & Èeøovský in Èe-
øovský et al. 1999). Její vzácnost je jednak dána objektivními pøíèinami, k nim� patøí vazba
na øídce se vyskytující (a navíc rychle zanikající) typy vegetace rašelinných luk a rašeli-
niš�, jednak je tato vzácnost podmínìna subjektivnì – druh je velmi nenápadný, drobný,
sterilní rostliny témìø nelze v terénu detekovat, ale i kvetoucí nebo plodné lodyhy jsou i na
lokalitách s hojnìjším výskytem velmi snadno pøehlédnuty.

Jak ji� pøipomnìli Procházka & Štech (2002), ve støední a ji�ní èásti Šumavy a v pøi-
lehlém Pøedšumaví je s jistotou soustøedìna vìtšina recentních populací na území ÈR.
Mimo výše uvedené lokality byl druh v poslední dobì pozorován také u Jestøebí na Èesko-
lipsku (M. Hájek 2005 in verb., cf. Grulich 1988). Ve �ïárských vrších, kde existovala
øada lokalit (Bureš & Øepka 1991), dosud roste ostøice dvoudomá na více místech (L. Èech
in verb.), avšak nìkteré z døíve uvádìných lokalit z Èeskomoravské vrchoviny (Øepka
1984) ji� zøejmì neexistují, v Jihlavských vrších pøe�ívá snad poslední populace u Švábo-
va (L. Èech in verb.). Ani na Šumavì se nepodaøilo po roce 2000 ovìøit nìkteré lokality,
které udávají Øepka & Lustyk (1998), napø. lokalitu u rybníka Olšina a v povodí potoka
Ostøice nedaleko od Hodòova, a také tìmito autory udávaný výskyt u Maòávky (aèkoli le�í
nedaleko, výše uvedená lokalita pod osadou Maòávka není s onou publikovanou toto�ná).

V prostoru nalezené lokality u Blatné zaznamenal druh C. dioica v blí�e nezjištìném
roce V. Skalický (údaj z floristické kartotéky Šumava, nepublikováno); v bli�ším okolí
Blatné jej tentý� autor našel ještì na nìkolika dalších místech, které se v letech 2002–2004
ovìøit nepodaøilo.
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Za zvláštní komentáø stojí výskyt v PR Na Mokøinách mezi Mokrou a Kvìtušínem.
Tato lokalita pøedstavuje mimoøádnì významný komplex rašelinných slatin, které se vy-
vinuly na pramenech, vystupujících z pestré geologické série. V podlo�í se zde støídají
krystalické vápence a zøejmì ortoruly; na minerálnì silnìjší podklad je vázána velmi za-
jímavá vegetace svazu Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, a také rašelinný bor
s bazifilními druhy, jeho� syntaxonomická klasifikace bude pøedmìtem dalšího šetøení.
Tato lokalita dosud prakticky unikala pozornosti botanikù; do literatury se dostala jen
jako nalezištì v ji�ních Èechách vzácného druhu Epipactis palustris, který zde v roce
1999 zjistil Pavlíèko (Procházka & Štech l. c.). Výskyt tohoto druhu se zde v letech
2004–2005 podaøilo potvrdit. Z floristicky významných druhù zde byly v letech
2004–2005 dále zjištìny napø. Aconitum plicatum, Carex davalliana, C. pulicaris,
C. paniculata (v ji�ních Èechách velmi vzácná), C. umbrosa, Dactylorhiza majalis,
D. fuchsii, Drosera rotundifolia, Eriophorum latifolium, Iris sibirica, Pedicularis pa-
lustris, Pinguicula vulgaris, Spiraea salicifolia atd.

V. Grulich

Bureš P. & Øepka R. (1991): Rozšíøení vybraných ohro�ených druhù cévnatých rostlin v CHKO �ïárské
vrchy II. – Vlastivìd. Sborn. Vysoè., Jihlava, ser. natur., 10: 75–164.

Grulich V. (1988): Ostøice dvoudomá (Carex dioica L.) u Jestøebí opìt nalezena. – Severoèes. Pøír. 21:
79–81.

Pavlíèko A. (2000): Vojenský výcvikový prostor Boletice. Ochrana pøírody a krajiny v souvislosti
s významnými druhy. – Zlatá Stezka, Prachatice, 7: 283–323.

Øepka R. (1984): Doplnìk k rozšíøení rašelinných a ba�inných rostlin v ji�ní èásti Èeskomoravské
vrchoviny. – Zpr. Ès. Bot. Spoleè. 19: 139–142.

Øepka R. & Lustyk P. (1998): Floristické údaje vybraných druhù pro Kvìtenu Šumavy. – Zpr. Èes. Bot.
Spoleè. 32 (1997): 161–181.

Carex lasiocarpa Ehrh. C2
36b. Hora�ïovicko, 6648d, Sedlo u Støelských Hoštic (distr. Strakonice): mokøad s rybníèkem na

VSV svahu Droušného vrchu (492,9 m) 1,2 km VSV od osady, 49°19'15" N, 13°49'17" E, ca 460 m n.
m. (not. R. Pauliè & P. Leischner 13. 5. 2005).

36b. Hora�ïovicko, 6648d, Zadní Zborovice (distr. Strakonice): mokøad u rybníèku 0,5 km JZ od návrší
Jíva (518 m) 1,2 km JZ od osady, 49°19'22" N, 13°49'41" E, ca 455 m n. m. (leg. R. Pauliè &
P. Leischner 13. 5. 2005, CB, rev. V. Grulich).

Nový druh pro fytogeografický podokres Hora�ïovicko (36b). Nejbli�ší místo výskytu ostøi-
ce plstnatoplodé je na Blatensku (36a), a sice na rašeliništi na bøehu Dolejšího rybníka u obce
Tchoøovice (cf. Chán 1999), kde se druh vyskytuje dosud hojnì (rev. R. Pauliè, 11. 10. 2003).

R. Pauliè

Carex pediformis C. A. Meyer C3
41. Støední Povltaví, 6457a, Vojslavice (distr. Pelhøimov): skalní terásky a rozvolnìná habøina s borovicí

v nadrostu na strmém skalnatém svahu nad pravým bøehem vodní nádr�e Švihov (�elivka), ca 1 km
ZSZ od kostela v obci, 380–420 m n. m. (leg. L. Èech 9. 5. 2005, herb. Èech).
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Jedná se o lokalitu v zákrutu „Pod Horkou“ u Vojslavic na �elivce (Suza 1948). Je oprav-
du pozoruhodné, jak konzervativní tento druh je a jak pøesnì jsou J. Suzou lokality popsá-
ny. Horní okraj tehdejšího výškového rozmezí (365–420 m n. m.) toti� odpovídá velmi
dobøe i dnešnímu stavu. Pøi zbì�ném prùzkumu lokality byly nalezeny minimálnì desítky
menších polykormonù porùznu na skalkách a teráskách mezi dvìma výraznými skálami
v tomto zákrutu a nìkolik polykormonù i jinde. Dolní èást populace „...ve spoustách v liští
dole...“ byla zatopena vodami pøehrady – její hladina se nyní nachází v niveletì 375 m n.
m. Další èást zanikla pøi odkácení pruhu nad zátopou a následnou erozí.

41. Støední Povltaví, 6457a, Píš� u Humpolce (distr. Pelhøimov): na skalce ve smíšeném lese na ostro�nì
nad soutokem dvou potùèkù na levém bøehu vodní nádr�e Švihov (�elivka), ca 550 m J–JJV od kaple
v obci, 390 m n. m. (leg. L. Èech 14. 7. 2005, herb. Èech).

Tato menší populace C. pediformis na protìjším bøehu údolí je od lokality u Vojslavic
vzdálena necelý 1 km západnì. Jde zøejmì o první nález druhu na levém bøehu �elivky.

41. Støední Povltaví, 6357a, Habrovèice (distr. Havlíèkùv Brod): svìtlý les a køoviny na skalách nad pra-
vým bøehem vodní nádr�e Švihov (�elivka), ca 1 km Z od støedu obce, 390–395 m n. m. (leg. L. Èech
12. 6. 2006, herb. Èech).

Nález je ovìøením lokality „Habrovèice, skály Petrkov u Suchomelova mlýna“ (Suza
1948). Výškové rozpìtí populace uvádìné J. Suzou (345–350 m n. m.) se nachází pod
úrovní zátopy, nìkolik desítek polykormonù C. pediformis však stále pøe�ívá v prosvìtle-
ných místech na skalnatém svahu necelých 20 m nad hladinou pøehrady. Populace ostøice
je zde èásteènì ohro�ena expanzí Sarothamnus scoparius a místnì také sešlapem.

L. Èech

Suza J. (1948): Doplòky k rozšíøení Carex pediformis na Èeském Masívu. – Sborn. Klubu Pøírod. Brno 28
(1947): 81–91.

Carex praecox Schreber
37p. Novohradské podhùøí, 7053a, Tøebotovice (distr. Èeské Budìjovice): pøíkop u silnice Dobrá Voda u

Èeských Budìjovic – Kalištì, mezi køi�ovatkou S od obce Tøebotovice a obcí Kalištì, asi 0,7 km
SV od støedu obce, 530 m n. m. (leg. P. Koutecký 14. 5. 2003, herb. Koutecký & herb. BF JU Èeské
Budìjovice).

38. Budìjovická pánev, 7052b, Èeské Budìjovice: suchý bøeh pøíkopu asi 30 m J od malého rybníka
(„U hada“), asi 1,4 km Z od areálu BF JU a AV ÈR na západním okraji mìsta, 48°58'37" N, 14°26'06"
E, 400 m n. m. (leg. P. Koutecký 1. 5. 2002, herb. P. Koutecký & herb. BF JU Èeské Budìjovice, rev.
V. Grulich).

Druh je v ji�ních Èechách nalézán jen vzácnì a zøejmì zde není pùvodní. Oba zde uvádìné
výskyty jsou na druhotných stanovištích a asi jen pøechodné. Na lokalitì v Èeských Budì-
jovicích se ostøice èasná vyskytuje na bøehu strouhy, která byla v roce 2001 prohlubována
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a èištìna a bøehy byly proto v dobì nálezu (rok 2002) jen málo zarostlé. V té dobì vytváøe-
la dva porosty o celkové ploše asi 5 m2 a bohatì kvetla. Pøi návštìvì v kvìtnu 2004 bylo na-
lezeno ji� jen nìkolik kvetoucích lodyh a plocha porostù znaènì klesla (nejvýše 1 m2). Lze
pøedpokládat, �e v dalších letech výskyt zanikne úplnì. Na lokalitì u Tøebotovic tvoøí
ostøice nìkolik desítek metrù dlouhý a zatím vitální a bohatì kvetoucí porost na okraji
silnice.

Vedle tìchto dvou lokalit byl druh Carex praecox nalezen v posledních letech v ji�ních
Èechách také V. Chánem a V. �ílou na nádra�í v Èíèenicích (V. Chán in verb.).

P. Koutecký

Carex viridula Michx. C2
52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454c, Obora (distr Èeská Lípa): rašelinná louèka mezi rákosím a lesem po-

dél strouhy, 300 m SV od køi�ovatky hlavní silnice a silnice na Okna, skupina rostlin uprostøed louè-
ky, 50°32'36" N, 14°40'38" E, 276 m n. m. (leg. T. Rejzek srpen 2003, herb. Rejzek, rev.
J. Štìpánková).

Centaurium littorale subsp. compressum (Hayne) Kirschner C1
13a. Ro�ïalovická tabule, 5757a, Nouzov u Dymokur (distr. Nymburk): louka mezi lesem Dubina a rybní-

kem Bílek, asi 420 m S od køi�ovatky silnic v Nouzovì, 208 m n. m. (leg. M. Štefánek 17. 7. 2002, PR).

Tato lokalita doplòuje známé výskyty ve støedním Polabí a navazující Ro�ïalovické tabuli
(Milèice, Baèovský les, Køeèkovský bor, PR Louky u Proudnického rybníka; Rydlo 2003).

Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kurzu Èeské botanické spoleènosti v Nymburce v roce 2002.
– Muz. Souèasn., ser. natur., 18: 1–105.

M. Štefánek

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce C2
6. D�bán, 5849d, Tuchlovice (distr. Kladno): halda bývalého dolu Nosek (pozdìji dùl Tuchlovice), plató

z navezeného substrátu SV od vlastního odvalu dolu Nosek, ca 1,25 km JJV od kostela v obci,
50°07'40" N, 13°59'50" E, 421 m n. m. (leg. J. Sádlo 6. 8. 2005, herb. Mus. Kladno).

52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454d, Bìlá pod Bezdìzem (distr. Mladá Boleslav): Vrchbìlá 2,41 km
SZ od døevaøské továrny, velká bývalá støelnice, u cesty, která víceménì pùlí velkou støelnici smìrem
k malé støelnici, 900 m S od vojenských domù, 50°32'04" N, 14°46'07" E, ca 310 m n. m. (leg.
T. Rejzek srpen 2005, herb. Rejzek, rev. M. Danèák).

83. Ostravská pánev, 6176d, Karviná-Doly (distr. Karviná): na hlušinì na bøehu poklesové tùnì, asi 2 km
JJZ od kostela sv. Petra z Alcantary pøed vrátnicí Dolu Barbora, 270 m n. m. (leg. V. Koutecká &
P. Koutecký 9. 8. 1999, herb. P. Koutecký).

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce C3
37f. Strakonické vápence, 6749a, Krty (distr. Strakonice): malý lipový porost na návrší Na hùrce (447,6

m) ca 1 km JV od obce, ca 435 m n. m. (not. R. Pauliè èerven 2003).
37f. Strakonické vápence, 6649c, Hubenov u Tøebohostic (distr. Strakonice): smíšený porost na vápenco-

vé vlo�ce na ji�ním svahu Bøezového vrchu (570,8 m) VSV od osady, nìkolik rostlin, ca 520 m n. m.
(not. R. Pauliè 30. 6. 2004).
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37f. Strakonické vápence, 6749b, Øepice (distr. Strakonice): mladá buèina na východním svahu vrchu
Jaslov (521,1 m) S od obce, 475 m n. m. (not. R. Pauliè 24. 5. 2003).

37f. Strakonické vápence, 6649b, Rohozná u Oseku (distr. Strakonice): lipové a bukové porosty v západní
èásti Hrabovského lesa S od osady, 500 m n. m., desítky rostlin (not. R. Pauliè 3. 8. 2003; leg. R. Pau-
liè 7. 6. 2004, CB).

37f. Strakonické vápence, 6749b, Rovná (distr. Strakonice): lipový porost (100 m J od silnice Rovná – Øe-
pice) nad levým bøehem potùèku na SZ svahu návrší zvaném „Na Rudì“ JZ od obce, 420 m n. m., nì-
kolik rostlin (not. R. Pauliè 27. 7. 2003; leg. R. Pauliè 9. 6. 2004, CB).

Okrotice bílá je z fytogeografického podokresu Strakonické vápence známá z nìkolika lo-
kalit (cf. Moravec 1958). Shora uvedené nové lokality patrnì naznaèují šíøení druhu
z ji� døíve známých bohatých lokalit na nová místa, ke kterým patøí jen nìkolik desetiletí
staré (okolo padesáti let) lipové a bukové porosty na vápencových vlo�kách.

R. Pauliè

63d. Kozlovská vrchovina, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): PR Psí kuchynì, vpravo u asfaltové silnièky
procházející chránìným územím ve smìru na Kozlov, ca 100 m JJV od rozcestí u SZ hranice PR,
49°50'53" N, 16°26'24" E, 580 m n. m., 16 rostlin, z toho 14 kvetoucích (not. F. Jetmar & P. Novák 24.
6. 2006).

63e. Polièsko, 6264a, Ostrý Kámen (distr. Svitavy): køoviny na úpatí výslunné JZ exponované stráòky ca 1
km SV od kaple v obci, 510 m n. m., 6 rostlin (not. P. Novák 26. 6. 2006).

63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): fragment buèiny na svahu západní expozice vpra-
vo od �eleznièní trati Èeská Tøebová – Brno, ca 850 m J od �eleznièní zastávky Semanín, ca 430 m n.
m., asi 40 rostlin spolu s Epipactis helleborine, Platanthera bifolia a Listera ovata (not. M. Beran
2004; not. M. Janoušek, F. Jetmar & P. Lustyk 11. 10. 2004); 158 rostlin, z toho 108 kvetoucích (not.
F. Jetmar 18. 6. 2006).

V sí�ové mapì rozšíøení okrotice bílé, kterou pro území Svitavska zpracovali Faltys & Pau-
kertová (2000), jsou v kvadrantech 6164d a 6264a zachyceny jen historické údaje, mezi kte-
ré pravdìpodobnì nále�í i „Semanín“ (Klika 1920). V poslední dobì také nebyl ovìøen
výskyt v údolí Tøebovky, v lokalitì Podkova mezi Rybníkem a Tøebovicemi (6164b) (Kováø
1973: 133, naposledy not. H. Grundová 1985) ani u Èeské Tøebové, lokalita Na Horách, lou-
ka u hostince 2,2 km ZJZ od kostela (H. Grundová 2006 in litt.) a je tedy mo�né, �e tøi výše
uvedené lokality jsou v souèasné dobì jediné známé v této èásti Èeskomoravského mezihoøí.
Pravdìpodobnì nejbli�ší výskyty jsou pak u Mladìjova, kde je C. damasonium pomìrnì
èastá v okolí Mladìjovského hradiska a v buèinách na svazích JZ od Mladìjova (kvadrant
6165c) a vyskytuje se také na Rychnovském vrchu (J. Jirásek in litt.).

P. Lustyk

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

Klika J. (1920): Botanogeografický nástin okolí Litomyšlského. – Èas. Mus. Král. Èes. 44: 57–71.
Kováø P. (1973): Pøíspìvek k vegetaci v údolí Tøebovky u Èeské Tøebové I. – Zpr. Ès. Bot. Spoleè. 8:

130–136.
Moravec J. (1958): Poznámky k regionálnì fytogeografickému hodnocení území vápencù u Strakonic. –

Preslia 30: 1–18.
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Cephalanthera rubra (L.) L. C. Richard C2
84a. Beskydské podhùøí, 6276d, Tìrlicko (distr. Karviná): Zelené Mìsto, dubohabrový les, na pravé stranì

meandrù potoka Stonávka, v prostoru horní záchytné nádr�e vodního díla Tìrlická pøehrada, ca 80 m
od elektrického vedení (220 kV), 290 m n. m., 2 rostliny (kvetoucí a sterilní) (leg. P. Pavlík 20. 6.
2004, herb. Pavlík, rev. P. Batoušek).

Nový druh pro fytogeografický okres Podbeskydská pahorkatina. Lokalitu okrotice èerve-
né objevila v roce 1999 K. Švendová (herb. CESK). Pøes opakované návštìvy autora v le-
tech 2000–2003 zde byla okrotice nalezena a� v roce 2004. Budoucnost lokality je
problematická, nebo� v roce 2003 zde byla otevøena nauèná stezka Tìrlické mokøady a je
zde zvýšený pohyb návštìvníkù. Také volnì puštìné slepice z nedalekých rodinných dom-
kù rozhrabávají okolní terén, obì rostliny byly silnì ozobány.

P. Pavlík

Chaerophyllum bulbosum L.
53c. Èeskodubská pahorkatina, 5355d, Podhora (distr. Liberec): vpravo u silnice è. 277 (do Mohelnice),

820 m od køi�ovatky, okraj lesa a louky, 50°36'21" N, 14°58'25" E, ca 260 m n. m. (leg. T. Rejzek èer-
ven 2005, herb. Rejzek).

Výskyt Chaerophyllum bulbosum z tohoto fytogeografického podokresu dosud nebyl
udáván.

Chenopodium botrys L. C2
77c. Chøiby, 6969b, Buchlovice (distr. Uherské Hradištì): asi 2,5 km J–JJZ od kóty 548,3 (Holý kopec),

výslunný okraj štìrkem zpevnìné cesty, 49°04'52" N, 17°17'00" E, 300 m n. m., asi 20 mladých jedin-
cù (not. K. Fajmon 5. 7. 2004).

Chenopodium murale L. C1
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6765d, Brno: Èerná Pole, severní strana Provazníkovy ulice asi 20

m V od køi�ovatky s ulicí Merhautovou, spoøe porostlé, psy narušované a jejich výkaly ovlivòované
místo u okrasných keøù podél chodníku, 49°12'55" N, 16°37'38" E, 240 m n. m., nìkolik jedincù (leg.
K. Fajmon 22. 10. 2003, BRNU, rev. J. Danihelka); 11 jedincù (not. K. Fajmon øíjen 2004).

18a. Dyjsko-svratecký úval, 6865b, Brno: Pisárky/Staré Brno, ulice Výstavištì, mezernatý trávník u �ivé-
ho plotu, 49°11'20" N, 16°35'12" E, 205 m n. m., 4 jedinci (not. Š. Králová, P. Šmarda & K. Fajmon
5. 10. 2005); ibid. roh ulic Veletr�ní a Køí�kovského, 49°11'18" N, 16°35'17" E, 205 m n. m., mezer-
natý trávník nedaleko chodníku, 5 jedincù (not. Š. Králová, P. Šmarda & K. Fajmon 5. 10. 2005).

V monografii o flóøe mìsta Brna zalo�ené na terénním prùzkumu z let 1960–1972 uvádí
Grüll (1979) merlík zední ještì jako druh v Brnì roztroušenì se vyskytující (a hojnìjší ve
vsích ji�nì od Brna). Ve výètu lokalit však pøímo z Brna udává jen dvì lokality pøevzaté
z herbáøových polo�ek (BRNM, z let 1900 a 1923) a tøi vlastní nálezy. �ádný z tìchto úda-
jù nepochází z mìstské èásti Èerná Pole ani z pøilehlých mìstských èástí, tak�e první ze
souèasných nálezù je vzhledem ke Grüllovì práci (l. c.) nový. Druhé dvì mikrolokality,
které jsou navzájem vzdáleny pouhých 100 m, u� mají blízko ke dvìma lokalitám, je�
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Grüll (l. c.) uvádí: Brno-Pisárky, u Svratky (leg. Teuber 1900, BRNM) a Staré Brno,
skládka ve zrušené Kohnovì cihelnì v ulici Vinohrady (not. Grüll 1969). Vzhledem k roz-
mezí let, z nìho� historické i nové nálezy pocházejí, je snad mo�né, �e v této èásti Brna je
merlík zední trvalejší souèástí flóry.

K. Fajmon

Grüll F. (1979): Synantropní flóra a její rozšíøení na území mìsta Brna. – Stud. ÈSAV 1979/3: 1–228.

Chenopodium vulvaria L. C2
73c. Drahanské podhùøí, 6766d, Mokrá-Horákov (distr. Brno): asi 200 m JJV od kaple v Mokré, kvìtinový

záhon pøed domem, 49°13'23" N, 16°45'10" E, 330 m n. m., 3 jedinci (not. K. Fajmon, K. Helánová &
M. Helán 15. 8. 2004).

20b. Hustopeèská pahorkatina / 77a. �dánický les, 6967b, Zdravá Voda u �arošic (distr. Hodonín): asi 350
m SSZ od kaple, kvìtinový záhon a spáry v chodníku pøed domem, 49°04'14" N, 16°56'52" E, 280 m
n. m., nìkolik jedincù (not. K. Fajmon kvìten 2003).

Chimaphila umbellata (L.) Barton C1
37h. Prachatické Pøedšumaví, 7050b, Mièovice (distr. Prachatice): bory ve vrcholové partii Kozího kame-

ne (699,8 m) 0,8 km VJV od obce, 48°58'51" N, 14°08'16" E, ca 695 m n. m., spolu s Antennaria dioi-
ca, Pyrola media (not. R. Pauliè & M. Štech 21. 8. 2004, nalezeno v rámci exkurze Jihoèeské poboèky
ÈBS).

Lokalita byla opakovanì navštívena v letech 1989 a 1990 M. Štechem a také V. Chánem a
V. �ílou. Pøes cílenou snahu však na ní druh Chimaphila umbellata nebyl nalezen. Oproti
pøelomu osmdesátých a devadesátých let byl v roce 2004 zaznamenán ústup druhu Pyrola
media a úplné vymizení druhu Pyrola chlorantha z blízké lokality na jihozápadním svahu
Kozího kamene, kde rostlo v roce 1989 ve dvou nepøíliš vzdálených skupinkách nìkolik
rostlin tohoto druhu.

M. Štech & R. Pauliè

Cirsium canum (L.) All.
53b. Plouènické Podještìdí, 5253b, Maøenièky (distr. Èeská Lípa): 380 m ZSZ od køi�ovatky silnic do Dr-

novce a Kunratic, bøezový lesík vedle louky, 50°47'22" N, 14°39'50" E, 360 m n. m. (not. T. Rejzek sr-
pen 2004).

Pro fytochorion Plouènické Podještìdí není v Kvìtenì ÈR uveden �ádný výskyt.

Conringia orientalis (L.) Dumort. C1
4b. Labské støedohoøí, 5349b, Stadice (distr. Ústí nad Labem): okraj pole pod stepními svahy k Habøí 0,8

km ZSZ od obce, 7 rostlin. (not. K. Nepraš, P. Bultas & V. Joza 2005; Kroufek R. et al.: Severoèes.
Pøír. 36–37: 76, 2005).

20a. Buèovická pahorkatina, 6966d/b, Bošovice (distr. Vyškov): okraj pole pøi SZ èásti PR Visengrunty 1
km JZ od kostela v obci, 49°02'38" N, 16°49'41" E, 320 m n. m., v øídkém porostu øepky olejky pøi
okraji pole roztroušenì 18 listových rù�ic (foto J. Podhorný & J. Komárek 25. 5. 2005).
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21a. Hanácká pahorkatina, 6468c, Èelechovice na Hané (distr. Prostìjov): 2 km SV od kostela v Kostelci
na Hané, 49°32'41" N, 17°06'37" E, 280 m n. m., jedna kvetoucí rostlina na okraji pole (not. J. Komá-
rek 1. 6. 2005).

Hoøinka východní byla v oblasti Kosíøe v minulosti ji� zaznamenána (cf. Otruba 1926).

Otruba J. (1926): Geobotanický význam Kosíøe u Prostìjova. – Vìstn. Klubu Pøírod. Prostìjov 19
(1922–1925): 9–24.

Corallorhiza trifida Châtelain C2
6. D�bán, 4958a, Øevnièov (distr. Rakovník): jediná rostlina v buèinì na jihovýchodním úboèí vrchu

�alý ca 250 m VSV od lesního parkovištì u silnice do Nového Strašecí, 486 m n. m. Nepatrná terénní
deprese se svìtlinkou s výskytem øady dalších orchidejí (Cephalanthera rubra, C. damassonium, Pla-
tanthera bifolia, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis), (not. J. Círová & V. Somol zaèátek èervna
1993). Pozdìji u� zde nebyla korálice pøes opakovaná hledání nalezena. Situace se na místì nálezu
v prùbìhu èasu zmìnila, nejdøív do svìtliny padl mohutný buk, pak v okolí probìhla výbìrová tì�ba.

Z území D�bánu existuje i z minulosti pomìrnì velký poèet údajù o nálezech korálice, do-
kládají to napø. nálezy Vandase z Bílichovského polesí (Èelakovský 1888: 212), Èelakov-
ského jun. od Kalivod (Èelakovský 1889: 517), herbáøový sbìr F. A. Nováka z Bílichova
(1920 PRC), údaje Houdy (Houda 1969: 128) od Roèova, Døevíèe a Milého. Nìkteré nové
lokality nalezl i František Mladý, který ovšem své nálezy nepublikoval. Jedna z nich exis-
tovala v 70. letech minulého století na SZ svahu v buèinì v serpentinì silnice nad obcí Ka-
livody a to po obou stranách této silnice (ca 500 m V od hospody v Kalivodech, 425 m n.
m.). Rostly tam desítky kusù, záhy nato buèinu vykáceli a dnes u� zde roste statná smrèina
– bez korálice. Mno�ství opakovaných nálezù korálice ve D�bánu vzhledem k jeho poloze
v území termofytika je v rámci ÈR výjimeèné.

V. Somol

30a. Jesenická plošina, 4659b, Podboøánky (distr. Rakovník): PP Rybníèky u Podboøánek, v rašeliništi
v øídké bøezinì (uprostøed smrkoborových kultur) ca 1,5 km J od obce, 490 m n. m. (not. J. Brabec,
J. Círová, E. Plesková & V. Somol 1. 8. 1992). Poèet rostlin na lokalitì v jednotlivých letech kolísá,
v roce 1992 zde bylo asi 200 rostlin, v roce 2005 necelá stovka.

Lokalita u Podboøánek je v botanických kruzích ji� pomìrnì dobøe známa a byla i publiko-
vána (Lo�ek et al. 2005: 563). Autoøi nálezu však dosud sami tento údaj o výskytu korálice
nikde neuvedli a poprvé tak èiní a� nyní právì v tìchto Additamentech.

V. Somol

37i. Chvalšinské Pøedšumaví, 7150d/7250b, Ondøejov (distr. Èeský Krumlov): rašeliništì v údolí Louteckého
potoka, ca 2,5 km JJV–JV od bývalé obce, 48°51'06" N, 14°06'27" E a� 48°50'45" N, 14°06'24" E, asi 300
rostlin v nìkolika skupinách v délce asi 0,7 km, 860–870 m n. m. (foto V. Grulich & A. Vydrová 2006).

88g. Hornovltavská kotlina, 7250b, Kvìtušín (distr. Èeský Krumlov): smrková olšina na severovýchod-
ním bøehu rybníka Olšina 1,2 km ZSZ od obce, 48°47'23" N, 14°06'32" E, 735 m n. m., 65 rostlin (foto
V. Grulich & A. Vydrová 2006).

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 41: 173–257, 2006 201



88g. Hornovltavská kotlina, 7250b, Hodòov (distr. Èeský Krumlov): rašelinná bøezina na severním bøehu
rybníka Olšina 2,5 km VSV od obce, 48°47'38" N, 14°06'14" E, 735 m n. m., 20 rostlin (foto J. Effmer-
tová 2006).

88h. Svatotomášská hornatina, 7451a, Pøední Výtoò (distr. Èeský Krumlov): smrková olšina pøi potoku
poblí� státní hranice 6,3 km JV od obce, asi 1 km J od zaniklé obce Kaplièky, 48°35'10" N, 14°13'04"
E, 885 m n. m., 25 rostlin (foto V. Grulich & A. Vydrová 2006).

Korálice patøí v ji�ních Èechách k velmi vzácným druhùm (Chán 1999), i na Šumavì má velmi
malý poèet recentnì známých naleziš� (Procházka & Štech 2002), v Novohradských horách je
nezvìstná (Lepší & Lepší 2004). Z oblasti vojenského újezdu Boletice ji Kuèera (1972) neuvádí.

Lokalitu u Kvìtušína nalezli poprvé A. Vydrová a A. Pavlíèko v roce 1999, kdy zde
zaznamenali 41 jedincù; od té doby vzdorovala ovìøení. Na ostatních nalezištích nebyla
korálice dosud známa. Pozoruhodné jsou vegetaèní pomìry na výše uvedených lokalitách.
Zatímco u Kvìtušína a Kaplièek korálice roste ve smrkových olšinách (Piceo-Alnetum
Rubner ex Oberdorfer 1957; u Kaplièek byla vìtšina jedincù zaznamenána pod bøízami
v hustém porostu Carex brizoides), na obou zbývajících lokalitách se porosty korálice vy-
skytují v rašeliništi. Vegetaci na lokalitì u Hodòova, le�ící velmi blízko nalezištì Ligula-
ria sibirica, tvoøí typická rašelinná bøezina (svaz Betulion pubescentis). Velmi rozsáhlá
populace v údolí Louteckého potoka je vázána více ne� z poloviny na malé svìtlé bøezové
lesíky na èoèkách humolitu, jejich� vegetaci lze zøejmì rovnì� pøiøadit k svazu Betulion
pubescentis. Vegetaci zdejších rašelinných bøezin dokumentuje fytocenologický snímek
(mechorosty det. P. Hájková):

48°50'58" N, 14°06'25" E; 10 × 10 m, ES: 95 %, E3 (75 %): Betula pubescens 4. – E1 (50 %): Calamagrostis
villosa 2, Scirpus sylvaticus 2, Agrostis canina 1, Equisetum palustre 1, Potentilla palustris 1, Salix
aurita 1, Anemone nemorosa +, Angelica sylvestris +, Avenella flexuosa +, Betula pubescens +, Bistor-
ta major +, Caltha palustris +, Cardamine pratensis +, Carex davalliana +, C. panicea +, C. umbrosa
+, Cirsium palustre +, Corallorhiza trifida +, Crepis paludosa +, Dactylorhiza fuchsii +, Equisetum
fluviatile +, Eriophorum angustifolium +, Filipendula ulmaria +, Galium palustre +, G. uliginosum +,
Juncus effusus +, Lathyrus pratensis +, Lysimachia vulgaris +, Oxycoccus palustris +, Picea abies +,
Potentilla erecta +, Succisa pratensis +, Vaccinium vitis-idaea +, Valeriana dioica +, Willemetia stipi-
tata +. – E0 (60 %): Sphagnum angustifolium 2, S. capillifolium 2, S. magellanicum 2, Polytrichum
strictum 1, Aulacomnium palustre +, Calliergon stramineum +, Plagiomnium cf. affine +.

Èást jedincù na této lokalitì byla zaznamenána pøímo ve vegetaci pøechodového rašeliniš-
tì, v�dy však v kontaktu s nedalekými bøízami. Tuto vegetaci dokumentuje následující fy-
tocenologický snímek:

48°50'56" N, 14°06'24" E; 4 × 4 m, ES: 95 %, E1 (40 %): Agrostis canina 2, Carex canescens 2, Potentilla
palustris 2, Scirpus sylvaticus 2, Caltha palustris 1, Carex nigra 1, Salix aurita 1, Anthoxanthum odo-
ratum +, Bistorta major +, Eriophorum angustifolium +, Cardamine pratensis +, Cirsium palustre +,
Corallorhiza trifida +, Epilobium palustre +, Equisetum palustre +, Filipendula ulmaria +, Galium
uliginosum +, Juncus effusus +, Phyteuma nigrum +, Ranunculus acris +, R. auricomus +, Rumex ace-
tosa +, Viola palustris +. – E0 (80 %): Sphagnum sp. 5.

V. Grulich
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71b. Drahanská plošina, 6466d, Benešov (distr. Blansko): místní èást Pavlov, 3 km SSV od kostela v obci,
údolí potoka Bìlá vytékajícího z PR Pavlovské mokøady, 49°31'48" N, 16°47'22" E, 630 m n. m., roz-
troušenì v porostu mechorostù (šíøka do 1 m) lemujícím meandrující lesní vodoteè v délce asi 300 m,
30 kvetoucích rostlin (not. J. Komárek 17. 6. 2004).

Èelakovský L. (1888, 1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887, 1888. –
S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, cl. math.-natur., 1888: 174–239; 1889: 462–554.

Houda J. (1969): D�bán. – Louny, 171 p.
Kuèera S. (1972): Pøíspìvek ke kvìtenì horské skupiny Kní�ecího stolce (JV Šumava). – Sborn. Jihoèes.

Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 12: 61–98.
Lepší M. & Lepší P. (2004): Fytogeograficky významné, ohro�ené a vzácné rostliny. – In: Papáèek M.

[ed.], Biota Novohradských hor: modelové taxony, spoleèenstva a biotopy, p. 80–90, Jihoèeská
univerzita Èeské Budìjovice.

Coronopus didymus (L.) Sm.
71a. Bouzovská pahorkatina, 6268c, Mladeè (distr. Olomouc): NPR Vrapaè, štìrkové náplavy Moravy, ca

1,7 km VSV od kostela v obci, 49°42'48'' N, 17°02'24'' E, 235 m n. m. (leg. J. Mládek 21. 7. 2004, OL).

Nový druh pro fytochorion.

Crepis mollis subsp. hieracioides Domin C3
53c. Èeskodubská pahorkatina, 5356a, Luhov (distr. Liberec): 900 m JV od obce, mezi loukou a ostøico-

vým mokøadem u olšiny podél potoka Bystrá, pod kopcem Chlum (100 m od levostranného pøítoku od
Bohdánkova), 50°40'33" N, 15°02'38" E, ca 360 m n. m. (leg. T. Rejzek èervenec 2005, herb. Rejzek).

Výskyt Crepis mollis subsp. hieracioides dosud nebyl z fytogeografického okresu Podješ-
tìdí (53) udáván.

Cucubalus baccifer L. C4a
53a. Èeskolipská kotlina, 5353b, Okøešice (distr. Èeská Lípa): ojedinìlý výskyt u betonové cesty vedoucí

do Srní (podél �eleznièní trati), u vodárny za obcí, 50°39'23" N, 14°34'12" E, 260 m n. m. (leg.
T. Rejzek èervenec 2004, herb. Rejzek, rev. M. Danèák).

Nadmutice bobulnatá nebyla dosud z fytogeografického okresu Podještìdí (53) udávána.

Daphne cneorum L. C1
41. Støední Povltaví, 6251a, Pouštì (distr. Pøíbram): Podleský vrch, svìtlý acidofilní dubový bor na mír-

nìjším SZ svahu, ca 0,7 km J od obce, 49°46'56" N, 14°14'45" E (S-42), 340–350 m n. m., asi 6 velmi
drobných keøíkù, 5 kvetoucích (not. R. Hlaváèek 14. 5. 2003).

Na lokalitu upozornil J. Kubík z Dobøíše, který ji znal ji� z pøedchozích let.
R. Hlaváèek

Dipsacus laciniatus L. C2
76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): Skalky, skládka komunálního odpadu

vpravo od dnešní vstupní brány do Botanické zahrady a arboreta Štramberk, 420 m n. m., desítky
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rostlin (not. P. Pavlík 1995); okraj parkovištì (10 rostlin); areál Botanické zahrady a arboreta Štram-
berk (28 rostlin), 420 m n. m. (leg. P. Pavlík 20. 6. 2004, herb. Pavlík); okolí plynové sondy, 412 m n.
m., 53 rostlin (leg. P. Pavlík 17. 8. 2004, OV).

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Kopøivnice (distr. Nový Jièín): okraj parkovištì poblí� stadionu, 392
m n. m., 32 rostlin (not. P. Pavlík 20. 9. 2004).

Štìtka laloènatá byla zjištìna na území Štramberka pøi floristickém kurzu Severomoravské
poboèky ÈBS v roce 1999. Exkurze byly vedeny pøes Hranièky na Skalky a zde byl tento
druh potvrzen (Grulich 2003: 148). Údaj vzta�ený k roku 1995 vznikl na základì dodateè-
né determinace provedené rozborem videozáznamu, který byl poøízen na skládce komu-
nálního odpadu v ji�ní èásti dnešní Botanické zahrady a arboreta Štramberk. Skládka byla
asanována v roce 1998. Souèasné lokality na Skalkách se nacházejí v okolí této bývalé
skládky. Druh se v posledních 5 letech šíøí na vhodné lokality v širším okolí Štramberka
(�enklava, Štramberk-Skalky, Štramberk-Hranièky, Prchalov, Tichá – vše Grulich l. c.:
148) a i kdy� Skalky navštívilo mnoho botanikù, byl pøehlí�en.

P. Pavlík

Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu Èeské botanické spoleènosti v Novém Jièínì (4.–10.
èervence 1999). – In: Výsledky floristických kurzù ÈBS, Nejdek (1994), Svìtlá nad Sázavou (1977),
Nový Jièín (1999), Kromìøí� (2000). – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 38, suppl. 2003/2: 1–224.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins C3
66. Hornosázavská pahorkatina, 6259d, Chotìboø (distr. Havlíèkùv Brod): smrkový les 250 m Z od hájov-

ny Obolec, ca 1,2 km SZ od kostela ve mìstì, 480 m n. m. (leg. L. Èech 9. 7. 2000, herb. Èech, rev.
L. Ekrt).

Na lokalitì byl nalezen jediný trs v menší populaci Dryopteris filix-mas. Druh dosud nebyl z fy-
tochorionu Hornosázavská pahorkatina uvádìn (cf. Chrtek in Hejný & Slavík 1988: 266–268).
Revizi nálezu podle ploidie, zjištìné pomocí prùtokového cytometru provedl L. Ekrt, dle jeho
názoru se pravdìpodobnì jedná o D. a. subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins.

L. Èech

Dryopteris cristata (L.) A. Gray C1
37n. Kaplické mezihoøí, 7352d, Dolní Dvoøištì (distr. Èeský Krumlov): ca 3,25 km JV od kostela v obci,

J od bývalé pohranièní cesty z Cetvin do Dolního Dvoøištì, vedoucí svahem k nivì Malše, 48°38'20''
N, 14°29'18'' E, 630 m n. m. (leg. V. Hans 2004, CB-38857, rev. M. Lepší; Hans in Chán et al. 2005).

Chán V., Lepší M. & Lepší P. [eds] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì ji�ní èásti Èech
XI. – Sborn. Jihoèes. Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 45: 167–175.

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy C4b
83. Ostravská pánev, 6176b, Doubrava (distr. Karviná): ve spodní èásti severnì orientovaného svahu rokle

S od kóty 282,1 (Doubrava), v horní (východní) èásti rokle, asi 1 km S–SSZ od kostela v obci, buèina,
49°52'05'' N, 18°28'38'' E, 265 m n. m. (leg. P. Koutecký 2. 9. 2004, herb. P. Koutecký, rev. L. Ekrt).
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83. Ostravská pánev, 6177b, Karviná: 1 trs na pasece v Èerném lese, u køí�ení prùseku ve smìru V–Z roz-
dìlujícího lesní komplex na poloviny a hlavní lesní cesty ve východní èásti lesa, asi 5,1 km V–VSV od
�eleznièní stanice Karviná hlavní nádra�í, 49°51'40'' N, 18°35'50'' E, 284 m n. m. (leg. P. Koutecký
9. 6. 2004, herb. P. Koutecký, rev. L. Ekrt).

Tento druh není v Kvìtenì ÈR (Chrtek in Hejný & Slavík 1988: 270–271) z fytogeografic-
kého okresu Ostravská pánev uvádìn.

P. Koutecký

Elatine triandra Schkuhr C2
53a. Èeskolipská kotlina, 5253c, Manušice (distr. Èeská Lípa): skupina rybníkù J od obce; prostøední vìtší

rybník se zpevnìnou hrází s cestou, 50°42'44" N, 14°30'38" E, 250 m n. m. (leg. T. Rejzek øíjen 2003,
herb. Rejzek, rev. Z. Kaplan).

Druh nebyl z tohoto fytogeografického okresu dosud uvádìn. Vyskytuje se roztroušenì na
bahnitém dnì letnìného rybníka, kde se pøechodnì vytvoøila vegetace s dalšími druhy
obna�ených den, napø. Carex bohemica, Eleocharis ovata, E. mamillata, E. acicularis.

T. Rejzek

66. Hornosázavská pahorkatina, 6260c, Chotìboø (distr. Havlíèkùv Brod): obna�ené dno vypuštìného
rybníka Rudùv (dolní z kaskády Kacíøe), ca 500 m JV od �eleznièní stanice na JV okraji mìsta, 541 m
n. m. (leg. L. Èech 24. 6. 2003, herb. Èech).

Z fytochorionu Hornosázavská pahorkatina nebyl tento druh dosud uvádìn (cf. Køísa in
Hejný & Slavík 1990: 390–392). Na dnì vypuštìného rybníka rostl ve vegetaci as. Eleo-
charito ovatae-Caricetum bohemicae spolu s druhy Elatine hydropiper, Carex bohemica,
Eleocharis ovata, E. acicularis, Myosotis cespitosa aj.

L. Èech

Epipactis palustris (L.) Crantz C2
52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454c, Obora (distr Èeská Lípa): slatiništì 200 m V od køi�ovatky hlavní

silnice s vedlejší silnicí na Okna, 50°32'30" N, 14°40'37" E, 275 m n. m. (not. T. Rejzek srpen 2003).
50. Lu�ické hory, 5253b, Cvikov (distr. Èeská Lípa): vlhká bezkolencová louka vlevo od cesty k rybníku

„Jezírko“, 400 m Z od vrchu Kalvárie, 150 m V od silnice na Trávník, 50°47'19" N, 14°38'17" E, 365
m n. m. (leg. T. Rejzek 2002, herb. Rejzek, rev. B. Trávníèek).

Kruštík bahenní se vyskytuje na pìšinì vyšlapané zvìøí skrz slatiništì. Je zøejmé, �e roste
pouze na mírnì disturbovaných místech, proto je tøeba jeho výskytu na této lokalitì vìno-
vat dlouhodobou pozornost, jeliko� ostatní plocha lokality je pokryta témìø souvislým ne-
narušovaným porostem s dominantními Carex rostrata, C. disticha a C. panicea. Z dalších
druhù stojí za pozornost Menyanthes trifoliata a Potentilla palustris. Potenciálním nebez-
peèím pro lokalitu je skládka silá�ního krmiva pro zvìø pøi okraji rákosiny, na které se vy-
skytují naprosto ne�ádoucí ruderální druhy!
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V Lu�ických horách nebyl dosud kruštík bahenní nalezen. Jedná se o lokalitu s velmi
reprezentativní bezkolencovou loukou s výskytem napø. Dactylorhiza majalis.

T. Rejzek

Equisetum ramosissimum Desf. C3
21a. Hanácká pahorkatina, 6570a, Brodek u Pøerova (distr. Pøerov): v kolejišti �eleznièní stanice Brodek u

Pøerova, 49°28'46'' N, 17°20'31'' E, 205 m. n. m. (not. M. Danèák 23. 6. 2002).
21a. Hanácká pahorkatina, 6570b, Pøerov: v kolejišti pøi SZ okraji �eleznièní stanice, tìsnì nad pravým

bøehem Beèvy, 49°27'02'' N, 17°26'19'' E, 210 m n. m. (leg. M. Danèák 23. 6. 2002, OL).

Nový druh pro fytochorion.

Euphorbia angulata Jacq. C2
68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6862d, Dalešice (distr. Tøebíè): habøina a svìtlý bor na ostro�nì u �líbku

nad pravým bøehem VN Dalešice, ca 1,5 km VSV–SV od kostela v obci, 395 m n. m. (leg. L. Èech
2. 10. 2002, herb. Èech).

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6862d, Kramolín (distr. Tøebíè): svìtlá doubrava pøi okraji lesa, 500 m
VSV od kaple v obci, 452 m n. m. (leg. L. Èech 14. 5. 2003, herb. Èech).

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6862d, Slavìtice (distr. Tøebíè): smíšený les s bohatým podrostem Z od
lesní cesty, ca 1,4 km S od køi�ovatky v obci, 410 m n. m. (leg. L. Èech 8. 6. 2004, herb. Èech).

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6862d, Slavìtice (distr. Tøebíè): prùsek pod elektrickým vedením u sil-
nice, ca 2,2 km SSV od kaple v obci, 400 m n. m. (leg. L. Èech 29. 7. 2004, herb. Èech).

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6863c, Ketkovice (distr. Brno): PR Údolí Oslavy a Chvojnice, svìtlá
doubrava na západním svahu nad lesní cestou nad levým bøehem Chvojnice, ca 1,9 km JZ–JJZ od
návsi v obci, 350 m n. m. (not. V. Grulich & L. Èech 16. 9. 2004).

Nálezy E. angulata od Dalešic a Slavìtic doplòují dosavadní neèetné informace o rozšíøe-
ní druhu v údolí Jihlavy, zalo�ené pøedevším na historických údajích (cf. Šmarda 1963,
Koblí�ek et al. 1998). Lokalita u Kramolína se nachází blízko mo�né lokalizace herbáøo-
vého sbìru ze Zeleného kopce poblí� Sedleckého Dvora (leg. S. Ondráèková 6. 5. 1969
ZMT); oba tyto nálezy zøejmì pøedstavují aktuální výškové maximum druhu v ÈR (cf.
Chrtek & Køísa in Hejný & Slavík 1992: 328–330). O podobné blízké ovìøení jde mo�ná
také v pøípadì nálezu nad Chvojnicí u Ketkovic (V háji pøi cestì od Ketkovického mlýna
do Ketkovic, leg. F. Jièínský 5. 6. 1921 ZMT). Druh se obvykle vyskytuje v nevelkých a
snadno pøehlédnutelných populacích, èasto s pouze nìkolika kvetoucími exempláøi. Jedi-
nou výjimkou je lokalita u prùseku elektrického vedení nedaleko hráze VN Dalešice, kde
bylo zjištìno nìkolik stovek jedincù. Na nìkolika dalších lokalitách jsem nalezl osamoce-
né drobné nekvetoucí rostliny, jejich� spolehlivá determinace pøesahovala mou odbornou
erudici; tyto lokality zde proto nejsou zaøazeny.

L. Èech

Koblí�ek J., Sutorý K., Øepka R., Unar J. & Ondráèková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných
lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany – Dalešice. – Pøírod. Sborn. Západomorav. Muz.
Tøebíè 37: 1–99.
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Šmarda J. (1963): Rozšíøení xerotermních rostlin na Moravì a ve Slezsku. – Geograf. ústav ÈSAV, Brno,
170 p. + 225 kart.

Euphorbia lucida W. & K. C2
13a. Ro�ïalovická tabule, 5757d, Mìstec Králové (distr. Nymburk): na pasece (zalesnìné pøevá�nì jasa-

nem) ve støední èásti Kánovnického lesa (hojnì, i na okolních lesních cestách), asi 2,75 km SZ od kos-
tela sv. Markéty v Mìstci Králové, 215 m n. m. (leg. M. Štefánek 16. 5. 2004, PRC).

Filago lutescens Jord. C1
35d. Bøeznické Podbrdsko, 6750a, Štìkeò (distr. Strakonice): úhor na ji�ním svahu návrší zv. „Šibenièní

vrch“ S od obce, 420 m n. m., hojnì (leg. R. Pauliè & P. Leischner 4. 9. 2005, CB, rev. M. Štech).
35d. Bøeznické Podbrdsko, 6750a, Vítkov u Štìknì (distr. Strakonice): suchý, výslunný V okraj lesa pøi

polní cestì 0,6 km SZ od osady, 445 m n. m., hojnì (leg. R. Pauliè & P. Leischner 4. 9. 2005, CB, PRC,
rev. M. Štech).

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6748b, Støelské Hoštice (distr. Strakonice): skalnaté stránì nad levým bøehem
øeky Otavy 1 km JV od obce, 415–425 m n. m., hojnì, spolu s Galeopsis ladanum, Jasione montana,
Poa bulbosa, Veronica verna aj. (leg. R. Pauliè & P. Leischner 2. 9. 2005, CB, PRC). Lokalita není
nová, jedná se o ovìøení po témìø padesáti letech, druh zde zaznamenali pøi spoleèné exkurzi 7. 9.
1958 J. Hartl, V. Chán, V. Skalický, J. Vanìèek a V. Vokoun (leg. J. Hartl CB, rev. M. Štech). Bìlolist
�lutavý se zde vyskytuje dosud hojnì, místy a� v mno�ství, a to jak na skalách, tak i na suchých mezích
nad nimi.

38. Budìjovická pánev, 6750b, Kestøany (distr. Písek): okraje zarostlých úhorù na JZ svahu návrší „Sou-
stava“ (419,9 m) SV od obce, 400 m n. m., vzácnì, spolu s Filago arvensis, Galium spurium, Tunica
prolifera (leg. R. Pauliè & P. Leischner 4. 9. 2005, CB, PRC, rev. M. Štech).

Bìlolist �lutavý patøí ke kriticky ohro�eným druhùm kvìteny ji�ní èásti Èech (cf. Chán 1999:
105), na konci 90. let byl znám pouze z okraje pole u osady Slatina u Štìknì, kde byl zazname-
nán V. �ílou (cf. Chán l. c.: 105), tato lokalita ji� ale zanikla. V roce 2004 byla objevena velmi
bohatá populace bìlolistu �lutavého u Selibova na Písecku (leg. M. Soukup 17. 8. 2004 herb.
Soukup). Výše uvedené lokality (napø. u Støelských Hoštic a Vítkova) jsou z hlediska èetnosti
perspektivní do budoucnosti, a mù�ou se stát zdrojnicí šíøení semen do okolí.

R. Pauliè

Filipendula vulgaris Moench
52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454c, Bezdìz (distr. Èeská Lípa): 250 m SV od kostela, okraj louky blí�e

cestì, 50°32'10" N, 14°43'25" E, 420 m n. m. (not. T. Rejzek èervenec 2005).

Výskyt tu�ebníku obecného ve fytogeografickém okresu 52 není v Kvìtenì ÈR (cf. Smej-
kal in Slavík 1995: 50) uveden.

Gagea bohemica (Zauschner) J. A. Schultes & J. H. Schultes subsp. bohemica C2
9. Dolní Povltaví, 5752b/d, Kopeè (distr. Mìlník): PR Kopeè (vèetnì novì rozšíøené èásti chránìného

území), bazalt, 200–214 m n. m., 4 mikrolokality (not. D. Hrèka 28. 3. 2005):
a) Dlouhý vrch, u prostøední skalky u cesty, 50°14'56" N, 14°25'37" E, 6 kvetoucích rostlin, menší

poèet sterilních jedincù;
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b) novì rozšíøená èást chránìného území, 230 m SV od vrchu Homolka, 50°15'03" N, 14°25'53" E,
2 kvetoucí rostliny;

c) novì rozšíøená èást chránìného území, 250 m SSV od vrchu Homolka, travnatá stráò s mírným
SV úklonem, 50°15'05" N, 14°25'51" E, 5 kvetoucích rostlin;

d) novì rozšíøená èást chránìného území, 160 m SV od vrchu Homolka, skalnatá stráò s mírným
ji�ním úklonem, 50°15'03" N, 14°25'48" E, 6 kvetoucích rostlin, øada sterilních jedincù.

9. Dolní Povltaví, 5752d, Kopeè (distr. Mìlník): skalnaté návrší mezi obcí a Velkoveským vrchem (700
m SV od kóty 269), 1 kvetoucí rostlina., 50°14'48" N, 14°26'06" E, 216 m n. m. (not. D. Hrèka 28. 3.
2005).

Køivatec èeský nebyl doposud z PR Kopeè ani z jejího bezprostøedního okolí zaznamenán.
Nejbli�ší udávaný nález se vztahuje k východnímu svahu Velkoveského vrchu, resp. 230
m východnì od kóty 269 (Suza 1937), ale ani zde nebyl od osmdesátých let 20. století ji�
nalezen. Jako o zaniklé lokalitì na Velkoveském vrchu se o nìm zmiòuje Hrouda (1989:
136), podobnì není v pøíslušném ètverci sí�ového mapování zakreslen ani v Èervené knize
ÈR a SR (Gruna et al. in Èeøovský et al. 1999: 159).

Je pøekvapující, �e køivatec èeský nebyl v tìchto místech pøes øadu prùzkumù probíha-
jících od konce 19. století zaznamenán (v poslední dobì napø. Èapková 1997). Podobnì
ani V. Jirásek, který inicioval vyhlášení PR Kopeè, se o tomto druhu nezmiòuje, sám se
pøitom v jednom ze svých pøíspìvkù vìnuje i rozšíøení køivatce èeského (Jirásek 1937).
Výskyt tohoto ohro�eného druhu za hranicí PR Kopeè byl jedním z dùvodù rozšíøení chrá-
nìného území (Hrèka in press).

D. Hrèka

Èapková M. (1997): Inventarizaèní prùzkum pøírodní rezervace Kopeè. – Ms., 28 p. [Depon. in: Krajský
úøad Støedoèeského kraje, Praha].

Hrèka D. (2006): Lipnice bádenská a novì rozšíøená pøírodní rezervace Kopeè na Mìlnicku. – Ochr. Pøír.,
Praha, 61: 199–201.

Hrouda L. (1989): Køivatec èeský pravý – Gagea bohemica (Zauschn.) J. A. & J. H. Schult. subsp.
bohemica. – In: Slavík B. [ed.], Vybrané ohro�ené druhy ÈSR. – Stud. ÈSAV 1989/10: 125–150.

Jirásek V. (1937): Doplòky k rozšíøení Gagea bohemica (Zauschn.) Roem. & Schult. ve støedních Èechách.
– Vìda Pøír., Praha, 18: 149–150.

Suza J. (1937): Nové lokality Riccia Bischoffii Hübn. v Èechách. – Èas. Nár. Mus., Praha, odd. pøírod.,
111: 179–180.

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet C2
36a. Blatensko, 6549c, Blatná (distr. Strakonice): mez s fragmentem bývalé cesty ca 200 m JZ od kóty

Nový háj (471,7 m) V od mìsta, ca 470 m n. m., ca 5 kvetoucích trsù a velké mno�ství sterilních (leg.
J. Šoun 4. 4. 2004, herb. Šoun).

36a. Blatensko, 6649c, Chraš�ovice (distr. Strakonice): mez pøi okraji silnice 1,3 km Z od obce, 500 m n.
m. (not. V. Chán, P. Leischner & R. Pauliè 7. 4. 2005, leg. R. Pauliè, CB).

36a. Blatensko, 6649c, Tøebohostice (distr. Strakonice): svahovitá stráò nad silnicí pøi východním okraji
obce, 510 m n. m., vzácnì (not. V. Chán, P. Leischner & R. Pauliè 7. 4. 2005, leg. R. Pauliè, CB).

Pøehlí�ený druh, který bude na Blatensku podstatnì hojnìjší ne� je známo, døíve se vy-
skytoval také u Mu�etic (cf. Deyl & Skoèdopolová-Deylová 1989). Na sousedním
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Hora�ïovicku a Strakonických vápencích je registrováno mno�ství novì objevených lo-
kalit (not. R. Pauliè & P. Leischner 2002–2006). Køivatec rolní se zde vyskytuje na su-
chých mezích, v akátinách, ale i na mezích a stráòkách pøi okraji silnic – vìtšinou pod
starými stromy.

R. Pauliè

Deyl M. & Skoèdopolová-Deylová B. (1989): Kvìtena Blatenska. – Národní Muzeum, Praha, 259 p.

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kerner & J. Kerner) Holub C1
28d. Tou�imská vrchovina, 5943c, Rankovice u Teplé (distr. Karlovy Vary): ka�doroènì kosený nízkosté-

belný vlhèí travní porost (60 × 20 m) v cípu louky mezi melioraèními pøíkopy, ca 500 m ZSZ od od-
boèky na obec Rankovice ze silnice Teplá – Poutnov a ca 1,1 km ZJZ od pomníku na návsi v obci
Rankovice, 50°00'24" N, 12°50'31" E, 667 m n. m. (leg. P. Tájek & V. Melichar 15. 9. 2001, SOKO &
Mìstské muzeum Mariánské Láznì, det. P. Tájek, rev. J. Brabec).

Hoøeèek drsný Sturmùv byl nalezen v roce 2001 (Tájek 2001) a od té doby je pravidelnì
monitorován poèet kvetoucích exempláøù (not. P. Tájek, V. Melichar & A. Masopustová
2001 – 101 ex.; not. P. Tájek, A. Bucharová & J. Brabec 29. 9. 2003 – 20 ex.; not. J. Brabec
& V. Hula 31. 8. 2004 – 9 ex.; not. P. Tájek & A. Bucharová 30. 8. 2005 – 58 ex.). Jde o tøe-
tí recentní lokalitu z fytogeografického okresu Tepelské vrchy (Pila u Karlových Varù:
2 mikrolokality; pod Volfštejnem u Èernošína). V rámci ÈR jde o sedmou dosud existující
lokalitu – kromì výše uvedených: fytogeografické okresy Tachovská brázda (27) – PP
Hvo�ïanská louka; Doupovské vrchy (29) – Bra�ec; Podbrdsko (35) – Hnaèov (hybrido-
genní populace), Kocelovice (cf. Kirschnerová & Kirschner 1997, Kirschner & Kirschne-
rová in Slavík 2000: 91–92, Sladký in Zahradnický & Mackovèin 2004: 100).

P. Tájek

Kirschnerová L.& Kirschner J. (1997): Hoøeèek drsný Sturmùv, ještì nevymøelý taxon èeské kvìteny. –
Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 32: 1–13.

Tájek P. (2001): Slavkovský les – údolí øíèky Teplé mezi �eleznièní zastávkou Hoštìc a Dolním Hamrem
(K0049SL), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura 2000 a Smaragd. – Ms.
[Depon. in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha].

Gladiolus imbricatus L. C2
75. Jesenické podhùøí, 5770d, Janov u Jindøichova ve Slezsku (distr. Bruntál): degradovaná pcháèová

louka (zarùstající Salix aurita) pod lesní cestou nad údolím Svinného potoka, 1,9 km J od kostela
v obci, 50°13'51'' N, 17°29'06'' E, 480 m n. m., 30 fertilních rostlin (not. J. Mládek 11. 9. 2003).

Glyceria striata (Lam.) Hitchc.
80a. Vsetínská kotlina, 6673a, Ratiboø (distr. Vsetín): prameništní olšina pod vrchem Kosiska ca 1,5 km

ZSZ od kostela v obci, 49°22'13'' N, 17°53'24'' E, 430 m n. m. (leg. M. Danèák 12. 9. 2003, OL).
80a. Vsetínská kotlina, 6673a, Kateøinice (distr. Vsetín): prameništì ve smrèinì v údolí Poborov, ca 0,7 km

J od kostela v obci, 49°22'31'' N, 17°53'04'' E, 440 m n. m. (leg. M. Danèák 18. 9. 2003, OL).
80a. Vsetínská kotlina, 6673b, Pr�no (distr. Vsetín): lesní mokøiny v sedle mezi vrchy Václavsko a Páleniska,

ca 1,8 km Z od støedu obce, 49°23'14'' N, 17°55'02'' E, 450 m n. m. (leg. M. Danèák 14. 9. 2003, OL).
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81. Hostýnské vrchy, 6673a, Kateøinice (distr. Vsetín): okraj paseky v údolí Poborov, ca 1 km ZJZ od
kostela v obci, 49°22'41'' N, 17°52'18'', 440 m n. m. (leg. M. Danèák 18. 9. 2003, OL).

81. Hostýnské vrchy, 6573c, Mikulùvka (distr. Vsetín): vlhký okraj lesní cesty pøi okraji paseky na
SV svahu vrchu Chladná, ca 3 km ZJZ od støedu obce, 49°24'01'' N, 17°53'21'', 510 m n. m. (leg.
M. Danèák 25. 9. 2003, OL).

Nové lokality dokumentující expanzi tohoto z ÈR teprve v nedávné dobì potvrzeného dru-
hu (Danèák 2002).

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
68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6862b, Sedlec u Námìštì nad Oslavou (distr. Tøebíè): smíšený smrko-

borový les s vtroušeným habrem SZ od lesní cesty, 250 m VSV od hájovny, ca 1,7 km V–VSV od kap-
le v obci, 425 m n. m. (not. L. Èech 27. 7. 2005; not. L. Èech & J. Šmiták 29. 7. 2005).

Velmi malá populace druhu (pùvodnì zøejmì jediný polykormon se 4 kvetoucími lodyha-
mi) byla nalezena náhodou pøi úspìšném ovìøení lokality Carex pediformis (cf. Suza
1948). V souèasné dobì se zøejmì jedná o tøetí (resp. ètvrtou) recentní lokalitu tohoto dru-
hu na Moravì (Jatiová & Šmiták 1996, Mandák & Procházka 2000, Jankovský 2001).
Souèasný stav výskytu druhu v Èechách, kde je známa ji� øada lokalit z vápencù Šumav-
sko-novohradského podhùøí, popisuje øada èlánkù, z tìch posledních napø. Pauliè (2005).

L. Èech

Jankovský L. (2001): Smrkovník plazivý (Goodyera repens) ve Svratecké vrchovinì. – Roezliana, Brno,
30: 34–35.

Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíøení a ochrana orchidejí na Moravì a ve Slezsku. – Agentura ochrany
pøírody a krajiny, Brno, 539 p.

Mandák B. & Procházka F. (2000): Historické a souèasné rozšíøení Goodyera repens v Èeské republice. –
Preslia 72: 507–518.

Pauliè R. (2005): Další lokality smrkovníku plazivého – Goodyera repens (L.) R. Br. – v jihozápadních
Èechách. – Roezliana, Brno, 34: 44–45.

Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietrich C1
4b. Labské støedohoøí, 5450b, �itenice (distr. Litomìøice): køovinatý svah asi 350 m Z od Lorety, 30 rost-

lin (not. K. Kubát 11. 8. 2005; Kubát: Severoèes. Pøír. 36–37: 23–29, 2005).
4c. Úštìcká kotlina, 5451a, Dolní Øepèice (distr. Litomìøice): strmá k severu orientovaná stráò asi 600 m

JZ od �eleznièního nadjezdu, ca 30 kvetoucích rostlin (not. K Kubát 9. 8. 2005; Kubát: Severoèes.
Pøír. 36–37: 23–29, 2005).

4c. Úštìcká kotlina, 5451d, Chotinìves (distr. Litomìøice): bílá stráò asi 800 m J od kravína v obci, stov-
ky rostlin (not. J. Novák èervenec 2005; not. K. Kubát 3. 8. 2005; Kubát: Severoèes. Pøír. 36–37:
23–29, 2005).

15b. Hradecké Polabí, 5562c, Èeská Skalice (distr. Náchod): PR Dubno, slatina na ji�ním bøehu Zlièského
rybníka (not. F. Krahulec srpen 2004; not. M. Ger�a, J. Hadinec & J. Kuèera èervenec 2006).
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V okolí Èeské Skalice se Gymnadenia densiflora vyskytovala v tisícových populacích
v prostoru, který byl pozdìji zatopen pøehradou Rozkoš (Krahulec 1981). Zaèátkem 70. let
byla nalezena Josefem Holubem na louce v severozápadním okraji PR Dubno. Na této lo-
kalitì jsem druh potvrdil ještì v první polovinì 80. let, pozdìji ale louka pøestala být kose-
na, zarostla a druh zde v souèasné dobì neroste. Zaèátkem 90. let zásluhou J. Nováka
z referátu �ivotního prostøedí na Okresním úøadu v Náchodì zaèala být kosena i vlhká èást
slatinné louky na ji�ním bøehu Zlièského rybníka, v té dobì zarostlá rákosem. K našemu
pøekvapení ji� ve druhém roce po zahájení kosení byly znovu nalezeny druhy z lokality
známé, ale po øadu let nenalezené (Carex davalliana, Ophioglossum vulgatum). Druhem,
který z této lokality nebyl v minulosti udáván, byla i Gymnadenia densiflora, které zcela
evidentnì kosení napomohlo. Její zdejší populace je v souèasné dobì v dobrém stavu, uvá-
dím tak na pravou míru nepøesnou informaci o vymizení druhu ve východních Èechách
(cf. Kubát & Jongepierová in Additamenta IV: 121, 2005).

F. Krahulec

Krahulec F. (1981): Vegetaèní pomìry zátopového území „Rozkoš“ u Èeské Skalice II. – Acta Mus.
Reginaehradec., ser. A, 16: 155–161.

Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz C1
71a. Bouzovská pahorkatina, 6367a, Javoøíèko (distr. Olomouc): skály nad levým bøehem potoka Špranìk

naproti Zkamenìlému zámku v NPR Špranìk, 49°39'58'' N, 16°54'07'' E, ca 450 m n. m. (leg. M. Dan-
èák 4. 8. 2004, OL).

Hackelia deflexa patøí ke kriticky ohro�eným druhùm flóry Èeské republiky. Celkový areál
druhu zahrnuje témìø celý mírný pás severní polokoule a v ÈR se vyskytuje roztroušenì pøe-
devším v mezofytiku (Kubát in Slavík 2000: 238–239). Z NPR Špranìk uvádí druh Deyl
(1983), který jej zaznamenal pouze „na hranì Zkamenìlého zámku pod zábradlím na vyhlíd-
ce“ v letech 1966 a 1975. Bednáø (1987) druh v území nepotvrdil a cituje pouze starší údaje.
Na Zkamenìlém zámku pozoroval lopuštík v roce 1992 V. Faltys, o rok pozdìji však na stej-
né lokalitì druh nalezen nebyl (P. Lustyk in verb.). Ke Zkamenìlému zámku se vztahuje také
nejstarší údaj o výskytu tohoto druhu v Javoøíèském krasu (Slavíèek sec. Podpìra 1911). Pøi
inventarizaèním prùzkumu NPR Špranìk v letech 2004 a 2005 byl tento druh nalezen na cel-
kem pìti mikrolokalitách. Nejvìtší populace byla tvoøena mnoha desítkami jedincù, ostatní
populace byly tvoøeny 1 a� 10 jedinci a celkový poèet nalezených jedincù byl menší jak 100.
Naprostá vìtšina jedincù byla nalezena mimo území souèasné NPR (skály nad levým i pra-
vým bøehem Špraòku, v návrhu na rozšíøení). Na vlastním Zkamenìlém zámku nebyl druh
ani v jednom roce pozorován. Hackelia deflexa patøí spoleènì s Cimicifuga europaea k nej-
vzácnìjším a zároveò nejvýznamnìjším druhùm Javoøíèského krasu.

M. Danèák

Bednáø V. (1987): Botanická inventarizace chránìného území Špranìk u Javoøíèka. – Ms. [Depon. in:
Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Olomouc].
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Deyl È. (1983): Špranìk – nejbohatší lokalita vzácných druhù rostlin v Javoøíèském krasu. – Ms. [Depon.
in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Olomouc].

Podpìra J. (1911): Kvìtena Hané. – Brno.

Hieracium cymosum L. C4a
53a. Èeskolipská kotlina, 5353a, Èeská Lípa (distr. Èeská Lípa): ulice U Plouènice (silnice èíslo 262 smìr

Mimoò), 30 m od mostu hlavní silnice, mezi silnicí a cestou podél Plouènice, 50°40'59" N, 14°32'31"
E, 250 m n. m. (leg. T. Rejzek kvìten 2005, herb. Rejzek, det. J. Chrtek jun.).

Dle Kvìteny ÈR existuje k výskytu druhu Hieracium cymosum ve fytochorionu 53a pouze
literární údaj ze Stru�nice.

Hydrocharis morsus-ranae L. C2
32. Køivoklátsko, 5950b, Unhoš�-Nouzov (distr. Kladno): malý lesní rybníèek (v mapách nezakreslen),

asi 450 m Z od návsi v Nouzovì (780 m S od kaplièky v Malých Kyšicích), 50°04'06" N, 14°05'37" E,
ca 377 m n. m. (leg. M. Štefánek 8. 6. 2004, PRC).

Pomìrnì pøekvapivý nález uèinìný bìhem mapování Natura 2000 (Štefánek 2004)
mimo aluvium vodních tokù (nebeský rybníèek?), �ádné recentní lokality v širším okolí
mi nejsou známy (u� vzhledem k témìø úplné absenci vhodných biotopù). Pøi pomìrnì
podrobném botanickém prùzkum povodí Kaèáku také nikde zaznamenán nebyl (Brabec
et al. 2003). Ze samotného území CHKO Køivoklátsko tento druh udává Kolbek (�lou-
kovice – v Berounce, Mìsteèko; Kolbek 1986), obdobnì je zaznamenáno nìkolik lokalit
v sí�ových mapách v kvìtenì Køivoklátska (okolí Berounky, na jednom místì v SZ èásti
CHKO, Kolbek et al. 1999), ale Rydlo ji� voïanku v osmdesátých letech neuvádí ani
z vodních nádr�í Køivoklátska (Rydlo 1992), ani z toku Berounky („V r. 1982 pøes speci-
ální pozornost, která byla mo�nosti výskytu tohoto druhu vìnována, nebyla nikde nale-
zena.“; Rydlo 1986).

Malý lesní rybníèek u Nouzova není zakreslen jak v bì�ných turistických mapách mì-
øítka 1:50 000, tak ani v podrobnìjších mapách mìøítka 1: 10 000. Mo�ná i proto unikal po-
zornosti. Voïanka �abí zde zarùstá vìtšinu vodní plochy.

M. Štefánek

Brabec J., Štefánek M. & Marek M. (2003): Botanický prùzkum Pøírodního parku Povodí Kaèáku. – Ms.
[Depon. in: Magistrát mìsta Kladna].

Kolbek J. (1986): Pøíspìvek ke kvìtenì Chránìné krajinné oblasti Køivoklátsko. – Bohemia Centr. 15:
29–52.

Rydlo J. (1986): Vodní flóra a vegetace Berounky. – Muz. Souèasn., ser. natur., 1: 49–77.
Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníkù a tùní na Køivoklátsku. – Muz. Souèasn., ser. natur., 6: 109–178
Štefánek M. (2004): Kaèák u Dru�ce (A0505), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy

Natura 2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha].

58c. Broumovská kotlina, 5364a, Broumov (distr. Náchod): Velká Ves, drobný rybníèek tìsnì Z od hlavní
silnice vedoucí V od �eleznièní trati od pivovaru v Olivìtínì rovnì na Otovice, ca 350 m S od

212 Hadinec & Lustyk: Additamenta V.



køi�ovatky této silnice a silnice Broumov – Ro�mitál, 50°35'08" N, 16°20'26" E, 390 m n. m. (leg.
P. Filippov 2003, herb. Filippov).

Druh nebyl z Broumovska doposud znám. V roce 2003 byla nalezena populace na drob-
ném rybníèku, v roce 2004 zde nebyla ani jedna rostlina. Tento jev je ovšem pro Hydro-
charis morsus-ranae typický.

P. Filippov

Inula salicina L. subsp. salicina C4a
58c. Broumovská kotlina, 5464a, Otovice (distr. Náchod): extenzivní pastvina asi 700 m SZ od hranièního

pøechodu, 50°36'01" N, 16°23'44" E, 400 m n. m. (leg. P. Filippov 2004, herb. Filippov).
58c. Broumovská kotlina, 5464c, Otovice (distr. Náchod): nekosená stráòka nad Bo�anovským potokem,

asi 1,3 km od soutoku se Stìnavou, 50°32'43" N, 16°23'44" E, 375 m n. m. (leg. P. Filippov 2004,
herb. Filippov).

58c. Broumovská kotlina, 5464c, Otovice (distr. Náchod): nekosená stráòka asi 1,2 km J od kostela v obci,
50°32'50" N, 16°23'04" E, 400 m n. m. (leg. P. Filippov 2004, herb. Filippov).

58c. Broumovská kotlina, 5464c, Bo�anov (distr. Náchod): pøi cestì u hranièního pøechodu, asi 1,3 km
JJV od kostela v obci, 50°31'00" N, 16°22'07" E, 455 m n. m. (leg. P. Filippov 2004, herb. Filippov).

Hrouda (in Slavík & Štìpánková 2004: 74) druh z fytogeografického okresu Sudetské me-
zihoøí (58) neudává. Inula salicina zde však roste, stanovištìm jsou suché nekosené stránì
a pastviny v okolí dolní èásti Otovic a v prostoru mezi Otovicemi a Bo�anovem. Bylo nale-
zeno ca 10 lokalit, uvedeny jsou jen 4 pøíklady. Výskyt druhu Inula salicina v Broumov-
ské kotlinì pravdìpodobnì souvisí s rozšíøením v Kladské kotlinì v pøilehlém Polsku, kde
druh obsazuje podobná stanovištì.

P. Filippov

Kickxia spuria (L.) Dumort. C2
20a. Buèovická pahorkatina, 6868a, Nesovice (distr. Vyškov): pole pøi východní hranici PP Roviny,

49°09'13" N, 17°03'06" E, 300 m n. m., 2 rostliny (leg. J. Komárek & J. Podhorný 19. 9. 2004, herb.
Komárek); pole pøi východní hranici NPP Malhotky, 49°09'00" N, 17°03'33" E, 290 m n. m., 21 rost-
lin (leg. J. Komárek & J. Podhorný 19. 9. 2004, herb. Komárek).

Lepidium perfoliatum L.
11b. Podìbradské Polabí, 5957c, Kolín: ve štìrku v kolejišti na �eleznièní stanici Kolín-zastávka (tìsnì u

�eleznièního pøejezdu), 198 m n. m. (leg. M. Štefánek 15. 5. 2002, PR, det. J. Sádlo).

V Kvìtenì (Dvoøáková in Hejný & Slavík 1992) není z tohoto fytogeografické okresu øeøi-
cha prorostlá zmínìna. Nejblí�e uvádìné lokality jsou Praha (fytogeografický okres 10.
Pra�ská plošina) a Lhota u Pøelouèe (fytogeografický okres 15. Východní Polabí). Vzhle-
dem k charakteru nalezištì (v kolejišti frekventované �eleznièní trati Kolín – Praha) a efe-
mernosti výskytu (v dalších letech ji� nezaznamenána) byla pouze doèasnì zavleèena
�eleznièní dopravou.

M. Štefánek
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Lilium bulbiferum L. C2
58c. Broumovská kotlina, 5363c, Vernéøovice (distr. Náchod): mez na pomezí olšiny a pole asi 2,2 km

ZSZ od kostela v centru obce, 50°37'11''N, 16°11'33''E, 490 m n. m. (foto L. Ekrt 23. 6. 2004; leg.
L. Ekrt 4. 7. 2004, herb. Ekrt).

[20 m2, 4. 7. 2004, L. Ekrt, E1 (90 %): Alopecurus pratensis 2, Holcus lanatus 2, Rubus idaeus 2, Se-
necio ovatus 2, Agrostis capillaris 1, Calamagrostis epigejos 1, Elytrigia repens 1, Lilium bulbiferum 1,
Stellaria graminea 1, Achillea sp. +, Anemone nemorosa +, Angelica sylvestris +, Campanula patula +,
Cirsium arvense +, Equisetum arvense +, Galium aparine +, Luzula multiflora +, Phragmites australis
+, Poa pratensis +, Rumex acetosa +, Veronica chamaedrys +. – E0 (20 %): neanalyzováno].

V minulosti byla lilie cibulkonosná z oblasti Sudetského mezihoøí uvádìna pouze z Jestøe-
bích hor (58e) z odlesnìné èásti høebenu v oblasti Pasek (Brendy). Tato lokalita byla za-
znamenána Theodorem Lokvencem v roce 1950 (Lokvenc 1957). Není však zcela jasné,
zda-li se nejednalo o zplanìní z kultury. Jiný recentní výskyt tohoto taxonu z území není
znám (A. Hájek in verb.).

Nalezená populace èítající asi 35 rostlin (15 kvetoucích) se nachází na neobhospodaøo-
vané mezi oddìlující pole a olšinu. Pro spontánní výskyt druhu na nalezené lokalitì svìdèí
nejen relativní odlehlost místa, ale také skuteènost, �e v blízkosti populace nevede �ádná
cesta èi stezka. Mo�nost vzniku populace zplanìním nebo snad i vysazením však nelze
v kulturní krajinì s ohledem na atraktivnost rostliny s jistotou vylouèit.

Pravdìpodobnì nejbli�ší recentnì ovìøený výskyt lilie cibulkonosné je znám z ob-
lasti Národního parku Góry Sto³owe v Polsku, a to pomìrnì nedaleko státní hranice
s Èeskou republikou (bezprostøední územní návaznost na oblast Sudetského meziho-
øí). V Polsku se jedná zejména o enklávy luèních spoleèenstev svazu Arrhenatherion
v okolí vrchu Hejšovina mezi obcemi Kar³ów, Pasterka a v okolí samotné obce Paster-
ka (asi 1 km V od státní hranice ÈR–PL). Øada dalších lokalit tohoto i v Polsku
ohro�eného druhu je známa u obce Darnków, tedy bezprostøednì za hranicemi Národ-
ního parku Góry Sto³owe (asi 8,5 km VSV od pøechodu státní hranice s ÈR Náchod –
Kudowa Zdrój) (Golab & Szefer 1996; Œwierkosz 1996). Œwierkosz (1996) pøedpoklá-
dá, �e k migraci lilie cibulkonosné do Gór Sto³owych došlo v minulosti právì z Èech
pøes Kudowskou rovinu, ale není také vylouèeno, �e výskyt na nìkterých polských lo-
kalitách vznikl zplanìním.

L. Ekrt

Golab Z. & Szefer S. (1996): Preliminary floristic studies of the selected natural objects in the area of the
Sto³owe Mountains National Park. – In: Sympozjum naukowe Œrodowisko Przyrodnicze parku
narodowego Gór Sto³owych 11–13: 111–116, Wydawnictwo parku narodowego Gór Sto³owych,
Kudowa Zdrój.

Lokvenc T. (1957): Pøíspìvek ke kvìtenì �altmanu. – Zpr. Okr. Vlast. Muz. Vlast. Kr. Domu Osv.,
Trutnov, 3: 8–9.

Œwierkosz K. (1996): Rare and protected species of vascular plants in the Sto³owe Mountains National
Park. – In: Sympozjum naukowe Œrodowisko Przyrodnicze parku narodowego Gór Sto³owych 11–13:
117–123, Wydawnictwo parku narodowego Gór Sto³owych, Kudowa Zdrój.
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Linaria repens (L.) Mill.
76a. Moravská brána, 6474b Štramberk (distr. Nový Jièín): menší opuštìný lom nad Botanickou zahradou

a arboretem Štramberk, východní stìna pøi dnì lomu, 49°35'26" N, 18°07'44" E, 510 m n. m., 14 zpla-
nìlých rostlin (leg. J. Podhorný & J. Komárek 4. 9. 2005, herb. Komárek).

Lithospermum arvense subsp. sibthorpianum (Griseb.) Stoj. & Stef.
Syn.: L. arvense subsp. caerulescens (DC.) Rothm.
18b. Dolnomoravský úval, 7169b, Strá�nice (distr. Hodonín): severní okraj kolejištì 0,25 km ZJZ od hlav-

ní budovy �eleznièního nádra�í, 180 m n. m., ca 15 propletených jedincù ve dvou skupinách ve štìrku
(leg. J. W. Jongepier 21. 4., 3. 5., 10. 5., 23. 5. a 27. 5. 2005, herb. J. W. & I. Jongepierovi).

Taxon nový pro území Èeské republiky, který se podle nalezených rostlin u Strá�nice
znaènì liší od nominátní subspecie menšími kvìty (prùmìr kvìtù do 5 mm, u subsp. arven-
se do 10 mm) sytì modré barvy (subsp. arvense má zpravidla kvìty smetanovì bílé1) a
drobnìjším vzrùstem (do 15 cm, subsp. arvense a� do 70 cm) i vìtvením: rostliny subsp.
sibthorpianum jsou od báze rozvìtvené do strany, víceménì poléhavé, zatímco rostliny
subsp. arvense bývají rozvìtvené pøevá�nì a� v horní èásti.

Rozdíly ve znacích plodných rostlin jsou ponìkud zøetelnìjší. Na uvedené lokalitì u
Strá�nice se nacházejí rostliny obou poddruhù ve vzdálenosti ca 100 metrù od sebe a proto
lze jejich znaky vzájemnì velmi dobøe srovnávat. Rostliny subsp. arvense mají kališní
cípy 8 (–9,5) mm dlouhé a vzpøímené, zatímco u rostlin, které pøiøazujeme k subsp.
sibthorpianum, jsou ca 5 mm dlouhé a ven ohnuté. Listeny subsp. arvense jsou v prùmìru
u�ší (9–13 × 2–3,5 mm vs. 8–11 × 3–4 mm), na�ky jsou vìtší (3,1 mm vs. 2,3 mm). V roz-
poru s popisem v práci Clermont et al. (2003) jsou u strá�nických rostlin plodní stopky
obou taxonù smìrem ke kalichu ztloustlé (do 2 mm v prùmìru) a zakøivené k lodyze, u
subsp. arvense mohou být o trochu delší (max. 6,5 mm vs. 5 mm).
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1) Je potøeba zdùraznit, �e samotná barva kvìtù, pokud by byla pou�ita jako znak pøi urèování, je velice za-
vádìjící. Velmi vzácnì se toti� u nás v minulosti nalezly v populacích bíle kvetoucích rostlin i jednotlivì
rostliny s nápadnì (sytì) svìtle modrými kvìty; poprvé uvádí takový nález pravdìpodobnì Èelakovský
(1881: 823). Nejspíš se však nejedná o �ádnou taxonomicky hodnotitelnou odchylku, v ostatních znacích
jsou modrokvìté rostliny zcela identické s bìlokvìtými. Modøe kvetoucí rostliny Èelakovský oznaèil jako
a) coeruleum, a toto jeho jméno se pak stalo pozdìji zdrojem chybné interpretace. Na tomto místì je vhod-
né rovnì� upøesnit údaje o barvì kvìtù, které se v popisech u kamejky rolní v domácí literatuøe objevují. Za-
tímco starší literatura uvádí ve svých popisech dùslednì „koruny (�lutavo)bílé, velmi zøídka modré“ (napø.
Èelakovský 1897: 231, Polívka 1901: 215, Domin & Podpìra 1928: 498), poèínaje zhruba obdobím vydání
Dostálovy Kvìteny ÈSR (Dostál 1948–1950) se popis barvy kvìtu omezuje jen na koruny bílé, èi bìlavé,
zøídka namodralé (napø. Dostál 1958: 507, Slavík 2000: 188) nebo dokonce bílé, zøídka ± naèervenalé
(Smejkal 1980: 222). Pravdìpodobnì tento posun v barvách souvisí s faktem, �e naposledy byla modøe
kvetoucí kamejka rolní u nás nalezena (a publikována!) v roce 1939 a jak se povìdomí o modøe kvetoucích
formách u èeských floristù vytrácelo, údaj se vytratil následnì i v literatuøe. Rádi bychom tedy zdùraznili,
�e i pøes absenci tohoto znaku v nejnovìjší domácí literatuøe, je mo�né v ÈR najít i modøe kvetoucí
Lithospermum arvense subsp. arvense.



Lithospermum arvense (resp. Buglossoides arvensis) je v evropském rámci znaènì
promìnlivý taxon se slo�itou taxonomií. Fernandes ve svém zpracování ve Flora Europaea
(1972: 87) rozlišuje u druhu Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston ètyøi poddruhy, kte-
ré byly svými autory pùvodnì pova�ovány za samostatné druhy. Poddruh Buglossoides
arvensis subsp. sibthorpiana (Griseb.) R. Fernandes byl popsán pùvodnì jako Lithosper-
mum sibthorpianum Griseb. a je rozšíøen v jihovýchodní Evropì, konkrétnì v Øecku, Itá-
lii, Albánii, Bulharsku a Rumunsku (European Nature Information System 2005), ale
zøejmì i na Kypru, v Chorvatsku (International Organization for Plant Information 2005),
pravdìpodobnì i jinde v bývalé Jugoslávii. Je znám recentnì také z Nìmecka (Wisskir-
chen & Haeupler 1998, Haeupler & Muer 2000, Clermont et al. 2003), kde je pova�ován
za archeofyt. Výskyt v Èeské republice ani na Slovensku nebyl doposud dolo�en, Smejkal
(1980: 222) uvádí jeho výskyt pro Moravu jako „pravdìpodobný“, rovnì� Dostál (1989:
828) nevyluèuje mo�nost výskytu na Slovensku: „Snad na j. Sl., dosud nepotvrzena“.

V nejnovìjší nám známé studii zabývající se vnitrodruhovým èlenìním tohoto taxonu
(Clermont et al. l. c.) byly k subsp. sibthorpianum pøiøazeny i rostliny sbírané Františkem
Dvoøákem u �eleznièní stanice Pouzdøany („Nr. B97 Land: CZE, Region: Movavai [sic!],
Sammler/Datum: F. Dvorak 1974, Blüte: weiß, Standort: o.[hne] A.[ngabe]“) vydané
v exsikátové sbírce Flora exsiccata Reipublicae Socialisticae Èechoslovacae pod èís. 1654
jako Lithospermum arvense L. bez bli�ší determinace s lokalitou „Moravia merid., distr.
Bøeclav: in graminosis secundum viam ferream ad stationem Pouzdøany prope oppidum
Hustopeèe, ca 190 m s. m. 7. V. 1974 leg. F. Dvoøák“. Rostliny byly sbírány v dobì kvìtu,
s nedostateènì vyvinutými diakritickými znaky na plodních stopkách a plodech. Poslední
z autorù tohoto pøíspìvku proto navštívil uvedenou lokalitu 20. 6. 2006 a sebral zde více
plodných rostlin. Revizí bylo zjištìno, �e rostliny z této populace odpovídají ve všech zna-
cích nominátní subspecii; v tomto smyslu nutno opravit údaj o nálezu Buglossoides ar-
vensis subsp. sibthorpiana na Moravì uvedeném v práci Clermont et al. (l. c.).

Lithospermum arvense subsp. sibthorpianum lze zamìòovat s tìmito taxony (dle Fernan-
des l. c.):

• Buglossoides arvensis subsp. arvensis s modrými kvìty, na území ÈR ojedinìle na-
lezenými napø. u Kojetína na Hané (1966 PRC) nebo mezi obcemi Záboøí a Pøívory
u Mìlníka (1939 PRC), které se však ve vzrùstu neliší od typické subsp. arvensis; i
nìkteré zakrnìlé nebo hodnì rozvìtvené rostliny subsp. arvensis, napø. od Pouzdøan
(1949 PRC) nebo Kojetína (1949 PRC), mohou být dùvodem zámìny se subsp.
sibthorpianum.

• B. arvensis subsp. permixta (Jordan ex F. W. Schultz) R. Fernandes s modrými kvìty,
silnì ztlustlými plodními stopkami a vzpøímeným vzrùstem ze západní èásti Evropy; u
nás uvádìn od Všetat (Slavík 2000: 189), jedná se však o omyl: pøíslušné herbáøové do-
klady (Všetaty, 1884 PRC, 1939 PRC) obsahují rostliny, které kromì barvy kvìtù od-
povídají rostlinám subsp. arvensis. Omyl vznikl pouze chybnou synonymizací jména
L. a. subsp. caerulescens, které se bì�nì pou�ívá pro L. a. subsp. sibthorpianum.
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• B. arvensis subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.) R. Fernandes se znaky podobnými
poddruhu subsp. permixta, ale s poléhavým vzrùstem a støedozemním rozšíøením.

• B. minima (Moris) R. Fernandes, který se podle dokladù v PRC a BRNU liší pøede-
vším ještì drobnìjším vzrùstem (do 10 cm), šedì chlupatými listy a více vyènívají-
cími korunními trubkami (2× delšími ne� ± tupé zuby kalicha, cf. icon. in Pignatti
1982, p. 398–399), které jsou zevnì hustì pokryté delšími pøitisklými chlupy; jedná
se o endemický druh Sardinie, Sicílie a jihozápadní Itálie (Fernandes l. c.).

V roce 2006 byly popsané rostliny nalezeny u �eleznièní stanice Strá�nice na stejném
místì znovu, a to pøibli�nì ve stejném poètu.

J. W. Jongepier, J. Hadinec & V. Øehoøek

Clermont A., Hilger H. H. & Zippel E. (2003): Verbreitung und Differenzierung der mitteleuropäischen
Unterarten von Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. (Boraginaceae). – Feddes Rep. 114: 56–68.

Èelakovský L. (1881): Nachträge zum Prodromus der Flora von Böhmen. – In: Arch. Pøírod. Výzk. Èech,
sect. 3a: 691–955, Prag.

Èelakovský L. (1897): Analytická kvìtena Èech, Moravy a rak. Slezska. – Praha, 456 p.
Endtmann K. J. & Kloss K. E. (1990): Beiträge zur Verbreitung, Ökologie und Taxonomie von
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Loranthus europaeus Jacq. C4a
17b. Pavlovské kopce, 7165b, Pavlov (distr Bøeclav): u vrstevnicové turistické cesty na ji�ním svahu Dìví-

na, na Acer campestre a Tilia platyphyllos (not. V. Øehoøek, M. Chytrý, M. Chytrá & O. Rotreklová
7. 5. 2005).

Ochmet bývá bì�nì uvádìn jako poloparazit na dubech, èasto té� na Castanea sativa (Ku-
bát et al. 2002). Na jiných døevinách byl pozorován jen výjimeènì, tak Unar (ústní sdìlení)
našel tento druh na habru, co� je zøejmì zdroj, který uvádí Kubát (in Slavík 1997:
467–468, Moravský Krumlov, BRNU) spolu s dalšími hostiteli známými z našeho území:
Prunus spinosa a Acer campestre (s poznámkou „údajnì“), z jiných území té� Tilia alba
(snad T. tomentosa, cf. Pigott 1997). Koblí�ek (2000) uvádí jako dalšího hostitele
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olivovník. Nejnovìji byl na Slovensku ochmet zjištìn na bøíze Betula pendula (Kováøíko-
vá & Procházka 2001).

Na námi zjištìné lokalitì byl napadený exempláø lípy ji� z vìtší èásti odumøelý, podob-
nì jako bývají èasto i napadené duby, pouze z dolní èásti kmene vyrùstala mladší, plnì
olistìná vìtev s listy ponìkud morfologicky pozmìnìnými tak jako tomu bývá u paøezo-
vých výmladkù.

V. Øehoøek

Koblí�ek J. (2000): Jehliènaté a listnaté døeviny našich zahrad a parkù. – Freedom DTP studio a Sursum,
Tišnov, 448 p.

Kováøíková J. & Procházka F. (2001): Bøíza jako výjimeèný hostitel ochmetu (imelovca európskeho). –
Bull. Slov. Bot. Spoloè. 23: 139–140.

Pigott C. D. (1997): 1. Tilia Linnaeus – In: Cullen J. et al., The European Garden Flora, 3: 205–212,
Cambridge University Press.

Malaxis monophyllos (L.) Sw. C1
88b. Šumavské plánì, 7046b, Modrava (distr. Klatovy): Bøezník, na východním okraji lesní silnièky ve-

doucí podél Modravského potoka, ca 2 km S od mostu pøes Luzenský potok v bývalé osadì Bøezník,
48°59'06" N, 13°29'23" E, ca 1100 m n. m., 2 kvetoucí rostliny (not. E. Hofhanzlová 3. 8. 2005).

93b. Krkonoše subalpínské, 5259a (distr. Trutnov): mezi pramenem Labe a Labskou boudou, nìkolik kve-
toucích rostlin v lemu u cesty, 1360 m n. m. (not. J. Husáková et al. 2005).

Malva pusilla Sm. C3
87. Brdy, 6448b, Ro�elov (distr. Pøíbram): pøi úpatí deponie zeminy na pýrem (Elytrigia repens) zarùstající

narušené ploše, JV od køi�ovatky lesních cest pøi okraji lesní paseky, asi 0,4 km SV od chaty Moricka, ca
4 km SZ od obce, 49°34'35'' N, 13°45'30'' E (S-42), 690 m n. m. (leg. R. Hlaváèek 20. 8. 2003, HOMP).

Ze srovnání s údaji o rozšíøení slézu nizounkého v ÈR (Hejný & Slavík 1992) vyplývá, �e
se jedná o první nález v oreofytiku, který výraznì pøesahuje uvádìná výšková maxima
(Karlovy Vary ca 400 m, Vsetín ca 350 m). Stanovištì je však zøetelnì druhotné a výskyt je
bezpochyby jen pøechodného charakteru, je jen otázkou èasu, kdy druh na lokalitì opìt
zmizí. Mezi nejbli�ší nálezy k území Brd, je� nejsou v novìjší literatuøe zmiòovány, patøí
Dominem uvádìné nálezy od Hoøovic a z Hostomicka od Neumìtel (Domin 1903). Druh
mohl být do Brd zavleèen s deponovanou zeminou, pravdìpodobnìji však s krmivem, kte-
ré sem bylo v minulosti navá�eno pro lesní zvìø. Pokud byl dovezen s krmivem, musel zde
pøeèkat pøinejmenším jednu zimu, nebo� zavá�ení bylo pro nadmìrný okus v okolí vysaze-
ných døevin ukonèeno. Nalezené rostliny kvetly a byly bohatì plodné.

R. Hlaváèek

Domin K. (1903): Brdy. Studie fytogeografická. – Praha.

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. C3
58c. Broumovská kotlina, 5464c, Bo�anov (distr. Náchod): pod kaplí v lese Kaplièka ca 1,2 VJV od koste-

la v obci, stovky kusù, 50°31'32" N, 16°22'48" E, 420 m n. m. (leg. P. Filippov 2004, BRNU).
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58c. Broumovská kotlina, 5464c, Bo�anov (distr. Náchod): na více místech v dolní èásti obce, 50°31'58"
N, 16°22'20" E, 390 m n. m., desítky kusù (leg. P. Filippov 2004, herb. Filippov).

Pérovník pštrosí je èasto pìstován jako okrasná kapradina a u nìkterých populací je tì�ké
odlišit, zda se jedná o pùvodní výskyt èi o pozùstatek kultury. Populace na Broumovsku
jsou však s nejvìtší pravdìpodobností pozùstatkem kultury vytrvávající na lokalitách ji�
velmi dlouho, jako napø. populace v lese Kaplièka, kterou znám osobnì od 80. let 20. stole-
tí a je pravdìpodobné, �e je ještì mnohem staršího data.

P. Filippov

Melampyrum arvense L. C3
53c. Èeskodubská pahorkatina, 5356a, Proseè pod Ještìdem (distr. Liberec): sveøepová louka mezi vyvý-

šenými dlouhými úzkými remízky v poli, 550 m SZ od køi�ovatky na ji�ním konci obce, 50°41'39" N,
15°00'13" E, ca 400 m n. m. (leg. T. Rejzek èervenec 2005, herb. Rejzek).

53c. Èeskodubská pahorkatina, 5356a, Vlèetín (distr. Liberec): 180 m JZ od køi�ovatky silnice è. 278 s od-
boèkou do Horního Vlèetína, JV orientovaný svah mezi poli, 50°41'00" N, 15°01'23" E, 400 m n. m.
(not. T. Rejzek èervenec 2005).

Mentha longifolia (L.) Huds.
50. Lu�ické hory, 5253b, Cvikov (distr. Èeská Lípa): 1,6 km SSV od námìstí, pravý okraj silnice na Tráv-

ník za serpentinami, u odboèky lesní cesty u lesní školky, 50°47'36" N, 14°38'27" E, 400 m n. m. (not.
T. Rejzek èervenec 2004).

Máta dlouholistá dosud nebyla z fytogeografického okresu Lu�ické hory udávána.

Misopates orontium (L.) Rafin. C1
3. Podkrušnohorská pánev, 5349a, Unèín (distr. Teplice): louka pod �eleznièní tratí 100 m JV od nád-

ra�ní budovy, jediná rostlina (leg. M. Resl 2004, herb. Resl, det. K. Kubát; Joza et al.: Severoèes. Pøír.
36–37: 41–45, 2005).

4b. Labské støedohoøí, 5251c/5351a, Ústí nad Labem: nejménì 8 mikropopulací ve štìrku na tìlese �elez-
nièní trati a v nejbli�ším okolí v úseku mezi obcemi Neštìdice a Dobkovice, 600–700 rostlin (not.
V. Joza, R. Kroufek & K. Nepraš 2005; Joza et al.: Severoèes. Pøír. 36–37: 41–45, 2005).

21a. Hanácká pahorkatina, 6468d, Lípy (distr. Olomouc): 0,6 km JV od obce, malá skalka vedle remízku a
travnatá mez vlevo od �eleznièní trati Tøebèín – Èelechovice na Hané, 49°32'41" N, 17°06'37" E, 250
m n. m., ca 50 rostlin (leg. J. Komárek 25. 7. 2005, herb. Komárek). Ovìøení recentního údaje (cf.
Trávníèek & Trávníèková: Preslia 66: 61–84, 1994).

21a. Hanácká pahorkatina, 6468c, Bílovice (distr. Prostìjov): 2 km JZZ od �eleznièní zastávky Bílovi-
ce-Lutotín, okraj obilného pole v ochranném pásmu PP Na Hùrkách, 49°30'36" N, 17°00'25" E, 280 m
n. m., 40 rostlin roztroušenì (leg. J. Komárek 18. 7. 2005, herb. Komárek, na lokalitì rev.
Z. Lososová).

21a. Hanácká pahorkatina, 6568a, Plumlov (distr. Prostìjov): 0,3 km SV od kóty Èubernice (332,2) ve
stejnojmenné PP, okraj obilného pole u remízku, 49°28'34" N, 17°01'24", 320 m n. m., 250 plodících
rostlin, 100 m východnì od této populace za køovinatou mezí u okraje lánu øepky 12 rostlin (leg.
J. Podhorný 25. 9. 2005, herb. Komárek).

25a. Krušnohorské podhùøí vlastní, 5347c, Litvínov-Píseèná (distr. Most): okraj cesty v SZ èásti obce, 60
rostlin (not. V. Joza 2. 9. 2005; Joza et al.: Severoèes. Pøír. 36–37: 41–45, 2005).
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Z tohoto fytochorinou nebyl dosud šklebivec udáván.

Moneses uniflora (L.) A. Gray C1
40a. Písecko-hlubocký høeben, 6751a, Kukle u Tálína (distr. Písek): kulturní smrèina s pøímìsí olše v údolí

potùèku ca 1,1 km S od osady, ca 450 m n. m., 100 listových rù�ic (leg. M. Soukup 11. 8. 2005, herb.
Soukup, rev. M. Štech).

63g. Opatovské rozvodí, 6164d, Opatov (distr. Svitavy): pøibli�nì 70 let stará smrèina s vtroušeným bu-
kem, jilmem a klenem na svahu západní expozice vpravo od �eleznièní trati Èeská Tøebová – Brno
(val vytvoøený pøi stavbì �eleznice), ca 850 m J od �eleznièní zastávky Semanín, ca 430 m n. m.,
2 kvetoucí rostliny a 57 sterilních rù�ic (not. R. Coufalová & F. Jetmar (foto) 18. 6. 2006).

37i. Chvalšinské Pøedšumaví, 7250b, Polná na Šumavì (distr. Èeský Krumlov): rašelinný les nad západ-
ním bøehem Brzotického potoka 3,5 km S od obce, 48°49'47" N, 14°08'19" E, 810 m n. m., 12 fertil-
ních a asi 50 sterilních ramet (foto V. Grulich & A. Vydrová 2006).

88g. Hornovltavská kotlina, 7250b, Kvìtušín (distr. Èeský Krumlov): smrková olšina na severovýchod-
ním bøehu rybníka Olšina 1,2 km ZSZ od obce, 48°47'23" N, 14°06'32" E, 735 m n. m., 5 fertilních a
asi 100 sterilních ramet (foto V. Grulich & A. Vydrová 2006).

Jako vìtšina silnì mykorhitických rostlin, k nim� nále�í i ostatní zástupci èeledi Pyrolaceae,
je i jednokvítek druhem s výraznou redukcí poètu lokalit oproti historickým záznamùm.
Této redukci se nevyhnul �ádný region; souèasné nálezy jsou spíše sporadické a náhodné,
reflektující mimo jiné i skuteènost, �e pro jednokvítek je zøejmì rozhodujícím faktorem vý-
skytu spíše houba ne� pøesnì determinované charakteristiky abiotických pomìrù na stano-
višti. V poslední dobì referoval o nových lokalitách jednokvítku napø. Lysák (2003).

V jihoèeském prostoru shrnuli jeho historický i recentní výskyt v posledních letech
Chán (1999), na Šumavì Procházka & Štech (2002), nové údaje z Novohradských hor pøi-
nášejí Grulich & Vydrová (2002), z oblasti Boubína nejnovìji Pùbal (2006). Z oblasti vo-
jenského újezdu Boletice existuje zpráva S. Kuèery (Kuèera 1972) z fytogeografického
podokresu �elnavská hornatina (88e) z okolí Záhvozdí.

Pozoruhodné jsou vegetaèní pomìry obou novì nalezených lokalit. Na lokalitì u ryb-
níka Olšina druh roste na stinném a vlhkém místì u lesního potùèku ve vegetaci, která od-
povídá horským prameništním olšinám asociace Piceo-Alnetum Rubner ex Oberdorfer
1957. Naproti tomu populace u Brzotického potoka u Polné se nachází ve velmi pozoru-
hodném, v naší fytocenologické literatuøe dosud velmi málo známém typu slatinných bøe-
zin ze svazu Betulion pubescentis. Jde o øídký lesík na mírném svahu nad potokem na èele
výrazné, pomìrnì mocné èoèky slatinného humolitu. Ve stromovém patøe dominují Betu-
la pendula a Pinus sylvestris, v øídkém keøovém patøe se objevuje Frangula alnus. Bylinné
patro je pomìrnì diverzifikované v závislosti na gradientu vlhkosti: na sušších místech,
napø. kolem koøenových nábìhù døevin, se objevuje napø. Vaccinium myrtillus, V. vi-
tis-idaea, ale také Fragaria vesca, na místech s „prùmìrnou“ vlhkostí jsou pøítomny napø.
Molinia caerulea, Deschampsia cespitosa, Carex umbrosa, ale také C. davalliana (nehoj-
nì, ale význaènì se v podobných porostech vyskytuje i na dalších lokalitách v okolí), nej-
vlhèí místa porùstá Equisetum fluviatile, Carex rostrata èi Lysimachia vulgaris. Na
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humolitové èoèce se smìrem ke svahu údolí, na místech sycených pramennými horizonty
a s menší mocností organického substrátu vytváøí otevøená plocha minerotrofního rašeli-
ništì. Nápadné je dále, �e na lo�isko humolitu prakticky nevstupuje olše (Alnus glutinosa),
která se dr�í jen minerálních podkladù na bøezích potoka na jeho úpatí nebo v okolí nátr�í
v humolitu, kudy protéká víceménì trvalý potùèek.

V. Grulich

Grulich V. & Vydrová A. (2002): Vegetace a flóra horní Malše. – In: Papáèek M. [ed.], Biodiverzita a
pøírodní podmínky Novohradských hor, p. 87–95, Jihoèeská univerzita & Entomologický ústav AV
ÈR, Èeské Budìjovice.

Kuèera S. (1972): Pøíspìvek ke kvìtenì horské skupiny Kní�ecího stolce (JV Šumava). – Sborn. Jihoèes.
Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 12: 61–98.

Lysák F. (2003): Nové lokality vzácných druhù z èeledi Pyrolaceae na západní Moravì. – Vlastivìd. Sborn.
Vysoè., sect. natur., 16: 107–112.

Pùbal D. (2006): Rozšíøení ohro�ených a zvláštì chránìných druhù cévnatých rostlin ve východní èásti
Boubínsko-sto�ecké hornatiny a v pøiléhajícím Šumavsko-novohradském podhùøí. – Silva Gabretta,
Kašperské Hory, 12: 57–94.

Monotropa hypophegea Wallr. C2
37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Rabí (distr. Klatovy): mladý bukový porost na východ-

ním svahu vrchu Líšná (580 m) Z od obce, 49°16'50" N, 13°36'35" E, ca 510 m n. m., vzácnì (not.
V. Grulich, V. Chán, R. Pauliè & A. Vydrová 23. 7. 2005, leg. R. Pauliè, CB).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Drou�etice (distr. Strakonice): borové mlází v bývalém ovocném sadu
na ji�ním svahu vápencového návrší nad ZSZ bøehem Dolejšího rybníka 1 km JV od obce, 49°16'56"
N, 13°54'33" E, ca 410–420 m n. m., hojnì (not. V. Chán & R. Pauliè 20. 8. 2002; leg. R. Pauliè 27. 7.
2005, CB, PRC).

Hnilák lysý nebyl dosud z fytogeografického podokresu Strakonické vápence (37f) znám
(cf. Chán 1999).

R. Pauliè

Montia hallii (A. Gray) Greene C2
66. Hornosázavská pahorkatina, 6257d, Nezdín (distr. Havlíèkùv Brod): pramenné stru�ky ve vlhké louce

na okraji lesa, ca 500 m JV od osady Dolní Nezdín, 525 m n. m. (leg. L. Èech 4. 6. 2004, herb. Èech).

Prosperující populace M. hallii v nedávno vyèištìných stru�kách od nìkolika luèních pra-
meniš� zøejmì pøedstavuje jedinou známou recentní populaci druhu ve fytochorionu Hor-
nosázavská pahorkatina (cf. Faltys 1990).

L. Èech

Faltys V. (1990): Pøehled kvìteny vyšších rostlin okresu Havlíèkùv Brod. – Havlíèkobrodsko – Vlastivìd.
Sborn. 2: 34–49 & fig. 4–32.

90. Jihlavské vrchy, 6757b, Jihlávka (distr. Jihlava): v pøíkopu mezi �eleznièní tratí a východním bøehem
horního rybníka, 200 m JV od kaple v obci, 49°15'37" N, 15°17'45" E, 653 m n. m. (leg. L. Èech 14. 8.
1996, MJ).
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90. Jihlavské vrchy, 6757d, Klátovec (distr. Jihlava): NPR Zhejral, luèní prameništì v severní èásti rezer-
vace, asi 900 m VSV od centra obce, 49°13'21" N, 15°18'34" E, ca 680 m n. m. (leg. L. Ekrt & E. Ho-
fhanzlová 21. 6. 2005, MJ).

90. Jihlavské vrchy, 6757d, Klátovec (distr. Jihlava): prameništì v rašelinných ladech na JZ okraji lesa
(S od NPR Zhejral), ca 900 m VSV od návesního rybníèku v obci, 49°13'31" N, 15°18'21" E, 695 m n.
m. (leg. L. Èech 13. 6. 2006, herb. Èech).

V Jihlávce rostla Montia hallii podél drobné stru�ky pøitékající z nedalekého prameništì
øeky Jihlavy. V roce 2004 ji� nebyla populace ovìøena, pøi pozdnì podzimním termínu ná-
vštìvy je však pøehlédnutí mo�né. Vzhledem k nevelké konkurenceschopnosti druhu v za-
pojené vegetaci je pravidelný management tìchto stanoviš�, tj. obèasné šetrné èistìní
odvodòovacích stru�ek a velmi drobných vodoteèí, nutným pøedpokladem pro pøe�ití
zvláštì u drobných populací druhu. Populace na Zhejralu se nachází na drobném luèním
prameništi v centrální èásti rezervace. Montia hallii zde tvoøí dva samostatné shluky rost-
lin navzájem vzdálené 1–1,5 m. Další nevelká populace druhu byla nalezena asi 400 m SZ,
ji� mimo stávající chránìné území.

Ve fytochorionu Jihlavské vrchy je druh v souèasnosti velmi vzácný. Výskyt zdrojovky
potoèní je uvádìn na nìkolika dalších lokalitách v okolí obcí Horní Bolíkov, Doupì,
Kun�ak, Mrákotín a Valtínov. Jedná se však pøevá�nì o floristické údaje a herbáøové dokla-
dy (MJ) ze 70. let 20. století; vìtšina tìchto lokalit ji� zøejmì zanikla èi vy�aduje ovìøení.

L. Èech, L. Ekrt & E. Hofhanzlová

Muscari comosum (L.) Mill. C3
58b. Polická kotlina, 5362d, Teplice nad Metují (distr. Náchod): Horní Teplice, louka nad potokem Buèni-

ce asi 800 m JV od vrcholu pískovcového masivu Lada, 50°36'46'' N, 16°9'10'' E, 510 m n. m. (foto
L. Ekrt 28. 6. 2004).

[35 m2, 4. 7. 2004, L. Ekrt, E1 (95 %): Alopecurus pratensis 2, Arrhenatherum elatius 2, Hyperi-
cum maculatum 2, Festuca rubra s. l. 1, Galium album 1, Heracleum sphondylium 1, Pimpinella ma-
jor 1, Trifolium medium 1, Trisetum flavescens 1, Veronica chamaedrys 1, Achillea millefolium agg.
+, Agrostis capillaris +, Alchemilla sp. +, Angelica sylvestris +, Campanula rotundifolia +, Elytrigia
repens +, Geranium pratense +, Holcus lanatus +, Knautia arvensis +, Lathyrus pratensis +, Rumex
acetosa +, Sanguisorba officinalis +, Stellaria graminea +, Vicia cracca +, V. sepium +, Campanula
patula r, Carlina acaulis r, Centaurea jacea r, Chaerophyllum aromaticum r, Dactylis glomerata r,
Leucanthemum vulgare s. l. r, Lychnis flos-cuculi r, Muscari comosum r, Thymus pulegioides r, Urtica
dioica r. – E0 (10 %): neanalyzováno].

Jedná se o první spolehlivì dolo�ený výskyt tohoto taxonu z oblasti Sudetského mezihoøí
(58). Z oblasti Polické kotliny existuje pouze historický údaj o výskytu Muscari race-
mosum (L.) Miller z Policka bez bli�šího oznaèení lokality (Kašpar in Kovanda 1961).
Historická lokalita M. comosum je známa z oblasti nad Bremstem u Malých Svatoòovic,
která údajnì ji� asi pøed padesáti lety zanikla výstavbou bytových jednotek (Lokvenc
1958). Další historická lokalita M. comosum z oblasti Sudetského mezihoøí je uvádìna
z obce Otovice, avšak opìt bez bli�šího oznaèení lokality. Jeliko� je v tomto pøípadì uve-
den údajný výskyt v obci, zámìnu s jinými taxony rodu Muscari nelze opìt spolehlivì
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vylouèit. Nejbli�ší v souèasné dobì ovìøené lokality jsou známy a� z teplejších území
v okolí Jaromìøe a Náchoda (L. Hrouda in verb.).

U Horních Teplic roste modøenec chocholatý na neobhospodaøované louce na
pøíkrém, jihozápadnì exponovaném svahu nad potokem. Bylo zde zaznamenáno roztrou-
šenì šest kvetoucích exempláøù. Nález tohoto teplomilného druhu je na uvedené lokalitì
pozoruhodný i tím, �e se jedná o výskyt nìkolik set metrù od hranice oblasti oreofytika
Teplicko-adršpašských skal (94).

L. Ekrt

Andrš F. (1972): Pøíspìvek ke studiu výskytu chránìných rostlin Východoèeského kraje (Broumovsko –
okr. Náchod). – Pr. Stud., pøír., Pardubice, 4: 39–42.

Kovanda M. (1961): Kvìtenné pomìry Hejšoviny. – Acta Mus. Reginaehradec. Pardubic., Hradec Králové,
ser. A, 1–2(3): 75–94.

Lokvenc T. (1958): Další pøíspìvek ke kvìtenì �altmanu. – Trutnovsko – Sborn. Vlast. Pr. Zpr. Okr. Mus.
Vlast. Kr., p. 10–12, Trutnov.

Myosotis discolor Pers. C4a
50. Lu�ické hory, 5253b, Cvikov (distr. Èeská Lípa): louka nad kotelnou dìtské léèebny mezi lipovou

alejí a lesem, do 100 m nad plotem dìtské léèebny, 50°47'15" N, 14°38'27" E, 405 m n. m. (not.
T. Rejzek èerven 2004).

Ve fytochorionu Lu�ické hory tento druh dosud nebyl uvádìn. Na této lokalitì se vyskytu-
je v místech, kde je travní porost narušován zvìøí.

Myosotis ramosissima Schult.
50. Lu�ické hory, 5253b, Cvikov (distr. Èeská Lípa): Kalvárie, 80 m JZZ od vrcholu se sochami, dolní

okraj remízku vlevo od lipové aleje, 50°47'18" N, 14°38'33" E, 425 m n. m. (leg. T. Rejzek èervenec
2005, herb. Rejzek).

Tento druh není v Kvìtenì ÈR z fytochorionu Lu�ické hory uveden.

Myosurus minimus L. C3
62. Litomyšlská pánev, 6063a, Choceò (distr. Ústí nad Orlicí): zámecký park poblí� starého tunýlku u �elez-

nièní stanice, 49°59'44" N, 16°13'25" E, 285 m n. m., stovky kusù (leg. P. Filippov 1999, BRNU).

Myosurus minimus se èasto ve velkém mno�ství objeví a èasem zase zmizí. Tak tomu bylo
i v zámeckém parku v Chocni. Populace se nacházela na záhonu okrasných keøíkù, pùda
byla pokrytá vrstvou drcené kùry. V následujících letech však byl záhon zplanýrován a za-
travnìn, s tím také populace zanikla.

P. Filippov

Nigella arvensis L. C1
2a. �atecké Poohøí, 5746b, Dolánky (distr. Louny): vrch Rubín, okraj pole pøi JV cípu lesa 0,7 km JV od

obce, 1 rostlina (not. J. Motejzík & D. Koutecký srpen 2004; Bìlohoubek et al.: Severoèes. Pøír.
36–37: 87, 2005).
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2b. Podboøanská kotlina, 5746c, Buškovice (distr. Louny): neu�ívaná polní cesta na úpatí Mlýnského
vrchu 2,2 km Z od obce, 3 rostliny (not. J. Motejzík & D. Koutecký srpen 2004; Bìlohoubek et al.: Se-
veroèes. Pøír. 36–37: 87, 2005).

20a. Buèovická pahorkatina, 6867d, Køi�anovice u Slavkova (distr. Vyškov): 800 m SV od kostela v obci,
zatravnìné pole tìsnì nad prudkým pískovcovým erozivním svahem u silnice Slavkov – Buèovice
49°08'00" N, 16°56'49" E, 280 m n. m., ca pøes 200 rostlin roztroušenì v øídce zatravnìném poli (leg.
J. Podhorný & J. Komárek 14. 8. 2005, herb. Komárek).

Nymphaea alba L. C1
58c. Broumovská kotlina, 5364c, Broumov (distr. Náchod): Olivìtín, rybník Bøídlo ca 150 m J od pivovaru

v Olivìtínì, 50°36'07" N, 16°20'04" E, 395 m n. m., 2 rostliny (leg. P. Filippov 2003, herb. Filippov).
58c. Broumovská kotlina, 5464a, Šonov (distr. Náchod): rybník ve støední èásti obce, ca 50 m SV od silni-

ce v Šonovì, ca 180 m SZ od køi�ovatky hlavních silnic uprostøed obce, 50°35'32" N, 16°24'01" E,
440 m n. m., 3 trsy (leg. P. Filippov 2003, herb. Filippov).

Druh nebyl zatím z Broumovska znám. Leknín bílý bývá èasto do rybníkù a nádr�í umìle
vysazován a nezøídka se jedná o rùzné kultivary, napø. s naèervenalými kvìty. Šonovské
rostliny však mìly kvìty èistì bílé, rostliny z Olivìtína byly sterilní. Populace na rybníku
Bøídlo v Olivìtínì byla u� v roce 2003 pøed zánikem. Rybník mìl nízký stav vody a prý se
ho chystali vybagrovat. Proto dnes u� leknín na tomto rybníce s nejvìtší pravdìpodobností
neuvidíme. Je témìø jisté, �e Nymphaea alba byla do rybníkù na Broumovsku vysazena.

P. Filippov

76a. Moravská brána vlastní, 6473c, Lešná u Valašského Meziøíèí (distr. Vsetín): PR Choryòský mokøad
pøi jihozápadním okraji Velkého Choryòského rybníka, ca 1,5 km Z od obce, 49°31'08'' N, 17°54'18''
E, 275 m n. m. (not. M. Danèák 6. 7. 1998; leg. M. Danèák 5. 6. 2000 & 27. 6. 2001, OL).

Leknín bílý nebyl nikdy uvádìn v regionálních flórách z okolí Valašského Meziøíèí a do-
konce není ani dolo�en z celé Moravské brány (cf. Tomšovic in Hejný & Slavík 1988:
355–363). Na Choryòském mokøadu byl druh (jedna rostlina) zaznamenán v roce 1998
v jednom z okrajových zarostlých a sedimenty znaènì zanesených kanálù pøi severozápad-
ním bøehu Velkého Choryòského rybníka. V následujícím roce (1999) se objevil v nìkoli-
ka novì vybudovaných tùních v centrální èásti mokøadu v podobì semenáèkù (nikoliv
dospìlých rostlin), kde do souèasnosti z pùvodních asi pìti rostlin zbyli dva jedinci ve
dvou pomìrnì mìlkých tùních. S ohledem na popsanou historii výskytu leknínu na lokalitì
je pravdìpodobné, �e zdejší výskyt je spíše spontánního charakteru, i kdy� zcela nelze vy-
louèit ani zámìrnou introdukci.

M. Danèák

Hodnocení identity a charakteru výskytu leknínù objevujících se v poslední dobì na rybní-
cích je velmi problematické. Pùvodní populace autochtonních druhù leknínù (Nymphaea
alba a N. candida) jsou dnes ji� velmi vzácné, omezené na speciální permanentní biotopy
(napø. tùnì na témìø nepøístupných zrašelinìlých okrajích velkých rybníkù, nìkterá mrtvá
øíèní ramena). V poslední dobì se opìt mno�í pøípady vysazování nejrùznìjších vodních a
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mokøadních druhù rostlin (vèetnì akvarijních exotù) do pøírody. V zahradních nádr�ích se
pìstují jak nìkteré mimoevropské bìlokvìté lekníny, tak rùznobarevné hybridogenní kul-
tivary neznámého pùvodu. Jak pùvodní èeské lekníny, tak zahradní druhy a kultivary jsou
nìkdy z „okrašlovacích“ dùvodù zámìrnì vysazovány do pøírody. Zpravidla pøe�ijí jen
rostliny vysazené do vod le�ících mimo sféry vlivu velkokapacitních rybáøských organi-
zací. Ji� z principu se tedy v tìchto pøípadech jedná o biotopy zachovalé, nezøídka hostící i
jiné vzácnìjší druhy vodních a mokøadních rostlin. Vzniklé populace pak mohou pùsobit
velmi pøirozeným dojmem. Nejen u nekvetoucích rostlin ale i u kvetoucích exempláøù je
však mnohdy bez pou�ití speciálních metod nemo�né urèit identitu tìchto leknínù, a tedy i
usuzovat na spontánní vznik populace nebo zámìrné vysazení. Souèasný nový výskyt lek-
nínù v územích, odkud pùvodní populace leknínù nebyly v minulosti uvádìny, je nutné
pova�ovat za podezøelý. K problematice charakteru eventuálního výskytu N. alba je nutné
poznamenat, �e Tomšovic (1988 l. c.) pova�uje tento druh za pùvodní jen v úvalech ji�ní a
støední Moravy a mo�ná také v širším Polabí. �e by dnes byly nalezeny nìjaké nové spon-
tánní populace tohoto leknínu v mezofytiku v severních èástech území je v širším kontextu
patrnì málo pravdìpodobné.

Z. Kaplan

Onopordum acanthium L.
90. Jihlavské vrchy, 6758c, Øásná (distr. Jihlava): rumištì na okraji obce, JV strana silnice smìr Øídelov

naproti kravínu, 49°13' N, 15°23 E, ca 620 m n. m. (leg. E. Hofhanzlová 21. 7. 2005, herb. Ekrt).

Ostropes trubil se na lokalitì nachází ve dvou mohutných, bohatì kvetoucích exempláøích,
které dosahují výšky témìø dvou metrù. Druh nebyl dosud z fytochorionu Jihlavské vrchy
(90) znám (Sutorý in Slavík & Štìpánková 2004). Mù�e se jednat pravdìpodobnì o rostli-
ny zplanìlé z kultury, ovšem pìstování Onopordum acanthium nebylo v r. 2005 v obci za-
znamenáno. Tento teplomilný druh se na území Èeskomoravské vrchoviny vyskytuje
sporadicky a� vzácnì. Výskyt v oblasti oreofytika v rámci celé Èeské republiky je pomìr-
nì výjimeèný (Sutorý l. c.).

E. Hofhanzlová

Ophrys apifera Huds. C1
76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): jihovýchodní svah hrany tzv. „Barabášo-

va lomu“ (tì�ba ukonèena ve 40. letech 20. stol.), východní èást dnešního dobývacího prostoru lomu
Kotouè, 49°35'06'' N, 18°07'27'' E, 395 m n. m., 4 kvetoucí rostliny (not. P. Pavlík 2. 7. 2004); 1 rostlina
(not. P. Pavlík, H. Štursová & J. Juroch 27. 9. 2004); 2 rostliny (podzimní listové rù�ice) (not. P. Pavlík
25. 11. 2004); 9 podzimních rù�ic (not. P. Pavlík 8. 1. 2005); 6 kvetoucích rostlin (not. P. Pavlík 18.–28.
6. 2005); 8 rù�ic (not. P. Pavlík 14. 4. 2006); 4 kvetoucí rostliny (not. P. Pavlík 22. 6. 2006).

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): Botanická zahrada a arboretum
Štramberk:

a) v polštáøích Thuidium tamariscinum (det. Z. Hradílek) na vápencových štìrcích pod jihozá-
padní stìnou starého lomu, 49°35'16'' N, 18°07'32'' E, 420 m n. m., 2 kvetoucí rostliny (not. P. Pavlík
7. 7. 2004); 1 podzimní rù�ice (not. P. Pavlík 26. 11. 2004); 2 rù�ice (not. P. Pavlík 2. 4. 2005); 6
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kvetoucích rostlin (not. P. Pavlík 18.–26. 6. 2005); 20 rù�ic (not. R. Schneider 18. 4. 2006; 5 kvetou-
cích rostlin (not. P. Pavlík 8.–10. 7. 2006);

b) ji�ní svah nad zahradami domkù èp. 339 a� 162 v ulici Hranièky, 49°35'14'' N, 18°07'34'' E,
(± støed lokality) 415–434 m n. m., 31 kvetoucích rostlin (not. P. Pavlík, P. Novosad, M. Sedláèková
18.–28. 6. 2005); 245 rù�ic (not. P. Pavlík 12.–20. 4. 2006); 58 kvetoucích rostlin (not. P. Pavlík
25. 6. 2006);

c) ji�ní okraj cesty pod vrškem Èupek, 49°35'18'' N, 18°07'22'' E, 446 m n. m., 1 kvetoucí rostlina
(not. R. Schneider 27. 6. 2006).

76a. Moravská brána vlastní, 6474b, Štramberk (distr. Nový Jièín): hrana úvozu polní cesty na východním
úpatí vršku Kocvínek, 49°35'44'' N, 18°07'12'' E, 440 m n. m., 1 kvetoucí rostlina (not. P. Pavlík 8. 7.
2006).

Lokalita objevená M. Sedláèkovou v roce 2001 na hranì lomu Kotouè zanikla výstavbou
centrálního parkovištì. I pøes podrobný prùzkum na lokalitách objevených v roce 2001
(Sedláèková 2002) nebyl v následujících letech (M. Sedláèková, J. Šmiták, H. Štursová,
È. Èihalík & P. Pavlík – 27. 6. 2003; H. Štursová, J. Juroch & P. Pavlík – 27. 9. 2004) toøiè
na pùvodních lokalitách nalezen [Poznámka: lokalita Kopøivnice – Bílá hora (Sedláèková
in Additamenta I: 92, 2002) se ve skuteènosti nachází na k. ú. Štramberk].

Aè byl pro odbornou veøejnost tento druh objeven a� M. Sedláèkovou 7. 6. 2001, byl
místním obyvatelùm znám ji� v minulosti; dokládá to místní název „maly pantoflièek“
(M. Svobodová, Štramberk in verb.), co� svìdèí také o historické pøítomnosti Cypripedi-
um calceolus na území Štramberka. Poslední, avšak pochybný údaj o støevíèníku pochází
z roku 1995, kdy jej diplomantka Ostravské univerzity M. Kocurová (Kocurová 1995)
uvádí z Váòova kamene (k. ú. Kopøivnice). Vzhledem k tomu, �e v práci je mno�ství po-
chybných údajù a neexistuje herbáøový doklad, je mo�né o tomto nálezu pochybovat.

Na katastrálním území mìsta Štramberka bylo v letech 2001–2006 zjištìno 7 mikrolo-
kalit (jedna je ji� znièená) s výskytem toøièe vèelonosného. Celkem bylo na sledovaném
území v letech 2004–2006 nalezeno 292 rù�ic a 116 kvetoucích rostlin.

Nejbohatší lokalita s výskytem toøièe vèelonosného byla zjištìna ve Štramberské Bota-
nické zahradì. Tvoøí ji nepravidelný trojúhelník o ploše ca 2500 m2. Na lokalitì se nacházejí
dodnes patrné agrární terásky (políèka, zahrádky) z 19. a z pøelomu 20. století, pozdìji toto
místo slou�ilo jako pastvina koz (vyšlapané kozí prtì). Od 50. let dvacátého století byl svah
ponechán pøirozené sukcesi. V roce 1998 byla vykácena vìtší èást náletových døevin (hlavnì
Fraxinus excelsior, jednotlivé kusy Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. campestre, Ti-
lia cordata) a o dva roky pozdìji byly zlikvidovány rozsáhlé porosty keøù (Syringa vulgaris,
Cornus sanguinea). Obna�ily se také jednotlivé skalní výchozy. V roce 2003 byl svah ještì
více rozvolnìn, z pùvodních stromù zùstalo 10 % a z keøù pouze jednotlivé exempláøe Cra-
tageus sp., Rosa sp., Cornus sanguinea a Ligustrum vulgare. V souèasné dobì na lokalitì
pøevládají rozvolnìné køoviny s místy prosvìtlenými širokolistými trávníky a ojedinìlé ne-
zapojené døeviny (jasany, lípa, javory). Prùzkumem bylo zjištìno 110 taxonù vyšších rostlin
(M. Sedláèková 11. 8. 2005 in litt.). Poèátkem záøí 2005 byla èást plochy posekána a hmota
odvezena (po odkvìtu toøièù a vyprášení semeníkù), od 1. øíjna tého� roku je na celé ploše
provádìna pøíle�itostná pastva koz. První kornoutky zimních rù�ic toøièù se objevily 6. 10.
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2005, kozy o tento druh byliny nejeví zájem. Ophrys apifera zde roste ve shlucích a na první
pohled je patrné, �e preferuje pùdu s vyšším obsahem jílovitých èástí, v místech s písèitou
pùdou chybí. Takté� na mikrolokalitách s vìtším zastoupením Festuca rupicula se toøièe ne-
vyskytují. Aby nedošlo pøi sèítání k duplicitì, jsou jednotlivé rostliny znaèeny tak, �e i po le-
tech lze zjistit, kde jednotlivé kusy vykvetly.

Lze oèekávat, �e pokud bude na perspektivních lokalitách (ji�ní a jihozápadní svahy
Bílé hory, Botanická zahrada a arboretum Štramberk, PP Kamenárka) provádìn citlivý
management, bude se Ophrys apifera v budoucnu nalézat v souvislém pásu od dobývacího
prostoru lomu Kotouè a� na lokality Bílé hory zvané Høebenová.

P. Pavlík

Kocurová K. (1995): Pøíspìvek k výzkumu kvìteny Štramberka. – Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Knih. PøF OU
Ostrava].

Sedláèková M. (2002): Ophrys apifera na severovýchodní Moravì. – Èas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 51:
145–146.

Orchis morio L. C2
37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Èímice (distr. Klatovy): suchopár pøi JV okraji lesa na vrchu

Køešòovec (596,1 m) SSZ od obce, ca 550 m n. m., nìkolik desítek rostlin vèetnì nìkolika exempláøù
lusus alba (leg. R. Pauliè 12. 5. 2005, CB).

37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6747b, Èímice (distr. Klatovy): výslunné meze pøi okrajích lesa na
V svahu návrší Bubeèná (570,1 m) 1 km Z od obce, ca 545 m n. m., roztroušenì (leg. R. Pauliè 12. 5.
2005, CB, PRC).

37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6648c, Svaté Pole u Hora�ïovic (distr. Klatovy): suchá ovsíková
louka na západním svahu návrší zv. „Svatský vrch“ (522 m) pøi SSV okraji osady, ca 490 m n. m., roz-
troušenì (not. R. Pauliè 2005); tisíce rostlin, vèetnì asi jedné stovky èistì bílých jedincù (lusus alba)
(leg. R. Pauliè & P. Leischner 12. 5. 2006, CB).

37d. Èkyòské vápence, 6849c, Malenice (distr. Strakonice): svahovité pastviny nad potokem na jihovýchod-
ním svahu návrší (kóta 551) Z od obce, ca 530 m n. m., nìkolik rostlin (leg. R. Pauliè 7. 5. 2005, CB).

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6849c, Malenice (distr. Strakonice): výslunné stránì nad pravým bøehem po-
tùèku blí�e �eleznièního mùstku na západních svazích kóty 505,2 V od obce, ca 500 m n. m., ca 200
kvetoucích rostlin, vèetnì 1 exempláøe lusus alba a nìkolika rostlin lusus incarnata (not. M. Lepší &
R. Pauliè 4. 5. 2005).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Støela u Strakonic (distr. Strakonice): pøi vrcholu návrší zv. „Borek“
(436,2 m) SV od osady, 436 m n. m., 20 kvetoucích rostlin (leg. R. Pauliè & V. Chán 14. 5. 2004, CB).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Krty (distr. Strakonice): skalnaté vápencové návrší nad rybníkem pøi vý-
chodním okraji obce, vzácnì (leg. R. Pauliè & P. Leischner 8. 5. 2006, CB).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Øepice (distr. Strakonice): výslunné ji�ní svahy návrší nad severním bøe-
hem Dolejšího rybníka 1 km ZSZ od obce, roztroušenì (leg. R. Pauliè & V. Chán 9. 5. 2006, CB, PRC).

41. Støední Povltaví, 6155b, Sázava (distr. Kutná Hora): travnaté sezónní fotbalové høištì ca 400 m J–JJV
od chatové kolonie nedaleko �eleznièní zastávky Samopše, ca 300 m n. m., 5 kvetoucích rostlin v tráv-
níku na høišti v místì výraznì sešlapávaném (not. J. Suda kvìten 2005).

Orchis purpurea Huds. C2
37d. Èkyòské vápence, 6948b, Sudslavice (distr. Prachatice): u køovin na ji�ním okraji sva�ité louky (zva-

né „Vanického louka“) na západním svahu vrchu Opolenec (648,8 m) VJV od osady, 600 m n. m.,
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1 kvetoucí rostlina (not. R. Pauliè 13. 6. 2004; not. R. Pauliè, V. Chán. & A. Pavlíèko 23. 6. 2004);
5 rostlin – z toho 1 s utr�eným kvìtenstvím (not. R. Pauliè, V. Chán & V. �íla 15. 6. 2006).

Tento zajímavý nález pøedstavuje nový druh pro fytogeografický podokres Èkyòské vá-
pence. Vstavaè nachový byl v ji�ní èásti Èech nedávno pøekvapivì nalezen znovu po více
ne� padesáti letech v Horním Pootaví na vápencové vlo�ce u Milèic (Procházka in Addita-
menta III: 100, 2004).

R. Pauliè

Orchis ustulata L. C1
56b. Jilemnické Podkrkonoší, 5360c, Horní Lánov (distr. Trutnov): ochranné pásmo KRNAP, tøi lokality

v�dy s výskytem jednoho èi dvou exempláøù:
a) Pekelské údolí: v pastvinì ovcí proti Hartigovým asi 1,6 km V od obce, pøi západním okraji

nejvìtšího svahového prameništì (SZZ expozice), ca 25 m nad bezejmenným levostranným pøítokem
Pekelského potoka, 570 m n. m. (leg. J. Málková 15. 7. 2005, herb. Málková, MP, rev. V. Faltys);

b) Bíner: fragment krátkostébelné, druhovì bohaté louky a pastviny, asi 1,2 km V od obce,
50°37'53,4" N, 15°40'37,5" E, 635 m n. m. (not. J. Málková 15. 7. 2005). Nedaleko od lokality Orchis
morio (cf. Harèarik in Additamenta III: 99, 2004);

c) Peklo: krátkostébelná a druhovì bohatá louka nad botanickou lokalitou Peklo asi 700 m V od
obce, ca 15 m od okraje lesa, ohrazené místo (genofondová plocha Správy KRNAP), 545 m n. m.,
v okolí poèetná populace Gymnadenia conopsea subsp. conopsea (not. J. Dvoøák èervenec 2005;
Dvoøák 2005); 1 rostlina (not. J. Málková 15. 7. 2005); 2 rostliny (not. J. Málková 25. 6. 2006).

Historické prameny uvádìjí „Bíner, krátkostébelné trávníky“ bez bli�ší lokalizace (napø.
Šourek 1970: 72, Futschig 1977: 120) nebo „na Bíneru“ (Cypers in Èelakovský 1881) èi „Im
frischen Wasser“ (= údolí Pekelského potoka u Pekla) (Cypers 1898). V tomto území je tedy
vstavaè osmahlý znám ji� více ne� 100 let a pøehled nálezù uvádí Procházka (1977: 109).

Z pohledu posledních desetiletí lze pova�ovat výše uvedené nálezy za ovìøení druhu
po dlouhé dobì, v pøípadì tøetí lokality se jedná o ovìøení výskytu po témìø dvaceti letech;
v roce 1985 zde nalezl jeden exempláø Dvoøák (1992) a a� zaèátkem èervence 2005 tento
autor opìt výskyt ovìøil (Dvoøák 2005).

J. Málková

Cypers C. (1898): Beiträge zur Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen. – Lotos, Prag, 78: 85–106.
Èelakovský L. (1881): Prodromus der Flora von Böhmen. Vol. 4. – Prag.
Dvoøák J. (1992): Doplòky a poznámky ke kvìtenì Krkonoš. – Opera Corcont. 29: 189–199.
Dvoøák J. (2005): Peklo – botanický ráj. – Krkonoše, Jizerské hory, Vrchlabí, 38(9): 10–11.
Futschig J. (1977): Pøíspìvky ke kvìtenì Krkonoš (2. dodatek ke „Kvìtenì Krkonoš“ J. Šourka, 1969). –

Zpr. Ès. Bot. Spoleè. 12: 119–125.
Procházka F. (1977): Orchideje Východoèeského kraje. Èást III. – Pr. Stud., pøír., Pardubice, 9: 91–119.
Šourek J. (1970): Kvìtena Krkonoš. – Academia, Praha, 451 p.

Orobanche arenaria Borkh. C1
4b. Labské støedohoøí, 5350b, Moj�íø (distr. Ústí nad Labem): PR Kozí vrch, skalní step 0,2–0,25 km

JJZ od vrcholu Kozího vrchu, 150–220 m n. m., na dvou místech celkem 54 rostlin (not. K. Nepraš &
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R. Kroufek 1. 5. 2005 & 16. 6. 2005; leg. K. Nepraš 16. 6. 2005, rev. J. Zázvorka; Nepraš & Kroufek:
Severoèes. Pøír. 36–37: 47, 2005).

4b. Labské støedohoøí, 5350c, Ústí nad Labem-Støekov: PR Sluneèní stráò, na více místech celkem 10
rostlin (leg. K. Nepraš & R. Kroufek 26. 6. 2005, rev. J. Zázvorka). Opìtovný nález po více ne� 100 le-
tech. (Nepraš & Kroufek: Severoèes. Pøír. 36–37: 47, 2005).

Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin C1
4b. Labské støedohoøí, 5350b, Moj�íø (distr. Ústí nad Labem): PR Kozí vrch, skalní step (na Artemisia

campestris) 0,2 km JJZ od vrcholu Kozího vrchu, 220 m n. m., 60 rostlin (leg. K. Nepraš 16. 6. 2005,
rev. J. Zázvorka; Nepraš & Kroufek: Severoèes. Pøír. 36–37: 48, 2005).

4b. Labské støedohoøí, 5450a, Církvice (distr. Ústí nad Labem): stepní svahy nad �eleznièní tratí na Libo-
chovany, 220 m n. m., na dvou místech celkem 6 rostlin (leg. K. Nepraš 18. 6. 2005, rev. J. Zázvorka;
Nepraš & Kroufek: Severoèes. Pøír. 36–37: 48, 2005).

Orobanche coerulescens Steph. C1
4b. Labské støedohoøí, 5349d, Habøí (distr. Ústí nad Labem): 0,7 km JV od obce, suchý trávník pøi úpatí

svahù, 190 m n. m., 1 rostlina (foto K. Nepraš 19. 6. 2005, rev. J. Zázvorka; Nepraš & Kroufek: Seve-
roèes. Pøír. 36–37: 48, 2005).

4b. Labské støedohoøí, 5350b, Moj�íø (distr. Ústí nad Labem): PP Divoká rokle, suché trávníky ve støední
èásti sesuvného území, ca 320 m n. m., ve tøech skupinách celkem 10 rostlin (leg. R. Kroufek & P. Bul-
tas 16. 6. 2005, rev. J. Zázvorka; Nepraš & Kroufek: Severoèes. Pøír. 36–37: 48, 2005).

4b. Labské støedohoøí, 5350c, Ústí nad Labem-Støekov: PR Sluneèní stráò, skalní step v horní ètvrtinì
svahù, celkem 4 rostliny (foto K. Nepraš & R. Kroufek 26. 6. 2005, rev. J. Zázvorka; Nepraš & Krou-
fek: Severoèes. Pøír. 36–37: 48, 2005).

Orobanche coerulescens je velmi vzácný druh a významný stepní prvek v naší kvìtenì.
Z ÈR je známa celkem asi z 22 vìtšinou historických lokalit reliktní povahy, souèasný vý-
skyt v ÈR byl dolo�en jen z 6 lokalit. V souèasnosti byla O. coerulescens v Èechách s jisto-
tou známa jen na 4 lokalitách v Èeském støedohoøí. Nález u Habøí nad øekou Bílinou nad
Stadicemi a Hliòany je pøekvapivý vzhledem k zmìnám jimi� toto území prošlo v posled-
ních desetiletích. Z tohoto prostoru však existuje doklad „Návrší nad øekou Bílinou mezi
Stadicemi a Hliòany, na jediném místì, 13.8.1890, leg. F. Bubák, PR“. Jde tedy o nález,
by� jediné rostliny, na lokalitì po 115 letech na místech, kde se zachovaly porosty pelyòku
ladního a terén zùstal na malé ploše zachován. Nález u Habøí je dolo�en fotografií K. Ne-
praše, zámìna druhu je vylouèena, proto�e O. coerulescens prakticky nelze zamìnit s jiný-
mi druhy záraz.

Nález v Divoké rokli, nacházející se vedle známé lokality Kozí vrch u Ústí nad Labem,
je nový. Pokud jde o nález na Sluneèní stráni nad Støekovem, poslední sbìr z tohoto území
(„skály nad Støekovem“) pochází z r. 1953.

Dojem pomíjivosti u záraz je dán nepravidelností jejich výskytu (co� platí zejména u
O. coerulescens), nálezy záraz na lokalitách jsou však mo�né i po desítkách let absence,
co� zde uvedené nálezy plnì potvrzují. Nutným pøedpokladem je ovšem zachování stano-
vištì v nenarušené podobì. Skály nad øekou Labe v okolí Ústí n. L. mají pøirozený charak-
ter, nepøíznivý vliv má jen zarùstání døevinami. Lokality jsou ale z velké èásti tì�ko
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pøístupné a jejich prùzkum vy�aduje èasto horolezeckou kvalifikaci. Podrobnìjší informa-
ce k tomuto druhu lze nalézt v publikacích J. Zázvorky (Zázvorka 1984, 1989, 2003).

J. Zázvorka

Zázvorka J. (1984): Orobanche coerulescens v Èeskoslovensku. – Severoèes. Pøír. 16: 1–23.
Zázvorka J. (1989): Zárazy (Orobanche L. s. l.) v Èeském støedohoøí. – Severoèes. Pøír. 23: 19–54.
Zázvorka J. (2003): Zárazy (Orobanche L. s. l.) v Èeském støedohoøí. (2. verze po patnácti letech). –

Severoèes. Pøír. 35: 59–98.

Orobanche purpurea Jacq. subsp. purpurea C1
21a. Hanácká pahorkatina, 6570d, Pøerov: JV èást mìsta, udr�ovaný a sekaný trávník pøed prùmyslovým

podnikem u výpadovky na Zlín, 49°26'41" N, 17°27'24" E, 210 m n. m. (leg. P. Filippov 2003, herb.
Filippov, rev. J. Zázvorka).

V roce 2003 bylo nalezeno na trávníku pøed prùmyslovým podnikem v Pøerovì 77 rostlin
Orobanche purpurea. Jedná se o zajímavý nález, nebo� nejbli�ší známé lokality jsou a� na
ji�ní Moravì a Pøerov je tedy nejsevernìjším místem výskytu tohoto druhu na Moravì.
V okolí všech rostlin byla nalezena Achillea collina, na které druh zøejmì parazituje. Tráv-
ník mìl následující druhové slo�ení: Achillea collina, Arrhentherum elatius, Pastinaca sati-
va, Crepis biennis, Festuca sp., Cichorium intybus, Taraxacum sect. Ruderalia, Elytrigia
repens, Lolium perenne, Carduus acanthoides aj., byl však pøed odkvìtem rostlin poseèen.
Èasté sekání trávníku zøejmì nebude pro udr�ení druhu na lokalitì do budoucna vhodné.

P. Filippov

Pozoruhodný nález. Orobanche purpurea subsp. purpurea je pomìrnì vzácný do znaèné
míry hemerofilní druh, stejnì jako øebøíèky na kterých parazituje, lze u ní pøedpokládat ur-
èitý pohyb nebo i doèasné zavlékání v území. Na Moravì se druh vyskytuje v teplých pa-
horkatinách v j. èásti, nejbli�ší výskyty se nacházely v okolí Brna. Nìkteré nálezy jak na
ji�ní Moravì, tak na Slovensku, ale i v Èechách jsou synantropní povahy. Na synantrop-
ních stanovištích je hostitelem (spolu s øebøíèky) obèas i Artemisia vulgaris. Není jasné,
jak se tato záraza do Pøerova dostala. Vysvìtlením by mohlo být nejspíš zavleèení se zemi-
nou pøi terénních úpravách nebo pøímo vysetím semen zárazy s travním semenem. Výskyt
v Pøerovì bude pravdìpodobnì jen pøechodný.

J. Zázvorka

Red. pozn.: po odevzdání rukopisu Additament do redakce nám P. Filippov sdìlil, �e 17. 7.
2006 lokalitu v Pøerovì znovu navštívil, bohu�el, nenašel zde ani jednu rostlinu O. purpu-
rea. Trávník byl tou dobou v letošním roce ji� nejménì dvakrát pokosen a jeho druhové
slo�ení bylo podle názoru autora oproti stavu pøed 3 lety znaènì ochuzené.

[eds]

45a. Loveèkovické støedohoøí, 5350d, Tašov (distr. Ústí nad Labem): Ovèárna, obèasnì kosené louky 0,5
km JZ od osady, 520 m n. m., 130 rostlin (not. P. Bultas 2004; leg. K. Nepraš & P. Bultas 3. 8. 2005,
rev. J. Zázvorka; Nepraš & Kroufek: Severoèes. Pøír. 36–37: 48, 2005).
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Orobanche purpurea Jacq. subsp. bohemica (Èelak.) Kubát C1
4b. Labské støedohoøí, 5350b, Moj�íø (distr. Ústí nad Labem): PR Kozí vrch, skalní step (na Artemisia

campestris) 0,2 km JJZ od vrcholu Kozího vrchu, 220 m n. m. (not. K. Nepraš øíjen 2004); 8 rostlin
(not. K. Nepraš 16. 6. 2005; Nepraš & Kroufek: Severoèes. Pøír. 36–37: 48, 2005).

Velice významný nález. V letech 2004 a 2005, které byly pro vývoj záraz mimoøádnì pøíz-
nivé, se podaøilo potvrdit výskyt Orobanche purpurea subsp. bohemica na Kozím vrchu
po 110 letech. Kromì této lokality je O. p. subsp. bohemica v ÈR v souèasnosti známa jen
v Èeském krasu.

[eds]

Orthantha lutea (L.) Wettst. C3
1. Doupovská pahorkatina, 5745d, Nepomyšl (distr. Louny): suchý JZ svah nad bývalým lomem, ca 1

km JJV od obce, ca 8 km ZJZ od Podboøan, dosti rozsáhlá populace (leg. È. Ondráèek 20. 7. 1999,
CHOM; not. M. Prach 27. 8. 2005, det. K. E. Prach).

Pedicularis palustris L. C2
37f. Strakonické vápence, 6749a, Èerníkov u Drou�etic (distr. Strakonice): vlhká louka na SZ bøehu Ho-

øejšího rybníka 1,2 km JV od osady, 47°17'47" N, 13°54'33" E, ca 415 m n. m., velmi hojnì, spolu
s Carex disticha, Dactylorhiza majalis, Juncus inflexus, Thalictrum lucidum aj. (leg. R. Pauliè &
P. Leischner 24. 5. 2005, CB).

Všivec bahenní patøí v souèasné dobì ke kriticky ohro�eným druhùm kvìteny ji�ní èásti
Èech (cf. Chán 1999).

R. Pauliè

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman C1
73a. Rychlebská vrchovina, 5768d, Lipová-Láznì (distr. Jeseník): su�ový les nad vchodem do Jeskyní Na

Pomezí, ca 0,4 km ZSZ od �eleznièní stanice Lipová Láznì-jeskynì, 50°14'44'' N, 17°08'10'' E, 560 m
n. m., roztroušenì v su�ovém lese pøímo nad vchodem do jeskyní v poètu 10 plodných a 9 juvenilních
jedincù (leg. M. Danèák 15. 7. 2004, OL).

77c. Chøiby, 6869d, Buchlovice (distr. Uherské Hradištì): nìkolik trsù v hradní studni na nádvoøí hradu
Buchlov, 49°06'25'' N, 17°18'48'' E, ca 500 m n. m. (not. M. Danèák 3. 7. 2004).

Phyllitis scolopendrium je druh obvykle pova�ovaný v Èeské republice za pùvodní pouze
v Moravských Karpatech a Moravském krasu (Kubát et al. 2002). Kromì øady lokalit
v Moravském krasu jsou známy ojedinìlé lokality z Hranického krasu (NPR Hùrka), Ve-
øovických vrchù (PR Trojaèka) a novìji i Bílých Karpat u obce Bzová (Hajduchová 1999),
z Beskydského podhùøí u Tøince (Hájková 2005) èi od obce Bavory na ji�ní Moravì (Da-
nihelka & Šumberová 2004: 161). Jako efemérní a druhotný bývá vysvìtlován výskyt jele-
ního jazyku ve starých studních (napø. Sokolov) stejnì jako opakovaný výskyt v Èeském
krasu (Hadinec in Additamenta II: 272–273, 2003). Výskyt, by� i historický, v Rychleb-
ských horách ani v širokém okolí nebyl nikdy v literatuøe uvádìn. Proto je nález stabilní
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populace Phyllitis scolopendrium v tomto území pøinejmenším pøekvapivý. V tomto kon-
textu je zajímavé rozšíøení jeleního jazyku v sousedním Polsku, kde sice z východních Su-
det neexistují �ádné údaje, ale ze západních Sudet je druh uvádìn od obce Jakuszowa (JJZ
od mìsta Legnica, cf. Frey & Guzik 1968, Zaj¹c & Zaj¹c 2001). Lokalita v Rychlebských
horách tak tvoøí spojnici této výraznì izolované lokality v jihozápadním Polsku se zbyt-
kem pøirozeného areálu. Populace jeleního jazyku v NPP Jeskynì Na Pomezí byla v roce
2004 tvoøena 19 (z toho 9 juvenilními) jedinci na strmém svahu porostlém pøevá�nì buko-
vým porostem a pokrytém sutí pøímo nad hlavním vchodem do jeskyní Na Pomezí, ca 15
m od okraje lesa. Stanovištì je pøirozeného charakteru a zcela odpovídá typu stanoviš�,
která druh osidluje v oblastech, kde je pova�ován za pùvodní. Také vìková struktura i dis-
perze jedincù v populaci zcela odpovídá pøirozeným podmínkám. Pravdìpodobnost pøiro-
zeného pùvodu zdejší populace se tak na základì øady výše uvedených skuteèností zdá být
vysoká a nic nenasvìdèuje tomu, �e by se mìlo jednat o spontánní krátkodobý výskyt nebo
dokonce zámìrnou introdukci. Na základì uvedených skuteèností je také zøejmé, �e popu-
lace jeleního jazyku zde musí existovat ji� øadu let, co� je pozoruhodné, proto�e po celou
tuto dobu druh unikal pozornosti, pøesto, �e je to rostlina nápadná a snadno urèitelná.

Druhotný výskyt v hradní studni na Buchlovì dokumentuje schopnost druhu pravidel-
nì osidlovat tato stanovištì a je druhým recentním údajem o výskytu v otevøené studni
v ÈR (cf. Hadinec l. c.).

M. Danèák

Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíøení nìkterých cévnatých rostlin na nejji�nìjší Moravì II. –
Pøíroda 21: 117–192.

Frey A. & Guzik J. (1969): Materia³y do atlasu rozmieszczenia roœlin naczyniowych w Karpatach polskich.
1. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. – Fragm. Florist. Geobot. 15(2): 213–223.

Hajduchová, J. (1999): Pøedbì�ná zpráva o prvním nálezu jazyku jeleního (Phyllitis scolopendrium)
v Bílých Karpatech. – Sborn. Pøír. Klubu v Uherském Hradišti 4: 59.

Hájková A. (2005): Poznámky k výskytu jeleního jazyku celolistého (Phyllitis scolopendrium)
v Podbeskydské pahorkatinì. – Pr. Stud. Muz. Beskyd, pøír. vìdy, 15: 163–167.

Zaj¹c A. & Zaj¹c M. [eds] (2001): Atlas rozmieszczenia roœlin naczyniowych w Polsce. – Instytut Botaniki
Uniwersytetu Jagiellóñskiego, Kraków.

Physalis pubescens L.
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7152a, Zlatá Koruna (distr. Èeský Krumlov): jediná rostlina na

navá�ce zeminy v blízkosti kaplièky v horní èásti obce, 50°39'30'' N, 14°01'50'' E, 510 m n. m. (leg.
M. Lepší 15. 9. 2001, CB, rev. B. Slavík). Pouze pøechodný výskyt, v roce 2002 ji� nebyl výskyt potvr-
zen (Lepší: Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 40: 45–47, 2005).

Novì zjištìný zavleèený druh pro kvìtenu ÈR.

Poa remota Forselles C3
48b. Liberecká kotlina, 5155b, Hrádek nad Nisou (distr. Liberec): Václavice, 2,2 km ZSZ od odboèky silnice

do Uhelné, prameništì s lokálním vývìrem vody na horním konci dlouhé terénní deprese, 50°51'46,58"
N, 14°56'20,32" E, 400 m n. m. (leg. T. Rejzek 2006, herb. Rejzek, rev. M. Danèák & B. Trávníèek).
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79. Zlínské vrchy, 6774c, Lideèko (distr. Vsetín): niva potoka Seninka, 0,5 km JJV od kóty Vrátnice
(682,6), 550 m n. m. (leg. Z. Otýpková kvìten 2002, BRNU).

Polycnemum arvense L. C1
32. Køivoklátsko, 6048b, Týøovice (distr. Rakovník): porost asi 2 m2 na pleši nad horní hranou Týøovic-

kých skal, asi 0,8 km VSV od obce, 49°59'02" N, 13°47'41" E, 400 m n. m. (leg. P. Koutecký 19. 9.
2005, herb. P. Koutecký & herb. CBFS).

39. Tøeboòská pánev, 7055c, Suchdol nad Lu�nicí (distr. Jindøichùv Hradec): písèitá plocha s øídkou ve-
getací na severním bøehu pískovny, asi 0,9 km V od �eleznièního nádra�í, 48°54'11" N, 14°53'38" E,
450 m n. m. (leg. P. Koutecký 4. 10. 2003, herb. P. Koutecký & herb. CBFS).

Druh byl kdysi na Tøeboòsku nìkolikrát nalezen, ale v souèasnosti byl v celých ji�ních Èe-
chách pova�ován za nezvìstný (Chán et al. 1999).

Polygala amarella Crantz C2
65. Kutnohorská pahorkatina, 6259b, Nová Ves u Chotìboøe (distr. Havlíèkùv Brod): rozvolnìný suchý

trávník v opuštìném opukovém lomu, ca 1,6 km SZ od obce, 440 m n. m. (leg. L. Èech 21. 5. 2005,
herb. Èech).

Nález relativnì poèetné populace P. amarella pøedstavuje zøejmì první údaj o výskytu to-
hoto druhu ve fytochorionu Kutnohorská pahorkatina (cf. Kirschner in Slavík 1997:
244–248). Nejbli�ší známá lokalita na pruhu køídového podlo�í pøi jihozápadním úpatí od
�elezných hor (PR Zlatá louka u Podmoklan) se ji� nachází v sousedním fytochorionu
Hornosázavská pahorkatina (Hadaè et al. 1994).

L. Èech

Hadaè E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Kvìtena �elezných hor. – �elezné hory, Sborn. Prací, Nasavrky, 1:
1–212.

Polygonatum verticillatum (L.) All.
6. D�bán, 5850a, Libušín (distr. Kladno): pøi lesní cestì na høebenu v závìru údolí Krnèí (mezi Krnèí a Vlèí

jámou) asi 1,7 km JV od kostela sv. Prokopa v Libušínì, ca 360 m n. m. (not. M. Štefánek 15. 6. 2001).
13a. Ro�ïalovická tabule, 5757d, Záhornice (distr. Nymburk): ve støední èásti Štítarského lesa na jednom

místì dosti hojnì, asi 3,45 km SSZ od kostela sv. Markéty v Mìstci Králové, ca 215 m n. m. (not.
M. Štefánek 5. 6. 2004).

13a. Ro�ïalovická tabule, 5757d, Mìstec Králové (distr. Nymburk): pøi cestì v západní èásti Kánovnické-
ho lesa, asi 3,3 km ZSZ (a� SZ) od kostela sv. Markéty v Mìstci Králové, ca 220 m n. m. (not. M. Štefá-
nek 12. 7. 2004).

13a. Ro�ïalovická tabule, 5757d, Mìstec Králové (distr. Nymburk): pøi cestì v lese Za mlýnem poblí� há-
jovny (ca 300 m JZ od ní), asi 2,8 km SSZ od kostela sv. Markéty v Mìstci Králové, ca 214 m n. m.
(not. M. Štefánek 6. 6. 2004).

32. Køivoklátsko, 5950d, Libeèov (distr. Beroun): lesnaté, zaøízlé údolí pøítoku Kaèáku (Chyòavský po-
tok, v místì zvaném Moèidla) poblí� skalnatého ostrohu, asi 1,35 km SV od kaplièky v Libeèovì, ca
330 m n. m. (not. M. Štefánek 19. 9. 2004.)
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U lokalit na Královémìstecku jde o výskyty na hranici výškového minima. Vegetaènì šlo
o lesní porosty zaøaditelné do dubohabøin, pøípadnì do spoleèenstev na pomezí mochno-
vých a bezkolencových doubrav. Charakter výskytu pøi okrajích lesních cest nebo u kr-
melce, malé kolonie plošnì omezené na nìkolik metrù ètvereèních budí dojem, �e se jedná
o druhotné lokality, výskyt ve východním Polabí ale nebude náhodný. Druh je zde dolo�en
z øady lokalit pøedevším v Ro�ïalovické tabuli, dále v Byd�ovské pánvi i Hradeckém,
Pardubickém a Podìbradském Polabí (les Holièka, 1964, Šachl 1965; ji�ní bøeh Pilského
rybníka u Ro�ïalovic, 1991, Šachl 1999; les Holá u Sadové, leg. Šourek 1940, PR; Hoøí-
nìveská ba�antnice u Hoøínìvsi, Faltysová in Nováková 1977; Louènohorský les u obce
Stihòov, Dlabolová 1988; Velký Borek, Prokeš & Válek 1946, Klimeš 1979; Kleny, CHÚ
Dubno, Wagnerová 1975; Vlèí Habøina, rybník Èerný Nadymaè, Procházka 1981; Bor u
Podìbrad, Procházka 1981). V ostatních oblastech Termofytika, s výjimkou D�bánu a
Èeského Støedohoøí, se nevyskytuje. Výskyty v tomto území budou nejspíše pøirozené, i
kdy� èasto pouze pøechodné, u nìkterých lokalit, jako napø. u Pilského rybníka nebo u
rybníka Èerný Nadýmaè lze uva�ovat i o dlouhodobìjším výskytu.

Aè se to na první pohled nezdá, tento druh má ze všech našich kokoøíkù nejširší ekolo-
gickou amplitudu, vyskytuje se od nejvyšších partií hor nad hranicí lesa a� do ní�in a od
kosodøeviny a vysokostébelných niv a� do spoleèenstev jedlových doubrav. Ještì v oblasti
køídové tabule severních Èech, v Ralsko-bezdìzské pahorkatinì èi Èeském ráji se jedná o
roztroušený a� pomìrnì hojný druh, vyskytující se bì�nì i mimo inverzní polohy, èasto
ovšem pouze v málopoèetných a sterilních populacích. Výskyty ve východním Polabí pak
le�í na samém okraji ekologické amplitudy druhu.

Obdobnì o pøechodnou lokalitu jde zøejmì i v pøípadì výskytu na okraji Kladna v údo-
lí Krnèí. Ze D�bánu druh dokládá napøíklad Hadinec (1991). Kokoøík pøeslenitý zde dopl-
òuje garnituru horských druhù vyskytujících se v tomto území (napø. Cirsium
heterophyllum, Eleocharis mammillata subsp. austriaca aj.; cf. Hadinec in Additamenta
III: 86, 2004). U lokality v povodí Kaèáku lze uva�ovat o trvalém výskytu. Kokoøík pøes-
lenitý zde byl nalezen v hlubokém zaøízlém údolí (by� ve smrkové monokultuøe, ale stano-
vištnì odpovídajícím buèinám èi su�ovým lesùm) s výskytem nìkterých dalších
významnìjších druhù (podhorských èi buèin) jako je jedle èi Aruncus vulgaris a navazuje
na výskyty v CHKO Køivoklátsko (Kolbek et al. 1999), kde je evidentnì trvalou a nevzác-
nì se vyskytující slo�kou flóry.

M. Štefánek & O. Šída

Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie pøirozených lesù v území mezi Hoøicemi
v Podkrkonoší a Novým Byd�ovem. – Ms. [Dipl. pr.; depon in. Knih. kat. bot. PøF UP, Olomouc].

Hadinec J. (1991): Floristické poznámky ze støedních Èech. – Muz. Souèasn., ser. natur., 5: 129–135.
Nováková H. (1977): Státní pøírodní rezervace Hoøínìveská ba�antnice. – Ms. [depon in: AOPK, Praha].
Šachl J. (1965): Floristický pøíspìvek ke kvìtenì Podìbradska. – Èas. Nár. Muz., øada pøír., 134: 220–223.
Šachl J. (1999): Šestý pøíspìvek ke kvìtenì Podìbradska. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 34: 85–88.
Wagnerová Z. (1975): Státní pøírodní rezervace Dubno. – Ms. [depon. in: AOPK Praha].
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Populus nigra L. C2
76a. Moravská brána vlastní, 6571a, 6471c, 6471d, Pøerov – Hranice na Moravì (distr. Pøerov): niva øeky

Beèvy mezi Pøerovem a Hranicemi na Moravì, na více lokalitách, 215–235 m n. m. (leg. J. Filippovo-
vá & P. Filippov 2004, herb. Filippov).

Èistý Populus nigra byl na našem území vytlaèen hybridními topoly, zvláštì druhem Popu-
lus × canadensis. Šíøení tohoto druhu je limitováno také nedostatkem vhodných stanoviš�
pro zmlazování. Semenáèky toti� klíèí na èerstvých náplavech øek, jejich� vznik je po regu-
lacích tokù silnì omezen. Nìkde jsou náplavy kvùli „protipovodòovým opatøením“ neustále
bagrovány. Z tìchto dùvodù ve vìtšinì niv našich velkých øek pouze do�ívají staøí jedinci.

V minulosti byl jako Populus nigra bì�nì udáván právì hybridní Populus × canadensis.
Z tìchto dùvodù se nelze spoléhat (a� na výjimky) na literární údaje. Chmelaø & Koblí�ek
(in Hejný & Slavík 1990: 489–495) proto pøi zjiš�ování rozšíøení èerpali hlavnì z herbáøo-
vých polo�ek a dùvìryhodných literárních zdrojù (J. Koblí�ek in verb.). Lze tedy soudit, �e
Populus nigra je i pøes svou vzácnost o nìco více rozšíøen, ne� tito autoøi udávají.

V Pobeèví mezi Pøerovem a Hranicemi na Moravì roste dodnes nìkolik set mohutných
stromù s typicky boulovitým kmenem a dalšími znaky, které odpovídají èistému Populus
nigra. Po povodni v roce 1997 vzniklo na Beèvì mnoho štìrkových náplavù, èást z nich
byla ponechána pøirozené sukcesi a dnes se zde nacházejí tisíce mladých jedincù Populus
cf. nigra. Mladé jedince je ovšem nìkdy obtí�né s jistotou urèit, nebo� zde zmlazuje také
Populus × canadensis. Nìkteøí odborníci z lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brnì
øíkají, �e Populus × canadensis se u nás v pøírodì generativnì nerozmno�uje a zpìtnì se
s Populus nigra nekøí�í, jiní tvrdí pøesný opak. Mladé jedince Populus cf. nigra najdeme
èasto také napø. v lomech v Bílých Karpatech. Stanovištní podmínky toti� právì odpovída-
jí mladým náplavùm velkých øek.

P. Filippov

Potamogeton acutifolius Link C2
35d. Bøeznické Podbrdsko, 6650a, Šamonice u Pøedotic (distr. Písek): rybníèek u køi�ovatky silnic 0,65 km

JV od kaple v osadì, 49°21'06" N, 14°02'08" E, 470 m n. m. (leg. P. Leischner & R. Pauliè 17. 8. 2005,
CB, PRC, rev. Z. Kaplan).

53b. Plouènické Podještìdí, 5254a, Velký Valtinov (distr. Èeská Lípa): Zajeèí rybník na Rù�ovém potoce
ve skupinì valtinovských rybníkù, 1,55 km Z od zatáèek silnice na zaèátku obce, 50°45'10" N,
14°43'17" E, 320 m n. m. (leg. T. Rejzek listopad 2003, herb. Rejzek, rev. Z. Kaplan).

Potamogeton alpinus Balbis C2
37m.Vyšebrodsko, 7352d, Ro�mberk nad Vltavou (distr. Èeský Krumlov): ve Vltavì asi 1,4 km J od koste-

la v obci, proti mostku na silnici na Vyšší Brod, 540 m n. m. (leg. P. Koutecký 9. 8. 2003, herb. P. Kou-
tecký & CBFS, rev. Z. Kaplan).

Výskyt ve Vltavì mimo Šumavu byl v souèasnosti pova�ován za zaniklý (Chán et al.
1999).
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52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454c, Obora (distr. Èeská Lípa): Zbynská strouha v ostøicové louce vlevo
od hlavní silnice na SV okraji obce, støední èást strouhy v úseku do 150 m od hlavní silnice, 50°32'52"
N, 14°40'01" E, 276 m n. m. (leg. T. Rejzek srpen 2003, herb. Rejzek, rev. Z. Kaplan).

50. Lu�ické hory, 5253b, Cvikov (distr. Èeská Lípa): rybník „Jezírko“ 300 m Z od vrchu Kalvárie, 250 m
V od silnice na Trávník, výskyt spoleènì s P. natans, 50°47'19" N, 14°38'24" E, 370 m n. m. (leg.
T. Rejzek záøí 2003, herb. Rejzek, rev. Z. Kaplan).

50. Lu�ické hory, 5153d, Trávník (distr. Èeská Lípa): osada Nadìje, údolní pøehrada na Hamerském po-
toce, porost v pøítokové èásti, 50°49'29" N, 14°38'48" E, 460 m n. m. (leg. J. Hadinec 29. 6. 2000,
PRC; leg. T. Rejzek záøí 2003, herb. Rejzek, rev. Z. Kaplan).

50. Lu�ické hory, 5153d, Maøenice (distr. Èeská Lípa): rybníèek u ústavu sociální péèe, 50°48'25" N,
14°39'56" E, 390 m n. m. (leg. T. Rejzek záøí 2003, herb. Rejzek, rev. Z. Kaplan).

Potamogeton perfoliatus L. C2
37m.Vyšebrodsko, 7352a, Ro�mberk nad Vltavou (distr. Èeský Krumlov): ve Vltavì asi 2,8 km S od kos-

tela v obci, mezi pravostranným a levostranným pøítokem Vltavy, 520 m n. m. (leg. P. Koutecký 9. 8.
2003, herb. P. Koutecký & CBFS, rev. Z. Kaplan).

Potentilla rupestris L. C1
45a. Loveèkovické støedohoøí, 5351a, Leština (distr. Ústí nad Labem): høbítek v SZ èásti obce, 6 rostlin (not.

K. Nepraš, R. Kroufek, P. Bultas & V. Joza 2005; Kroufek et al.: Severoèes. Pøír. 36–37: 77, 2005).
71b. Drahanská plošina, 6666b, Krásensko (distr. Vyškov): vysoká, k jihu exponovaná mez 0,9 km V od

TV vysílaèe na vrchu Kojál, 49°22'13" N, 16°49'42" E, 530 m n. m., pøes 100 rostlin (bohatá vitální
populace, v souèasné dobì nejvìtší na Drahanské vrchovinì) (not. J. Podhorný 7. 6. 2004).

71b. Drahanská plošina, 6667a, Krásensko (distr. Vyškov): lesní lem nad vodoteèí 1,9 km V od TV vysíla-
èe na vrchu Kojál, 49°22'13" N, 16°50'15" E, 500 m n. m., 2 rostliny (not. J. Podhorný 7. 6. 2004).

Pseudolysimachion maritimum (L.) Á. Löve & D. Löve C3
32. Køivoklátsko, 5950d, Ptice (distr. Praha-západ): bohaté populace na nìkolika pøevá�nì neobhospoda-

øovaných loukách v aluviu Kaèáku (Lodìnice) v osadì Chrbiny (3 km ZJZ od návsi v Úhonicích, 2,45
km JZ od kaplièky ve Pticích), ca 280 m n. m. (leg. M. Štefánek 14. 8. 2004, PRC).

Rozrazil dlouholistý byl nalezen pøi mapování biotopù Natura 2000 (Štefánek 2004)
v komplexu luk v aluviu Kaèáku v osadì Chrbiny. Z fytogeografického okresu Køivoklát-
sko (32) jsou v Kvìtenì ÈR uvedeny pouze literární údaje z okolí Køivoklátu (Trávníèek in
Slavík 2000), ale napøíklad v kvìtenì CHKO Køivoklátsko ji� není tento druh v sí�ových
mapách zaznamenán (Kolbek et al. 1999). Tento druh absentuje i v okolních územích, jak
na Bìlohorské tabuli (7d), tak i v Èeském krasu (8). Ani pøi pomìrnì podrobném prùzku-
mu luk povodí Kaèáku (Brabec et al. 2003) druh nalezen nebyl.

Populace rozrazilu dlouholistého zde pùsobí pøirozeným dojmem (výskyt v luèních
spoleèenstvech podsvazu Filipendulenion a svazu Alopecurion s výskytem Achillea ptar-
mica a Carex cespitosa), nicménì vzhledem k absenci druhu jak proti toku, tak i po proudu
Lodìnice, znaèné izolovanosti lokality a výskytu v území se znaènou koncentrací rekreaè-
ních objektù jde zøejmì o druhotnou lokalitu (zplanìlý).

M. Štefánek
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Brabec J., Štefánek M. & Marek M. (2003): Botanický prùzkum Pøírodního parku Povodí Kaèáku. – Ms.
[Depon. in: Magistrát mìsta Kladna].

Štefánek M. (2004): Kaèák – Nenaèovice (A0499), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy
Natura 2000 a Smaragd. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha].

Pyrola chlorantha Sw. C1
2b. Podboøanská kotlina, 5846a, Vroutek (distr. Louny): les u vodojemu 1,5 km Z od obce (not. D. Kou-

tecký & J. Motejzík 12. 7. 2005); Mlýnecký les 1,7 km ZJZ od obce (not. D. Koutecký 26. 7. 2005)
(Bìlohoubek et al.: Severoèes. Pøír. 36–37: 89, 2005).

6. D�bán, 5850a, Libušín (distr. Kladno): pøi lesní cestì na høebenu v závìru údolí Krnèí (mezi Krnèí a
Vlèí jámou) asi 1,7 km JV od kostela sv. Prokopa v Libušínì, ca 360 m n. m. (not. M. Štefánek 15. 6.
2001).

Pyrola media Sw. C1
37e. Volyòské Pøedšumaví, 6748b, Novosedly (distr. Strakonice): lesní svìtlina nad asfaltovou cestou na

západním svahu Kùstrého vrchu (584 m) 1,2 km JZ od obce, ca 520 m n. m. (leg. R. Pauliè & P.
Leischner 28. 10. 2004, PRC, rev. B. Køísa; leg. R. Pauliè 5. 8. 2005, CB).

63. Polièsko, 6163c, Chotìnov (distr. Svitavy): 1,5 km J od zemìdìlského dru�stva Chotìnov, ca 500 m n.
m. (not. P. Novák 30. 6. 2004; Novák 2005).

92b. Jizerské hory lesní, 5257d, Tanvald (distr. Jablonec n. Nisou): Šumburk n. Desnou, okraj kulturního
lesa se smrkem a bøízou 550 m VJV od kostela, 50°44'22" N, 15°19'16" E, 600 m n. m., polykormon ca
2 m2, pøed rokem 2000 pravidelnì nìkolik kvetoucích jedincù, po roce 2000 kvetoucí sporadicky,
zpravidla se vyskytují pouze sterilní jedinci (not. O. Šída 1995–2006).

Novák P. (2005): Nález první lokality hruštièky prostøední (Pyrola media L.) v okrese Svitavy. – Pr. Stud.,
pøír., Pardubice 12: 117–118.

Ranunculus arvensis L. C3
37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6748a, Hejná (distr. Klatovy): pole na ji�ních svazích mezi lesem na

vrchu „Radvanka“ a lesem na návrší „Holé vršky“ 0,3 km SV od obce, nìkolik rostlin, spolu s Cauca-
lis lappula, Galium spurium, Silene noctiflora aj. (leg. R. Pauliè 12. 8. 2005, CB).

37b. Sušicko-hora�ïovické vápence, 6748a, Velké Hydèice (distr. Klatovy): pole na západním úpatí
„Radvanky“ VJV od obce, vzácnì, spolu s Cerinthe minor, Consolida regalis, Euphorbia exigua aj.
(leg. R. Pauliè 12. 8. 2005, CB).

37d. Èkyòské vápence, 6849a, Zechovice (distr. Strakonice): okraj pole pod jihozápadním svahem kóty
592,4 JJV od obce, nìkolik rostlin, spolu s Veronica persica, Odontites vernus, Neslia paniculata aj.
(leg. R. Pauliè 25. 6. 2004, CB).

Pryskyøník rolní je v ji�ní èásti Èech øazen k vzácným, kriticky ohro�eným taxonùm (cf.
Chán 1999).

R. Pauliè

16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6963a, Dukovany (distr. Tøebíè): severní cíp obilného pole u polní ces-
ty pøi okraji lesa, ca 1,7 km S–SSZ od zámku v obci, 373 m n. m. (leg. L. Èech 22. 5. 2003, herb. Èech).

68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6862d, Dalešice (distr. Tøebíè): okraj pole u ji�ního cípu ovocného sadu
na okraji lesa, ca 1,5 km VJV od zámku v obci, 400 m n. m. (leg. L. Èech 25. 5. 2004, herb. Èech).
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Ohro�ený druh segetální vegetace byl v obou pøípadech nalezen na zcela charakteristic-
kém místì – pravoúhlý roh obilného pole, který byl díky otáèení zemìdìlské techniky
ušetøen aplikace herbicidù. Novìjší floristické práce z tohoto území druh neuvádìjí, co�
však mù�e být zpùsobeno jednak jejich zamìøením na pøírodì blízká stanovištì (Koblí�ek
et al. 1998), resp. pohnutými okolnostmi pøípravy k publikaci, kdy byla práce dokonèena
a� po smrti autora z dochovaného torza rozpracovaného materiálu (Kühn 1998).

L. Èech

Koblí�ek J., Sutorý K., Øepka R., Unar J. & Ondráèková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných
lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany – Dalešice. – Pøírod. Sborn. Západomorav. Muz.
Tøebíè 37: 1–99.

Kühn F. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a
ruderálních stanoviš� širší oblasti energetické soustavy Dukovany – Dalešice. – Pøírod. Sborn.
Západomorav. Muz. Tøebíè 38: 1–65.

Reseda phyteuma L. C1
7c. Slánská tabule, 5751a, Nabdín (distr. Kladno): xerotermní trávníky a okraj pole podél úvozové polní

cesty mezi køí�ením polních cest od Nabdína a Bratkovic a silnicí Nabdín – Èernuc, asi 520 m SSV od
návsi v obci, 50°17'06" N, 14°11'55" E, ca 210 m n. m. (not. M. Fialová, J. Hadinec & M. Štefánek 25.
5. 2005).

7c. Slánská tabule, 5751a, Nabdín (distr. Kladno): okraj pole pod døevinami zarostlou mezí, ve svahu na
severním bøehu Bakovského potoka, asi 800 m ± V od návsi v obci, 50°16'53" N, 14°12'49" E, ca 200
m n. m. (not. M. Fialová, J. Hadinec & M. Štefánek 25. 5. 2005).

Obì lokality jsou zmiòovány ji� Roubalem (Roubal 1984), pøièem� první z nich autor
pova�oval za ji� zaniklou (skladem slámy). Pøi exkurzi v roce 2005 bylo ovšem na první
lokalitì nalezeno okolo 22 jedincù; pouze jediný exempláø rostl ve fytocenózách zaøaditel-
ných do svazu Festucion valesiacae (na obna�ené pískovcové skalce), ostatní rostliny se
vyskytovaly pøi okraji øepkového pole, napøíklad spolu s Adonis aestivalis, Consolida re-
galis, Fumaria officinalis, F. vailantii a jinými, bì�nìjšími druhy plevelù. Na druhé lokali-
tì se pùvodnì druh vyskytoval na travnaté mezi (podrobnosti viz Roubal l. c.), která je
ovšem v souèasnosti pokryta hustými køovinami a vyššími døevinami. Rezeda velkokališní
tak byla vytlaèena do plevelových spoleèenstev svazu Caucalidion pøi okraji pole, kde
byla v roce 2005 nalezena jediná rostlina (ve spoleènosti Caucalis platycarpos, Adonis
aestivalis, Euphorbia exigua, Chaenorrhinum minus, Valerianella dentata atd.). Vedle ji�
zmínìných lokalit byla ovìøována i lokalita u Knovíze (Roubal l. c.), ta nejspíše skuteènì
(jak Roubal pøedpokládal) zanikla výstavbou rychlostní komunikace Praha – Slaný. Loka-
lita byla navštívena v roce 2005 nìkolikrát a aèkoliv zde existuje mnoho vhodných bioto-
pù (napøíklad svahy nad silnicí s nezapojenou vegetací), �ádnou rostlinu se nepodaøilo
nalézt. Výskyt dalších (mikro)lokalit není pøedevším v prostoru mezi Velvary a Bratkovi-
cemi vylouèen; úplnì odepsána není ale ani lokalita u Knovíze (vzhledem k nestálosti vý-
skytu na jednotlivých lokalitách a „putování“ druhu krajinou (cf. Kubát & Šourková in
Hejný & Slavík 1992: 242). Pokud je mi známo, poslední ovìøené údaje o výskytu rezedy
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velkokališní v Èechách pocházejí z citované studie A. Roubala a vzhledem k absolutnímu
nedostatku aktuálních floristických údajù ze Slánské tabule jsou tyto dva nálezy jediné za
období posledních 20 let.

Aèkoliv je rezeda velkokališní zaøazena mezi zvláštì chránìné druhy v kategorii kriticky
ohro�ené, není �ádná její lokalita územnì chránìna. Dùvodem mù�e být i pomìrnì specific-
ký typ biotopù, ve kterých se vyskytuje, tj. periodicky narušované teplomilné trávníky polo-
ruderálního charakteru èi obdìlávané okraje polních kultur. Lokalita mezi Nabdínem a
Bratkovicemi je vhodná k územní ochranì jako pøírodní památka (vedle nejbohatší známé
populace tohoto druhu v Èechách se zde vyskytuje napøíklad Astragalus austriacus), v tom
pøípadì je nutné zajistit specifický druh managementu. Ten by mìl zahrnovat v poloruderál-
ních xerotermních trávnících úvozové cesty pastvu nebo jiný zpùsob periodického (èi ale-
spoò obèasného) narušování, pøi okrajích polí pak ponechání okrajových pásù bez pìstování
plodin (a bez chemického ošetøování), ale s pravidelným zoráním, optimálnì v dvouletém
intervalu. Vzhledem k tomu, �e jde o jednoletý nebo dvouletý druh, který se chová jako pol-
ní plevel (Kubát & Šourková l. c.), mìla by být rezeda velkokališní snadno kultivovatelná.

M. Štefánek
Roubal A. (1984): Reseda phyteuma v Èechách. – Severoèes. Pøír. 15: 1–22.

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich C3
53c. Èeskodubská pahorkatina, 5356a, Proseè pod Ještìdem (distr. Liberec): sveøepová louka mezi vyvý-

šenými dlouhými úzkými remízky v poli, 550 m SZ od køi�ovatky na ji�ním konci obce, 50°41'39" N,
15°00'13" E, ca 400 m n. m. (leg. T. Rejzek èervenec 2005, herb. Rejzek).

Lokalita se nachází tìsnì na hranici fytochorionù 53c. a 54. Výskyt z fytogeografického
podokresu 53c. dosud nebyl udáván. Jedná se o lokalitu na suchém, západnì orientova-
ném svahu. Vyskytuje se zde spoleèenstvo svazu Bromion erecti s dominujícím Bro-
mus erectus.

T. Rejzek

Rorippa austriaca (Crantz) Besser
63c. Støední Poorlièí, 6063b, Choceò (distr. Ústí nad Orlicí): �eleznièní tra� u mlýna Mytkov, ca 2,4 VSV od

�eleznièní stanice, 49°59'55" N, 16°15'23" E, 300 m n. m. (leg. P. Filippov 16. 6. 1997, BRNU).

Tomšovic (in Hejný & Slavík 1992: 80) z tohoto fytogeografického podokresu druh neu-
dává. Je znám pouze od Èeské Tøebové (63f). Podél této �eleznièní trati však bude pravdì-
podobnì na více lokalitách. Druh z tìchto kvadrantù zná u� Faltys (1985), konkrétní
lokality bohu�el neuvádí.

P. Filippov

Rosa pendulina L.
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 7063d, Miroslav (distr. Znojmo): NPP Miroslavské kopce, severní

svah lokality Vìtrník nad jihozápadním okrajem obce, v lemu lesa, 290 m n. m. (leg. J. Èáp 17. 6.
2004, herb. Èáp, rev. V. Øehoøek & J. Koblí�ek).
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Pøi inventarizaèním prùzkumu novì vyhlášené NPP Miroslavské kopce jsem nalezl jeden
kvetoucí a plodný keøík rù�e pøevislé, která není z moravského termofytika uvádìná (cf.
Vìtvièka in Slavík 1995: 214–215, Vìtvièka in Kubát et al. 2002: 377). Lacina (2000)
uvádí tento druh ze stinné polohy na Velké skále, co� je èást kopce Kvìtnice nad Tišnovem
– tato lokalita je víceménì na hranici termofytika a mezofytika. Mnou nalezený keøík
pøedstavuje formu s plodními stopkami a šípky bez �lázek, mladé šípky jsou kulovité.

J. Èáp

Lacina J. (2000): Ztráty a nálezy v pøírodì Tišnovského Podhorácka. – Okresní muzeum Brno-venkov,
Sborník 2000, Pøedklášteøí, p. 85–96.

Rubus ambrosius Trávníèek & Oklejewicz
83. Ostravská pánev, 6075c/d, Šilheøovice (distr. Opava): køoviny podél cesty na Markvartovice (leg.

B. Trávníèek 5. 8. 1998, holotypus OL; Trávníèek et al. 2005).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze sekce Suberecti, který má sice typovou lokalitu na úze-
mí ÈR, ale podle dosavadních znalostí se jedná o široce rozšíøený druh a hlavní tì�ištì jeho
areálu le�í na Slovensku a v JV Polsku a pravdìpodobnì se bude vyskytovat i v dalších vý-
chodnì polo�ených územích. Na území ÈR má pouze jednotlivé lokality.

[eds]

Trávníèek B., Oklejewicz K. & Zieliñski J. (2005): Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae), a
new bramble species from the eastern part of Central Europe. – Folia Geobot. 40: 421–434.

Rubus austroslovacus Trávníèek
19. Bílé Karpaty stepní, 6971c, Hluk (distr. Uherské Hradištì): ji�ní èást lesa Hluboèek 1,8 km SSV od

obce, 260 m n. m. (leg. B. Trávníèek 21. 8. 2001, holotypus OL; Trávníèek & Zázvorka: Preslia 77:
1–88, 2005).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze série Discolores. Kromì území ÈR byl doposud nale-
zen ještì v sousedních zemích Slovensku, Polsku, Nìmecku a Rakousku. V ÈR je pouze
místy èastìjší, napø. ve východních Èechách nebo na jihovýchodní Moravì, na velké èásti
území Èech a Moravy však zcela chybí.

[eds]

Rubus bohemo-polonicus Trávníèek & Zieliñski
32. Køivoklátsko, 5948c, Novosedly (distr. Rakovník): v køovinatém okraji lesa 0,6 km SSZ od SZ okraje

obce, 50°00'50'' N, 13°44'45'' E, 425 m n. m. (leg. P. Havlíèek 21. 10. 2001, PRC, rev. B. Trávníèek
2003; leg. P. Havlíèek, J. Hadinec & V. �íla 18. 8. 2005, PRC, herb. �íla).

Novì popsaný regionální druh ostru�iníku ze série Radula s výskytem ve Slezsku v ÈR a
v pøilehlé èasti ji�ního Polska (historické území Horního Slezska), kde byl dosud nalezen
na desítkách lokalit (Zieliñski & Trávníèek 2004). Izolované jsou jeho dva výskyty u
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Litomyšle a Svojanova ve východních Èechách. Pøekvapivì byl objeven (leg. P. Havlíèek)
dokonce a� na Køivoklátsku, tato lokalita v publikované práci uvedena není. Rubus bohe-
mo-polonicus byl rozeznáván èeskými batology ji� pøed jeho popisem, v novém èeském
Klíèi je uveden pod pracovním jménem Rubus radellus (Kubát 2002: 334, 363).

P. Havlíèek & J. Hadinec

Zieliñski J. & Trávníèek B. (2004): Rubus bohemo-polonicus (Rosaceae) – a new species of bramble from
the Czech Republic and Poland. – Acta Soc. Bot. Pol. 73: 311–314.

Rubus flos-amygdalae Trávníèek & Holub
74a. Vidnavsko-osobla�ská pahorkatina, 5669a, Vidnava (distr. Jeseník): cesta v lese 1,5 km JJV od �elez-

nièní stanice, 250 m n. m. (leg. B. Trávníèek 26. 7. 2001, holotypus OL; Trávníèek & Zázvorka:
Preslia 77: 1–88, 2005).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze série Discolores. V Èeské republice je to v teplejších
územích hojný a nápadný druh, jen� byl èeským batologùm znám ji� delší èas pod provi-
zorním jménem R. pseudopersicinus (cf. Kubát 2002: 351), které pro nìho pou�íval J. Ho-
lub. Kromì území ÈR byl doposud nalezen ještì v sousedních zemích Slovensku,
Polsku, Nìmecku a Rakousku.

[eds]

Rubus guttiferus Trávníèek & Holub
33. Bran�ovský hvozd, 6544d, Èerníkov (distr. Doma�lice): lesní okraj podél cesty 1,3 km SSZ od obce, 570

m n. m. (leg. B. Trávníèek 5. 8. 1999, holotypus OL; Trávníèek & Zázvorka: Preslia 77: 1–88, 2005).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze série Discolores. Kromì území ÈR byl doposud nale-
zen ještì v sousedních zemích Slovensku, Polsku a Rakousku. V teplejších územích ÈR je
spíše jen roztroušený.

[eds]

Rubus kletensis M. Lepší & P. Lepší
38. Budìjovická pánev, 7051b, Záboøí (distr. Èeské Budìjovice): ad viam publicam ca 0,9 km situ merid.-

merid.-occid. a sacello, ad piscinam Robièek, 400 m s. m. (leg. M. Lepší & P. Lepší 8. 7. 2003, holoty-
pus CB; Lepší & Lepší: Preslia 78: 103–114, 2006).

Novì popsaný regionální druh ostru�iníku ze sekce Corylifolii s tì�ištìm rozšíøení v území
Blanského lesa (podle nejvyšší hory Kle� je odvozeno i latinské jméno druhu) v ji�ních
Èechách. Byl doposud nalezen na 56 lokalitách v 8 fytochorionech a dvìmi izolovanými
lokalitami zasahuje i na území Rakouska.

[eds]

Rubus muhelicus Danner
37n. Kaplické mezihoøí, 7352b, Dolní Dvoøištì (distr. Èeský Krumlov): okraj lesa ca 2 km S od obce,

48°40'16'' N, 14°27'01'' E, 680 m n. m. (leg. V. �íla 14. 10. 2001, herb. �íla, rev. J. Danner).
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39. Tøeboòská pánev, 6953a, Ševìtín (distr. Èeské Budìjovice): osada Vitín, les pøi silnici ca 1 km VJV od
osady, 49°05'15'' N, 14°33'25'' E, 505 m n. m. (leg. V. �íla 8. 9. 2001, herb. �íla, rev. J. Danner).

Nový druh kvìteny ÈR.
V roce 2003 popsal rakouský botanik Josef Danner z území Horního Rakouska nový druh
ostru�iníku ze série Radula, Rubus muhelicus. Tì�ištì jeho výskytu le�í v oblasti Mühl-
viertel (odtud pochází i latinské epiteton „muhelicus“). Autor v èlánku uvádí, �e R. muhe-
licus zasahuje izolovanými lokalitami i do Slovinska, Bavorska, Saska-Anhaltska,
Slovenska a rovnì� také do Èech a na Moravu – jedná se konkrétnì o dvì lokality: u Lhe-
nic na Prachaticku (leg. V. �íla 5. 8. 1994 LI) a u Loštic na Olomoucku (leg. J. Hruby 6.
1939 GZU). Po opakované revizi obou polo�ek však autor své pùvodní urèení zmìnil a
tyto rostliny pøiøadil k jiným taxonùm (J. Danner in verb. 2005).

První z autorù tohoto komentáøe v roce 2006 poskytl J. Dannerovi k revizi svùj herbá-
øový materiál, který se mu jevil jako odpovídající popisu nového druhu a Danner následnì
R. muhelicus skuteènì na dvou jihoèeských lokalitách v této kolekci potvrdil. Lze oèeká-
vat, �e tento ostru�iník bude nalezen i na dalších jihoèeských lokalitách v blízkosti hor-
norakouských hranic.

Danner ve své práci uvádí, �e Rubus muhelicus je nejblí�e podobný druhùm R. epipsi-
los a R. radula. Od nich jej lze celkem snadno rozlišit mj. hlavnì podle na bázi u�atého a�
mìlce srdèitého koncového lístku 5èetných listù a vìtšího poètu rovných, mírnì sklonì-
ných ostnù na prýtech.

V. �íla & J. Hadinec

Danner J. (2003): Rubus muhelicus, sp. nova, eine neue Art der ser. Radulae, nebst einem Vorschlag zur
batologischen Arealgrössenterminologie. – Neilreichia, Linz, 2–3: 165–176.

Rubus parthenocissus Trávníèek & Holub
68. Moravské podhùøí Vysoèiny, 6664c, Tišnov (distr. Brno): lesní cesta V vrchu Kozí brada Z od mìsta, 345

m n. m. (leg. B. Trávníèek 17. 7. 1996, holotypus OL; Trávníèek & Zázvorka: Preslia 77: 1–88, 2005).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze série Discolores. Kromì území ÈR byl doposud nale-
zen ještì v sousedních zemích Slovensku, Polsku, Nìmecku a Rakousku. V teplejších úze-
mích ÈR je místy pomìrnì èastý.

[eds]

Rubus pericrispatus Holub & Trávníèek
62. Litomyšlská pánev, 6062b, Vraclav (distr. Ústí nad Orlicí): les 1,3 km SV od obce, 310 m n. m. (leg.

B. Trávníèek 22. 7. 2000, holotypus OL; Trávníèek & Zázvorka: Preslia 77: 1–88, 2005).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze série Discolores. Kromì území ÈR byl doposud nale-
zen ještì v sousedních zemích na Slovensku, v Polsku, Nìmecku a Rakousku. V teplejších
územích ÈR je místy pomìrnì èastý.

[eds]

242 Hadinec & Lustyk: Additamenta V.



Rubus perpedatus �íla & H. E. Weber
27. Tachovská brázda, 6542d, Chodov (distr. Doma�lice): ad marginem silvae apud viam, ca 1 km situ

merid.-occid. a vicum Výhledy versus, 570 m n. m. (leg. V. �íla 27. 8. 2004, holotypus PR; �íla &
Weber: Preslia 77: 433–437, 2005).

37a. Horní Pootaví, 6746d, Svojšice (distr. Klatovy): na ji�ním svahu v okraji smrkového lesa u turistické
cesty (èervená znaèka) ca 1,5 km západnì od obce, bohaté keøe, výslunné stanovištì, 660 m n. m. (leg.
J. Hadinec & R. Hlaváèek 27. 9. 2005, PRC, HOMP, det. P. Havlíèek).

37a. Horní Pootaví, 6746d, Velhartice (distr. Klatovy): v podrostu øídkého smrkového lesa poblí� turistic-
ké cesty (èervená znaèka) nedaleko silnice na Malonice, ca 1,5 km SZ mìsta, bohaté plazivé porosty,
720 m n. m. (leg. J. Hadinec & R. Hlaváèek 28. 9. 2005, PRC, HOMP, det. P. Havlíèek).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze série Radula, který má podle souèasných neúplných
znalostí nejvìtší koncentraci lokalit v jihozápadních Èechách na Doma�licku (jeho rozší-
øení na našem území lze zatím vymezit krajními lokalitami Pivoò – Staòkov – Sušice –
Vodòany – Ro�mberk nad Vltavou), vyskytuje se však i v pøilehlých územích Bavorska a
Horního Rakouska.

[eds]

Rubus portae-moravicae Holub & Trávníèek
74b. Opavská pahorkatina, 6174b, Ostrava: lesní okraj podél cesty mezi obcemi Dìhylov a Dobroslavi-

ce, 320 m n. m. (leg. B. Trávníèek 8. 8. 1998, holotypus OL; Trávníèek & Zázvorka: Preslia 77:
1–88, 2005).

Novì popsaný druh ostru�iníku ze série Discolores. Regionální druh s pomìrnì omeze-
ným rozšíøením ve Slezsku a na severní Moravì, z Polska je dosud znám z jediné lokality
blízko našich hranic.

[eds]

Salix elaeagnos Scop. C2
76a. Moravská brána vlastní, 6473c, Chorynì (distr. Vsetín): štìrkové náplavy v korytì øeky Beèvy, ca 1,5

km ZSZ od soutoku Juhynì a Beèvy, 49°30'37'' N, 17°52'42'' E, 270 m n. m., nìkolik keøù na mohutném
štìrkovém náplavu, spoleènì s Myricaria germanica (Kleèka 2001; leg. M. Danèák 30. 6. 2002, OL).

Nový druh pro fytochorion.

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

Salix repens L. C1
50. Lu�ické hory, 5153d, Dolní Svìtlá (distr. Èeská Lípa): mokøad Brazilka, 1 km SSZ od Kaple v obci,

keøovitý porost vpravo od nauèné stezky v JV èásti mokøadu, 50°50'49" N, 14°39'54" E, 540 m n. m.
(not. T. Rejzek èervenec 2004).

50. Lu�ické hory, 5253b, Cvikov (distr. Èeská Lípa): vlhká louka vedle lipové aleje na vrchu Kalvárie,
±70 m nad plotem dìtské léèebny, 1 keø, 50°47'12" N, 14°38'31" E, 410 m n. m. (leg. T. Rejzek èerven
2004, herb. Rejzek, rev. B. Trávníèek).
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52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454d, Bìlá pod Bezdìzem (distr. Mladá Boleslav): Vrchbìlá, vojenský vý-
cvikový prostor, 2,41 km SZ od døevaøské továrny, 3,45 km VJV od vrcholové vì�e hradu Bezdìz, u
cesty pod keøem Salix fragilis, 50°32'05" N, 14°46'08" E, ca 310 m n. m. (not. T. Rejzek srpen 2005).

53a. Èeskolipská kotlina, 5353a, Okøešice (distr. Èeská Lípa): 1,64 km V od kaple v obci, 200 m od dvou-
kolejné dráhy na Doksy, vlhká bezkolencová louka podél lesa, 50°39'22" N, 14°34'53" E, 262 m n. m.,
roztroušený výskyt (not. T. Rejzek záøí 2003).

53b. Plouènické Podještìdí, 5253b, Radvanec (distr. Èeská Lípa): asi 210 m SSV od rozcestí cest do Nové-
ho Boru (k Havraním skalám) a do Údolí samoty (= rozcestí u bo�ích muk S od obce), 50°45'57" N,
14°35'46" E, 325 m n. m., nìkolik keøíkù v pásu køovin s vrbami (leg. T. Rejzek èervenec 2003, herb.
Rejzek, rev. B. Trávníèek).

Výskyt vrby plazivé na Dokesku je všeobecnì známý. Pøesah do blízkých fytochorionù
53a, 53b a 50 však v Kvìtenì ÈR není zmínìn. Lokalita Brazilka u Dolní Svìtlé s dobøe
vyvinutými keøi je známá. Na lokalitì u Radvance, která patrnì dosud unikala pozornosti,
se té� vyskytuje Laserpitium prutenicum. Na bezkolencové louce u Okøešic se spolu s vr-
bou plazivou vyskytují napø. Serratula tinctoria èi Betonica officinalis.

T. Rejzek

Salvia glutinosa L.
83. Ostravská pánev, 6176b, Doubrava (distr. Karviná): na vlhèích místech v buèinách na svahu nad ni-

vou øeky Olše v místní èásti Oplí�í, asi 1,3–1,8 km SSV od kostela v obci, 49°52'19" N, 18°29'08" E,
228–250 m n. m. (leg. P. Koutecký 2. 9. 2004, herb. P. Koutecký).

83. Ostravská pánev, 6177a+c, Karviná-Fryštát (distr. Karviná): pravostranná èást nivy øeky Olše, lu�ní
les na úrovní Parku B. Nìmcové v Karviné, 229 m n. m. (not. V. Koutecká srpen 2004).

83. Ostravská pánev, 6175c, Ostrava-Petøkovice (distr. Ostrava-mìsto): vrch Landek JV od obce, v kvìt-
natých buèinách na ji�ních svazích kopce nad bývalým Dolem Anselm (dnes Hornické muzeum
OKD), ca 240 m n. m. (not. V. Koutecká 5. 8. 2004).

Tento druh je v Kvìtenì ÈR (Štìpánková in Slavík 2000: 699–700) uvádìn z Ostravské
pánve pouze z Ostravy-Hrabové a jeho vzácnost na Ostravsku je výslovnì zmiòována,
zøejmì je to ale zpùsobeno pouze celkovì ni�ší prozkoumaností tohoto území. Námi uve-
dené lokality ilustrují pronikání druhu do pánve z oblasti Podbeskydské pahorkatiny podél
øeky Olše (dvì lokality, ale lze pøedpokládat další výskyty) a Ostravice nebo Odry (nad je-
jich� soutokem le�í lokalita na Landeku).

P. Koutecký & V. Koutecká

Scabiosa ochroleuca L.
51. Polomené hory, 5453a, Vrchovany (distr. Èeská Lípa): vrcholové skály Starého Bernštejna (=Ber-

kovský vrch), 480 m n. m. (not. T. Rejzek èerven 2004).

Pro hlaváè bledo�lutý je v Kvìtenì ÈR ve fytogeografickém okrese Polomené hory uvede-
na jako jediná lokalita Kokoøínský dùl. Druh se však vyskytuje nejen na Starém Bernštej-
nì, ale má mnoho lokalit v mnohem širším okolí na suchých nelesních stanovištích.

T. Rejzek
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Scirpus radicans Schkuhr C2
67. Èeskomoravská vrchovina, 6956d, Albeø (distr. Jindøichùv Hradec): bohaté populace na písèitém se-

verním bøehu rybníka Osika SV od obce, 630 m n. m. (not. P. Havlíèek 7. 7. 2003; not. M. Štefánek et
al. 6. 2006).

67. Èeskomoravská vrchovina, 6957d, Slavonice (distr. Jindøichùv Hradec): nìkolik plodných rostlin
(trsù) pøi okraji rybníka Starý rybník a na bývalém slo�išti døeva pøi okraji vlhké lesní cesty u hráze
rybníka, asi 3,1 km ZSZ od centra obce, 49°00'40" N, 15°18'51" E, ca 575 m n. m. (leg. E. Hofhanzlo-
vá & L. Ekrt 6. 7. 2005, MJ, herb. Ekrt).

V ji�ní èásti Èeskomoravské vrchoviny je skøípina koøenující známa vzácnì pouze z lito-
rálu Prostøedního rybníka u Staré Øíše (Ekrt in Additamenta III: 112, 2004). Oba nové ná-
lezy významnì rozšiøují znalosti o výskytu skøípiny koøenující v této oblasti.

E. Hofhanzlová & L. Ekrt

Sedum sarmentosum Bunge
21b. Hornomoravský úval, 5469b, Olomouc: pravý bøeh øeky Moravy pod mostem ulice Kosmonautù,

49°35'22" N, 17°15'50" E, 210 m n. m. (not. T. Rejzek kvìten 2005, det. T. Rejzek & J. Ohryzek).

Serratula tinctoria L. C4
53a. Èeskolipská kotlina, 5353a, Okøešice (distr. Èeská Lípa): bezkolencová louka mezi olšinou a lesním

remízkem 1,7 km VJV od kaple v obci, 50°39'22" N, 14°34'50" E, 262 m n. m. (not. T. Rejzek èervenec
2005).

Výskyt srpice barvíøské ve fytogeografickém okresu 53 není v Kvìtenì ÈR uveden.
V tomto území se vyskytuje té� v „trojúhelníku“ �eleznièních tratí a na bezkolencové lou-
ce mezi propojkou drah a výše zmínìnou lokalitou.

T. Rejzek

Seseli annuum L. C3
51. Polomené hory, 5454c, �ïár (distr. Èeská Lípa): v obci 250 m JV od zatáèky silnice od Oken, úvozo-

vá cesta pøes pole k lesu, 50°30'06" N, 14°40'53" E, 340 m n. m. (leg. T. Rejzek èerven 2003, herb.
Rejzek, rev. M. Danèák).

Tento druh dosud nebyl z fytogeografického okresu Polomené hory uvádìn. Lokalita se
však nachází v blízkosti hranice sousedního fytochorionu Ralsko-bezdìzská tabule (52),
odkud je druh znám.

Silene armeria L.
37d. Èkyòské vápence, 6848d, Bohumilice (distr. Prachatice): štìrkový náplav nedaleko mostu pøes Vo-

lyòku k prùmyslovému objektu U Smítkù, asi 50 kvetoucích rostlin, 49°06'25" N, 13°48'40" E, 535 m
n. m. (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2005, BRNU).

Silenka svazèitá na území ÈR zplaòuje jen vzácnì (cf. Šourková in Hejný & Slavík 1990:
174–176, Slavík 1986: 136). V tomto fytogeografickém okrese (37) uvádí Šourková (l. c.)
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jen záznam od Èeòkovy Pily (37a). V poslední dobì byla zaznamenána ve fytogeografic-
kém podokrese 42a v Sedlci-Prèicích (Kovaøík 2002), avšak na opuštìné zahrádce. Výskyt
u Bohumilic má odlišný charakter: dosti poèetná populace rostla na rumišti na štìrku
v místech, kde byly provádìny úpravy koryta Volyòky po povodni v roce 2002. Zdroj dia-
spor je nejasného pùvodu, v nejbli�ším okolí lokality nejsou zahrádky, odkud by druh
mohl uniknout.

V. Grulich

Kovaøík V. (2002): Silenka svazèitá v Sedlecké kotlinì. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podbl., Benešov, 42: 17–19.
Slavík B. (1986): Fytokartografické syntézy ÈSR. 1. – Botanický ústav ÈSAV, Prùhonice, 199 p.

Solanum physalifolium Rusby
16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina, 6864b, Popùvky (distr. Brno): ulice Pod Vinohrady, zahrada u

domu è. 92, neobdìlávaná písèitá plocha poblí� kompostu, 310 m n. m. (leg. D. Simonová 24. 10.
2003, BRNU; Holec et al. 2006).

Na lokalitì se vyskytovalo asi sedm jedincù lilku leskloplodého, na stanovištì byl pravdì-
podobnì zanesen ptáky. Dosavadní nálezy tohoto jihoamerického druhu jsou udávány
pouze z nìkolika lokalit v Èechách (Štìpánek & Tomšovic in Slavík 2000: 272).

D. Simonová

Po roce 2000 byl lilek leskloplodý v ÈR kromì Popùvek nalezen zároveò na dalších lo-
kalitách (cf. Holec et al. 2006): Praha-Suchdol, Èervený Újezd (distr. Praha), Mìlník,
Ovèáry (distr. Mìlník), Lounky, Vetlá a Chodouny (distr. Litomìøice). V pøípadì Mìl-
níka a Èerveného Újezda se jednalo o pøechodný výskyt nìkolika jednotlivých rostlin,
na zbývajících se však lilek vyskytuje jako hojný polní plevel v zeleninì nebo brambo-
rách, pøedevším to platí pro okolí tøí poslednì jmenovaných obcí u Roudnice nad
Labem.

[eds]

Holec J., Soukup J., Jursík M. & Hamouz P. (2006): Occurrence and spread of Solanum physalifolium – a
new invasive weed in the Czech Republic. – Journ. Plant Dis. Prot., Stuttgart, 20: 493–496.

Spergularia echinosperma (Èelak.) A. & Gr. C2
40a. Písecko-hlubocký høeben, 6751d, Nová Ves u Protivína (distr. Písek): obna�ené dno rybníka Skopec

ca 0,7 km S od osady, ca 440 m n. m., hojnì (leg. M. Soukup 23. 6. 2005, herb. Soukup, rev. M. Štech).
67. Èeskomoravská vrchovina, 6956d, Klášter (distr. Jindøichùv Hradec): pospolitì na písèitém

obna�eném dnì Klášterského rybníka V od kostela v osadì, 655 m n. m. (leg. M. Štech, M. Jakšièová,
F. Koláø & L. Lippl 13. 6. 2004, herb. PøF JÈU Èeské Budìjovice).

Stachys arvensis (L.) L.
32. Køivoklátsko, 6047c, Robèice (distr. Plzeò): hojnì ve vojtìškovém poli 0,75 km SV od vsi (leg. J. Ry-

dlo, èervenec 2005, ROZ; Rydlo: Muz. Souèasn., ser. natur., 20: 155–156, 2005).
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Obr. 1. – Herbáøová polo�ka Stachys arvensis z lokality Robèice (ROZ).
Fig. 1. – Herbarium specimen of Stachys arvensis collected in the village of Robèice, W Bohemia (ROZ).



Velmi významný nález, jediná v souèasné dobì známá lokalita èistce rolního v ÈR. V Èechách
byl v minulosti trvalejší výskyt zaznamenán (a i pomìrnì hojnì dolo�en) ve 30. a 40. letech 20.
století v kulturách lnu ve Šluknovském výbì�ku, kam druh zasahoval ze sousedního Nìmecka.
Na dalších nalezištích se jednalo s nejvìtší pravdìpodobností pouze o pøechodný krátkodobý vý-
skyt (by� mohlo jít o poèetné populace v polních kulturách). Sem spadají dolo�ené nálezy z okolí
Litomìøic (nedatované, pravdìpodobnì z 2. poloviny 19. století, snad se vztahují k v literatuøe
uvádìné lokalitì Michalovice, pod Radobýlem, cf. Hantschel 1893: 255), Liberce, i Malinského
sbìr s lokalizací „Tetschen in Böhmen“ [Dìèín] z roku 1853 (Malinsky ale uvádìl na schedách
místo bydlištì, které mohlo ale nemuselo být shodné se skuteèným místem sbìru). V severních
Èechách byl naposledy sbírán v roce 1941 na j. úpatí vrchu Javorník u Hodkovic nad Mohelkou
(Militzer GLM). Ve druhé polovinì 20. století byl pak èistec rolní zaznamenán na dvou lokali-
tách. V roce 1953 byl nalezen na poli u �eleznièní trati u Chrástu u Plznì (Hadaè & Sofron in Ha-
daè et al. 1968: 167) a koncem 70. let v rezervaci Hrobka u Trpišova na Chrudimsku (leg.
J. Fiedler & L. Klimeš, L. Klimeš in litt., dokladovou polo�ku se nepodaøilo nalézt).

Z Moravy a Slezska je uvádìno nìkolik tradovaných ale nedolo�ených lokalit – Kun-
štát u Boskovic, Rusava u Bystøice pod Hostýnem, Zábøeh, Pøíbor, Frýdek-Místek a Tìšín
(v posledním pøípadì ale není jasné, zda se údaj vztahoval na území dnešní ÈR).

J. Chrtek jun.

Hadaè E., Sofron J. & Vondráèek M. (1968): Kvìtena Plzeòska. – Krajské støedisko SPPOP, Plzeò.
Hantschel F. (1893): Beiträge zur Flora des Clubgebietes. – Mitt. Nordboehm. Excurs.-Club 16: 250–257.

Tephroseris palustris (L.) Fourr.
Viz Poznámka na str. 175.

Teucrium scordium L. C2
52. Ralsko-bezdìzská tabule, 5454c, Obora (distr. Èeská Lípa): nìkolik skupin rostlin tìsnì pøi vlhkém

okraji �eleznièní trati a to v úseku 450 m od �eleznièního pøejezdu u Oken a� po první pøejezd pøes
polní cestu, 450 m JZ od kostelíku v obci, 50°32'36" N, 14°40'04" E, 276 m n. m. (leg. T. Rejzek srpen
2003, herb. Rejzek, rev. B. Trávníèek).

O�anka èpavá nebyla dosud z tohoto fytochorionu udávána.

62. Litomyšlská pánev, 6063a, Vysoké Mýto (distr. Ústí nad Orlicí): louka u lesa u osady Na Vinicích, ca
2,3 km SV od hlavního námìstí ve mìstì, 49°57'41" N, 16°11'25" E, 270 m n. m. (leg. P. Filippov 19.
7. 1993, BRNU); louka u silnice Vysoké Mýto – Choceò, ca 2,8 km SV od hlavního námìstí ve mìstì,
49°57'41" N, 16°11'25" E, 270 m n. m. (leg. P. Filippov 1993, herb. Filippov).

Jedná se o lokality navazují na rozšíøení v Polabí. Mártonfi (in Slavík 2000: 570) však druh
z Litomyšlské pánve neuvádí. V obou pøípadech se jedná o velmi zachovalé podmáèené
louky. V roce 2004 byl však druh hledán neúspìšnì, ale mohl být pøehlédnut. Ze stejného
kvadrantu udává druh u� Faltys (1985), bohu�el bez konkrétní lokality.

P. Filippov
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Thalictrum lucidum L. C3
61c. Chvojenská plošina, 5962d, Újezd u Chocnì (distr. Ústí nad Orlicí): Prochody, bøeh rybníku Svatba ca

1,8 km SZ od kostela v obci, 290 m n. m. (leg. P. Filippov 2. 6. 1994 & 19. 6. 1997, BRNU).

Druh dosud nebyl z tohoto fytogeografického okresu udáván (cf. Osvaèilová in Hejný & Sla-
vík 1987: 467), na slatinných loukách u rybníku Svatba se však vyskytuje v hojném poètu.

Thalictrum minus L. C3
13a. Ro�ïalovická tabule, 5857d, Polní Chrèice (distr. Kolín): širokolisté trávníky svazu Bromion na sva-

hu pøi JZ okraji lesa Ba�antnice, asi 600 m S od kaple v obci, ca 255 m n. m. (not. M. Štefánek 1998).
13a. Ro�ïalovická tabule, 5857a, Opoènice (distr. Nymburk): na prudkých køovinatých stráních na

JZ svahu Vinného vrchu, asi 950 m Z od kostela sv. Cyrila a Metodìje v obci, ca 240 m n. m. (not.
M. Štefánek 15. 8. 2001).

13a. Ro�ïalovická tabule, 5757c, Velenice (distr. Nymburk): ve starém ovocném sadu na JZ svahu vrchu
Herhulec, asi 1,05 km JJV od evangelického kostela ve Velenicích, ca 220 m n. m. (not. M. Štefánek 7.
7. 2004).

65. Kutnohorská pahorkatina, 5956d, Nová Ves u Kolína (distr. Kolín): vrch Bedøichov, malá „stepièka“
na JJV (J) svahu vrchu, asi 230 m ji�nì od vrcholu a asi 1,04 km JZ (a� JJZ) od kostela sv. Václava
v obci, ca 245 m n. m. (not. M. Štefánek 1998).

�lu�ucha menší není v Kvìtenì ÈSR (Osvaèilová in Hejný & Slavík 1988) ze širšího okolí
Podìbrad vùbec uvedena, nicménì na její lokality z Podìbradského Polabí (11b) a Ro�ïa-
lovické tabule (13a) upozornil v minulosti ji� Šachl (1999: 87) – Chotuc; západnì od
Opoènice.

M. Štefánek

Šachl J. (1999): Šestý pøíspìvek ke kvìtenì Podìbradska. – Zpr. Èes. Bot. Spoleè. 34: 85–88.

Thelypteris palustris Schott C3
66. Hornosázavská pahorkatina, 6258d, Baèkov (distr. Havlíèkùv Brod): olšina v lese Jedlina 1 km Z od

obce, 510 m n. m., nìkolik trsù (leg. M. Ger�a 2003, herb. Mìstské muzeum v Novém Mìstì nad
Metují).

Aè v Kvìtenì ÈR není kapradiník ba�inný ve fytogeografickém okresu Hornosázavská
pahorkatina uveden (cf. Smejkal in Hejný & Slavík 1988: 236–241), pøesto se v území
vzácnì vyskytuje. Jako recentní údaj z kvadrantu 6258c støedoevropského sí�ového mapo-
vání, který se celý nachází v tomto fytochorionu, jej zmiòuje napø. Faltys (1990). Jeho ná-
lez na lokalitì mezi Èíhoští a Kynicemi ovìøil v letech 1998 a 2002 Èech (2002).

M. Ger�a & L. Èech

Èech L. (2002): Chraòbo� (J0073), závìreèná textová zpráva k mapování biotopù soustavy Natura 2000 a
Smaragd. – Ms. [Depon. in: Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR, Praha].

Faltys V. (1990): Pøehled kvìteny vyšších rostlin okresu Havlíèkùv Brod. – Havlíèkobrodsko – Vlastiv.
Sborn., Havlíèkùv Brod, 2: 34–49 & fig. 4–32.
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Thesium arvense Horvátovszky C1
21a. Hanácká pahorkatina, 6769a Uhøice (distr. Kromìøí�): 400 m V od NPP Køéby a 700 m SV od bývalé

�eleznièní zastávky Prasklice, okraj remízku a sadu, pøi východní okraji sousedící s polem, 49°09'00"
N, 17°03'33" E, 250 m n. m., 12 rostlin (leg. J. Komárek & J. Podhorný 22. 5. 2005, herb. Komárek,
rev. V. Grulich).

20a. Buèovická pahorkatina, 6867d, Køi�anovice u Slavkova (distr. Vyškov): 800 m SV od kostela v obci,
zatravnìné pole tìsnì nad prudkým pískovcovým erozivním svahem u silnice Slavkov – Buèovice
49°08'00" N, 16°56'49" E, 280 m n. m., 18 rostlin (leg. J. Podhorný & J. Komárek 14. 8. 2005, herb.
Komárek, rev. V. Grulich).

Thesium bavarum Schrank C2
1. Doupovská pahorkatina, 5645c, Rù�ová, bývalá obec JZ od Kojetína (distr. Chomutov): západní

okraj doubravy JZ od bývalé obce, 520 m n. m., 1 trs (leg. O. Bušek 28. 7. 2001, SOKO).
29. Doupovské vrchy, 5645a, bývalá obec Velká Lesná (distr. Karlovy Vary): listnatý hájek (remízek)

v louce vlevo od silnice z Lestkova k bývalé obci, 2 km JZ od Lestkova, ca 525 m n. m., 1 velký trs na
SZ úpatí kamenitého remízku (leg. J. Hadinec & J. Michálek 2. 8. 1995, SOKO). V roce 1999 nebyla
na lokalitì lnìnka potvrzena.

Thesium dollineri Murb. C1
21a. Hanácká pahorkatina, 6668b, Vranovice-Kelèice (distr. Prostìjov): 900 m SZ od kostela ve Vranovi-

cích, travnatý okraj malého lomu pøi silnici Vranovice – Vincencov, 49°23'57" N, 17°05'29" E, 240 m
n. m., 22 rostlin (leg. J. Komárek & J. Podhorný 13. 5. 2005, herb. Komárek, rev. V. Grulich).

21a. Hanácká pahorkatina, 6769a Uhøice (distr. Kromìøí�): 400 m V od NPP Køéby a 700 m SV od bývalé
�eleznièní zastávky Prasklice, okraj remízku a sadu, pøi východní okraji sousedící s polem, 49°09'00"
N, 17°03'33" E, 250 m n. m., 2 rostliny spoleènì s Thesium arvense (leg. J. Komárek & J. Podhorný
22. 5. 2005, herb. Komárek, vèetnì Thesium arvense rev. V. Grulich).

Thesium linophyllon L. C3
65. Kutnohorská pahorkatina, 5956d, Nová Ves u Kolína (distr. Kolín): vrch Bedøichov, malá „stepièka“

na JJV– J svahu vrchu, asi 260 m J od vrcholu a asi 1,14 km JZ (a� JJZ) od kostela sv. Václava v obci,
ca 240 m n. m. (not. M. Štefánek 1998).

Lokalita le�í pøi hranici s fytochorionem Podìbradské Polabí (11b), odkud je tento druh
uvádìn napø. na polabských svìdeckých vrších (Semická a Pøerovská hùra), z Kutnohor-
ské pahorkatiny (65) ovšem není lnìnka lnolistá v Kvìtenì ÈR uvedena (Grulich in Slavík
1997: 464).

M. Štefánek

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. C2
21a. Hanácká pahorkatina, 6468d, Kaple (distr. Prostìjov): východní okraj PP Vápenice pøi hranici s po-

lem, 49°32'20" N, 17°05'37" E, 270 m n. m., roztroušenì asi 30 rostlin (leg. J. Podhorný & J. Komárek
17. 10. 2004, herb. Komárek).

21a. Hanácká pahorkatina, 6468d, Hnìvotín (distr. Olomouc): pole u ji�ní strany areálu Hnìvotínských
lomù, 1,8 km JJZ od kostela v obci, 49°33'21" N, 17°10'10" E, 250 m n. m., 6 rostlin (leg. J. Podhorný
& J. Komárek 29. 10. 2004, herb. Komárek).
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K tomuto výskytu se pravdìpodobnì vá�e i blí�e neupøesnìný údaj z „Hnìvotínské stepi“
(Otruba 1927).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Drou�etice (distr. Strakonice): okraj pole pøi ji�ním úpatí lesa na vrchu
Tisovníku (588,9 m) 1 km Z od zemìdìlského areálu na SZ okraji obce, vápenec, 49°17'25" N,
13°52'50" E, 490 m n. m., nìkolik rostlin spolu s Euphorbia exigua, Sherardia arvensis, Veronica tri-
loba aj. (leg. R. Pauliè 4. 7. 2005, CB).

Otruba J. (1927): Hnìvotínská step. – Èas. Vlast. Spolku Mus. v Olomouci 39/145–146: 52–60.

Tillaea aquatica L. C1
67. Èeskomoravská vrchovina, 6458d, Kamenice u Herálce (distr. Havlíèkùv Brod): obna�ené dno rybní-

ka Kamenický, ca 300 m S od �eleznièní zastávky na SV okraji obce, 570 m n. m. (leg. L. Èech 20. 6.
2005, herb. Èech).

Velmi poèetná populace T. aquatica (tisíce a� desetitisíce rostlin) rostla na hlinitopísèi-
tém obna�eném dnì postupnì napouštìného rybníka spolu s dalšími zajímavými druhy
jako Coleanthus subtilis, Limosella aquatica, Elatine triandra, E. hydropiper, Carex bo-
hemica, Eleocharis ovata, Peplis portula, Myosotis cespitosa aj. Tì�ištì výskytu tohoto
druhu ve fytochorionu Èeskomoravská vrchovina se nachází v jeho východní èásti, tj.
pøedevším v širším okolí Bohdalova (napø. F. Lysák & L. Èech in litt., J. Nìmcová in
litt.), lokalita u Kamenice je zøejmì zatím jediným recentním nálezem v severozápadní
èásti fytochorionu.

L. Èech

Triglochin palustris L. C2
35d. Bøeznické Podbrdsko, 6650a, Ko�lí u Èí�ové (distr. Písek): sva�itá bezkolencová louka 100 m SSZ od

osady, ca 495 m n. m., 6 rostlin (leg. P. Leischner 2003, rev. V. Chán, doklad nebyl zachován).

Baøièka bahenní je z Bøeznického Podbrdska známa jen z jediné historické lokality u
Ro�mitálu pod Tøemšínem (cf. Chán 1999).

R. Pauliè & P. Leischner

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6848a, Zálesí (distr. Strakonice): prameništì v louce u asfaltové cesty k hájov-
nì „U Benedy“ 0,75 km SZ od osady, 720 m n. m., hojnì (leg. V. Chán, P. Leischner & R. Pauliè 5. 7.
2006, CB, PRC).

Trigonella monspeliaca L. C1
4b. Labské støedohoøí, 5450d, Litomìøice: vrch Radobýl, jediná rostlina na okraji pìšiny na ji�ním svahu

nedaleko rozvaliny domku pod køí�em (not. K. Kubát 17. 6. 2005; Kubát: Severoèes. Pøír. 36–37:
36–38, 2005).

Opìtné potvrzení výskytu pískavice na jediné známé lokalitì v Èechách. Dosavadní po-
slední nález z Radobýlu pochází z roku 1965.
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Utricularia australis R. Br. C4a
58c. Broumovská kotlina, 5363d, Hejtmánkovice (distr. Náchod): lesní rybníèek ca 3,8 km ZSZ od

køi�ovatky silnic na dolním konci obce, 50°36'12" N, 16°16'14" E, 460 m n. m. (leg. P. Filippov 2003,
herb. Filippov).

75. Jesenické podhùøí, 6371b, Potštát (distr. Pøerov): rybníèky v nivì Plazského potoka, asi 5,7 km SZ od
støedu mìsta, 49°39'51" N, 17°35'04" E, 460 a 535 m n. m. (leg. P. Filippov 2005, herb. Filippov).

Husák (in Slavík 2000: 523) druh z Broumovska neudává. Byl však nalezen ve sterilní for-
mì a je pravdìpodobné, �e se vyskytuje i jinde, napø. v oblasti rybníku Šlégl.

Také z Jesenického podhùøí Husák (l. c.) druh neudává. Lokalita se nachází ve vojen-
ském výcvikovém prostoru Libavá, populace je fertilní a velmi vitální. Rybníèky mají roz-
bité hráze, další existence bublinatky na této lokalitì je mo�ná díky bobrùm (Castor fiber),
kteøí potok v místì protr�ené hráze zahradili hrází vlastní a díky nim je lokalita i dnes trva-
le pod vodou. Ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá se nachází ještì nìkolik dalších
lokalit bublinatky ji�ní (L. Ondráková in verb.).

P. Filippov

Utricularia ochroleuca R. Hartman C1
88g. Hornovltavská kotlina, 7350a, Kyselov (distr. Èeský Krumlov): Rothovský mlýn, malé otevøené raše-

liništì J od silnice Kyselov – státní hranice 1,9 km ZJZ od pøívozu proti Dolní Vltavici na pravém bøe-
hu Lipna, nedaleko od bývalé roty Pohranièní strá�e, ve 2 šlencích, 48°40'40" N, 14°02'48" E, 735 m
n. m. (leg. V. Grulich & A. Vydrová 2005, BRNU, rev. L. Adamec).

Utricularia ochroleuca patøí k našim nejvzácnìjším bublinatkám. Husák (in Slavík
2000: 517–528) a Procházka & Èernohous (in Èeøovský et al. 1999: 392) ji udávají pou-
ze z mezofytika z Chebska a Tøeboòské pánve, kde se i recentnì vyskytuje na více lokali-
tách (cf. Chán 1999), a z oreofytika z Hornovltavské kotliny na Šumavì, kde byla
nalezena pouze v tùních u Dobré (cf. Rydlo 1998, Procházka & Štech 2002). U Dobré
jsme tento druh v roce 2005 rovnì� ovìøili. Rothovský mlýn je významná lokalita rašeli-
ništní flóry s poèetnou populací Scheuchzeria palustris a hojnou Carex limosa (oba dru-
hy odtud udávají Procházka & Štech l. c.), ale novì zjištìný výskyt bublinatky
bledo�luté je však pozoruhodný ještì z jiného dùvodu. Procházka & Kováøíková (1999)
odtud uvádìjí výskyt Utricularia minor, s poznámkou, �e jde o jedinou recentní lokalitu
tohoto druhu na Šumavì. V herbáøi PRC je ulo�ená polo�ka (leg. Procházka & Pavlíèko
1998), která skuteènì pøedstavuje druh U. minor; na její schedì je poznámka, �e se na lo-
kalitì vyskytovala ještì sterilní U. australis. Právì ovìøení výskytu U. minor bylo moti-
vem návštìvy této lokality v roce 2004 a 2005, pøièem� pøi návštìvì v prvním uvedeném
roce se nám nepodaøilo zjistit �ádnou bublinatku (šlenky byly vyschlé), zatímco v roce
2005 jsme v obou hlubších šlencích identifikovali pouze U. ochroleuca. Sebrané rostli-
ny revidoval L. Adamec, který zjistil, �e morfologicky odpovídají u nás bì�nìjšímu typu
Utricularia stygia G. Thor (Thor 1988).

V. Grulich
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Pøesto�e taxon U. stygia byl hlavnì na základì tvaru (úhlù) ètyøramenných �lázek v pas-
tech popsán Thorem (1988) jako samostatný druh a pøesto�e tato taxonomická hodnota
U. stygia zaèíná být uznávána v celé západní Evropì, není jasné, jaká je variabilita hlavní-
ho znaku v celé oblasti evropského výskytu U. ochroleuca sensu lato a zda kvantitativní
hodnoty nepøedstavují spíše spojité kontinuum ne� dvì zøetelnì odlišné úrovnì. Mezi obì-
ma taxony však existují drobné rozdíly i v tvaru a barvì kvìtu a zøejmì i na ekologické
úrovni, tyto rozdíly opodstatòují rozlišovat oba taxony, nicménì U. stygia by mohla být
rovnì� uznávána jen jako poddruh èi varieta U. ochroleuca sensu lato. Na Tøeboòsku i
v celé západní Evropì je dnes U. stygia relativnì mnohem hojnìjší ne� U. ochroleuca sen-
su stricto; na Tøeboòsku je dnes osm vìtšinou velmi poèetných populací U. stygia, ale jen
ètyøi malé a mizející populace U. ochroleuca s. str.

L. Adamec

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

Procházka F. & Štech M. (2002): Komentovaný èerný a èervený seznam cévnatých rostlin èeské Šumavy. –
Správa NP a CHKO Šumava a EkoAgency KOPR, Vimperk, 140 p.

Rydlo J. (1998): Tùò u Dobré na Šumavì. – Muz. Souèasn., ser. natur., 12: 105–106.
Thor G. (1988): The genus Utricularia in the Nordic countries, with special emphasis on Utricularia stygia

and Utricularia ochroleuca. – Nordic J. Bot. 8: 213–225.

Verbascum phoeniceum L. C3
80a. Vsetínská kotlina, 6673b, Ratiboø (distr. Vsetín): suchá stráò nad silnicí k Jablùnce, V od obce,

49°22'12'' N, 17°55'35'' E, ca 350 m n. m. (leg. M. Danèák 8. 6. 1995, OL).

Nový druh pro fytochorion dokumentující relativnì teplomilný charakter flóry Vsetínské
kotliny. Nejbli�ší dolo�ené lokality se nacházejí a� v Moravské bránì v tìsném okolí Pøe-
rova (cf. Kirschner in Slavík 2000: 295–314).

M. Danèák

Veronica montana L.
83. Ostravská pánev, 6176c, Doubrava (distr. Karviná): buèina asi 1,8 km JZ od kostela v obci, V od areá-

lu Dolu Doubrava, 260 m n. m. (not. P. Koutecký 10. 9. 2003).
83. Ostravská pánev, 6177b, Karviná: Èerný les, olšina na dnì údolí západní zdrojnice potoka Petrùvka, asi

4 km V–VSV od �eleznièní stanice Karviná hlavní nádra�í, 265 m n. m. (not. P. Koutecký 9. 6. 2004).

Tento druh není v Kvìtenì ÈR (Hrouda in Slavík 2000: 389–390) z fytogeografického
okresu Ostravská pánev uvádìn.

P. Koutecký

Veronica verna L. C4
51. Polomené hory, 5453d, Tachov (distr. Èeská Lípa): jihozápadní úboèí Tachovského vrchu, výslunná

stráò nad cestou k lomu, 50°32'16" N, 14°38'27" E, 394 m n. m. (leg. T. Rejzek èerven 2004, herb.
Rejzek, rev. B. Trávníèek).
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51. Polomené hory, 5453a, Vrchovany (distr. Èeská Lípa): Starý Bernštejn (=Berkovský vrch), ji�ní úbo-
èí, výslunný okraj lesa ca 20 m V po vrstevnici od malé vodárny nad svahem nad pastvinami (místo
výskytu má asi 3 × 3 m), 50°33'19" N, 14°34'47" E, 406 m n. m. (leg. T. Rejzek èerven 2004, herb.
Rejzek, rev. B. Trávníèek & M. Danèák).

Rozrazil jarní nebyl dosud z Polomených hor udáván.

Vicia tenuifolia Roth
53c. Èeskodubská pahorkatina, 5355b, Hrubý Lesnov (distr. Liberec): 200 m SZ od zemìdìlského

dru�stva, okraj výbì�ku lesa u pole (travnatá mez), 50°39'10" N, 14°55'46" E, 420 m n. m. (leg.
T. Rejzek èerven 2005, herb. Rejzek).

Vicia tenuifolia dosud nebyla z Podještìdí (53) udávána.

Vincetoxicum hirundinaria Med.
82. Javorníky, 6674d, Halenkov (distr. Vsetín): údolí Dinotice, ca 1,5 km od údolí Vsetínské Beèvy, stráò

JZ expozice nad levým bøehem potoka Dinotice, køovinami zarùstající neudr�ované louky a pastviny tìsnì
nad nepou�ívanou, køovinami zarostlou vrstevnicovou cestou, 49°19'43" N, 18°07'43" E, ca 475 m n. m.,
jedna vitální rostlina s 15 kvetoucími lodyhami, spolu s Orchis mascula, Primula veris, Salvia verticillata,
Trifolium medium, T. ochroleucon aj. (foto P. Chytil 2004; rev. & foto P. Chytil &M. Skarka 23. 6. 2006).

Z Javorníkù (82) nebyla dosud tolita lékaøská uvádìna (cf. Slavík in Slavík 2000: 69–72).
Nejbli�ší lokality le�í v Moravské bránì (76) – okolí Kopøivnice, Štramberka a Hranic a
v severní èásti Bílých Karpat (78) – Nedašov, Brumov, Rokytnice. Druh je uvádìn také ze
Zlínských vrchù (cf. Slavík l. c.).

P. Lustyk

Viola canina subsp. ruppii (All.) Schübl. & Mart. C3
65. Kutnohorská pahorkatina, 6259c, Paøí�ov (distr. Chrudim): okraj dubohabøiny na pravém bøehu vodní

nádr�e Paøí�ov (Doubrava) V od domu hrázného, ca 750 JJV od kostela v obci, 320 m n. m. (leg.
L. Èech 21. 5. 2005, herb. Èech).

V lemu nad bøehem vypuštìné pøehradní nádr�e bylo nalezeno pouze nìkolik nápadných
exempláøù tohoto ve východních Èechách velmi vzácného taxonu. Z fytochorionu Kutno-
horská pahorkatina není V. canina subsp. ruppii dosud uvádìna (cf. Kirschner & Skalický
in Hejný & Slavík 1990: 410–411).

L. Èech

Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin C3
36a. Blatensko, 6649a, Èekanice u Blatné (distr. Strakonice): písèiny pøi ji�ním okraji lesa nad rybníkem

JV od skautského tábora „Chvalov“ 1,2 km Z od zámku v Èekanicích, 540 m n. m., hojnì (leg. R. Pau-
liè & P. Leischner 18. 8. 2005, CB).

37e. Volyòské Pøedšumaví, 6749b, Strakonice: travnaté píseèné svahy V od strakonického �eleznièního
nádra�í, 400 m n. m., nìkolik exempláøù spolu s Camelina microcarpa, Chondrilla juncea, Filago ar-
vensis aj. (leg. R. Pauliè 22. 6. 2005, CB, PRC).
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37e. Volyòské Pøedšumaví, 6749c, Strunkovice nad Volyòkou (distr. Strakonice): výslunná, písèitá místa
pøi jihozápadním úpatí borového lesíka na vápencové vlo�ce na návrší „Borky“ SV od obce, ca 465 m
n. m., hojnì, spolu s Chondrilla juncea, Erigeron macrophyllus, Filago arvensis aj. (leg. R. Pauliè &
P. Leischner 7. 9. 2005, CB).

37f. Strakonické vápence, 6749a, Domanice u Radomyšle (distr. Strakonice): na �eleznièní trati Z od osa-
dy, 418 m n. m., spolu s Bromus tectorum, Erysimum durum, Galeopsis angustifolia aj. (leg. V. Chán,
L. Moravcová & R. Pauliè 20. 7. 2005, CB).

37k. Køem�ské hadce, 7152a, Plešovice (distr. Èeský Krumlov): v odstavné koleji u lomu v Plešovicích,
510 m n. m. (leg. M. Lepší 14. 7. 2001, CB).

37k/l. Køem�ské hadce / Èeskokrumlovské Pøedšumaví, 7152c, Zlatá Koruna (distr. Èeský Krumlov): v ko-
lejišti u �eleznièní stanice, 530 m n. m. (leg. M. Lepší 7. 7. 2001, CB).

V ji�ních Èechách je mrvka myší ocásek pova�ována za silnì ohro�ený druh. Ve fytocho-
rionu Køem�ské hadce (37k) nebyla dosud zaznamenána (cf. Chán 1999).

Podìkování

Náš dík patøí mnoha kolegùm, kteøí nám pøedali své floristické objevy k publikaci nebo nám poskytli cenné
rady a konzultace. Dìkujeme i všem autorùm komentáøù, tìm kteøí determinovali nebo revidovali obtí�nì
urèitelné taxony nebo poøídili dokladové fotografie èi jinak s námi na pøípravì tìchto Additament
spolupracovali.

Jsou to: Lubomír Adamec (Tøeboò), Miroslav Beran (Èeská Tøebová), Jiøí Brabec (Cheb), Oldøich Bušek
(Karlovy Vary), Jana Círová (Krupá), Radka Coufalová (Litomyšl), Jaroslav Èáp (Brno), Ludìk Èech
(Havlíèkùv Brod), Martin Danèák (Olomouc), Libor Ekrt (Èeské Budìjovice), Karel Fajmon (Brno), Martina
Fialová (Praha), Petr Filippov a Jarmila Filippovová (Lipník nad Beèvou), Michal Ger�a (Rychnov nad
Knì�nou), Hana Grundová (Èeská Tøebová), Vít Grulich (Brno), Vladimír Hans (Èeské Budìjovice), Petr
Havlíèek (Praha), Michal Helán (Mokrá-Horákov), Klára Helánová (Brno), Rudolf Hlaváèek (Pøíbram), Da-
vid Hlisnikovský (Frýdek-Místek), Ester Hofhanzlová (Èeské Budìjovice), Daniel Hrèka (Praha), Jana Hu-
sáková (Praha), Václav Chán (Strakonice), Petr Chytil (Ro�nov pod Rahoštìm), Milan Chytrý a Magdaléna
Chytrá (Brno), Milan Janoušek (Svitavy), Filip Jetmar (Litomyšl), Jaroslav Jirásek (Náchod), Jan Juroch
(Brno), Zdenìk Kaplan (Prùhonice), Josef Komárek (Olomouc), Jan Košnar a Jiøí Košnar (Èeské Budìjovi-
ce), Vìra Koutecká (Ostrava), Petr Koutecký (Èeské Budìjovice), Pavel Koutný (Urèice), Pavel Kováø (Pra-
ha), František Krahulec (Prùhonice), Štìpánka Králová (Brno), Lukáš Krinke (Kladno), Josef Kuèera (Dobré
u Dobrušky), Dalibor Kvita (Štramberk), Pavel Leischner (Strakonice), Martin Lepší (Èeské Budìjovice),
Zdeòka Lososová (Brno), Barbora Luèenièová (Brno), Filip Lysák (Cyrilov), Jiøí Malíèek (Sedlèany), Jitka
Málková (Hradec Králové), Milan Marek (Praha), Vladimír Melichar (Karlovy Vary), Jaroslav Michálek (So-
kolov), Józef Mitka (Kraków, Polsko), Jan Mládek (Olomouc), Luboš Moravec (Olomouc), Aleš Müller
(Bìlá pod Bezdìzem), Pavel Novák (Vidlatá Seè), Petr Novosad (Valašské Meziøíèí), Èestmír Ondráèek
(Chomutov), Zdenka Otýpková (Brno), Radim Pauliè (Strakonice), Jan Pavelka (Vsetín), Alois Pavlíèko
(Vimperk), Petr Pavlík (Štramberk), Aleš Peèinka (Opava), Václav Petøíèek (Praha), Lenka Pivoòková (Pl-
zeò), Elena Plesková (Rakovník), David Pùbal (Šumavské Hoštice), Jaroslav Podhorný (Otinoves), Karel E.
Prach a Martin Prach (Tøeboò), Tomáš Rejzek (Olomouc), Vìnceslava Rejzlová (Brandýs nad Labem), Olga
Rotreklová (Brno), Jana Rybaøíková (Brno), Vladimír Øehoøek (Brno), Jiøí Sádlo (Praha), Rudolf Schneider
(Pøíbor), Marie Sedláèková (Frenštát pod Radhoštìm), Deana Simonová (Brno), Petr Sklenáø (Praha), Václav
Somol (Krupá), Michal Soukup (Heømaò), Daniela Steinbachová (Kašperské Hory), Jan Suda (Praha), Petr
Šmarda (Brno), Jindøich Šmiták (Brno), Jaroslav Šoun (Èeské Budìjovice), Michal Štefánek (Praha), Milan
Štech (Èeské Budìjovice), Helena Štursová (Kopøivnice), Pøemysl Tájek (Mariánské Láznì), Jiøí Vávra (Pra-
ha), Alena Vydrová (Èeské Budìjovice), Jiøí Zázvorka (Praha), Vojtìch �íla (Strakonice).
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Naše podìkování patøí také Agentuøe ochrany pøírody a krajiny ÈR, která financovala mapování bioto-
pù v rámci vytváøení soustavy chránìných území ES NATURA 2000, jeho� nìkteré výsledky (nálezy dru-
hù Calamagrostis pseudophragmites, Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana, Hydrocharis morsus-
ranae a Pseudolysimachion maritimum) zde uveøejòujeme.
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L e e  Yong No

Alpine Flowers of Korea

Kyo-Hak Publishing Co., Ltd., Seoul, 2000, 557 p., cena 35,000 Won, ISBN 89-09-05879-X 96480 [v
korejštinì]

Uznávaný korejský taxonom a popularizátor botaniky dr. Lee vstoupil do botanické literatury napø. studií
rodu Miscanthus (1964), manuálem korejských trav (1966), cytotaxonomickou studií Chrysanthemum za-
wadskii v Koreji (1967a), srovnávací studií korejských a mand�uských druhù rodu Pulsatilla (1967b),
cytotaxonomickou studií komplexu Vicia unijuga (1973) a taxonomickou studií bìlokvìtých druhù rodu
Chrysanthemum v Asii (1975). Mimo tyto odborné práce vìnoval znaènou èást své pracovní aktivity i po-
pulárnì-vìdeckým publikacím kni�ního charakteru urèených široké veøejnosti.

Recenzovaná kniha pøináší podrobné popisy a fotografie 451 taxonù korejské vysokohorské flóry. Pro
støedoevropana neznalého korejského jazyka mají hlavní význam barevné fotografie vìtšinou vysoké kva-
lity vytištìné na køídovém papíøe a pøibli�ující pøíslušný taxon v rùzných fázích jeho vegetaèního vývoje.
Nìkteré fotografie ovšem bez zvýraznìní determinaèních rozdílù postrádají smysl (napø. Arundinella hirta
vs. A. h. var. ciliata). Ménì kvalitních fotografií je jen poskrovnu (Eranthis stellata, Cardamine resedifola
var. morii, Arabis gemmifera, Saxifraga fortunei var. incisolobata, Cornus canadensis, Pyrola renifolia,
Euphrasia coreana, Senecio koreanus, Youngia chelidoniifolia, Hemerocallis aurantiaca, Gymnadenia
cucullata). Vyslovené pøeklepy ve jménech taxonù jsou vzácností (Luzula „sadetica“).

Ka�dý taxon je uveden vìdeckým jménem s autorem, jeho popisem, èasto doplnìným zmínkami o ta-
xonech pøíbuzných. Nomenklatura je poplatná východoasijským flórám, tak�e hýøí varietami, zatímco rank
subspecie je spíše tì�ko k nalezení. Jde však o zvyk a pøínosu knihy to neubírá na hodnotì. Nìkterá jména
však pøekvapí, resp. je tøeba znát jejich komparativní význam: Salix huelteni Floderus agg. = S. caprea L.
s. l., Clematis fusca vs. C. f. var. coreana, Reynoutria japonica vs. R. j. f.. elata, Anemone narcissiflora vs.
A. n. var. crinita, Adonis amurensis vs. Adonis a. subsp. nanus, Thalictrum coreanum vs. T. c. var. minus,
Trifolium lupinaster vs. T. l. var. alpinum, Heloniopsis orientalis vs. H. o. var. flavida. Variety èi formy mo-
hou skrývat v evropském smyslu taxony na úrovni subspecie èi dokonce druhu.

V knize populárnì-vìdeckých ambicí pøekvapí však i zkušeného ètenáøe popisy nových taxonù (odpo-
vídající nomenklatorickým pravidlùm), které by jistì hledal spíše ve vìdeckém èasopise nebo systematicky
pojaté flóøe území. Tady se to týká napø. Pulsatilla tongkangensis Y. Lee et T. C. Lee a nové formy Pulsatil-
la tongkangensis Y. Lee et T. C. Lee f. longisepala Y. Lee (taxonu podle obrázkù pøíbuznému naší Pulsatil-
la vernalis ve fialokvìtém vydání), Elsholtzia hallasanensis Y. Lee sp. nov. et f. albiflora Y. Lee, f. nov.,
Cirsium chauroenicum Hakai var. pinnatifolium Y. Lee, var. nov., Iris neosetosa Y. Lee, sp. nov. Jako
locus classicus a typus poslednì jmenovaného je uveden Mt. Baektoo, China, co� není nic jiného ne�
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