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Abstract

Because of uncertainty about the present extent of Melampyrum bohemicum populations in the Czech and
Slovak Republics and alarming information about the withdrawal of populations from their localities, a
complete revision of all historically reported localities was carried out. The aim of the survey was to deter-
mine the range and size of all recent populations for future comparison. The revision was based mainly on
the paper by Prof. Emil Hadaè (Hadaè 1966), who gathered old herbarium data. New data from recent bota-
nists were added. During the revision M. bohemicum was found at 50 localities consisting of 76 populati-
ons. The species was not found at twenty historical localities. Some recent knowledge about the biology
and taxonomy of M. bohemicum is compared with Hadaè (1966).

K e y w o r d s : flora of Central Europe, geographical distribution, Melampyrum, Orobanchaceae, revision
of localities

N o m e n k l a t u r a : Kubát et al. (2002), zástupci rodu Melampyrum jsou pøi první zmínce v textu uvedeni
s autorskými zkratkami.

Úvod

Melampyrum bohemicum A. Kern. je poloparazitická jednoletá rostlina zaøazená v Èerve-
ném seznamu ÈR do kategorie C3 – ohro�ený taxon (Procházka 2001) a také chránìná podle
Pøíhohy 2 vyhlášky M�P ÈR è. 395/1992 Sb. v kategorii ohro�ených druhù. Stejnì tak na
Slovensku je druh zaøazen do èerveného seznamu v kategorii ohro�ený druh (Feráková et al.
2001) a chránìn podle Prílohy 5 Vyhlášky M�P SR è. 24/ 2003 Z. z. Jeho rozšíøení je vázáno
výhradnì na území støední Evropy a v minulosti byla tato rostlina pova�ována dokonce za
èeskoslovenského endemita (Hadaè 1966, Hadaè 1977, Hendrych 1981). Dle souèasného ta-
xonomického pojetí, podpoøeného výzkumy genetické variability, však mù�eme najít popu-
lace nále�ející k tomuto druhu i v Rakousku. Taxonomicky nále�í M. bohemicum v rámci
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serie Eunemorosa (Soó 1927) do morfologicky znaènì promìnlivé skupiny Melampyrum
subalpinum (Jur.) A. Kern., její� problematika je v souèasnosti øešena pomocí molekulár-
ních metod. Melampyrum bohemicum se na našem území vyskytuje vzácnì a jeho populace
jsou vìtšinou malé, z èeho� plyne i potenciální znaèné ohro�ení tohoto fytogeograficky mi-
moøádnì významného taxonu. Vzhledem k velmi malému celkovému areálu jsou znepoko-
jující i sdìlení nìkterých floristù o ústupu M. bohemicum na známých lokalitách.

Hadaè (1966) shromá�dil z herbáøových sbírek veškeré dostupné údaje o výskytu
M. bohemicum a sám navštívil všechny základní oblasti výskytu. Pøesto byla velká èást
uvádìných lokalit naposledy revidována staršími autory mnohdy i pøed více ne� sto lety.
Tyto dùvody spolu s probíhajícím podrobným studiem taxonomie skupiny M. subalpinum
vedly k rozhodnutí provést úplnou revizi všech uvádìných lokalit tohoto druhu.

Metodika

V èervenci a srpnu roku 2006 byla provedena revize všech recentnì i historicky uvádìných lokalit Melam-
pyrum bohemicum v Èeské republice a na Slovensku. Revize navazuje na práci Hadaèe (1966), který se de-
tailnì zabýval rozšíøením M. bohemicum a excerpoval dostupné herbáøové údaje o výskytu taxonu
v bývalém Èeskoslovensku. Nové floristické údaje o výskytu M. bohemicum byly získány pøedevším z pra-
cí Holub (1996), Tichý (1996), Kaplan (2005) a Štech (2005). Další údaje byly získány od Agentury ochra-
ny pøírody a krajiny ÈR a z Èeské národní fytocenologické databáze (Chytrý & Rafajová 2003), která je na
po�ádání dostupná na internetové adrese (http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/dbase.php?lang=cz).
Øada údajù o recentním výskytu M. bohemicum byla získána z rukopisných materiálù R. Kurky a M. Šte-
cha. I pøes intenzivní snahu se nepodaøilo získat diplomovou práci B. Michkové vypracovanou v roce 1982
na Pedagogické fakultì Univerzity Hradec Králové, která se zabývala tímto druhem. Práce bohu�el není
k dispozici v tamní knihovnì ani u autorky samotné.

Smyslem mapování bylo kromì zjištìní aktuálního rozšíøení M. bohemicum polo�it výchozí bod pro
následný monitoring zmìn v populacích. Z tohoto dùvodu byly nìkteré vìtší populace rozdìleny na subpo-
pulace. Jako subpopulace byly oznaèovány jednotlivé výskyty rostlin, které nále�ely do stejného lesního
celku, pøípadnì byly dolo�eny podél jednoho úseku silnice a byly od sebe vzdálené maximálnì do 1 km.

Na revidovaných lokalitách byly zaznamenány následující charakteristiky: Pøesná lokalizace pomocí
pøístroje GPS (souøadný systém WGS 84), nadmoøská výška a charakteristika populace s poznámkami o lo-
kalitì a potenciálním ohro�ení. Dle pøesné lokalizace byl zjištìn geologický podklad lokality na mapovém
serveru Èeské geologické slu�by (http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver). Na vìtšinì lokalit
byl zaznamenán fytocenologický snímek, který byl ulo�en v Èeské národní fytocenologické databázi
(Chytrý & Rafajová 2003). Velikost populace byla vzhledem k meziroèním oscilacím u tohoto jednoletého
druhu odhadnuta do hrubé kvantitativní škály (desítky, stovky, tisíce a desetitisíce rostlin).

V prùbìhu revize nebyl zpravidla sbírán dokladový materiál. Vìtšina lokalit je dolo�ena sbìry z jiných
návštìv lokalit a tyto jsou ulo�eny v herbáøi Katedry botaniky Pøírodovìdecké fakulty JU (CBFS).

Struèná taxonomická problematika skupiny Melampyrum subalpinum

V pøíbuzenském okruhu Melampyrum nemorosum, kam skupina M. subalpinum patøí, je tra-
diènì za nejvýznamnìjší taxonomický znak pova�ováno odìní kalicha. Skupina Melampy-
rum subalpinum, jak je chápána v této práci, je vymezena odìním, které je omezeno
výhradnì na �ilky kalicha a okraje kališních cípù a je tvoøeno støednì dlouhými (do 1,5 mm)
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a dopøedu smìøujícími chlupy. Pomineme-li balkánské taxony s nejistými vztahy k rostli-
nám støedoevropským, je centrum diverzity této skupiny v oblasti Vídeòského lesa, kde ros-
te vìtšina morfologicky odlišitelných typù. Rostliny z území Rakouska byly pùvodnì
popsány Juratzkou na úrovni variety jako M. nemorosum var. subalpinum (Juratzka 1857).
Vzhledem k velké mezipopulaèní variabilitì byly postupnì popisovány další taxony, které
byly rùznými autory rùznì chápány a jsou pøíèinou øady taxonomických i nomenklatoric-
kých obtí�í. Rostliny objevené v Èechách byly nejdøíve uvádìny pod rùznými jmény vzta-
hujícími se na rakouské rostliny (pøehled viz Holub 1996) a� nakonec byly popsány v roce
1881 jako Melampyrum bohemicum A. Kern. (Kerner 1881) a zároveò také jako M. nemoro-
sum subsp. fallax Èelak. (Èelakovský 1881). Validní publikace jména v druhovém ranku
(M. fallax Èelak.) je sporná (Holub 1996). V roce 1882 publikoval detailní studii skupiny
Beck (1882). Rostliny se širokými listy chápal jako M. subalpinum s. str. a úzkolisté rostliny
popsal jako M. angustissimum Beck. Pozdìji Beck slouèil Melampyrum bohemicum a
M. angustissimum do jednoho druhu (se jménem M. fallax) a rozlišoval je pouze jako variety
tohoto druhu spolu s èasným sezónním typem M. fallax var. grandiflorum (A. Kern.) Beck
(Beck 1893). Výskyt všech tìchto variet udával z území Rakouska a stále je na druhové
úrovni odlišoval od M. subalpinum s. str. (Beck 1893). Taxony M. subalpinum s. str. a
M. angustissimum byly akceptovány rakouskými autory do nedávné doby, a také M. bohe-
micum pozdìjší èeští i rakouští autoøi pova�ovali obvykle za samostatný druh (Ehrendorfer
& Gutermann 1973). Rovnì� Flora Europaea (Soó & Webb 1972) rozlišuje rakouské a èeské
populace jako M. subalpinum a M. bohemicum. Pro M. bohemicum jsou jako jeden z rozlišo-
vacích znakù uvádìny zelené horní listeny, pøesto�e M. bohemicum má èasto listeny fialové
nebo alespoò fialovì nabìhlé (Holub 1996, Štech 2000). Se skuteèností také nekoresponduje
udávaná šíøka listù. Flora Europaea uvádí šíøku listù pouze 2 mm, kde�to ve skuteènosti
mù�e mít M. bohemicum listy široké 2–9 mm (Štech 2000, 2006). Naopak v pøípadì M. sub-
alpinum Flora Europaea bere v úvahu hlavnì širokolisté populace, pro které uvádí šíøku listù
(2–)14–18 mm a o rakouských úzkolistých populacích se zvláš� nezmiòuje.

Detailnì se problematikou variability rakouských populací zabýval Reiner (1994).
Jeho øešení bylo pøejato také do druhého a s úpravou i tøetího vydání rakouského klíèe
(Fischer et al. 2005, 2008). V tomto pojetí je M. subalpinum s. l. rozdìleno na dva poddru-
hy odlišované na základì sezónních znakù (napø. doba kvìtu, poèet lody�ních a interkalár-
ních èlánkù, poèet vìtví a kvetoucích vìtví). Melampyrum subalpinum subsp.
grandiflorum (A. Kern) Soó je èasný morfotyp úzkolistých rostlin údajnì kvetoucí v kvìt-
nu a� èervnu a M. subalpinum subsp. subalpinum zahrnuje pozdní morfotypy kvetoucí od
èervence do zaèátku záøí. Druhý poddruh je dále èlenìn na dvì variety. Varieta subalpi-
num zahrnuje úzkolisté rostliny a var. thermale Reiner ined. širokolisté populace z oblasti
Vídeòského lesa v Rakousku. Zcela opaèné pojetí M. subalpinum s. str. je zpùsobeno tím,
�e dosud nebylo platnì typifikováno jméno M. nemorosum var. subalpinum Jur. Reiner ve
své rukopisné diplomové práci navrhl typifikaci úzkolistými rostlinami (Reiner 1994). Po-
kud by však toto jméno bylo typifikováno širokolistými rostlinami, pak by zøejmì nejstar-
ším jménem pro úzkolisté rostliny bylo M. bohemicum A. Kern.
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Štech (2006) pova�uje M. bohemicum za taxon toto�ný s rakouskými populacemi
M. angustissimum. Pøesto�e jsou populace M. angustissimum morfologicky variabilnìjší,
dá se M. bohemicum chápat z pohledu morfologického jako výsek variability rakouských
úzkolistých rostlin. Širokolisté populace M. subalpinum s. str. vznikly dle Štecha (2006)
starou hybridizací populací M. angustissimum a M. nemorosum. Testování tìchto hypotéz
a analýza genetické variability celého komplexu jsou hlavní náplní projektu øešeného
v souèasné dobì.

Souèasné rozšíøení a charakteristika stanoviš� M. bohemicum v Èeské republice
a na Slovensku – srovnání s historickým stavem

Melampyrum bohemicum se na našem území nejhojnìji vyskytuje ve východní èásti širšího
Polabí, kde je vázán pøedevším na terasy Labe a Orlice, roztroušenì roste i v ji�ních Èe-
chách, a to zejména na terasách Lu�nice od ji�ního Tøeboòska a� po Pøíbìnice, a také na
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Obr. 1. – Mapa souèasného a historicky uvádìného rozšíøení Melampyrum bohemicum v Èeské republice a
na Slovensku.
Fig. 1. – Distribution map of recent and historical localities of Melampyrum bohemicum in the Czech Re-
public and Slovakia.



jedné lokalitì nedaleko Kardašovy Øeèice. Malá arela je v širším okolí Olešnice u Kunštátu,
kde se èasto vyskytuje i na bázemi bohatých a� vápnitých nepísèitých stanovištích. Byl také
objeven na jediné lokalitì v Èeském ráji (obr. 1). Vyskytuje se od planárního do submontán-
ního stupnì (obr. 2) s výškovým maximem na Èeskomoravské vrchovinì na vrchu Fouska u
Trpína (ca 660 m) (Štech 2000). Na Slovensku roste M. bohemicum pouze na nìkolika loka-
litách v písèitých svìtlých borech v oblasti Záhorie (Hadaè 1966, Šípošová & Štech 1997).

V souèasné dobì byl druh ovìøen na 50 lokalitách s celkem 76 populacemi (viz pøíloha
1). Èást lokalit (19) uvádìných Hadaèem (1966) se nepodaøilo ovìøit (viz pøíloha 2).
Vzhledem k tomu, �e nìkteré lokality jsou naposledy udávány na konci 19. století, je prav-
dìpodobné, �e øada z nich ji� neexistuje. Významnou roli však také hraje fakt, �e mnohé
starší údaje jsou pojaty velmi široce a nelze vylouèit, �e nìkteré lokality se ještì v budouc-
nu podaøí ovìøit. Dvì Hadaèem (1966) uvádìné populace nále�í k jiným druhùm, jak bylo
zjištìno revizí citovaných herbáøových dokladù (Štech 2000). Jedná se o lokalitu u Dobøan
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Obr. 2. – Rozlo�ení populací Melampyrum bohemicum dle nadmoøských výšek.
Fig. 2. – Melampyrum bohemicum populations categorised according to altitude.



v Orlických horách, kde došlo k zámìnì s M. sylvaticum agg. a o lokalitu na Hodonínsku,
kde došlo k zámìnì s M. pratense.

Pøesto�e je èernýš èeský na mnoha lokalitách ji� nezvìstný, pøibyla od doby Hadaèovy
revize (1966) øada lokalit nových. V ji�ních Èechách byly objeveny nové populace v okolí
Majdaleny, Kardašovy Øeèice, Doubí u Tábora, Plané nad Lu�nicí a nìkolik nových loka-
lit v širším okolí zøíceniny hradu Pøíbìnice. Mimo ji�ní Èechy je kromì nìkolika drobných
lokalit v blízkosti Pardubic a na slovenském Záhorie významný nález izolované nejsever-
nìjší lokality nedaleko �ehrova v Èeském ráji.

Bìhem aktuální revize bylo nalezeno nìkolik nových populací, které se nacházejí
v sousedství ji� známých lokalit a dvì nové lokality v blízkosti Ústrašic na Táborsku a ne-
daleko Kardašovy Øeèice (viz pøíloha 1). Údaje poskytnuté AOPK a údaje z národní fyto-
cenologické databáze (Chytrý & Rafajová 2003) se vesmìs kryly s údaji Hadaèe (1966) a
vlastními nálezy èi excerpcí M. Štecha.

Hadaè (1966) ve své práci uvádí, �e M. bohemicum roste v borech nebo svìtlých
doubravách v asociacích Pino-Quercetum nebo Luzulo-Quercetum. Pøi revizi lokalit
v roce 2006 se všechny lokality M. bohemicum nalézaly v sekundárních kulturních lesích,
které lze zaøadit do syntaxonomického systému jen velmi obtí�nì. Uva�ovat by se dalo jen
o lokalitách ze Záhorie, které Hadaè (1966) øadí do asociací Pino-Quercetum zahoricum a
Dicrano-Pinetum zahoricum. Tyto svìtlé bory na pískách mají specifickou flóru, která je
zcela odlišná od podrostu èeských borù. Na tìchto lokalitách byly populace M. bohe-
micum nejpoèetnìjší, co� mù�e souviset se svìtlostí borových lesù a také s øídce zapoje-
ným bylinným patrem na pískách. Fytocenologické snímky, které byly poøízeny na všech
lokalitách druhu, je mo�né vyhledat v Èeské národní fytocenologické databázi (Chytrý &
Rafajová 2003) pod èísly uvedenými u jednotlivých lokalit v pøíloze 1.

Hadaè (1966) uvádí, �e pøevá�ná èást lokalit má písèitý podklad. Pøi souèasné revizi
však bylo zjištìno, �e populace èasto rostly i na štìrkopískovém podkladu èi na hlinito-pís-
èitých pùdách. Stejnì tak mateèným substrátem nemusí být pouze písky. Z geologických
map bylo zjištìno, �e podklad lokalit mnohdy tvoøí pøemìnìné horniny, výjimeènì té� vy-
vøeliny a lokality jsou èasto v blízkosti výchozù hornin s vyšším obsahem bazických iontù
(viz obr. 3). Hadaè (1966) se o vápencovém podkladu na lokalitách M. bohemicum nezmi-
òuje. Naopak pro rakouské populace M. subalpinum agg. uvádí jako jeden z rozlišovacích
znakù, �e se proti M. bohemicum vyskytují na vápenci. Teprve Tichý (1996) uvádí popula-
ce rostoucí na vápencovém podlo�í z lokalit v blízkosti Olešnice u Kunštátu. Pøi aktuální
revizi bylo zjištìno, �e M. bohemicum se na vápnitých podkladech (vápnitých jílovcích,
slínovcích a prachovcích) vyskytuje i ve východním Polabí. Melampyrum bohemicum
tedy roste na vápencovém podkladu èastìji, ne� se pøedpokládalo (viz obr. 3), a pøibli�uje
se tak stanovištními nároky druhu M. angustissimum.

Melampyrum bohemicum vyhledává pøedevším svìtlejší lesy, pøípadnì svìtlá místa
s narušeným stromovým patrem. Sni�ující se svìtlost zpùsobená kompaktním stromovým
zápojem a expanzí køovin, která je obecným trendem souèasného vývoje lesù (Hofmeister
et al. 2004, 2009), se dá pova�ovat za jednu z hlavních pøíèin ústupu populací tohoto
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druhu. Ze všech lokalit bylo patrné, �e M. bohemicum velice èasto roste pouze v okolí sil-
nic, cest a pìšin, a to i v územích, ze kterých je v minulosti udáván jako hojný. Nejvìtší po-
pulace jsou v souèasnosti soustøedìny pøedevším do svìtlých borù na pískách v oblasti
Záhorie. Velmi èasto M. bohemicum roste na terasách øek nebo v jejich blízkosti (napø. nad
nivou øeky) a v okolí terénních zlomù, co� zøejmì rovnì� souvisí s pøíznivìjšími svìtelný-
mi podmínkami, a to nejen v souèasnosti, ale i v minulosti. Také Hadaè (1966) uvádí, �e
smíšené háje s duby, lípou a javory jsou pro M. bohemicum pøíliš stinné a vlhké. Druh
pøesto mù�e prosperovat v podobných spoleèenstvech, pokud jsou dostateènì svìtlá. Na-
pøíklad u Vysoké nad Labem roste velká prosperující populace v lipovém háji (s pøímìsí
trnovníku akátu), který je velmi svìtlý a bez podrostu køovin.

Hlavními faktory recentnì ohro�ujícími tento druh v Èeské republice jsou tedy zejmé-
na postupující zastínìní a ruderalizace lokalit (zarùstání druhy Calamagrostis epigejos,
C. arundinacea, Impatiens parviflora, Carex brizoides, Pteridium aquilinum), nevhodné
lesnické zásahy (velkoplošné mýcení, hustá výsadba smrku na lesní svìtliny), vysoká
fragmentace populací a jejich malá velikost. Z obr. 4 je patrné, �e jen tøi populace M. bohe-
micum dosahují velikosti o desítkách tisícù jedincù. Ve dvou pøípadech se jedná o popula-
ce ze svìtlých borových lesù na slovenském Záhorie a tøetí populace je z øídkého a
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Obr. 3. – Rozlo�ení populací Melampyrum bohemicum dle geologických charakteristik.
Fig. 3. – Melampyrum bohemicum populations categorised according to geological characteristics.



svìtlého lesa v blízkosti Èerné za Bory u Pardubic. Na menším rozsahu dalších populací se
ji� èasto projevuje limitace svìtelnými podmínkami. Pouze tøináct populací je tisícových a
zbylých 56 sestává z desítek a� stovek jedincù, co� mù�e být pro jednoletou rostlinu nepøí-
znivý poèet. Na druhou stranu se výskyt na øadì lokalit jeví dlouhodobì stabilní. Nìkteré
informace o poklesu velikosti populací lze pøipsat na vrub pøirozeným fluktuacím poèet-
nosti, které jsou u jednoletých rostlin bì�né. Takovéto zmìny poèetnosti byly napø. sledo-
vány od roku 2003 na lokalitách v Doubí u Tábora.

Souèasný pohled na historii druhu

Nový pohled na taxonomii celé skupiny M. subalpinum a prohlubující se znalosti o vegeta-
ci holocénu mìní i pohled na historii skupiny v poslední dobì poledové. Nad migraèní
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Obr. 4. – Rozdìlení populací Melampyrum bohemicum dle jejich velikostí (odhad poètu jedincù).
Fig. 4. – Melampyrum bohemicum populations categorised according to their size (estimated number of
individuals).



historií skupiny ve støedoevropské oblasti se zamýšlel Hadaè (1966), který pøedpokládal,
�e spoleèný pøedek M. bohemicum a M. subalpinum sahal svým areálem od rakouských
Alp po Záhorie na Slovensku. Jako argument pro toto rozšíøení Hadaè (1966) uvádí, �e se
v této oblasti v poslední dobì ledové udr�ely borové lesy vhodné pro výskyt M. subalpi-
num, zatímco Èechy pokrývala tundra. Pozdìji byla podle Hadaèe (1966) záhorská arela
oddìlena a dále se vyvíjela samostatnì. V preboreálu se na naše území rozšíøily svìtlé
bøezoborové lesy a v boreálu se bory s lískou rozšíøily i vysoko do hor (Lo�ek 2007). Tato
období tedy byla vhodná pro šíøení M. subalpinum. Dle Hadaèovy teorie (Hadaè 1966) se
pak ji� ustálený druh M. bohemicum šíøil pøes Moravu a východní Èechy dále. Dnes však
ji� pøevládá názor, �e bezlesí v poslední dobì ledové zdaleka nebylo tak rozšíøené, jak se
døíve pøedpokládalo (Willis & van Andel 2004), a je tedy pravdìpodobné, �e pøedek
M. subalpinum agg. mìl daleko vìtší èetnost výskytu a mo�nosti šíøení.

Heinken (2004) uvádí, �e M. pratense, které obývá podobné biotopy jako M. subalpi-
num, urazí za rok od centra zavleèení vzdálenost pøevá�nì menší ne� jeden metr, co� kore-
sponduje s rychlostí šíøení jiných myrmekochorních rostlin. Takováto rychlost šíøení by
byla pro dosa�ení dnešního areálu M. subalpinum zcela nedostaèující. Myrmekochorie má
zásadní význam pro udr�ení a rozšíøení populace v lokálním mìøítku, avšak pro migraci na
vìtší vzdálenosti jsou nutné ojedinìlé dálkové pøenosy diaspor. Hadaè (1966) uvádí
mo�nost pøenosu semen vìtrem, co� je ale vzhledem k velikosti a hmotnosti semen témìø
nemo�né. Jedním z pravdìpodobnìjších pøirozených zpùsobù je endozoochorie. Soudì
dle èastých nálezù rostlin s ukousnutým hlavním kvìtenstvím èi viditelnì spasených popu-
lací jsou èernýše zvìøí s oblibou vyhledávány. Cain et al. (1998) pøedpokládá, �e schop-
nost pøe�ití semene po prùchodu trávicím traktem je relativnì nízká. Výsledky
v souèasnosti probíhajícího projektu však naznaèují, �e semena rodu Melampyrum jsou
bì�nì schopna projít trávícím traktem pøe�výkavcù v neporušeném stavu. Tato forma pøe-
nosu je tedy pravdìpodobnì jedním z významných zpùsobù šíøení rostlin v holocénu (Cain
et al. 1998, Pakeman 2001), èernýše nevyjímaje.
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Pøíloha 1. – Pøehled revidovaných lokalit s ovìøeným výskytem M. bohemicum. Sublokality nále�ející pod
jedinou lokalitu jsou oddìleny støedníkem. Lokality jsou oddìleny teèkou a pomlèkou. V popisu lokalit je
uvedena øádová velikost populací, nadmoøská výška lokality, souøadnice støedu populace (WGS 84), èíslo
fytocenologického snímku ulo�eného v Èeské národní fytocenologické databázi (Chytrý & Rafajová
2003), poznámka k lokalitì a ohro�ení (pokud je k dispozici) a v závorce datum poslední revize a autor. Po-
kud je to nutné pro upøesnìní polohy obce, je v hranatých závorkách uvedeno nejbli�ší vìtší sídlo.
Appendix 1. – Summary of confirmed localities of M. bohemicum. Sublocalities belonging to one locality
are separated by semi-colons. Localities are separeted by commas and dashes. For each locality, rough size
of the population, altitude, GPS coordinates of the centre of the population (WGS 84), number of phytoso-
ciological relevés from the Czech National Phytosociological Database (Chytrý & Rafajová 2003), notes
on the site and its threats (if available), and in brackets date and author of the last revision are included. In
case the location of a village needs specification, the nearest larger village or town is stated in brackets.

Èeská republika

Termofytikum:
15c. Pardubické Polabí: Sopøeè, u køi�ovatky Sopøeè – Strašov – Bøehy, ca 2 km JJZ od obce, stovky a� ti-
síce rostlin v borovém lese s Quercus robur, 240 m n. m., 50,07890°N, 15,54553°E (23. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová); Sopøeè, ca 980 m J od køi�ovatky Sopøeè – Strašov – Bøehy v boru u silnice,
stovky rostlin v úseku ca 100 m, 220 m n. m., 50,06899°N, 15,54539°E, Turboveg è. 551395 (23. VIII.
2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Pøelovice: ca 2 km ZSZ od kostela v Pøelovicích, lesní svìtlina SV od
rybníka Èerný Nadýmaè, desítky a� stovky rostlin roztroušenì na svìtlinì v lese, 240 m n. m., 50,07627°N,
15,58875°E, Turboveg è. 551394 (22. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Pøelovice, 1,5 km ZJZ od
kostela v obci, doubrava u silnice na Vlèí Habøinu, stovky a� tisíce rostlin v doubravì s borovicí na okraji
silnice v úseku ca 30 m, 230 m n. m., 50,07073°N, 15,59530°E, Turboveg è. 551393 (22. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová). – (Pardubice) Bìlobranská dubina, Spojil, 590 m SV – SSV od køi�ovatky
v obci na okraji lesa u lesní pìšiny, desítky rostlin v doubravì na ploše ca 30 m2, ohro�ení: velmi malá popu-
lace, 230 m n. m., 50,04638°N, 15,82786°E, Turboveg è. 551392 (22. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobo-
dová). – Bìlobranská dubina, Sezemice, 2,7 km JJZ od kostela v obci, okraj silnice mezi Èernou za Bory a
Sezemicemi, nìkolik desítek rostlin u silnice v pøíkopu a v jeho tìsné blízkosti, les s duby a smrky,
ohro�ení: místy hustý porost semenáèù Quercus rubra, 230 m n. m., 50,04154°E, 15,84028°E, Turboveg è.
551391 (22. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Bìlobranská dubina, Sezemice, 2,75 km JJZ od
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kostela v obci, les u silnice mezi Èernou za Bory a Sezemicemi, desítky rostlin, ohro�ení: malá populace,
230 m n. m., 50,04111°N, 15,83910°E (22. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Bìlobranská dubi-
na, Veska, 680 m ZSZ od kostela v obci, okraj lesa za rodinnými domy, stovky rostlin na ploše ca 1500 m2

v lese s borovicí, dubem a bøízou, ohro�ení: zarùstá Melica nutans, 230 m n. m., 50,04098°N, 15,85254°E,
Turboveg è. 551390 (22. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Èerná za Bory, 650 m V od vlakové
zastávky v obci, JZ èást lesa S od silnice mezi obcemi Zminný a Èerná za Bory, desetitisíce rostlin roztrou-
šenì v celé JZ èásti borového lesa a po jeho okrajích, ohro�ení: místy zarùstá Calamagrostis epigejos, 240
m n. m., 50,02766°N, 15,84306°E, Turboveg è. 551389 (22. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová).

Mezofytikum:
39. Tøeboòská pánev: Planá nad Lu�nicí, okraj lesa ca 50 m J od rybníka Hejtman, stovky a� tisíce rostlin
v doubravì navazující na bor, 410 m n. m., 49,33250°N, 14,72173°E, Turboveg è. 551363 (5. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová); Planá nad Lu�nicí, ca 200 m JJV od rybníka Hejtman na SV okraji borového
lesa u lesní cesty, stovky rostlin, ohro�ení: výraznì stínící hustá výsadba mladých borovic, 410 m n. m.,
49,32243°N, 14,72463°E (5. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Doubí u Tábora, ca 950 m SSZ od
vlakové zastávky v obci v pásu mezi �eleznicí a silnicí E55, stovky rostlin rozptýlenì v porostu, 420 m n.
m., 49,33000°N, 14,71456°E, Turboveg è. 551360 (5. VIII. 2006 J. Chlumský); Doubí u Tábora, ca 450 m
SSZ od vlakové zastávky v obci v prostoru mezi �eleznicí a silnicí E55, stovky rostlin, 420 m n. m.,
49,32562°N, 14,71579°E (5. VIII. 2006 J. Chlumský). – Doubí u Tábora, ca 150 m Z od vlakové zastávky
v obci, borový les u staré silnice, velká populace tisícù rostlin na ploše 4000 m2, 425 m n. m., 49,32243°N,
14,71519°E, Turboveg è. 551355 (1. VIII. 2006 J. Chlumský). – Doubí u Tábora, ca 460 m JJV od vlakové
zastávky v obci, stovky a� tisíce rostlin roztroušenì v borovém lese po obou stranách trati (i v bezprostøední
blízkosti na okraji náspu), ostrùvkovitì hojnìji, ohro�ení: silná ruderalizace, zvláštì kolem trati, 420 m n.
m., 49,31799°N, 14,71956°E, Turboveg è. 51358 (5. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Doubí u
Tábora, 1 km JJV od vlakové zastávky v obci, smrkový les nad záøezem trati, populace tisícù rostlin na plo-
še ca 700 m2, 425 m n. m., 49,31334°N, 14,72134°E, Turboveg è. 551359 (5. VIII. 2006 J. Chlumský &
J. Svobodová). – Kardašova Øeèice, ca 2,5 km JJZ od �eleznièní stanice v obci na okraji borového lesa u pì-
šiny s turistickou znaèkou, desítky rostlin na èerstvé mýtinì a dále v borovém porostu kolem pìšiny v úseku
ca 240 m, 445 m n. m., 49,16297°N, 14,84647°E, Turboveg è. 551382 (16. VIII. 2006 J. Chlumský &
J. Svobodová). – Kolence, ca 900 m JV od centra obce, les pøi silnici do Novosedel, velká populace mnoha
tisíc rostlin v lese s dubem a borovicí podél obou stran silnice, ohro�ení: lokálnì postupuje ruderalizace,
445 m n. m., 49,08643°N, 14,79793°E, Turboveg è. 551383 (18. VIII. 2006 M. Štech & J. Chlumský). –
Majdalena, ca 2,5 km SSZ od nádra�í v obci u lesní cesty s turistickou znaèkou k rozvodí Lu�nice a Nové
øeky ca 200 m od hlavní silnice, stovky rostlin v úseku asi 150 m kolem cesty, okraj druhotného borového
lesa s pøimíšenými duby letními na JV orientované hranì terasy nad nivou Lu�nice, 440 m n. m.,
48,98466°N, 14,84436°E, Turboveg è. 551350 (16. VII. 2006 J. Chlumský & Z. Chlumská). – Kosky
[Majdalena], ca 720 m JJZ od mostu pøes Kostìnický potok v obci nad pravým bøehem Lu�nice v lese za
chatami, malá populace desítek rostlin v smrkovém lese s dubem, ohro�ení: velikost populace a zarùstání
Carex brizoides a Pteridium aquilinum, 450 m n. m., 48,94421°N, 14,88637°E, Turboveg è. 551384 (19.
VIII. 2006 J. Chlumský & Z. Chlumská). – Suchdol nad Lu�nicí, ca 540 m SSV od mostu pøes Lu�nici
v obci, pøi soutoku Lu�nice s Draèicí (terasa na pravém bøehu Lu�nice), stovky rostlin na svìtlinách kolem
lesní cesty smìøující k Lu�nici a ve smrkovém lese u øeky, 450 m n. m., 48,90893°N, 14,89216°E, Turbo-
veg è. 551385 (19. VIII. 2006 J. Chlumský & Z. Chlumská). – Klikov, ca 800 m Z od mostu pøes Draèici
v obci, okraj lesní cesty vedoucí z J k soutoku Lu�nice a Draèice asi 150 m od silnice mezi Klikovem a
Suchdolem nad Lu�nicí, velmi malá populace nìkolika desítek rostlin na ploše ca 2 × 3 m, ohro�ení: v pøí-
padì dalšího zhoustnutí stromového patra by populace mìla nedostatek svìtla, 464 m n. m., 48,90650°N,
14,89470°E, Turboveg è. 551351 (16. VII. 2006 J. Chlumský & Z. Chlumská). – Františkov, ca 300 m
JV od mostu silnice na Rapšach na terase nad levým bøehem Draèice, populace podél hrany vyznívá na Z,
stovky rostlin, ohro�ení: místy okraj populace ohro�en ruderalizací, zarùstání Impatiens parviflora ,
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juvenilní rostliny Symphoricarpos albus, 465 m n. m., 48,89154°N, 14,94009°E, Turboveg è. 551354 (20.
VII. 2006 M. Štech & J. Chlumský). – Halámky, 800 m JV od hájenky v obci po obou stranách hlavní silni-
ce Halámky – Neunagelberg v místì køí�ení s lesní cestou, V od silnice tisíce rostlin v boru na ploše ca 200
m2, Z od silnice tisíce rostlin na ploše ca 500 m2, 467 m n. m., 48,84177°N, 14,93738°E, Turboveg è.
551353 (20. VII. 2006 M. Štech & J. Chlumský). – Halámky, 2,8 km J od køi�ovatky v obci, pravý bøeh
Lu�nice asi 1 km V od Lesních Chalup, poslední terasa nad nivou Lu�nice, ústí úvozové cesty do nivy, asi
15 rostlin na ploše 2 × 4 m v mladém borovém lese, ohro�ení: vzhledem k poètu rostlin vysoké, 460 m n. m.,
48,83049°N, 14,93284°E, Turboveg è. 551352 (20. VII. 2006 M. Štech & J. Chlumský). – 41. Støední Po-
vltaví: Pøíbìnice, J a� JZ svah nad silnicí kolem zøíceniny Pøíbìnice ca 150 m JJZ od zbytkù vì�e, roztrou-
šenì desítky a� stovky rostlin, 420 m n. m., 49,39162°N, 14,56269°E, Turboveg è. 551361 (5. VIII. 2006
J. Chlumský); Pøíbìnice, po okrajích obezdìného otevøeného prostoru v centru zøíceniny, 30 m S od zbytkù
vì�e, desítky a� stovky rostlin, ohro�ení: populace zarùstá okolní vegetací, S od tohoto místa roste oddìle-
nì populace M. nemorosum, 425 m n. m., 49,39142°N, 14,56421°E (5. VIII. 2006 J. Chlumský); Pøíbìnice,
100 m SZ od vì�e v areálu zøíceniny v lískovém køoví, desítky rostlin, 425 m n. m., 49,39245°N,
14,56244°E (5. VIII. 2006 J. Chlumský); Pøíbìnice, asi 580 m JV od zøíceniny na svahu nad Lu�nicí pøi
okraji lesní cesty, 7 rostlin ve velmi husté vegetaci s Calamagrostis epigejos a Rubus idaeus, ohro�ení: vy-
soké, populace vytlaèována expanzními druhy, 460 m n. m., 49,38838°N, 14,56655°E (5. VIII. 2006
J. Chlumský). – Beèice u Tábora, svìtlá dubohabøina na svahu nad Lu�nicí asi 650 m VSV od kostela v Be-
èicích v blízkosti køi�ovatky lesních cest, stovky rostlin, 450 m n. m., 49,384333°N, 14,562388°E (27. VI.
2010 J. Chlumský & V. Jílková). – Malšice u Tábora, asi 1,5 km V od zøíceniny Pøíbìnice na mohylovém
pohøebišti, smrkový les s tisíci rostlin, 480 m n. m., 49,39191°N, 14,58351°E (5. VIII. 2006 J. Chlumský);
Malšice u Tábora, asi 1,5 km VJV od zøíceniny hradu Pøíbìnice, 300 m JJZ od mohylového pohøebištì,
stovky rostlin roztroušenì na svahu u lesní cesty v úseku ca 200 m, ohro�ení: znaèné, lokalita zarùstá Cala-
magrostis arundinacea, 460 m n. m., 49,38966°N, 14,58216°E (5. VIII. 2006 J. Chlumský). – 42b. Tábor-
sko-vlašimská pahorkatina: Slapy, les u silnice ca 1,5 km JZ od obce, pìšina na Z okraji lesa, roztroušená
populace stovek rostlin na okraji a uvnitø lesa, ohro�ení: silná ruderalizace, mýcení, 520 m n. m.,
49,37760°N, 14,60035°E, Turboveg è. 551356 (1. VIII. 2006 J. Chlumský). – Ústrašice, 750 m JZ od
køi�ovatky v obci po obou stranách silnice z Ústrašic do �eleèe, ca 200 m pøed okrajem lesa v okolí køi�ující
lesní cesty, tisíce rostlin na ploše ca 460 m2, ohro�ení: mýcení, populace tìsnì sousedí s lesnickou školkou,
440 m n. m., 49,33371°N, 14,67733°E, Turboveg è. 551357 (1. VIII. 2006 J. Chlumský). – 55c. Rovenská
pahorkatina: �ehrov, ca 980 m JJV od køi�ovatky v obci v bývalém lomu u silnice, roztroušenì stovky
rostlin v lomu a jeho blízkosti, 280 m n. m., 50,52346°N, 15,10729°E, Turboveg è. 551396 (23. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová); �ehrov, pøi silnici u býv. lomu ca 970 m JJV od køi�ovatky v obci, stovky
rostlin v pøíkopu u silnice v úseku ca 200 m, 280 m n. m., 50,52301°N, 15,10653°E (23. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová). – 61a. Køivina: Rašovice [Týništì nad Orlicí], ca 970 m SSZ od køi�ovatky
v obci u silnice z Rašovic do Køivic, pod kopcem Hlava (Hlaváè), stovky a� tisíce rostlin po obou stranách
cesty v boru s pøimíšenými buky, 300 m n. m., 50,16135°N, 16,12835°E, Turboveg è. 551369 (11. VIII.
2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – 61b. Týniš�ský úval: Bìleè nad Orlicí, 1,3 km ZSZ od køi�ovatky
v obci pøi silnici mezi Bìlèí a Svinary na hranì terasy nad nivou Orlice, pøes silnici proti hájovnì Škvárovka
v chataøské osadì, tisíce rostlin pod borovicemi a na mýtinì s výsadbou mladých smrkù, 245 m n. m.,
50,20584°N, 15,92646°E, Turboveg è. 551381 (13. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Bìleèko, ca
1,6 km SSV od køi�ovatky v obci pøi silnici z Bìleèka do Tøebechovic p. O., malá populace desítek rostlin u
odboèky na lesní cestu, ohro�ení: zarùstá Carex brizoides, 270 m n. m., 50,16388°N, 15,96336°E, Turbo-
veg è. 551380 (13. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Køivice, ca 1,25 km SZ od kostela v obci na
okraji lesa poblí� jedné z lesních cest vedoucích k vojenskému prostoru, tisíce rostlin na ploše ca 1000 m2

v boru na okraji s duby, 280 m n. m., 50,18350°N, 16,09675°E, Turboveg è. 551370 (11. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová). – Èestice, ca 1 km ZSZ od vlakové zastávky v obci u lesní cesty, stovky rost-
lin roztroušenì po stranách lesní cesty v úseku ca 200 m, 280 m n. m., 50,13400°N, 16,13324°E, Turboveg
è. 551368 (11. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Èestice, asi 270 m SZ od nádra�í v obci na malé
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stráòce pod lesem na úpatí vrchu Malý Chlum za rodinným domkem, asi 20 rostlin, ohro�ení: zarùstá Cala-
magrostis epigejos, malá populace, 300 m n. m., 50,13202°N, 16,14481°E (11. VIII. 2006 J. Chlumský &
J. Svobodová). – Kostelec nad Orlicí, pøi lesní cestì ca 620 m JJZ od hájovny u Kostelce n. O. v blízkosti
býv. pískovny, desítky rostlin rozptýlenì na okraji mladé smrkové výsadby a v listnatém lese, 315 m n. m.,
50,10688°N, 16,18907°E, Turboveg è. 551366 (10. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Kostelec nad
Orlicí, ca 760 m JJZ od hájovny u Kostelce n. O. po obou stranách hlavní silnice mezi Kostelcem n. O. a
Èermnou n. O., stovky rostlin ve smrkovém lese s duby, 320 m n. m., 50,10536°N, 16,18889°E (10. VIII.
2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Zdelov, ca 1,8 km SV od hájovny ve Zdelovì u silnice ze Zdelova do
Kostelce n. O., 1,2 km V od rybníka v Èastolovických Horkách, nìkolik desítek rostlin v úseku ca 100 m,
280 m n. m., 50,11335°N, 16,16443°E, Turboveg è. 551367 (10. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová);
Zdelov, ca 1 km VSV od hájovny ve Zdelovì u silnice ze Zdelova do Kostelce n. O., 760 m JV od rybníka
v Èastolovických Horkách, stovky rostlin, 280 m n. m., 50,10999°N, 16,15475°E (10. VIII. 2006 J. Chlum-
ský & J. Svobodová). – 61c. Chvojenská plošina: Vysoká nad Labem, 150 m JJV od hájovny v obci v lipo-
vém háji na vyvýšeninì nad silnicí, háj se stromovým patrem tvoøeným Tilia cordata (a nìkolika stromy
Robinia pseudacacia), tisíce rostlin na ploše 1300 m2 , zcela jistì zde M. bohemicum parazituje na lípì, 260
m n. m., 50,15285°N, 15,84125°E, Turboveg è. 551378 (12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Vy-
soká nad Labem, 520 m JV od hájovny v obci pøi lesní cestì, porost tisícù rostlin po stranách lesní cesty na
okraji køovinaté paseky, 260 m n. m., 50,15118°N, 15,84681°E, Turboveg è. 551377 (12. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová). - Nový Hradec Králové, ca 500 m JV od rybníka Biøièka u hlavní silnice
z Nového Hradce Králové do Býštì, stovky a� tisíce rostlin na Z stranì silnice na ploše ca 1000 m2, 280 m n.
m., 50,16741°N, 15,86620°E, Turboveg è. 551379 (13. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Nový
Hradec Králové, ca 700 m JV od rybníka Biøièka u hlavní silnice z Nového Hradce Králové do Býštì, roz-
troušenì desítky a� stovky rostlin kolem hlavní silnice, ohro�ení: ruderalizace, 280 m n. m., 50,16612°N,
15,86817°E (13. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Hodìšovice, ca 40 m V od hájovny Ba�antni-
ce, stovky rostlin v úseku ca 80 m, 280 m n. m., 50,15725°N, 15392501°E, Turboveg è. 551375 (12. VIII.
2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Hodìšovice, ca 130 m SV od hájovny Ba�antnice, smrèina u køi�ovat-
ky lesních cest, tisíce jedincù, dále populace pokraèuje po 150 m S, 280 m n. m., 50,15798°N, 15,92571°E
(12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Hodìšovice, ca 100 m SZ od døevìnky v bývalé osadì Mazu-
rovy chalupy, stovky rostlin, døíve mo�ná vìtší populace, ohro�ení: mýcení (12. VIII. 2006 J. Chlumský &
J. Svobodová). – Hodìšovice, u silnice ca 480 m Z od obce, ca 120 m od V okraje lesa, stovky rostlin, 300 m
n. m., 50,14710°N, 15,90948°E, Turboveg è. 551376 (12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Vy-
soké Chvojno, Buky u Vysokého Chvojna, 1,8 km Z od hájovny v Jezovinách po stranì hlavní silnice u plo-
tu a za plotem lesnických školek, stovky rostlin v úseku ca 150 m, 300 m n. m., 50,13634°N, 16,00045°E
(11. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Suté bøehy [Týništì nad Orlicí], rozcestí Suté bøehy u zlo-
mu terasy nad nivou Orlice, stovky rostlin kolem celého rozcestí, 250 m n. m., 50,15732°N, 16,02848°E,
Turboveg è. 551371 (11. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Nová Ves [Týništì nad Orlicí], pøi sil-
nici 680 m V od hájovny v Jezovinách, nìkolik desítek rostlin v pøíkopu a na okraji lesa u silnice, 300 m n.
m., 50,13796°N, 16,03532°E, Turboveg è. 551372 (11. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Dolní
Jelení, ca 500 m VJV od osady Rousínov na okrajích silnice, tisíce rostlin roztroušenì kolem cesty, ostrùv-
kovitì vìtší porosty, ohro�ení: místy zarùstá Pteridium aquilinum, 285 m n. m., 50,04659°N, 16,12945°E,
Turboveg è. 551373 (12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Dolní Jelení, 3,8 km VJV od kostela
v Horním Jelení a 1,4 km SZ od nádra�í v Plchùvkách, pøi lesní cestì na Plchùvky, nìkolik desítek rostlin
roztroušených v borùvèí, 300 m n. m., 50,04517°N, 16,14651°E (12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodo-
vá); Dolní Jelení: 2,4 km VJV od køi�ovatky v Dolním Jelení, u silnice z Dolního Jelení do osady Prochody,
asi 20 rostlin rozptýlených v borùvèí, 300 m n. m., 50,04507°N, 16,14081°E (12. VIII. 2006 J. Chlumský &
J. Svobodová); Dolní Jelení, ca 1 km VJV od osady Rousínov na okraji silnice, stovky rostlin, 290 m n. m.,
50,04603°N, 16,13269°E (12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Dobøíkov [Vysoké Mýto], 900 m
SSV od kostela v obci na okraji lesní cesty, stovky rostlin po obou stranách lesní cesty ve smrkovém lese,
320 m n. m., 50,00888°N, 16,14135°E (12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová); Dobøíkov [Vysoké
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Mýto], ca 0,5 km SSZ od kostela v obci, SZ roh nesekané stránì na okraji lesa, nìkolik desítek rostlin, 310
m n. m., 50,00751°N, 16,13196°E, Turboveg è. 551374 (12. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). –
67. Èeskomoravská vrchovina: Nyklovice, u lesní cesty ca 1,8 km VJV od køi�ovatky v obci, svah nad le-
vým bøehem Hodonínky (Nyklovického potoka), stovky rostlin na okraji smrkového lesa v úseku ca 35 m,
620 m n. m., 49,60185°N, 16,37135°E, Turboveg è. 551386 (21. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová).
– Knì�eves [Olešnice u Kunštátu], ca 1 km SSZ od kaple v obci na SZ svahu Kavinského potoka pøi lesní
cestì se �lutou tur. znaèkou, desítky a� stovky rostlin na ploše ca 600 m2, 530 m n. m., 49,59475°N,
16,41799°E, Turboveg è. 551364 (7. VIII. 2006 M. Štech, Jan Košnar, J. Svobodová, J. Chlumský & T. Pe-
terka); Knì�eves [Olešnice u Kunštátu], asi 760 m SZ od kaple v obci, pøi lesní cestì na mýtinì s výsadbou
mladých modøínù a na okrajích lesní cesty, tisíce rostlin na ploše ca 450 m2, 530 m n. m., 49,59178°N,
16,41661°E (7. VIII. 2006 M. Štech, Jan Košnar, J. Svobodová, J. Chlumský & T. Peterka). – Trpín [Oleš-
nice u Kunštátu], 900 m JJZ od kostela v obci, JZ okraj lesa na vrchu Fouska, tisíce rostlin v bøezovém háji
s pøimíšeným smrkem a místy v lemu mezi lesem a polem, ohro�ení: subpopulace na okraji pole zarùstají
Calamagrostis epigejos, 640 m n. m., 49,58455°N, 16,39945°E, Turboveg è. 551365 (7. VIII. 2006
J. Chlumský & J. Svobodová). – Olešnice u Kunštátu, 1,7 km J od kostela v obci Trpín nad levým bøehem
Hodonínky, u lesní cesty nad býv. lomem u silnice Olešnice – Nyklovice, stovky rostlin na ploše ca 200 m2

a další populace o 100 m ji�nìji, nìkolik desítek rostlin, 600 m n. m., 49,57538°N, 16,40224°E, Turboveg è.
551388 (21. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová). – Velké Tresné, ca 800 m JJV od køi�ovatky v obci,
v údolí Tresného potoka na terase nad potokem na kraji lesní cesty, stovky rostlin na okraji smrkového lesa
na ploše ca 60 m2, ohro�ení: zarùstání mladými smrky, 540 m n. m., 49,56416°N, 16,38700°E, Turboveg è.
551387 (21. VIII. 2006 J. Chlumský & J. Svobodová).

Slovensko

Obvod eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum):
4. Záhorská ní�ina: Šaštín – Strá�e, ca 2 km JJZ od �el. zastávky v obci, doubrava u silnice v blízkosti há-
jovny, nìkolik desítek rostlin v mladé doubravì s borovicí, 200 m n. m., 48,61874°N, 17,13850°E, Turbo-
veg è. 551397 (25. VIII. 2006 J. Chlumský). – Borský Mikuláš, ca 3 km Z od obce, bor J od silnice do
Šaštína, desetitisíce rostlin v øídkém boru na jemném písku na ploše ca 4 ha, 180 m n. m., 48,63115°N,
17,17033°E, Turboveg è. 551398 (25. VIII. 2006 J. Chlumský). – Šajdíkove Humence, ca 180 m V od kos-
tela v obci ve svìtlém boru s duby a na jeho okraji, plošnì v lese mezi obcí a pískovnou desetitisíce a� stati-
síce rostlin, 200 m n. m., 48,65257°N, 17,27207°E, Turboveg è. 551399 (25. VIII. 2006 J. Chlumský);
Šajdíkove Humence, ca 400 m SV od kostela v obci, okraj boru podél panelové lesní cesty, tisíce a� desetiti-
síce rostlin, ohro�ení: zarùstá Calamagrostis epigejos a výmladky Robinia pseudacacia, 200 m n. m.,
48,65409°N, 17,27477°E (25. VIII. 2006 J. Chlumský); Šajdíkove Humence, bor 450 m JJV od kostela
mezi obcí a pískovnou, tisíce a� desetitisíce rostlin, 200 m n. m., 48,64954°N, 17,27324°E (25. VIII. 2006
J. Chlumský). – Malacky, u lesní cesty 170 m SV od býv. hájovny Èervený Krí� (momentálnì vojenský ob-
jekt), desítky rostlin roztroušenì kolem lesní cesty v borovém lese v úseku ca 250 m, ohro�ení: populace
znaènì zarùstá Calamagrostis epigejos, 200 m n. m., 48,47697°N, 17,05714°E, Turboveg è. 551400 (25.
VIII. 2006 J. Chlumský). – Malacky, svìtlý borový les JV od silnice ca 0,7 km JZ od býv. hájovny Èervený
Krí� (momentálnì vojenský objekt), stovky rostlin roztroušenì v borovém lese, 185 m n. m., 48,472071°N,
17,053008°E, (10. VII. 2009 M. Štech & T. Štechová).
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Pøíloha 2. – Pøehled historicky uvádìných lokalit M. bohemicum, na kterých se výskyt nepodaøilo ovìøit.
Popis lokalit je pøejat doslovnì z èlánku Hadaèe (1966).
Appendix 2. – Summary of unconfirmed historical localities of M. bohemicum. Description of localities
follows the paper by Hadaè (1966).

Èeská republika

Termofytikum:
13a. Ro�ïalovická tabule: V lese ohrada u Vchynic, ca 213 m (Koš�ál in Èelakovský 1890, MP). –
15b. Hradecké Polabí: Ad marginem silvae Horka supra Pøepychy, ca 320 m (28. 8. 1927 Rohlena, PR,
BRNU). – 15c. Pardubické Polabí: Mezi Kladruby a Týncem n. L. v borobøezovém lese na písèité pùdì, ca
250 m n. m. (Èelakovský 1873). – Bor u �ivanic (E. Hadaè, MP). – Lesy u Bohdanèe (Jahn, BRNU); les
Horka u Bohdanèe, ca 230 m (J. & E. Hadaè 1948; E. Hadaè 1966). – U hájovny jv. od Strášova 18. 6. 66
(E. Hadaè). – Bìlobranská dubina (pøi silnici Pardubice – Sezemice), 220 m, s Melampyrum vulgatum (J. &
E. Hadaè 1948, MP). – Štìpánovsko, ca 255 m (Rohlena 1923). – Les nad Starými Holicemi, 320 m (Koš�ál
in Rosùlek 1903); pravdìp. toto�né s lokalitou: „Holice, v obecním lese“ (29. 7. 1899 Tocl, PR, BRNU),
resp. „Holice, pøi lesní cestì k Borohrádku“ (30. 8. 1897 Tocl, PR).

Mezofytikum:
61b. Týniš�ský úval: Horecká stráò jihovýchodnì od Èestic (Mikyška apud Hadaè 1966). – 61c. Chvo-
jenská plošina: Kóta 284 m mezi háj. Dva Šraòky a Bìleèkem (Mikyška apud Hadaè 1966). – Les u os. Bo-
rek (J. Hadaè, MP). – Albrechtice, ca 260 m (Rohlena 1928; J. Hadaè, MP), les Lípava u A. (Mikyška apud
Hadaè 1966). – 60. Orlické opuky: U Potštýna, ca 300 m, 8. 1896 (Èelakovský fil., PR). – 67. Èeskomo-
ravská vrchovina: V borech u Roveèného („Roveèín“), ca 600 m, 8. 1878 (Fleischer, PR). – Olešnice: u
lomu pøi silnici k Crhovu, 550 m, druhotná smrèina (E. Hadaè).

Slovensko
Obvod eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum):
4. Záhorská ní�ina: Studienka („Hasprunka“), v písèitém boru (17. 8. 1946 Holzknecht, BRNU). – Pod
Bozajvrškem jihových. Mikulášova, 225 m, 16. 8. 1965 (Hadaè). – Šajdíkove Humence: polesí Hrušov
odd. 71d (Rù�ièka 1964), 185–206 m n. m. – Plavecký Štvrtok (Holuby sec. Soó 1927), ca 170 m n. m.
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