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Abstract

32 localities of escaped Amelanchier spicata and 5 localities of A. lamarckii were found in the Czech Re-
public, based on an examination of the major Czech herbaria and field research. Amelanchier alnifolia was
found out of cultivation only in one occasion (a scrubby edge of a rock in the town of Èeský Krumlov), but
it was rather planted there in the past than escaped. Amelanchier spicata and A. lamarckii have not been
included in the recent Czech Flora and in the Key to the Flora of the Czech Republic because they have been
mistaken for A. ovalis. To date, A. ovalis was uncorrectly considered a casual alien plant in the Czech Re-
public. In reality, A. ovalis is planted very rarely in the Czech Republic (only two herbarium specimens
were found) and no escapes were recorded. Distribution maps of escaped Amelanchier species within the
Czech Republic, list of revised herbarium specimens, plant descriptions, photographs of the leaves, identi-
fication key, distribution and ecology in Europe and in the Czech Republic are presented.

K e y w o r d s :  alien flora, Amelanchier, distribution, floristic records, Maloideae, Rosaceae

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

Úvod

V posledních nìkolika letech se autorùm pøíspìvku podaøilo v Èeské republice nalézt rela-
tivnì vysoký poèet lokalit zplanìných zástupcù rodu Amelanchier. Jako velmi problema-
tická se ukázala jejich determinace. Dùvodem bylo vìtšinou nedostateèné zpracování rodu
v èeských klíèích a kvìtenách: buï byl zahrnut pouze jeden druh (Kovanda 1992, 2002),
nebo bylo uvedeno druhù více, avšak urèení bylo na základì pou�itých determinaèních
znakù velmi obtí�né a� témìø nemo�né (Dostál 1948, Pilát 1953, Dostál 1958, 1989, Kob-
lí�ek 2000). Teprve po prostudování zahranièní literatury (Schroeder 1972, 1995,
Rothmaler et al. 2002) a po intenzivním studiu herbáøù a �ivých rostlin se nám podaøilo na-
lezené muchovníky pøiøadit ke tøem druhùm. Ukázalo se, �e v èeské literatuøe panuje o
pìstování a adventivním výskytu muchovníkù øada omylù a nepøesností. Proto jsme se
rozhodli zpracovat tento pøíspìvek, jeho� cílem je uvést problematiku muchovníkù na
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území Èeské republiky na pravou míru a poskytnout základní informace o jednotlivých
adventivnì se vyskytujících druzích.

Materiál a metodika

Determinace, taxonomické a nomenklatorické pojetí druhù je v této práci zalo�eno na zpracování rodu
Amelanchier v Evropì (Schroeder 1972, 1995). Morfologické popisy byly pøevzaty rovnì� z výše uvede-
ných prací (Schroeder l. c.), klíè je výsledkem kompilace prací Schroeder (l. c.), Amarell & Welk (1995),
Rothmaler et al. (2002) a vlastních zkušeností. Texty lokalit excerpované z herbáøových sched jsou pone-
chány v pùvodním znìní, tak jak je napsali sbìratelé. Tøemi teèkami a otazníkem (...?) jsou oznaèeny údaje,
které se nám nepodaøilo úplnì nebo pøesnì rozluštit, zkratka s. d. (= sine dato) znaèí chybìjící datum a
zkratka s. coll. (= sine collectore) chybìjícího sbìratele. Lokality jsou zaøazeny do fytochorionù sensu Ska-
lický (1988), v mapách jsou vyneseny do kvadrantù o velikosti ètvrtiny základního pole støedoevropského
sí�ového mapování sensu Ehrendorfer & Hamann (1965). Zkratky herbáøových sbírek, které byly excerpo-
vány – CB, BRNM, BRNL, BRNU, FMM, GM, HOMP, HR, KHMS, LIT, MJ, MMI, MP, MZ, OH, OL,
OLM, OP, OSM, PL, PR, PRA, PRC, ROZ, SOB, Ústí nad Labem – jsou citovány podle práce Vozárová &
Sutorý (2001). Za zkratkou CB následuje evidenèní èíslo polo�ky (pokud existuje), pod kterým je ulo�ena
v herbáøi Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích. Jednotlivé lokality jsou oddìleny pomlèkou, herbá-
øové doklady rùzných sbìratelù ze stejné lokality jsou oddìleny støedníkem. Rozšíøení druhù na území Èes-
ké republiky je zpracováno pouze na základì herbáøových dokladù a vlastního terénního prùzkumu,
literární údaje nebyly z dùvodu pøeva�ujících determinaèních omylù brány v potaz.

Amelanchier Medik., Philos. Bot. 1: 135, 155 (1789) – muchovník

Opadavé nízké nebo vyšší èasto výbì�katé keøe nebo i malé stromy (a� 10 m vysoké). Vìt-
vièky oblé, hladké. Pupeny støídavé, svìtle nebo tmavì èervené nebo èervenohnìdé (vzác-
nì zelené), velké, vejcovité a� protáhlé, vìtšinou špièaté, s asi sedmi èasto chlupatými
šupinami. Listy øapíkaté, jednoduché; èepel okrouhlá a� podlouhle vejèitá, se zpeøenou
�ilnatinou, na okraji vìtšinou pilovitá, vzácnì celokrajná, èasto zašpièatìlá, lysá nebo
chlupatá. Palisty volné, kopinaté a� èárkovité. Kvìtenství hroznovitá se 4–20, vzácnìji jen
s 1–3 kvìty; vøeteno kvìtenství, kvìtní stopky a èešule zpoèátku vìtšinou chlupaté, ale
rychle olysávající. Kvìty 5èetné, pravidelné, 1–3 cm v prùmìru. Kališní lístky trojúhelní-
kovité a� èárkovité, špièaté, na plodu vytrvávající. Korunní lístky bílé, nìkdy èervenì na-
bìhlé, obvejèité a� kopinaté. Tyèinek 20 (vzácnì ménì). Plodolistù 5 (vzácnì jen 2–4),
srostlé s dolní èástí miskovité èešule, èásteènì srostlé navzájem, v horní èásti èešule zøetel-
nì volné. Plodolist je èásteènì rozdìlen nepravou, ze høbetu plodolistu vybíhající pøehrád-
kou na dvì jednosemenná pouzdra. Ènìlky volné nebo èasto na bázi srostlé, v horní tøetinì
v�dy volné. Malvice široce elipsoidní a� témìø kulovité, asi jako hrách veliké, èervené a�
modroèerné, vìtšinou po jablkách chutnající; jádøinec u zralých plodù mìkký a od zbylého
mezokarpu sotva rozlišitelný. Semena 3–6 mm dlouhá a 1–4 mm široká, nesymetricky
elipsoidní, zploštìlá, leskle hnìdá, bez endospermu. Anemogamní a ornitochorní.

Vývojové centrum muchovníkù le�í v Severní Americe, dále se vyskytují v Asii (Pøední
Asie, Èína, Japonsko), Evropì a severní Africe. V závislosti na pojetí je rozlišováno 15–30
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druhù (Schroeder 1995). V Severní Americe komplikuje taxonomii rodu èastá hybridizace
spojená s fakultativní apomixií a polyploidizací (Campbell et al. 1987, Campbell & Wright
1996). Uvnitø rodu jsou rozlišovány dva podrody – severoamerický monotypický subgen.
Oligocarpon P. Landry [A. bartramiana (Tausch) M. Roem.] a subgen. Amelanchier. Rod
Amelanchier je øazen do podèeledi Maloideae v rámci èeledi Rosaceae (Schroeder 1995).

Amelanchier lamarckii F. G. Schroed., Taxon 17: 633 (1968) – muchovník
Lamarckùv (obr. 1, 5a)
Syn.: Aronia botryapium (L. fil.) Pers., Synops. Pl. 2: 39 (1807); Amelanchier botryapium
(L. fil.) Borkh., Theor.-prakt. Handb. Forstbot. 2: 1260 (1803); A. canadensis sensu Koch,
Dendrol. 1: 180 (1869), et mult. auct. al., non A. canadensis (L.) Medik., Gesch. Bot. 79
(1793); A. grandiflora auct. non Rehder, J. Arn. Arb. 2: 45 (1920); A. laevis sensu Cla-
pham, Tutin & Warburg, Fl. Brit. Isles 538 (1952), et auct. al., non A. laevis Wiegand,
Gen. Amel. North Amer. 154 (1912).

Keø nebo malý strom a� ca 10 m vysoký, s kulovitou ve stáøí svrchu zploštìlou korunou.
Kmínky a� pøes 20 cm v prùmìru, vyrùstající ze spoleèného koøenového krèku; výbì�ky a
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Obr. 1. – Kvetoucí vìtvièka Amelanchier lamarckii (foto P. Lepší, 2005).
Fig. 1. – Flowering shoot of Amelanchier lamarckii (photo P. Lepší, 2005).



koøenové výmladky chybí (pøi poranìní hlavního kmene se mohou výjimeènì vytvoøit).
Vìtvièky tenké, lysé; borka hnìdoèervená a� šedá, na silnìjších kmíncích charakteristicky
podélnì rozpukaná. Pupeny úzce vejcovité, velmi špièaté, 5–9 mm dlouhé a 1–3 mm širo-
ké, lososovì a� svìtle vínovì èervené, zastínìné svìtle zelené. Pupenové šupiny na líci
dlouze brvité, na rubu ± lysé. Listy v dobì kvìtu dosahují pouze asi 1/2 velikosti, které do-
sahují v dobì zrání plodù, svraskalé nebo stále ještì slo�ené, vìtšinou ± výraznì mìdìno-
èervenì nabìhlé, na líci s jednotlivými chlupy, na rubu bìlavì hedvábitì chlupaté; palisty
èárkovité, 7–15 mm dlouhé a 0,2–0,4 mm široké, hedvábitì chlupaté, svìtle vínovì èerve-
né. Vyvinuté listy s (10–)16–20(–27) mm dlouhým, chlupatým øapíkem; èepel lysá, na líci
matnì zelená, na rubu svìtle modrozelená, podlouhlá a� široce podlouhlá a� obvejèitá,
4,5–8,5 cm dlouhá, (2–)3–4(–5) cm široká, vìtšinou ve druhé tøetinì s rovnobì�nými okra-
ji, v horní polovinì nejširší a v horní tøetinì stejnomìrnì zú�ená, na vrcholu s 1–2 mm
dlouhou osinkatou špièkou, na bázi zaokrouhlená a� nezøetelnì slabì srdèitá, na okraji od
báze pomìrnì pravidelnì a hustì pilovitá s asi 4–7 zašpièatìlými zuby na 1 cm délky stra-
ny èepele; postranní �ilky na ka�dé stranì v poètu asi 7–11, ± nepravidelnì rozmístìné, ne-
zakonèené v zubech èepele. Podzimní zbarvení je u zastínìných listù lehce chromovì
�luté, u ménì zastínìných intenzivnì oran�ové a� karmínovì èervené, podle podmínek
trvá od 10. a� do 25. øíjna. Kvìtenství (3,5–)4–7(–8) cm dlouhá, s (5–)8–10(–16) kvìty,
šikmo vzpøímená a� slabì pøevislá, rozvolnìná; kvìtní stopky (10–)13–24(–30) mm dlou-
hé. Vøeteno kvìtenství, kvìtní stopky a èešule vìtšinou mìdìnoèervenì nabìhlé, zpoèátku
øídce vlnatì chlupaté, avšak vìtšinou ji� bìhem kvetení olysávající. Kvìty 2–3 cm velké,
nevonné. Èešule 3–5 mm široká, kališní lístky trojúhelníkovitì kopinaté, zašpièatìlé, 3–5
mm dlouhé a 1–1,5 mm široké, uvnitø vlnatì chlupaté, vnì lysé, zpoèátku slabì vzpøímené
a� odstálé, po odkvìtu dolù zahnuté, za zralosti plodù vìtšinou vzpøímené. Korunní lístky
bílé, vnì zpoèátku èasto èervenavì nabìhlé, podlouhlé a� obvejèité, 9–14 mm dlouhé a
2,5–5 mm široké, lysé. Tyèinky 3–5,5 mm dlouhé; prašníky asi 1,5 × 1 mm velké. Ènìlky
3–5 mm dlouhé, výraznì pøevyšují okraj èešule, a� do poloviny nebo výše srostlé; vrchol
semeníku lysý. Plody kulovité nebo o málo širší ne� dlouhé, zcela vyvinuté 9–11 mm
v prùmìru, nejprve purpurovì èervené, pozdìji modroèerné, š�avnaté a sladké, velmi
chutné. Semena 4,5–5 mm dlouhá, svìtle èervená a� hnìdá. Dolní plodní stopky
(20–)22–33(–45) mm dlouhé. Vøeteno plodenství po dozrání brzy opadává. Kvete od kon-
ce IV. do zaèátku V., plodí od konce VI. do poloviny VII. Poèet chromozomù: 2n = 68.

Variabilita

Nepøíliš výrazná variabilita byla pozorována ve stupni odìní a velikosti listù. Promìnli-
vost byla zjištìna také ve zbarvení listù za kvìtu (fialovì nabìhlé versus svìtle zelené –
mù�e se jednat o nìjaký kultivar). Nìkteré pìstované rostliny, podobnì jako v Nìmecku
(cf. Schroeder 1995), mìly vìtší a rù�ovì nabìhlé kvìty. Schroeder (1995) rozlišuje var.
scharnkeana (Asch. & Graebn.) F. G. Schroed., která se od nominátní variety odlišuje
napø. za kvìtu svìtle zelenými, vlnatì chlupatými, menšími listy, vlnatì chlupatým
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vøetenem kvìtenství a øídce chlupatými semeníky. U rostlin z území Èeské republiky ne-
byla tato znaková kombinace pozorována.

Ekologie

V Evropì zplaòuje na mírnì suchých a� vlhkých písèitých a� jílovitých a pøevá�nì kyse-
lých pùdách. Je èasto souèástí keøového patra svìtlých dubových a borových lesù, ménì
èasto se uplatòuje i v bøezových a olšových porostech. Èasto se vyskytuje v lesních le-
mech, v køovinách, náletech a na vøesovištích, ménì èastý je na pasekách nebo odvodnì-
ných rašeliništích. Nejèastìji roste spoleènì s druhy Sorbus aucuparia, Frangula alnus a
Lonicera periclymenum. Nemá výrazný negativní vliv na polopøirozenou vegetaci, ve kte-
ré roste. Vyplòuje pouze nenasycenou (svìtelnou) niku v keøovém patøe polopøirozených
èi kulturních lesù. Pøíle�itostnì vytváøí monodominantní porosty, které mohou vlivem za-
stínìní redukovat pokryvnost bylinného patra (Schroeder 1995).

Zplanìní druhu v Èeské republice, hlavnì v okolí Nových Hradù velmi nápadnì pøipo-
míná výše popsanou situaci v Evropì – roste hojnì v keøovém patøe kulturních jehlièna-
tých (pøedevším borových) a smíšených lesù a jejich pláštích a v køovinách ve smìsi
s domácími døevinami (napø. Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Corylus avellana). Pùdy
jsou kyselé reakce od mírnì suchých (svahy údolí Stropnice) po vlhké (pánevní sedimenty
v okolí rybníkù). Patrný negativní vliv na naší vegetaci èi flóru nebyl pozorován.

V okolí Nových Hradù se chová jako ergasiolipophyt (døíve pìstovaná rostlina, v sou-
èasnosti se vyskytující bez pøispìní èlovìka, sensu Holub & Jirásek 1967) a v invazním
procesu na území Èeské republiky odpovídá kategorii invaze (Pyšek et al. 2002).

Rozšíøení v Èeské republice (obr. 2)

Muchovník Lamarckùv byl s jistotou adventivnì zaznamenán pouze v Prùhonicích u Prahy a u
Nových Hradù v ji�ních Èechách. V Prùhonickém parku byl nalezen zplanìlý pouze jeden
mladý exempláø na pasece, pravdìpodobnì pùvodem ze semen zanesených ptáky z pìstova-
ných exempláøù v parku. V okolí Nových Hradù, pøedevším v lesoparku Terezino údolí a
v lesním porostu na okraji rybníka Ovèín bylo zaznamenáno masivní zplanìní. Druh tam místy
dominuje v keøovém patøe a v podstatì nahrazuje naše domácí døeviny (napø. Corylus avella-
na, Frangula alnus, Euonymus europaea), popø. roste s nimi ve smìsi. Porosty muchovníkù se
vyskytují na ploše nìkolika desítek hektarù. Celou populaci odhadujeme na nìkolik set a� tisíc
exempláøù. Terezino údolí pøedstavuje ohnisko šíøení A. lamarckii do okolní krajiny, kromì ji�
zmínìného bohatého zplanìní na okraji rybníka Ovèín (ca 2 km sz. od Terezina údolí), bylo
dále nalezeno nìkolik jedincù i u rybníka Rákosový u osady Svébohy (ca 1,5 km sz. od Terezi-
na údolí) nebo v køovinách na okraji osady Dlouhá Stropnice (ca 3 km j. od Terezina údolí).
Rovnì� údaje „Amelanchier sp.“ z okolí Jakule (ca 8,5 km ssv. od Terezina údolí, Boublík in
Lepší et al. 2005) a z okolí Petøíkova (ca 6,5 km s. od Terezina údolí, K. Šumberová in litt.
2001) se velmi pravdìpodobnì vztahují také k tomuto druhu. Lesopark Terezino údolí byl

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43: 209–230, 2008 213



214 Lepší & Lepší: Amelanchier v ÈR
38

39
40

41
42

43
44

45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

55
56

57
58

59
60

61
62

63
64

65
66

67
68

69
70

71
72

73
74

75
76

77
78

79
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

49
.0

N

49
.5

N

50
.0

N

50
.5

N

51
.0

N

12
.0

E
12

.5
E

13
.0

E
13

.5
E

14
.0

E
14

.5
E

15
.0

E
15

.5
E

16
.0

E
16

.5
E

17
.0

E
17

.5
E

18
.0

E
18

.5
E

O
br

.2
.–

M
ap

a
ad

ve
nt

iv
ní

ho
vý

sk
yt

u
A

m
el

an
ch

ie
r

la
m

ar
ck

ii
(k

ru
h)

v
È

es
ké

re
pu

bl
ic

e
a

lo
ka

li
ta

ne
ji

st
éh

o
pù

vo
du

(v
ys

az
en

éh
o

ne
bo

zp
la

nì
lé

ho
)

dr
uh

u
A

.a
ln

if
ol

ia
(t

ro
jú

he
ln

ík
).

F
ig

.2
.–

D
is

tr
ib

ut
io

n
m

ap
of

th
e

al
ie

n
sp

ec
ie

s
A

m
el

an
ch

ie
r

la
m

ar
ck

ii
(c

ir
cl

e)
in

th
e

C
ze

ch
R

ep
ub

li
c

an
d

th
e

lo
ca

li
ty

of
A

.a
ln

if
ol

ia
(t

ri
an

gl
e)

,
w

ho
se

or
ig

in
is

un
ce

rt
ai

n
(p

la
nt

ed
or

es
ca

pe
d)

.



zalo�en roku 1756 (Pavlátová, Ehrlich a kol. 2004) a bylo v nìm vysazeno velké mno�ství re-
gionálnì nepùvodních a exotických rostlin. Øada z nich (napø. Diervilla lonicera, Doronicum
orientale, D. pardalianches, Geranium phaeum, Lonicera tatarica, Robinia pseudacacia,
Physocarpus opulifolius, Spiraea chamaedryfolia, Symphorycarpos albus, Sorbus aria) se
dodnes v parku vyskytuje a udr�uje mnoho desítek let bez jakékoliv péèe adventivnì èi jako
pozùstatek kultury. Amelanchier lamarckii (pod jménem Aronia botryapium Pers.) adventivnì
z Terezina údolí udává ji� Èelakovský (1867, 1883). Schroeder (1972, 1995) však tento údaj,
s poznámkou „nutné ovìøit“, pøiøadil k druhu A. spicata, pravdìpodobnì pod dojmem revize
pra�ských herbáøù, kde nalezl z území Èeské republiky pouze doklady o zplanìní A. spicata.
V Terezinì údolí se A. spicata také vyskytuje, ale jen v jediném, vysazeném exempláøi a zatím
pravdìpodobnì nezplanìl. Terezino údolí je s nejvìtší pravdìpodobností místem prvotního
zplanìní druhu na území našeho státu (Èelakovský 1867) a rovnì� místem jeho první kultivace
– je uveden pod jménem „Mespilus canadensis“ v soupise rostlin, které byly v Terezinì údolí
pìstovány (Anonymus 1813). Èelakovský (1883) na základì herbáøových polo�ek K. Poláka
udává druh zplanìný také poblí� Roztok u Prahy. K tomuto údaji však existují dva herbáøové
doklady, poka�dé však s jiným druhem, jednou s A. lamarckii (PR) a podruhé s A. spicata
(PRC), a navíc v obou pøípadech bez explicitního udání charakteru výskytu. Proto není jasné,
který z druhù zplanìl (nelze vylouèit �e oba). Pravdìpodobnì adventivní charakter výskytu má
i lokalita na hrázi rybníka Hejtman v Chlumu u Tøebonì dokladovaná R. Kurkou v roce 1944
(CB). Pøesný pùvod tohoto nalezištì je opìt nejistý, proto nebylo stejnì jako údaj z Roztok u
Prahy zahrnuto do mapy.

V Èeské republice je Amelanchier lamarckii pomìrnì vzácnì pìstován jako okrasný
keø ve vìtších mìstských a zámeckých parcích. Ve venkovských zahrádkách se u nás zøej-
mì vùbec nikdy nepou�íval jako okrasná ani jako ovocná døevina. S relativnì vzácnou kul-
tivací souvisí malý poèet zaznamenaných adventivních lokalit (je zajímavé, �e
v severozápadní èásti Nìmecka je lokálnì nejèastìji pìstovaným a zplaòujícím muchovní-
kem a naopak v Èeské republice nejèastìjší A. spicata se tam pìstuje a zplaòuje výraznì
ménì èasto). Na území našeho státu byl zplanìlý zaznamenán v kolinním a suprakolinním
stupni (max.: Dlouhá Stropnice, 580 m n. m.).

Lokality adventivních výskytù

Mezofytikum:
37p. Novohradské podhùøí: Zplanìlý stromek v pøírodní èásti údolí Stropnice u Nových Hradù (3. VII. 1936
K. Domin, PRC); Terèino údolí od Nových Hradù ke Stropnici (10. V. 1968 R. Kurka, CB 42515); Nové Hrady:
Terèino údolí, okolí tvrze Cuknštejn (26. VII. 1971 S. Kuèera, CB 14850, 14851); Nové Hrady: Terèino údolí
(15. VII. 1998 R. Kurka, CB 42518); Nové Hrady: NPP Terèino údolí, hojnì zplanìlý v celém parku, 500 m n.
m. (2. VII. 2004, 7. V. 2005 P. Lepší & M. Lepší, CB). – Nové Hrady, Dlouhá Stropnice: køovinatý porost ve vý-
chodní èásti obce, ca 0,25 km JV od kaple v osadì, cca 5 vzrostlých ex. (7. VII. 2006 P. Lepší, CB 51210). – 39.
Tøeboòská pánev: Nové Hrady, �ár: les v okolí rybníka Ovèín a hlavní silnice na Nové Hrady, hojnì v celém
lesním porostu (X. 2006, not. P. Lepší). – Nové Hrady, Svébohy: v kulturním lese na severním okraji Rákosové-
ho rybníka u osady Svébohy, zplanìlý (22. VI. 2006 P. Lepší & M. Lepší, CB 51433). – 64a. Prùhonická ploši-
na: Prùhonice: zámecký park, zplanìlý na pasece (10. VII. 2004 M. Lepší & K. Boublík, CB).
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Nemapované lokality pìstovaných rostlin a lokality bez uvedení charakteru výskytu:
Mìlník: areál zahradnické školy, pìstováno (20. VI. 2002 P. Lepší, CB). – V lesíku u Roztok pra�ských
(1882 Polák, PR, rev. Schroeder 1966). – Prùhonice: zámecký park, pìstováno (10. VII. 2004 M. Lepší &
K. Boublík, CB). – Klatovy: Velký park (22. IV. 2004, 9. V. 2004, 16. VII. 2006 K. Èí�ek, herb. K. Èí�ek). –
Tøeboòská pánev, Chlum u Tøebonì: Z ...? les. stráò „Velký kopec“ Z ryb. Zájezek JZ obce (20. V. 1985
R. Kurka, CB 42512). – Na hrázi rybníka Hejtman ve Chlumì u Tøebonì, 460 m n. m. (21. V. 1944 R. Kur-
ka, CB 42517). – Tøeboòská pánev, Borkovice: výzkumná stanice (5. VI. 1980 R. Kurka, CB 42516). – Bílá
Lhota u Litovle: park (10. V. 1964 Cibulková, HR). – Flora Moravica: Brno in horto botanico universitatis
Moravianae (planta culta) (19. IV. 1950 M. Smejkal, BRNU). – Ji�ní Morava, Lednice: v parku, kult. (20.
VIII. 2002 P. Lepší & M. Lepší, CB 33250).

Celkové rozšíøení

Pùvodní oblastí výskytu je východní èást Severní Ameriky. V Evropì je v kultuøe s jisto-
tou ji� od konce 18. století, ale není vylouèené, �e se pìstoval ji� v 17. století. V ji�ní Ang-
lii, severní Belgii, Nizozemí, severozápadním Dolní Sasku je zdomácnìlý do takové míry,
�e Schroeder (1995) vymezuje v této oblasti Evropy druhotný areál s jeho souvislým a hoj-
ným výskytem. Jednotlivé výskyty jsou dále známy ze severního a støedního Nìmecka, se-
verní Anglie, Dánska a Švédska. Místy se vyskytuje masovì a vytváøí rozsáhlé nìkdy i
monodominantní porosty v polopøirozené lesní a køovinné vegetaci. Jeho invaze a zdo-
mácnìní v severozápadním Nìmecku a v pøilehlých územích se datuje do poloviny 19. sto-
letí, kdy byl hojnì pìstován rolnickým obyvatelstvem zpoèátku jako okrasná, pozdìji jako
ovocná døevina (Schroeder 1972, 1995).

Pou�ití v Nìmecku

Zralé plody slou�ily v Nìmecku k výrobì marmelád nebo byly pøidávány do koláèù èi su-
šeny a vyu�ívány jako rozinky (odtud pochází také nìmecký lidový název „rozinkový
strom“ – Korinthenbaum). Lokálnì byl pro svoji výmladkovou schopnost dokonce
vyu�íván na získávání palivového døeva. Pìstování pro okrasné a hlavnì u�itkové úèely
ustalo po druhé svìtové válce. V 60. letech 20. století se stal znovu moderní okrasnou døe-
vinou a zaèal se hojnì pou�ívat i mimo intravilány sídel, napø. k ozeleòování okrajù komu-
nikací (Schroeder 1995).

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Dendrol. 1: 182 (1869) – muchovník klasnatý
(obr. 3, 5b)
Syn.: Amelanchier ovalis (Willd.) Borkh., Theor.-prakt. Handb. Forstbot. 2: 1259 (1803),
non A. ovalis Medik., Gesch. Bot. 79 (1793).

Nápadnì vzpøímenì rostoucí keø s èetnými slabými kmínky, v mládí èasto krátce
výbì�katý, 2–5(–7) m vysoký. Vìtvièky relativnì silné, vzpøímené, jen u velmi starých
exempláøù mohou být vìtve díky jejich váze pøevislé. Borka hnìdá a� šedoèerná.
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Pupeny vejcovité, špièaté, 4–12 mm dlouhé a 1–4 mm široké, tmavì vínovì èervené; pu-
penové šupiny na líci u velkých pupenù také na rubu dlouze brvité. Listy v dobì kvìtu
pouze zèásti rozvinuté, dosahují asi 1/2 a� více ne� 3/4 velikosti, které dosáhnou v dobì
zrání plodù, zèásti ještì trochu slo�ené a z èásti ji� rozvinuté, svìtle zelené (vzácnì mezi
�ilkami slabì olivovì nebo svìtle vínovì èervenì nabìhlé), na líci s nemnoha chlupy, na
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Obr. 3. – Kvetoucí vìtvièka Amelanchier spicata (foto P. Lepší, 2006).
Fig. 3. – Flowering shoot of Amelanchier spicata (photo P. Lepší, 2006).



rubu zpoèátku s hustým �lutavým plstnatým odìním, které èasto ji� bìhem kvetení zaèí-
ná olysávat; palisty èárkovité, 4–10 mm dlouhé a 0,2 mm široké, chlupaté, svìtle vínovì
èervené. Vyvinuté listy s (9–)12–21(–25) mm dlouhým, chlupatým øapíkem (odìní vìt-
šinou vytrvává); èepel tenká, lysá, na líci matnì zelená, na rubu svìtle modrozelená,
eliptická a� široce eliptická nebo široce obvejèitá a� okrouhlá, 3–6(–7,5) cm dlouhá a
1,8–4,5(–6) cm široká, vìtšinou uprostøed nejširší, na vrcholu s 1–1,5 mm dlouhou osin-
katou špièkou, na bázi zaokrouhlená a� zøetelnì srdèitá, okraj od báze pravidelnì hustì
pilovitý, s asi 4–7 zuby na 1 cm délky strany èepele; zuby zašpièatìlé, do pøedu smìøují-
cí; silnìjších �ilek na ka�dé stranì asi 7–10; �ilky ± rovnobì�né, v horní ètvrtinì èasto
pøímo do zubù zabíhají. Podzimní zbarvení nevýrazné; listy èasto ji� v srpnu mezi �ilka-
mi �lutì nebo hnìdì zbarvené a na zaèátku øíjna ji� opadávající. Kvìtenství 3,5–6,5(–7)
cm dlouhá, s (6–)8–11(–20) kvìty, vzpøímená a pomìrnì hustá. Kvìtní stopky vìtšinou
jen 10–18 mm dlouhé; vøeteno kvìtenství, kvìtní stopky a èešule svìtle zelené a� olivo-
vì zelené, zpoèátku hustì vlnatì odìné, bìhem nebo ji� pøed kvetením olysávající. Kvì-
ty asi 2 cm velké, zøetelnì vonící po kvìtech hrušní. Èešule 3–4 mm široká; kališní lístky
podlouhle trojúhelníkovité, zašpièatìlé, 2,5–3,5 mm dlouhé a 1–1,5 mm široké, uvnitø
vlnatì chlupaté (odìní vytrvává), vnì za kvìtu vìtšinou ji� lysé. Korunní lístky bílé, ob-
vejèité, 6–10 mm dlouhé a 3–5 mm široké, na špièce vìtšinou chlupaté. Prašníky 2–3
mm dlouhé. Ènìlky 2,5–3 mm dlouhé, pøevyšující okraj èešule, a� do 2/3 nebo ménì
srostlé; semeníky zùstávají a� do zralosti hustì vlnatì chlupaté. Plody kulovité, 8–10
mm v prùmìru, se vzpøímenými, vzácnì rozlo�enými kališními lístky, z poèátku špinavì
èervené, pak modroèerné, sladké a š�avnaté, ale s nepøíjemnou pøíchutí. Semena 3–4 mm
dlouhá, hnìdá. Nejdolejší plodní stopky (12–)16–20(–23) mm dlouhé; vøeteno ploden-
ství èasto se zaschlými plody vytrvává na vìtvích a� do následujícího jara. Ve støední
Evropì kvete asi na zaèátku V., plodí v VII. Poèet chromozomù: 2n = 68.

Variabilita

Druh v Èeské republice není pøíliš variabilní.

Ekologie

Tento druh má podobné nároky jako A. lamarckii, ale jeho ekologická valence je o nìco širší.
Ve srovnání s muchovníkem Lamarckovým roste i na ménì kyselých a� bazických pùdách a
snáší více suchá stanovištì (napø. skály). V Evropì zdomácòuje ve svìtlých listnatých a jehliè-
natých lesích a na jejich okrajích, v køovinách, na skalnatých svazích, byl také zaznamenán na
odvodnìných rašelinách, spraších èi vápencových výchozech. Obsazuje suché a� èerstvé, pøe-
vá�nì kyselé, písèité, jílovité nebo kamenité pùdy (Schroeder 1995). Velmi podobnì se chová
i v Èeské republice. Zplaòuje v køovinách, køovinatých stráních a úvozech, remízech, svìtlých
listnatých (doubravy) i jehliènatých (bory) lesích a jejich pláštích, vzácnìji na skalách
v údolích øek. Druh øadíme mezi ergasiolipophyty (døíve pìstované rostliny, v souèasnosti se
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vyskytující bez pøispìní èlovìka, sensu Holub & Jirásek 1967) a v invazním procesu na území
Èeské republiky stojí na pomezí kategorií naturalizace a invaze (Pyšek et al. 2002).

Rozšíøení v Èeské republice (obr. 4)

V Èeské republice nejèastìji pìstovaný a zplaòující muchovník. Bylo zaznamenáno 32 ad-
ventivních výskytù v 17 fytochorionech, èasto v blízkosti historických zahrad a parkù (Èes-
ký Krumlov, Americká zahrada u Chudenic, Plzeò-Lochotín, Lipnice u Krašovic, Svìtlá nad
Sázavou). Zajímavá je témìø úplná absence zplanìní ve východní èásti státu (na Moravì byl
zaznamenán pouze v moravské èásti Vysoèiny a u Bítova nedaleko Vranova nad Dyjí a ve
Slezsku u Kunova poblí� Bruntálu). Také je zajímavá zvýšená koncentrace výskytù v ji�ních
Èechách (více ne� tøetina lokalit). Zplanìle byl zaznamenán od kolinního do submontánního
stupnì (max.: Klenová u Nové Bystøice, 674 m n. m.). Je s podivem, �e se u nás A. spicata
pìstuje a pìstoval mnohem èastìji ne� A. lamarckii, který je dekorativnìjší a chutnìjší.
Z mapy adventivního rozšíøení v Evropì (Schroeder 1995) a našich výsledkù je patrné, �e se
A. spicata pìstuje a zplaòuje smìrem na východ mnohem èastìji ne� A. lamarckii. Prvním
herbáøovým dokladem a zároveò prvním adventivním výskytem druhu na území našeho stá-
tu je lokalita u Havlíèkova Brodu z roku 1880 (PRC). Údaj z Nových Hradù, který uvádí
Schroeder (1995) se vztahuje k druhu A. lamarckii (viz výše).

Lokality adventivních výskytù

Termofytikum:
1. Doupovská pahorkatina: Sev. Èechy, Valeè: køovinatá stráò poblí� obce (20. VIII., 21. VIII. 1973 A.
Pyšek, PL, ROZ). – 9. Dolní Povltaví: Praha-Košíøe: dubový lesík „Na Skalce“, podklad køemenec, asi 20
keøù, zplanìlý (?), 300 m n. m. (27. V. 1941 s. coll., PR). – Bohemia, Distr. Praha: in nemore supra fl. Vltava
ad opp. Roztoky, 280 m n. m. (9. IV. 1961 J. Dostál, PR); In rupibus schistaceis supra via ferrea apud Such-
dol pr. opp. Roztoky nad Vltavou, planta culta?! (20. IV. 1934 J. Dostál, PR); Roztoky u V. ([18]83 leg. CK
...?, PR); Roztoky u Prahy (24. IV. ...? Polák, PRC). – 12. Dolní Pojizeøí: Mladá Boleslav: v remízku u
Zalu�an (11. V. 1896 J. Podpìra, BRNU, PRC); Mladá Boleslav: Zalu�any, na luk. (1892 J. Podpìra,
BRNU); Mladá Boleslav: v køoví na lukách u Zalu�an (18. VI. 1893 J. Podpìra, OLM).

Mezofytikum:
28e. �lutická pahorkatina: Tepelské vrchy: stránì pod Rabštejnem – hojnì (19. V. 1973 K. Èí�ek, PL). –
31a. Plzeòská pahorkatina vlastní: Š�áhlavy: pìstováno a napolo zdivoè. v zámeckém parku na Kozlu (7.
VI. 1896 Maloch, BRNU). – Plzeò-Lochotín: v úvozu západní z obou cest polních za láznièkami mezi sadem
a Zadním Lochotínem (11. V. 1944 V. Mencl, PL); Plzeò-Lochotín: v úvozu první cesty západní mezi Locho-
tínem a Zadním Lochotínem za láznìmi (9. VII. 1944 V. Mencl, PL). – Bohemia occidentalis: In ripa dextra
rivi sub piscina in vico Vitouò prope Horšic alt. cca 400 m s. m. Loco poniticoso (17. VI. 1970 V. Vacek, PL).
– Všeruby u Plznì: nízký les u loveckého zámku Lipnice; Plasy: nízký lesík u loveckého zámku Lipnice u
Krašovic V. H.; Manìtín: v mlází u myslivny Lipnice blí�e Krašovic v H.; Plzeò: nízký les u myslivny Lipnice
blí� Krašovic; mladý les u Lipnice bl. Krašovic (sáz. a zplaò.) (21. VI. 1899 Maloch, BRNU, OLM, PL, PR
rev. Schroeder 1966, PRC). – 33. Bran�ovský hvozd: JZ. Èechy, okr. Klatovy: v køoví mezi obcemi Pušperk
a Poleò v polích, zøejmì zplanìlý, bývá pìstován na Klatovsku v parcích (v Klatovech, ve Strá�ovì aj.) (20.
VI. 1952 Skalický, PRC). – Mezi Luèicí a Chudenicí u Klatov, u silnice, vzácnì (VIII. 1955 s. coll., PR). –
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Vápenné pece ...? u Chudenic (nìkolik keøù nepochybnì z Americké zahrady tamní pocházející) (VI. 1896
Wilda, PR, rev. Schroeder 1966). – 36a. Blatensko: Bohemia australis, distr. Blatná, locis incultis in vico
Støí�ovice prope vicum Vahlovice (23. V. 1973 M. Deyl, PR). – 37k. Køem�ské hadce: Køem�e: u køi�ovatky
lesní cesty a silnice, ca 800 m SZ od Rojšína mezi Brlohem a Køem�í pøi okraji lesa (23. VII. 2001 P. Lepší,
CB). – 37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví: Èeský Krumlov: zplanìle v prostoru výzkumné stanice mla-
dých pøírodovìdcù ve ètvrti Špièák, roztroušenì v lesním porostu (8. VI. 2004 P. Lepší & M. Lepší, CB). –
Zlatá Koruna: svah na pravém bøehu Vltavy, pod samotou u Janeèka, 0,4 km SV od kostela, na skalkách
v podrostu borolipového lesa, 470–480 m n. m., ca 10 ex. (8. VII. 2001, 28. V. 2003, 10. V. 2004 P. Lepší,
CB). – 37l./38. Èeskokrumlovské Pøedšumaví/Budìjovická pánev: Boršov nad Vltavou: v lese ca 1,2 km
JV kostela, pøi staré lesní cestì, 470 m n. m., 1 zplanìlý exempláø (15. VII. 2002 P. Lepší & M. Lepší, CB). –
38. Budìjovická pánev: Netolice, Hradištì: soustava 2 rybníkù ca 550 m S od støedu obce, desítky exemplá-
øù, 440 m n. m. (22. VIII. 2004 P. Lepší & M. Lepší, CB), viz Lepší et al. (2005). – 41. Støední Povltaví: Bo-
hem. merid.: in valle rivuli Lu�nice, prope oppidum Bechynì (9. V. 1951 M. Deyl, PR). – Humpolecko,
v zahradním plotì v �elivì (18. V. 1965 A. Èábera, CB 5511/2, MJ), viz Èábera (1969). – 56a. �eleznobrod-
ské Podkrkonoší: Mezi Malou Skalou a Lišným, asi zplanìlý (6. VI. 1944 E. Hadaè, MP). – 65. Kutnohor-
ská pahorkatina: Malešov: na patì zalesnìné stránì v boku úvozu nad „køí�kem“ vedoucího z Malešova do
Roztì�e v jinorodém køovinatém porostu v jednom keø. exempláøi (zplanìlý) (25. VI. 1952 J. Vepøek, PR);
Malešov – Roztì�: na patì zalesnìné stránì pøi cestì z M. do R. v jednom exempláøi (nad køí�kem) (cesta ko-
lem pily), zplanìlý (25. IV. 1952 J. Vepøek, ROZ). – 66. Hornosázavská pahorkatina: Jediný keø zdivoèelý
u Špitálského Dvoru u Brodu Nìmeckého [= Havlíèkùv Brod] (16. V. 1880 s. coll., PRC). – Zámecký park ve
Svìtlé nad Sázavou (22. VI. 1955, 25. V. 1958 A. Èábera, CB 23928, 5511/3, 5511/4, MJ), viz Èábera (1969).
– 67. Èeskomoravská vrchovina: Telè, Urbanov: stráò s výchozy ruly vlevo nad nivou Moravské Dyje, asi
500 m SSZ od kostela v obci, 545 m n. m. (18. VII. 2004 J. Švarc, CB). – Nová Øíše: asi 600 m VSV centra
obce, nálet mezi køovinami, 540 m n. m., 6859cb, zplanìlé, cca 10–20 ex. (9. VI. 2004 L. Ekrt, herb. L. Ekrt),
viz také Chán et al. (2005). – Jihl. vrchy, nejji�nìjší èást, u obce Návary, J od Starého Mìsta pod Landštejnem,
�ulová balvanitá su�, V od stø. ryb. (pzn.: jediný mnì známý zplanìlý exempláø, snad zanesený ptákem z par-
ku) (20. IX. 19 …? Chmelaø …?, BRNL). – 68. Moravské podhùøí Vysoèiny: Znojmo: in locis saxosis infra
arcem Bítov (12. VIII. 1958 Hrabìtová, BRNU). – 75. Jesenické podhùøí: Distr. Bruntál, Kunov: okraj lesa
v boèním údolíèku 0,2 km Z obce (9. VII. 1989 Grulich, MMI).

Oreofytikum:
90. Jihlavské vrchy: Nová Bystøice, Klenová: ca 0,5 km VJV od kaple v obci (pøi pravé stranì silnice smìr
Ro�nov), 660 m n. m. (20. VIII. 2004 K. Boublík, CB). – Èeskomoravská vysoèina, �išpachy-Klenová,
v polích, 650 m (17. VIII. 1960 Chmelaø, BRNL). – Nová Bystøice, Klenová: remízek na kótì 674,3 m ca
1,1 km V od kaple v obci, 674 m n. m. (20. VIII. 2004 K. Boublík, CB).

Nemapované lokality pìstovaných rostlin a lokality bez uvedení charakteru výskytu:
Mìlník: areál zahradnické školy, pìstováno (20. VI. 2002 P. Lepší, CB). – [Litomìøice?], „Hausgarten“ (26.
IV. 38 F. Mittelbach, LIT). – Cult in Gärten Prags (V. 1892 I. Popl, MP). – Prag (11. V. 1889 B. G., OP). – Za-
hrada Zdravotního ústavu v Praze 12 (20. V. 1949 M. Pulchart, PR). – Krè (X. 1927 A. Bayer, BRNL). – Prù-
honice: park (1994 Kolibáèová, BRNL). – Šejhy-Plzeò: podél plotu pøi zahradì u myslivny Kamenice sázený
(24. V. 1900 Maloch, PL, PRC, OLM). – Plzeò: Pitlíkùv sad, svah parku k louèce dráhy u ronda s lavièkami, 3
keøe (29. IV. 1936 V. Mencl, PL). – Plzeò-Doudlevce: v sadì v prùèelí høbitova (12. V. 1944 V. Mencl, PL). –
Plzeò-Ji�ní: Sad legionáøský, hojný východnì od rovné aleje z ulice polit. vìzòù ...?, leè ji�nì od støedu (21.
VI. 1954 V. Mencl, PL). – Doma�lice, park u háj. školy (16. IX. 1953 M. Vaòousek, PL). – Osvraèín, zámecký
park (19. IX. 1955 M. Vaòousek, PL). – Rokycany: sázen v parku na Kozlu (28. IV. 1926 Maloch, BRNU). –
Klatovy: sázen v Americké stromovce u Chudenic (25. VI. 1926 Maloch, BRNU); Èechy ji�ní, americká za-
hrada u Chudenic asi 400 m n. m. (7. V. 1960 V. Horák, MP); Americká zahrada u Chudenic (7. VI. 1962
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Chmelaø, BRNL); Chudenice: Americká zahrada (2004 K. Èí�ek, herb. K. Èí�ek). – Klatovy: areál Støední
školy zemìdìlské a potravináøské (21. VI. 2007 K. Èí�ek, herb. K. Èí�ek). – Újezdec u Merklína (31. V. 1966
M. Vaòousek, PL). – Hradištì u Blovic (28. VI. 1959 M. Vaòousek, PL). – Kladruby: park (9. IX. 1958 M. Va-
òousek, PL). – Okr. Tábor, Bechynì: u silnice k Lu�nici pod láznìmi (8. V. 1967 J. Kaisler, CB 9269). – Okr.
Havlíèkùv Brod, Chotìboø: stromovka (25. VII. 1983 J. Krátká, MP). – Humpolec, park ve mìstì pod autobu-
sovým nádra�ím (v ulici Lnáøská), pìstováno (19. VI. 2004 P. Lepší, CB). – Park u závodu Primatex v Hum-
polci (4. V. 1966 A. Èábera, CB 5511/1). – Jihlava, Bøezinovy sady (s. d. H. W. Reichardt, MJ). – Tøeboòská
pánev, Chlumec [Chlum u Tøebonì], Pilaø – u kostela (19. VI. 1971 R. Kurka, CB 42511). – Tábor, botanická
zahrada (29. IV. 1953 Veselý, CB 42513); Táborská BZ stø. zem. šk. v Táboøe (28. V. 1969 J. Chmelaø,
BRNL). – Novohradsko: Terèino údolí (10. VII. 1966 J. Vanìèek, CB 23929); Nové Hrady: NPP Terèino
údolí, v SV èásti parku, souèást výsadby, 500 m n. m., 1 ex. (7. V. 2005 P. Lepší & M. Lepší, CB). – Èeský
Krumlov: vysazen v Mìstském parku, 1 ex. (9. IX. 2007 not. P. Lepší). – Hradec Králové: park (s. d. s. coll.,
HR). – Hradec Králové: bývalá botanická zahrada (21. V., 24. V. 1966 M. Rejmánek, MP). – Chrudimsko,
Slatiòany: sady Vrchlického (22. VI. 1952 V. Horák, MP). – Olomouc: botanická zahrada (VI. 1948 J. Otru-
ba, OLM). – Olmütz ...?, kult. (VII. 1932, VIII. 1933, VIII. 1935 Laus, OLM, OP). – Silesia, Opp. Opava: in
horto pagi Velké Heraltice (17. VII. 1957 Duda & Krkavec, OP). – O[strava].-Zábøeh, ve státní zahradnické
škole (28. VI. 1971 Zd. Kilián, MMF). – Morava støed., Prostìjov: botan. zahrada (15. IV. 1948 Vl. Kavka,
MP). – Flora Moravica, park Jevkov …? (15. V. 19 …? E. Vítek, BRNM). – Brno BZA MZLU (7. V. 1997 J.
Koblí�ek, BRNL). – Brünn [Brno], Spielberg, Baumschule (29. IV. 1904 s. coll., BRNM). – Kravsko: zámek
(26. V. 1954 Drlík, MZ). – Lednice: u biologické stanice, ca 170 m n. m. (27. VI. 1930 J. Zapletálek, BRNU).

Celkové rozšíøení

Druh pochází z východní èásti Severní Ameriky. V Evropì je pìstován ji� od 18. století.
Jako souvisle zplanìlý a zdomácnìlý je udáván ze Skandinávie a Pobaltí (ji�ní Norsko,
støední Švédsko, ji�ní Finsko, Estonsko, Lotyšsko). Mimo tyto oblasti je jako obèas zpla-
nìlý udáván ještì z Belgie, Nizozemí, Dánska, Nìmecka, Polska, Litvy, Ruska, Èeské re-
publiky a Rakouska (Schroeder 1972, 1995). Relativnì sporadický adventivní výskyt A.
spicata v Nìmecku vysvìtluje Schroeder (1995) tím, �e nikdy nebyl na rozdíl od A. la-
marckii pìstován rolnickým obyvatelstvem jako ovocná døevina. Byl vyu�íván pouze pøí-
le�itostnì k okrasným úèelùm i pøesto, �e jeho okrasná hodnota je ve srovnání s A.
lamarckii malá. Hojné zdomácnìní druhu ve Skandinávii pøièítá jeho èastému pìstování
jako mrazu odolné, okrasné døeviny. Ve Švédsku zplaòuje další severoamerický taxon
Amelanchier confusa Hylander, který je velmi podobný A. spicata. Odlišuje se roz-
lo�eným a pøevislým kvìtenstvím, korunními lístky úzce podlouhlými, 10–16 mm dlouhý-
mi, listy za kvìtu vìtšinou ji� zcela vyvinutými, do plochy rozlo�enými a na rubu lysými.
Od A. lamarckii ho odlišuje chlupatý semeník a menší listy (Schroeder 1995). V Èeské re-
publice nebyl zaznamenán ani v kultuøe.

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 147
(1847) – muchovník olšolistý (obr. 5c)

Vzpøímenì rostoucí keø s mnoha krátkými podzemními výbì�ky a kmínky (vzácnì jen
nìkolikakmenný) a� asi 10 m vysoký stromek, s nepravidelnì rozestálými a� ±
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pøevislými vìtvemi. Borka hnìdá, šedohnìdá nebo (obzvláštì na starých vìtvích) svìtle
hnìdá. Pupeny vejcovité, špièaté, 4–10 mm dlouhé a 1–4 mm široké, tmavì vínovì èer-
vené, na spodu nìkdy svìtlejší; pupenové šupiny na líci, u vìtších pupenù èasto také na
rubu dlouze brvité. Listy ji� za kvìtu témìø z více ne� poloviny vyvinuté, svìtle zelené,
ji� zcela lysé nebo u listù z letorostù na rubu ještì se zbytky dosti hustého, �lutavì bìla-
vého, vlnatého odìní. Plnì vyvinuté listy silné, ko�ovité, na líci zelené a� modrozelené,
na rubu svìtle modrozelené se zøetelnou �ilnatinou. Øapík (9–)12–16(–20) mm dlouhý,
lysý nebo výjimeènì s nepatrnými zbytky chlupù. Palisty èárkovité, 3–6 mm dlouhé,
velmi záhy opadavé. Èepel 3–4,5(–5) cm dlouhá a 1,8–3,5(–4) cm široká, zcela plochá,
eliptická a� široce eliptická nebo vejèitá a� široce vejèitá, vzácnì podlouhle eliptická
nebo témìø okrouhlá, vìtšinou asi ve støední èásti nejširší, na vrcholu zaokrouhlená nebo
také tupì špièatá, bez nebo vìtšinou jen s 0,5–1 mm dlouhou osinkatou špièkou, na bázi
zaokrouhlená a� zøetelnì srdèitá. Listový okraj u listù z brachyblastù vìtšinou ji� od
báze (vzácnì od první tøetiny, u listù z letorostù od poloviny nebo výše) ± pravidelnì
hrubì pilovitý. Zuby v poètu 1–5 na 1 cm délky strany èepele, trojúhelníkové, zašpièatì-
lé, dopøedu smìøující; záøezy mezi nimi 1–2(–3) mm hluboké. Silnìjší �ilky v ± pravi-
delných rozestupech, na ka�dé stranì v poètu 7–9(–10), mezi nimi èasto kratší �ilky.
�ilky v horní, èasto ale ji� i v dolní polovinì èepele zabíhají pøímo do listových zubù.
Listy jsou na podzim vìtšinou �luté nebo trochu mezi �ilkami oran�ové, èasto hnìdì
skvrnité, zbarvují se obvykle ji� v záøí nebo ještì døíve. Kvìtenství 3–5(–5,5) cm dlouhá
se 7–11 kvìty, vzpøímená s jedním nebo (ponìkud èastìji) se dvìma listeny. Vøeteno
kvìtenství a kvìtní stopky zelené, bìhem kvetení vìtšinou ještì trochu bìlavì, hedvábitì
vlnatì chlupaté, brzy olysávající. Listeny a listence asi 3–5 mm dlouhé. Kvìtní stopky ±
všechny stejnì dlouhé, velmi krátké, jen 8–13 mm dlouhé; kvìtenství proto velmi hustá a
kompaktní. Kvìty asi 1,5–2 cm velké, vonící po kvìtech hrušní. Èešule 2,5–3 mm v prù-
mìru, vnì nejdøíve vlnatì chlupaté, z èásti ji� bìhem kvetení olysávající. Kališní lístky
podlouhle trojúhelníkovité, zašpièatìlé, 2,5–3 mm dlouhé a 1–1,5 mm široké, uvnitø vl-
natì chlupaté, vnì lysé nebo slabì chlupaté, po odkvìtu nazpìt ohnuté. Korunní lístky
bílé, úzce obvejèité, 7–9 mm dlouhé a 2–4 mm široké. Prašníky 2–3 mm dlouhé; ènìlek
5, asi 2–3 mm dlouhé, navzájem v rùzné délce srostlé. Vrchol semeníku vlnatì chlupatý.
Plody vìtšinou kulovité, plnì vyvinuté asi 8–9 mm v prùmìru s nazpìt ohnutými kališní-
mi lístky a jen slabì chlupaté, èervenofialové a� modroèerné, sladké a š�avnaté. Nejdo-
lejší plodní stopky asi 10–14 mm dlouhé. Semena asi 3–5 mm dlouhá, svìtle hnìdá.
Vøeteno plodenství èasto zùstává na vìtvích a� do dalšího roku. Kvete pøibli�nì v polo-
vinì V. (o jeden týden døíve ne� Amelanchier spicata), plodí vìtšinou v VII. Poèet chro-
mozomù: 2n = ?.

Variabilita

Na pozorovaných rostlinách se variabilita nejvíce projevovala v rozsahu zubatosti okraje
listové èepele. Listy mohou být po celé délce okraje èepele hrubì pilovité a� úplnì
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celokrajné, s èetnými pøechody mezi výše uvedenými extrémy. V Severní Americe bylo
popsáno mno�ství vnitrodruhových odchylek, vìtšinou hodnocených na úrovni variety.

Ekologie a rozšíøení v Èeské republice (obr. 2)

Zaznamenán byl na jediné lokalitì v suprakolinním stupni jihoèeského mezofytika na úze-
mí mìsta Èeský Krumlov. Roste tam v køovinách na horní hranì vápencové skály, ve smì-
si s dalšími nepùvodními a domácími døevinami. Jedná se spíše o dlouhodobý pozùstatek
kultury (vysazení) ne� o zplanìní, spolehlivì to však rozhodnout nelze. První údaj o pìsto-
vání v Èeské republice pochází z roku 1926 z Radnice u Plznì (leg. Maloch BRNU).

Lokalita výskytu

Mezofytikum:
37l. Èeskokrumlovské Pøedšumaví: Èeský Krumlov: horní hrana skal nad levým bøehem Vltavy mezi
Špièákem a U Trojice (stará lokalita zvaná „Pod Kamenem“), 530 m n. m., v køovinách, jeden mohutný keø,
snad pozùstatek kultury (14. VI. 2007 M. Lepší, CB 65075).

Nemapované lokality pìstovaných rostlin a lokality bez uvedení charakteru výskytu:
Bílina: zahrada u chaty pod Boøení (27. IV. 1968 K. Kubát, LIT). – Prùhonice: arboretum (8. V. 1962 Nun-
váøová, BRNL); Prùhonice u Prahy, státní arboretum (6. VI. 1962 V. Horák, MP). – Vých. Èechy, Vysoké
Chvojno: Zám. park (7. IX. 1989 J. Danihelka & J. Koblí�ek, BRNL). – Èechy východní, Nové Mìsto nad
Metují: pìstováno v zahrádce K. Krèana, 300 m n. m. (5. VI. 1940 J. Šourek, PR). – Pardubice: sídlištì Duk-
la, v bloku domù mezi ulicemi Wolkerova a Hakenova za gará�ema, ca 225 m n. m. (25. IX. 1977 E. Še-
bestyánová, MP). – Plzeò: Bory: park (5. VII. 1959 M. Vaòousek, PL). – Horšovský Týn: zámecký park
(20. VI. 1954 M. Vaòousek, PL). – Chrudimsko, Slatiòany: soukromá zahrada, asi 230 m n. m. (17. V. 1959
V. Horák, MP). – Radnice: sázen v parku na Bøezinì (15. V. 1926 F. Maloch, BRNU). – Hora�ïovice: za-
hrada ÚNZ (28. VIII. 1960, 13. V. 1969 J. Vanìèek, CB 23930, 23931). – J. Hradec: sady (1931 Ech., LIT).
– Èeský Krumlov: zahradnictví ve Chvalšinské ulici, pìstováno, 430 m n. m. (20. VI. 2004 P. Lepší, CB). –
Silesia, Opp. Opava: in horto pagi Nový Dvùr (VI. 1957 Suda & Krkavec, OP). – Morava støed., Prostìjov:
botan. zahrada (15. IV. 1948 Vl. Kavka, MP). – Brno: Tùmova 23 (15. V. 1971 Pøibyl, BRNL). – Arbor.
VŠZ Brno (4. V. 1984 V. Èí�ek, BRNL).

Celkové rozšíøení

Druh je pùvodní v severozápadní èásti Severní Ameriky. V ji�ním Švédsku a na nìkolika loka-
litách v Nìmecku byl zaznamenán jako zplanìlý (Schroeder 1995, Amarell & Welk 1995).

Amelanchier ovalis Medik., Gesch. Bot. 79 (1793) – muchovník oválný (obr. 5d)
Syn.: Amelanchier vulgaris Moench, Meth. Pl.: 682 (1794), nom illeg.; A. rotundifolia
(Lam.) Dum.-Cours., Bot. Cult., ed. 2, 5: 459 (1811).

Keø nepravidelného tvaru, 2–3(–6) m vysoký; kmínky tenké, vzácnì více ne� 5 cm
v prùmìru, èasto ± poléhavé, zpoèátku vzpøímené, ale pozdìji vìtšinou rozlo�ité a�

224 Lepší & Lepší: Amelanchier v ÈR



pøevislé. Obèas vytváøí koøenové výmladky. Letorosty vlnatì plstnaté, rychle olysáva-
jící; borka v prvním roce leskle svìtle hnìdá a� èervenavì hnìdá, s roztroušenými ma-
lými protáhle eliptickými lenticelami. Pupeny vejcovité, špièaté, 4–11 mm dlouhé a
1,5–4 mm široké, èervenavé a� hnìdé; pupenové šupiny na líci èasto odìné dlouhými,
tuhými chlupy a� vlnatì chlupaté, vzácnì témìø lysé. Listy v dobì kvìtu dosahují pou-
ze asi 1/2 a� 3/4 velikosti, které dosáhnou v dobì zrání plodù, svraskalé a� ± do plochy
rozlo�ené, na líci svìtle a� olivovì zelené, na rubu zpoèátku hustì snìhobíle, �lutohnì-
davì nebo a� šedì vlnatì plstnaté, pozdìji olysávající. Palisty podlouhlé a� èárkovité,
3–10 mm dlouhé a 0,5–1 mm široké, èervenavé a� hnìdavé. Vyvinuté listy s 5–17(–22)
mm dlouhým ± vlnatì plstnatým, vzácnì olysalým øapíkem; èepel na líci lysá a tmavì
zelená, na rubu svìtle modrozelená a� bledì zelená nebo témìø bìlavá, podél støední
�ilky se zbytky vlnatì plstnatého odìní, jinak lysá, eliptická, obvejèitá nebo vzácnì
témìø okrouhlá, 1,8–5,5 cm dlouhá a 1,5–3,5 cm široká, na vrcholu vìtšinou zaokrouh-
lená nebo u�atá nebo také mìlce vykrojená, obèas a� s 1 mm dlouhou osinkatou špiè-
kou, na bázi zaokrouhlená, u�atá nebo srdèitá, na okraji zejména v horní polovinì
pravidelnì nebo nepravidelnì vroubkovanì pilovitá. Zuby dopøedu smìøující, po
3–6(–8) na 1 cm délky strany èepele, obèas s malými vedlejšími zuby; silnìjších po-
stranních �ilek na ka�dé stranì asi (6–)7–10(–12), pøi okrajích vìtšinou rozvìtvených.
Podzimní zbarvení �luté, vzácnìji èervenavé. Kvìtenství 3–5(–6) cm dlouhá
s (3–)5–10 kvìty, vzpøímená; kvìtní stopky 5–20 mm dlouhé, rovnì� vzpøímené; nejd-
olejší podpùrné listeny vytrvalé, svìtle vínovì èervené; vøeteno kvìtenství, kvìtní
stopky a èešule vlnatì plstnaté a stejnì jako rub listu èásteènì ji� bìhem kvetení nebo
a� pozdìji (nìkdy vùbec) olysávají. Kvìty 2–4 cm velké, vonící po kvìtech hrušní.
Èešule 3–4 mm široká; kališní lístky podlouhle trojúhelníkovité, zašpièatìlé, 2–4 mm
dlouhé a 0,5–1,5 mm široké, chlupaté. Korunní lístky snìhobílé a� slonovinovì bílé
(vzácnì na špièce èervenavé), obvejèité a� kopinaté, 9–20 mm dlouhé a 2–6 mm širo-
ké, na celé spodní stranì vlnatì nebo tuhými chlupy odìné. Tyèinky 2–3 mm dlouhé.
Ènìlky kratší ne� 1,5 mm, okraje èešule vìtšinou nedosahují, zcela volné; vrchol se-
meníku zùstává a� do zralosti hustì vlnatì chlupatý. Plody na vzpøímených a� 20 mm
dlouhých stopkách, kulovité, 7–10 mm v prùmìru, se vzpøímenými kališními lístky,
zpoèátku èervenofialové, zralé nápadnì modøe ojínìné, sladké a š�avnaté, chutné. Se-
mena 4–6 mm dlouhá, tmavì hnìdá. Plodenství po dozrání plodù rychle opadává. Ve
vyšších polohách støední Evropy kvete od konce IV. a� do poloviny VI., plodí od VII.
do VIII. Poèet chromozomù: 2n = 34 nebo 68 (vzácnì 51).

Variabilita

Pravdìpodobnì v dùsledku velmi disjunktního areálu je tento druh velmi variabilní. Kro-
mì široce rozšíøeného Amelanchier ovalis s. str. jsou na druhové úrovni rozlišovány násle-
dující taxony: A. integrifolia Boiss. & Hohenack., A. chelmea (Halácsy) Browicz,
A. parviflora Boiss., A. cretica (Willd.) DC., vázáné na rùzné oblasti ve Støedomoøí a
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v Malé Asii. V rámci Amelanchier ovalis s. str. jsou ještì rozlišovány dva poddruhy, je-
jich� nìkteré znaky (velikost semen, délka korunních lístkù a kvìtních stopek) korelují
s poètem chromozómù – diploidní (2n = 34) rostliny patøí k subsp. ovalis a tetraploidní (2n
= 68) k subsp. embergeri Favarger & Stearn. Taxonomická hodnota všech taxonù v rámci
A. ovalis agg. je stále nevyøešená a vy�aduje podrobnìjší studium (bli�ší informace viz
Schroeder 1995).

Ekologie

Svìtlomilný keø preferující suché kamenité èi skalní pùdy bazické i kyselé reakce. Roste
pøedevším ve svìtlých (èasto v mediteránu i teplomilných) listnatých i jehliènatých lesích,
v køovinách a na skalách. V celém areálu se vyhýbá ní�inám bez skalních výchozù èi ske-
letovitých pùd (Schroeder 1995).

Rozšíøení v Èeské republice

V èeské literatuøe jsou mylnì za Amelanchier ovalis pova�ovány pìstované a zplaòující
severoamerické druhy (Dostál 1948, 1958, 1989, Kovanda 1995, 2002, Pyšek et al. 2002).
Herbáøové doklady o pìstování na území Èeské republiky se nám podaøilo nalézt pouze
dva, z Plznì z poloviny 20. století a z Kutné hory pravdìpodobnì z 19. století. A. ovalis ne-
patøí k rostlinám, které je vhodné pou�ívat k okrasným úèelùm – je habituelnì nepravidel-
ný, netvoøí kompaktní korunu a ani plody nejsou pøíliš chutné ve srovnání se
severoamerickými druhy. Jeho pìstování má pouze sbírkový charakter. Obdobná situace –
chybné literární údaje a absence zplanìní Amelanchier ovalis – je v celé støední Evropì
(Schroeder 1995).

Lokality pìstovaných rostlin
Plzeò III.: náro�ní vilka Kanejlova v �i�kovì ulici è. 51 (náro�í Erbenovy), v hradbì zahrádky na rohu (28.
IV. 1948, 3. VII. 1950 V. Mencl, PL). – C. Neuhof prope Kuttenberg [= Nové Dvory u Kutné Hory] (s. d.
J. Patzelt, LIT, PR).

Celkové rozšíøení

Druh s disjunktním areálem, zahrnujícím støední, východní a ji�ní Evropu, severní Afriku,
Malou Asii, Kavkaz, Krym. Tì�ištì rozšíøení le�í v Alpách, Karpatech, Pyrenejích, Dinár-
ském a Apeninském pohoøí (Schroeder 1995).

Další pìstované druhy rodu Amelanchier

V dendrologických sbírkách, ve vìtších botanických zahradách a v zahradnických škol-
kách lze oèekávat pìstování dalších druhù muchovníkù napø. Amelanchier arborea
(F. Michx.) Fernald, A. canadensis (L.) Medik., A. laevis Wiegand, A. sanguinea (Pursh)
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DC., A. stolonifera Wiegand. Nìkteré herbáøové doklady pìstovaných rostlin vykazovaly
znaky Amelanchier laevis (napø. rostliny z Lipnice nad Sázavou a Humpolce, leg. A. Èá-
bera CB). Jejich spolehlivé urèení však nebylo mo�né kvùli nedostatku zkušeností a velmi
èasnému sbìru dokladovaných rostlin nebo absenci generativních orgánù.

Klíè k urèení druhù zplaòujících popø. udávaných jako zplanìlé z území Èeské
republiky (viz obr. 5a-d)

K determinaci rostlin doporuèujeme vybírat vìtve ze støednì osvìtlených èástí keøù, tj. ani
pøíliš zastínìné ani pøíliš oslunìné. Listy je nutné pozorovat na kvetoucích èi plodících
brachyblastech, nikoliv na výmladcích èi letorostech. Jako vhodnìjší pro determinaci se
nám osvìdèily rostliny s plody, tedy s plnì vyvinutými listy (po získání více zkušeností je
mo�né urèovat i rostliny kvetoucí). Zdaøilé perokresby Amelanchier lamarckii, A. spicata
a A. ovalis lze nalézt v práci Rothmaler et al. (1995).

1a Ènìlky volné (nesrostlé), okraj èešule nepøevyšují nebo pøevyšují nanejvýš o polovinu své délky; ko-
runní lístky na rubu vlnatì chlupaté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . A. ovalis

b Ènìlky alespoò na bázi srostlé, okraj èešule výraznì pøevyšují; korunní lístky na rubu lysé, nanejvýš na
okraji chlupaté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

2a Vrchol semeníku a ústí malvice lysé (vzácnì roztroušenì chlupaté); vyvinuté listy 4,5–8,5 cm dlouhé;
kvìtenství rozvolnìné, nepravidelné hrozny s prodlou�enými dolními stopkami kvìtù, šikmo vzpøíme-
né a� slabì pøevislé; širokokorunné velké keøe a� malé stromy, bez výbì�kù .  .  .  .  .  .  . A. lamarckii

b Vrchol semeníku a ústí malvice hustì vlnatì chlupaté; vyvinuté listy 3–6(–7,5) cm dlouhé; kvìtenství ±
husté, pravidelné hrozny se stejnomìrnì dlouhými stopkami kvìtù, ± vzpøímená; vzpøímené keøe
s krátkými výbì�ky .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

3a Listy v dobì kvìtu zèásti ještì nevyvinuté, na rubu hustì �lutavì plstnaté, vyvinuté listy hustì a jemnì
pilovité (4–7 zubù na 1 cm délky strany èepele), zuby zakonèené zøetelnou osinkatou špièkou; èepel
tenká, na líci tmavì zelená, asi 3–6(–7,5) cm dlouhá; kvìtenství asi 3,5–6,5(–7) cm dlouhá; nejdolejší
kvìtní stopky 10–18 mm dlouhé; korunní lístky 6–10 mm dlouhé; nejspodnìjší plodní stopky
(12–)16–20(–23) mm dlouhé; kališní lístky za plodu vzpøímené; malvice modroèerné .  .  . A. spicata

b Listy v dobì kvìtu plnì vyvinuté, na rubu ji� vìtšinou lysé, vyvinuté listy hrubì pilovité (1–5 zubù
na 1 cm délky strany èepele), zuby bez nebo jen s nezøetelnì osinkatou špièkou; èepel silnìjší (tu�ší),
ko�ovitá, na líci modrozelená, asi 3–4,5(–5) cm dlouhá; kvìtenství 3–5(–5,5) cm dlouhá; nejdolejší
kvìtní stopky 8–13 mm dlouhé; korunní lístky 7–9 mm dlouhé; nejdolejší plodní stopky 10–14 mm
dlouhé; kališní lístky za plodu nazpìt ohnuté; malvice èervenavì èerné .  .  .  .  .  .  .  .  . A. alnifolia

Souhrn a závìr

Na základì excerpce významných herbáøù Èeské republiky a terénního výzkumu bylo ob-
jeveno 32 lokalit adventivního charakteru druhu Amelanchier spicata a 5 lokalit druhu
A. lamarckii. V pøípadì jediné mimo kulturu zaznamenané lokality druhu A. alnifolia, se
spíše jedná o dlouhodobý pozùstatek kultury (vysazení), ne� o zplanìní. Amelanchier la-
marckii byl udáván jako zplanìlý ji� v 19. století (Èelakovský 1867), ale tento údaj nebyl
v nové literatuøe s výjimkou práce Pyšek et al. (2002) akceptován. Údaje o zplanìní A. spi-
cata v Èeské republice uvádí ji� Schroeder (1972, 1995), ty však nebyly rovnì� do èeské
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odborné literatury zahrnuty (Dostál 1989, Kovanda 1992, 2002, Pyšek et al. 2002). Ad-
ventivní výskyt druhu Amelanchier ovalis na území našeho státu se nezakládá na relevant-
ních údajích a je nutné (prozatím) tento taxon ze seznamu zplanìlých druhù Èeské
republiky vyškrtnout (cf. Pyšek et al. 2002). Z prùzkumu vyplynulo, �e všechny literární
údaje o zplanìní A. ovalis (napø. Procházka 1977, Kubíková & Manych 1979, Kubíková &
Molíková 1980, Dostál 1989, Kubíková et al. 1996) je nutné podrobit revizi a je nanejvýše
pravdìpodobné, �e se bude jednat o determinaèní omyly.

Podìkování

Rádi bychom podìkovali J. Štìpánkovi za poskytnutí údajù z databáze FLDOK. Dìkujeme také za poskyt-
nutí lokalit a komentáøù k nim K. Boublíkovi, K. Èí�kovi, E. Ekrtové, L. Ekrtovi, J. Janákové a J. Švarcovi.
Dále dìkujeme všem kurátorùm veøejných sbírek za zapùjèení herbáøového materiálu, zvláštì J. Juøièkovi a
V. Pláškovi. Za kontrolu rukopisu jsme zavázáni L. Ekrtovi.
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