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Abstract

The distribution and habitat conditions of two taxa of the genus Allium sect. Allium (Allium sphaerocephalon,
A. vineale) were studied on the territory of the Czech Republic. Allium sphaerocephalon is a rare species
which inhabits two types of habitat: thermophilous, perennial vegetation of rock outcrops (Alysso-Festucion
pallentis alliance) and continental steppe vegetation (Festucion valesiacae alliance), in the warmest and driest
areas of both Bohemia (northern part of Central Bohemia and North Bohemia) and Moravia (South Moravia)
at lower altitudes (150–550 m a.s.l.) with most localities found below 400 m a.s.l. The species is included in
the Red List of vascular plants of the Czech Republic. In contrast, Allium vineale is a common species
occurring from the lowlands up to montane belt (128–850 m a.s.l.) with most localities found between 200
and 500 m a.s.l. The species inhabits a wide spectrum of habitats ranging from arable fields and vineyards
(mostly in the past, presently seldom), field margins and road embankments (common), through mesic pastu-
res (Cynosurion alliance) and meadows (Arrhenatherion alliance), disturbed broad-leaved dry grasslands
(Bromion and Cirsio-Brachypodion alliances), and grassland vegetation on sandy soils, to scrub and rarely
also mesic forests (Carpinion alliance) and floodplain forests (Alnion incanae alliance).

K e y w o r d s : Allium, Czech Republic, geographical distribution, habitats, threat

N o m e n k l a t u r a :  Moravec et al. (1995), Chytrý (2007), Krahulec & Duchoslav (2010)

Úvod

Rod èesnek (Allium) patøí ke støednì velkým rodùm èeské kvìteny. Vedle nápadných a
snadno urèitelných druhù (napø. Allium ursinum) však zahrnuje i ménì nápadné a èasto za-
mìòované druhy. Takté� øada druhù bývá v terénu pøehlí�ena i zkušenými floristy. Aèko-
liv bylo rozšíøení zástupcù rodu na území ÈR recentnì publikováno v osmém dílu Kvìteny
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ÈR (Krahulec & Duchoslav 2010), vzhledem k omezenému prostoru nebylo mo�né vìno-
vat v Kvìtenì pozornost podrobnìjším komentáøùm a výètu lokalit. Rozhodli jsme se pro-
to postupnì publikovat mapky rozšíøení jednotlivých druhù spoleènì se seznamem lokalit
(pøesnìji citovaných polo�ek, literárních údajù a vlastních pozorování). Z pøedkládaných
dat je mo�no zjistit konkrétní údaj, který je podkladem pro struèné vyjádøení o rozšíøení v
Kvìtenì ÈR (Krahulec & Duchoslav 2010). Zároveò komentujeme nìkteré ne zcela pøes-
nì lokalizované výskyty, problematické údaje, tendenci v rozšíøení, detailnìji i taxonomii
a stanovištní nároky druhù. Doufáme, �e pøehledné zpracování pøíspìje k dohledání lokalit
nových, pøípadnì k revizi starých èi problematických lokalit a dojde tak k získání komplet-
ního obrazu minulého, ale i souèasného rozšíøení studovaných druhù.

Pøedlo�ená práce je pátým dílem souborného zpracování rozšíøení èesnekù v Èeské re-
publice a navazuje na pøedchozí díly (Krahulec et al. 2006, Duchoslav et al. 2007a,b, Du-
choslav & Krahulec 2009). Zabývá se dvìma morfologicky podobnými taxony sekce
Allium, èesnekem kulatohlavým (A. sphaerocephalon) a èesnekem vinièným (A. vineale).
Oba druhy se však výraznì liší jak ekologií, tak rozšíøením a èetností svých lokalit s rùz-
nou mírou ohro�ení: zatímco A. vineale je bì�ným druhem s širokou ekologickou amplitu-
dou, A. sphaerocephalon patøí k vzácným a ohro�eným druhùm a osídluje úzké spektrum
stanoviš�.

Metodika

Rozšíøení obou druhù na území ÈR je primárnì zalo�eno na studiu herbáøových sbírek veøejných èeských
herbáøù (BRNL, BRNM, BRNU, CB, GM, HR, CHOM, LIM, LIT, MJ, MMI, MP, NJM, OL, OLM, OP,
OSM, PL, PR, PRC, ROZ, SOB, SOKO, SUM, VM, ZMT; stav k lednu 2003; zkratky herbáøù dle Holm-
gren & Holmgren 1998–2012), soukromých herbáøù J. Hadince a A. Roubala (ulo�eného nyní v herbáøi
PR) a vlastních nepublikovaných terénních dat (stav ze srpna 2011). Dále byly vyu�ity pro studium rozšíøe-
ní A. sphaerocephalon následující zdroje: (a) floristická dokumentace spravovaná v Botanickém ústavu
AV ÈR (Prùhonice) shrnující publikované i nepublikované údaje z území ÈR (tzv. „Dominùv materiál“,
který obsahuje údaje do ca poloviny 20. století a „Databáze diverzity cévnatých rostlin Èeské republiky“
(FLDOK), která je jejím pokraèováním, ve stavu k èervnu 2003) a (b) fytocenologické snímky obsahující
studované druhy, shromá�dìné z Èeské národní fytocenologické databáze spravované na PøF MU Brno
(stav ze srpna 2003; Chytrý & Rafajová 2003). V pøípadì A. sphaerocephalon byly dodateènì excerpovány
údaje o lokalitách z recentnì publikovaných výsledkù floristických kurzù ÈBS (Grulich 2007, Ondráèek
2009). Novì byly vyu�ity i údaje uvedené v publikacích se sí�ovými mapami (Grulich 1997, Kolbek et al.
1999). Uvedení autoøi pou�ili ètverce vzniklé rozdìlením kvadrantù støedoevropského mapování na 25
ètvercù o velikosti pøibli�nì 1 km2. Výskyt je znaèen základním èíslem mapovacího pole, písmenem kvad-
rantu (a–d) a èíslem ètverce (1–25), èi odpovídajícím písmenem abecedy (a–y). Jako lokalitu uvádíme pøi-
bli�nì støed tohoto ètverce. Je to mnohem pøesnìjší ne� vìtšina starých lokalit, které byly uvádìny pouze
jménem obce.

V pøípadì A. vineale zde neuvádíme literární údaje o jeho výskytu na území ÈR, proto�e Duchoslav
(2001a) pøi revizi herbáøových dokladù druhu zjistil èasté determinaèní omyly sbìratelù, co� sni�uje vìro-
hodnost literárních údajù. Èetnost herbáøových dokladù je však natolik vysoká, �e i bez vyu�ití literárních
údajù je pokryta podstatná èást Èeské republiky. Rozšíøení a stanovištní pomìry A. vineale na území ÈR
byly ji� zpracovány (Duchoslav 2001a), v práci však nebyla z redakèních dùvodù publikována primární re-
vizní data herbáøových dokladù, co� zde napravujeme a data doplòujeme.
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Lokality byly co nejpøesnìji vyhledány s pomocí Souboru turistických map KÈT 1:50 000 a digitální
mapy Èeské republiky 1:100 000, vydané Geodézií ÈS v edici Geobáze. Z digitální mapy byly odeèteny je-
jich souøadnice v systému WGS-84. V této formì byly pou�ity ke zhotovení map rozšíøení jednotlivých
druhù na území ÈR v programu DMAP 7.2 (Morton 2005). Jednotlivé lokality byly také pomocí geoinfor-
maèního systému ArcInfo zaøazeny pomocí zdigitalizovaných pøedloh do fytogeografických (pod)okresù
(Skalický 1988) a byla odeètena nadmoøská výška pro lokality, u kterých nebyla uvedena sbìratelem. Zís-
kaná databáze byla pro úèely analýzy výškového rozšíøení jednotlivých druhù redukována odstranìním du-
plikujících se údajù ze stejných lokalit. Analýzu vertikálního rozšíøení jsme rozšíøili o výpoèet denzity
záznamù na 1000 km2 daného výškového intervalu a prezentujeme jak originální, tak standardizovaná data.

Jednotlivé lokality jsou v seznamu seøazeny podle pøíslušnosti k fytogeografickým (pod)okresùm
(Skalický 1988). V rámci jednotlivých (pod)okresù jsou nejprve uvedeny lokality dolo�ené herbáøovými
doklady a poté (uvozené zkratkou Lit:) lokality literární. Údaj o lokalitì zaèíná jménem obce; v rámci jed-
notlivých pododdílù uvnitø (pod)okresù jsou lokality seøazeny dle abecedního poøadí obcí. Pokud v origi-
nální lokalizaci chybìl údaj o obci nebo byla uvedena geograficky vzdálená obec èi byl název obce
cizojazyèný, je buï nejbli�ší obec doplnìna nebo je název transkribován, a pak jsou tyto údaje uvedené
v hranatých závorkách. Poté následuje vlastní lokalizace, která byla ponechávána v ± pùvodním znìní, pou-
ze v pøípadì delších popisù byla zkracována. Pokud na herbáøové schedì nebylo uvedeno jméno sbìratele,
je pøipojeno oznaèení „s. coll.“, pokud bylo jméno sbìratele neèitelné, pak je pøipojeno oznaèení „c. ?“. Po-
kud nebylo uvedeno na schedì datum sbìru, je místo nìj pøipojeno oznaèení „s. d.“. Pokud se jedná o dosud
nepublikovaný údaj autorù této práce, je uvedeno ve zkratce jméno nálezce, tedy MD (Martin Duchoslav)
nebo FK (František Krahulec) a rok nálezu. Jestli�e byla lokalita excerpována z „Dominova materiálu“ a re-
prezentuje nepublikovaný údaj, je za jménem nálezce uvedeno „in Domin (ms.)“, v ostatních pøípadech
(publikovaný údaj, do r. 1952) je uvedena citace práce, kde je pøíslušný údaj uveden, ve formátu pou�itém
v bibliografii Futák & Domin (1960). Lokality excerpované z databáze fytocenologických snímkù jsou
v seznamu lokalit oznaèené symbolem hvìzdièka (*) za rokem vydání publikace. Pøíslušné práce nejsou ci-
továny v seznamu pou�ité literatury a lze je dohledat v pøíslušných databázích, napø. v sérii Bibliographia
botanica èechoslovaca (èechica). Jména sbìratelù byla upravena podle publikace Klášterský et al. (1982).
U autorù se stejným pøíjmením je uvedeno ve zkratce jejich jméno, bylo-li uvedeno v originálním zdroji. Na
závìr seznamu lokalit jsou zaøazeny lokality, které nebyly mapovány z dùvodu sporného výskytu, a lokali-
ty, které nebylo mo�né jednoznaènì geograficky zaøadit. Všechny údaje v hranatých závorkách za autorem
sbìru èi nálezu jsou naše poznámky, které se vìtšinou týkají geografické lokalizace lokalit, popø. vyjadøují
náš názor na vìrohodnost lokality.

Celkem bylo zpracováno 214 herbáøových dokladù, 478 literárních údajù a 5 nepublikovaných údajù
obou autorù o autochtonním výskytu A. sphaerocephalon a 549 herbáøových dokladù a 227 nepublikova-
ných údajù obou autorù o autochtonním výskytu A. vineale.

Sect. Allium

Allium sphaerocephalon L. – èesnek kulatohlavý

T a x o n o m i e

Allium sphaerocephalon je øazeno spolu s dalšími ca 11 druhy do skupiny „sphaerocepha-
lon“ v rámci sekce Allium (Mathew 1996). Spoleèným znakem zástupcù této skupiny jsou
obalné šupiny cibule blanité a� ko�ovité, celistvé, popø. pouze zøídka se rozpadající do
soubì�ných vláken, dále listy s trubkovitou èepelí a vytrvalý toulec slo�ený ze dvou cípù.
Zástupci této skupiny mají centrum rozšíøení v Mediteránu, od Portugalska a Maroka po
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Turecko (Mathew 1996). Severnìji do prostoru støední Evropy je rozšíøen pouze jeden
druh, A. sphaerocephalon. Druh vykazuje znaènou morfologickou variabilitu na geogra-
fické škále, pøedevším pak v barvì okvìtí a tvaru okvìtních lístkù, papilnatosti stopek kvì-
tù, barvì tyèinek, tvaru kvìtenství a pøítomnosti pacibulek v kvìtenství, poètu, tvaru a
umístìní dceøiných cibulí (Mathew 1996). Stearn (1980) akceptoval tøi poddruhy: subsp.
sphaerocephalon, subsp. arvense (Guss.) Arcangeli (od Sicílie po ji�ní Turecko) a subsp.
trachypus (Boiss. & Spruner) K. Richter (Øecko a� jihozápadní Turecko). Podle Wil-
de-Duyfjes (1977) však neexistuje �ádný pùvodní dokladový materiál subsp. arvense
v herbáøích NAP a FI a dle originální diagnózy by subsp. arvense mìla mít bílé kvìty, po-
lokulovité a� vejèité kvìtenství a tyèinky mírnì kratší ne� okvìtní lístky. Uvedená charak-
teristika však spadá do variability subsp. sphaerocephalon, a proto by subsp. arvense mìla
být synonymizována se subsp. sphaerocephalon. Wilde-Duyfjes (1977) tedy synonymi-
zovala subsp. arvense se subsp. sphaerocephalon a rozlišila další dva poddruhy: subsp.
durandoi (Batt. & Trab.) Wilde-Duyfjes (Al�írsko, Tunisko a Ibiza; viz Aedo 2006) a
subsp. curtum (Boiss. & Gaill.) Wilde-Duyfjes (Libanon a� Egypt). Mathew (1996) v mo-
nografickém zpracování sekce Allium pøijal ètyøi poddruhy: subsp. sphaerocephalon, sub-
sp. arvense, subsp. durandoi a subsp. trachypus; subsp. curtum pova�uje za samostatný
druh (A. curtum Boiss. & Gaill.). Aedo (2006) na základì srovnávacího studia dokladù ze
západní èásti Mediteránu vyèleòuje subsp. durandoi z druhu A. sphaerocephalon a syno-
nymizuje ji s blízce pøíbuzným druhem A. ebusitanum Font Quer. Giardina et al. (2007)
povyšují var. laxiflorum Guss. na poddruhovou úroveò [subsp. laxiflorum (Guss.) Giardi-
na & Raimondo]. Celkem je tedy na základì rùzných recentních zdrojù rozlišováno 4–6
poddruhù A. sphaerocephalon. V celé støední Evropì se vyskytuje pouze typový poddruh,
charakteristický tmavì èervenì nachovými, vzácnì té� rù�ovými okvìtními lístky.

R o z š í ø e n í v È R

Vyskytuje se vzácnì v termofytiku Èech a Moravy (> 99 % lokalit). Pouze jediná lokalita
je uvádìna z mezofytika v tìsném kontaktu s termofytikem (obr. 1; viz té� Krahulec & Du-
choslav 2010). Èesnek kulatohlavý se vyskytuje v planárním a� (supra-)kolinním stupni,
pøevá�nì v nadmoøských výškách 150–300 m n. m. (prùmìr ± standardní odchylka; 252 ±
68 m n. m; obr. 2). Nejní�e polo�ené lokality jsou okolí Velkých �ernosek (ne zcela pøesné
údaje, cca 150–200 m n. m.) a okolí Èejèe (ca 200 m n. m.), nejvýše polo�ená lokalita se
nachází na vrchu Lovoš u Lovosic (ca 550 m n. m.).

V Èechách je výskyt druhu koncentrován do skalnatých lokalit reliktního charakteru,
typicky na skalách v prùlomových øíèních údolích Vltavy a jejích pøítokù v Praze a sever-
nì od Prahy a Labe od soutoku s Ohøí do Ústí nad Labem, a dále na skalnatých svahových
lokalitách izolovaných vulkanických kopcù. V Èeském termofytiku nejvíce údajù pochází
z kaòonu Labe a okolních vulkanických kopcù v Labském støedohoøí (vrchy Lovoš, Rado-
býl, Kalvárie, Kamýk) a ze skal Dolního Povltaví, po jedné lokalitì je v Úštìcké kotlinì
(vrch Koèka u Litomìøic), na Podøipské tabuli (vrch Øíp), Slánské tabuli (Kralupy nad
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Vltavou) a Bìlohorské tabuli (Kováry u Kladna). Nejsevernìjší a pomìrnì izolovaná loka-
lita v Èechách je dolo�ena z Kozího vrchu u Ústí nad Labem, jedná se ale o velmi starý do-
klad (Neumeyster 1886 PR). Další izolovaná lokalita byla dolo�ena Dominem (1907 PRC)
z Kody v Èeském krase, jedná se ale opìt o starý údaj, který by bylo vhodné ovìøit. Tato
lokalita je výjimeèná i svým geologickým podkladem (vápenec). Další staré dolo�ené vý-
skyty z 19. století v Pra�ské kotlinì (Praha-Folimanka, Nusle) nejsou novìji potvrzeny,
vzhledem k rozsáhlé urbanizaci ve 20. století jsou výše uvedené lokality patrnì znièeny.

Na Moravì se vyskytuje v ji�ní èásti v nejteplejších oblastech Panonského termofytika.
Nejvíce údajù pochází z fytogeografických (pod)okresù Znojemsko-brnìnská pahorkatina a
Hustopeèská pahorkatina, vzácnì byl výskyt dolo�en z podokresù Dunajovické kopce, Pav-
lovské kopce a Milovicko-valtická pahorkatina. Z podokresu Hanácká pahorkatina existuje
doklad z Bílé skály u Drysic. Polo�ka, kterou sebral Pospíšil (1963 BRNM), je však smìsná,
vedle A. sphaerocephalon je na ní ještì A. rotundum (viz té� Duchoslav et al. 2007b). Nelze
tedy vylouèit, �e na lokalitì A. sphaerocephalon ve skuteènosti nerostlo/neroste.

Z mezofytika je druh udáván Grulichem (1997) z jedné lokality (Lukov u Znojma, fy-
togeografický okres Moravské podhùøí Vysoèiny), v tìsné návaznosti na øadu lokalit
v okolí Znojma.

Na základì prostudovaného materiálu se ukázalo, �e Allium sphaerocephalon má pøe-
vá�nì bodový charakter rozšíøení, s jasnì definovanými (diskrétními) populacemi
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Obr. 1. – Rozšíøení Allium sphaerocephalon v Èeské republice: – herbáøový doklad, – literární údaj.
Fig. 1. – Distribution of Allium sphaerocephalon in the Czech Republic: – herbarium record, – lite-
rature record.



(maximálnì desítky na území ÈR) na izolovaných, pøevá�nì skalnatých nebo sprašových
(Hustopeèská pahorkatina) lokalitách. Tomu odpovídají i bohaté herbáøové a literární do-
klady k nìkolika málo lokalitám.

Pøi revizi herbáøových dokladù jsme bì�nì pozorovali zámìny s dalšími druhy, ve vìt-
šinì pøípadù s A. vineale, popø. A. rotundum. Ve všech urèovacích pomùckách (kromì sou-
èasných) u�ívaných na našem území bylo A. vineale, které se vyskytuje ne zcela vzácnì
bez pacibulek, postupem podle klíèe urèeno jako A. sphaerocephalon. Nikde nebylo ani
upozornìno na mo�nost, �e toto urèení nemusí být správné. Tento nedostatek jsme odstra-
nili a� v nedávno vydaných urèovacích klíèích (Krahulec 2002, Krahulec & Duchoslav
2010). Proto jsme k literárním údajùm pøistupovali kriticky a všechny atypické údaje jsme
zaøadili do nemapovaných lokalit. Zatímco v nìkterých pøípadech u� z popisu stanovištì
lokality (napø. „v obilí“, „na polích”, „u silnice“, „na trati“) vyplývá, �e se musí jednat o
chybné urèení a tedy o jiný druh, v jiných pøípadech jsme naše závìry zalo�ili na znalosti
dolo�eného rozšíøení druhu èi míøe spolehlivosti pøíslušného autora. Pøesto by bylo vhod-
né, aby došlo k provìøení nejistých lokalit z ekologicky vhodných stanoviš�.

S t a n o v i š t ì v È R

Èesnek kulatohlavý se vyskytuje témìø výhradnì v teplé klimatické oblasti. Na našem úze-
mí nachází ekologické optimum ve dvou typech stanoviš�: (a) vegetace skal a skalních ste-
pí (svaz Alysso-Festucion pallentis, zaznamenán v porostech asociací Sedo albi-Allietum
montani a Helichryso arenariae-Festucetum pallentis; svaz Festucion valesiacae, zazna-
menán v porostech asociací Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, Erysimo crepidifo-
lii-Festucetum valesiacae; cf. Kolbek 1975, 1978, Chytrý 2007) na pøevá�nì tvrdých
horninách rùzného pùvodu a chemického slo�ení (vápnitý pískovec, vápenec, slepenec,
bazalt, andezitobazalt, olivinický nefelinit, granit, granodiorit, vzácnì droby, proterozoic-
ké bøidlice, trachyt), na pùdách mìlkých, skeletovitých a� slabì písèitých, suchých, slabì
kyselých a� slabì zásaditých; (b) rozvolnìné, narušované stepi a úhory na spraši, sprašo-
vých hlínách a vápnitých prachových píscích, ale i na tvrdších horninách na hlubších pù-
dách (svaz Festucion valesiacae, diagnostický druh asociace Astragalo
exscapi-Crambetum tatariae; dále v asociacích Festuco valesiacae-Stipetum capillatae,
Koelerio macranthae-Stipetum joannis; cf. Kolbek 1975, 1978, Chytrý 2007). Èesnek ku-
latohlavý je schopen pøe�ívat i v akátinách, vysazených v místech skalní a stepní vegetace.
V ji�ní Evropì je èastý té� jako plevel na obdìlávané pùdì, napø. podél okrajù vinic, na su-
chých mezích, úhorech, aj. (Mathew 1996). Této charakteristice se blí�í nìkteré lokality
na narušovaných panonských stepích napø. v okolí Èejèe a Pouzdøan.

C e l k o v é r o z š í ø e n í

Èesnek kulatohlavý je bì�ným druhem v Mediteránu jak na evropské, tak na africké stranì
(Maroko, Tunisko), vèetnì ostrovù; je znám i z Kanárských ostrovù. Východní hranice
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areálu prochází evropskou èástí Ruska a Tureckem, zaznamenán byl té� v Libanonu a Sý-
rii (Mathew 1996). V Evropì se vyskytuje ve vìtšinì státù mimo Irsko, Holandsko, skan-
dinávské státy, Polsko (Stearn 1980, Mathew 1996, Dobroèaeva et al. 1999, Ciocârlan
2000, Zaj¹c & Zaj¹c 2001, Aedo 2006, 2011).

O h r o � e n í

Èesnek kulatohlavý je øazen do kategorie C2 v Èerveném seznamu flóry ÈR (Holub &
Procházka 2000). Na území ÈR byl i v minulosti vzácný, jak ostatnì ukazují historické do-
klady. Vzhledem k ekologické extrémnosti èásti stanoviš� není pøímo lidskou èinností
ohro�en, aèkoliv nìkteré pra�ské lokality zanikly v dùsledku pokraèující urbanizace. Nej-
vìtším nebezpeèím pro jeho populace pøedstavuje sekundární sukcese (zarùstání døevina-
mi), pøímé vysazování odolných døevin (napø. akátu) a zamezení disturbancí na
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Obr. 2. – Výškové rozšíøení Allium vineale (A) a A. sphaerocephalon (B) na území Èeské republiky. Pro
ka�dý druh jsou zobrazeny dva grafy. Délky šedivých sloupeèkù reprezentují relativní èetnost lokalit druhu
v daném výškovém intervalu, zatímco bílé sloupeèky reprezentují poèet záznamù daného druhu na 1000
km2 v daném výškovém intervalu území ÈR.
Fig. 2. – Vertical distribution of Allium vineale (A) and A. sphaerocephalon (B) at the area of the Czech Re-
public. Two graphs are presented for each species. The ones on the left (grey bars) give the relative frequen-
cy of localities in respective altitudinal intervals, whereas those on the right (white bars) represent record
densities per 1000 km2 calculated for each altitudinal interval.



narušovaných stepích. Aèkoliv je druh schopen, obdobnì jako nìkteré další druhy èesnekù
(napø. A. vineale, A. oleraceum, A. rotundum; cf. Duchoslav 2001a, 2009, Duchoslav et al.
2007b), v takto nepøíznivých podmínkách dlouho pøe�ívat v nekvetoucím stavu a vegeta-
tivnì se rozmno�ovat pomocí dceøiných cibulí, pøi pøíliš dlouhé periodì nepøíznivých pod-
mínek mohou jeho populace vymírat. Nelze opominout ani geografickou a patrnì i
genetickou izolovanost jednotlivých populací.

S e z n a m l o k a l i t A l l i u m s p h a e r o c e p h a l o n n a ú z e m í È R

Termofytikum
4b. Labské støedohoøí: [Litomìøice], Fl. von Leitmeritz (Schmidt 1848 PR). – Leitmeritz [Litomìøice]
(Keil 1856 PR) [Nepøesná lokalizace obou dokladù, mo�ný výskyt i ve fyt. podokr. 4c.]. – Litomìøice, vrch
Radobýl (Schwarzel 1869 MJ, Mayer A. C. 1871 PR, Hejný Ed. 1933 PRC, s. coll. 1936 LIT, Š�astný 1954
LIT, Èervený 1960 CHOM, Kubát 1971 LIT, Pyšek 1978 ROZ, Hampel J. s. d. PR, s. coll. s. d. LIT, s. coll.
s. d. PR). – Lovosice, vrch Lovoš (Hejný Ed. 1934 PRC, Skalický & Pouzar 1956 PR, Businský 1970
ROZ). – [Lovosice], [vrch] Lovoš, JV úboèí (Businský 1970 ROZ, Sma�ík 1980 ROZ). – [Lovosice],
[vrch] Lovoš, sedlo mezi 471 a vrcholem Lovoše (Mühlstein 1954 PR). – [Lovosice], [vrch] Lovoš, J úboèí
(Kosinová 1963 PRC). – [Ústí nad Labem], Kozí vrch, u Labe (Neumeyster 1886 PR) [Pomìrnì izolovaná
lokalita, bylo by vhodné ovìøení.]. – Velké �ernoseky, Kalvárie (Kubát 1964 LIT). – [Velké �ernoseky],
Tøíkøí�ová hora v Èeském Støedohoøí (Marschner 1952 PR). – [Velké �ernoseky], Dreikreuzberg
[Tøíkøí�ová hora] (Hilgert 1935 PR) [Oba pøedchozí doklady pocházejí z lokality toto�né s Kalvárií.]. –
[Velké �ernoseky], Basaltfelsen unter Gr. Èernosek [bazaltové skály pod obcí] (s. coll. s. d. PR). – Lit.:
Bedøichùv Svìtec, stráò nad SZ okrajem rybníka Bedøichùv Svìtec (Vymyslický in Ondráèek 2009) [O vý-
skytu druhu na lokalitì mírnì pochybujeme, bylo by vhodné provìøení.]. – Litomìøice, auch am [vrchu] Ka-
majèken [Kamýk] (Peèírka in Èelakovský 1885f) [Nelze vylouèit, �e se jedná o lokalitu vrchu Koèka, viz
Malenínská 1984.]. – [Hlinné], Kamejèek [Kamýk ?] (Domin 1904a) [Nelze vylouèit, �e se jedná o lokalitu
vrchu Koèka, viz Malenínská 1984. Patrnì toto�né s pøedchozí lokalitou.]. – Litomìøice, vrch Radobýl
(Mayer in Èelakovský 1883 [Prodromus], Domin 1904a, Preis 1939, Ondráèek 2005). – Lovosice, vrch Lo-
voš (Kolbek 1978*, Krahulec 1980, Toman 1981*, 1988*). – Skršín, step na vrcholu Pec asi 600 m S od
�eleznièní zastávky Skršín (Vymyslický in Ondráèek 2009). – [Velké] �ernoseky (Èelakovský 1868 [Pro-
dromus], Domin 1904a, Drude et al. 1908, Korneck 1975*). – Velké �ernoseky, kopec Kalvárie (Kolbek
1974*). – Velké �ernoseky, Tøíkøí�ová hora (Preis 1939*, Martinovský 1969, Kolbek 1975*). – Velké �er-
noseky, Vendula, S od Velkých a Malých �ernosek (Preis 1939*, Martinovský 1969). – 4c. Úštìcká kotli-
na: [Litomìøice], Uhuberg [vrch Koèka u �itenic] (Binder 1886 PR, Rous J. 1886 PR, Neuhäusl 1947 PR,
Fiedler 1983 HR, Tausch s. d. PR). – Lit.: [�itenice], Uhuberg [vrch Koèka = Sovice = Soví hora] u Litomì-
øic (Tausch ex Ott 1851, Reuss A. jun. 1867, Hackel & Tausch in Èelakovský 1868 [Prodromus], Domin
1904a). – 7b. Podøipská tabule: [Krabèice], [vrch] Øíp (s. coll. 1887 PR, Hostièka 1955 MP). – [Krabèi-
ce], skály Øípu (s. coll. 1916 PRC). – Lit.: Ctinìves, èedièové skály Øípu naproti obci (Èelakovský 1883
[Prodromus], Domin 1904a, Domin in Domin ms., Novák F. A. 1919c). – Rovný, vrch Øíp (Toman 1981*).
– 7c. Slánská tabule: Kralupy [nad Vltavou] (Velenovský 1880 PRC). – Kralupy nad Vltavou, kopec Hos-
tibejk, na skalách (MD 2002) [Populace èítala v r. 2002 ca 20 jedincù, z toho 5 kvetoucích, lokalita byla za-
rostlá akátinou.]. – Lit.: [Kralupy nad Vltavou], u Kralup (Velenovský in Èelakovský 1883 [Prodromus]). –
7d. Bìlohorská tabule: [Kováry], Kovary u Kladna (Rohlena 1924 PRC). – [Kováry], Kladno, travnatá
stráò u Kovar (Fechtner 1927 PR). – 8. Èeský kras: [Srbsko], rezervace Koda u Karlštejna (Domin 1907
PRC). – 9. Dolní Povltaví: [Klecany], Klecánky, Èerné skály [Èerná skála] nad údolím Vltavy, J–JZ expo-
zice (Jeslík 1977 ROZ). – Libèice [nad Vltavou], skály u obce (Polák 1875 BRNM, 1876 PR, s. d. PRC, Ro-
hlena 1897 BRNU, s. coll. 1912 PR). – [Libèice nad Vltavou], proti Libèicím (Schustler 1918 PR). –
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Libèice [nad Vltavou], bøeh Vltavy (Medlinová 1944 PRC). – [Minice], zarostlá skála napravo nad ohybem
silnice Minice – Otvovice, skalnatá stepní stráò s pøeva�ující J expozicí (Businský 1967 ROZ). – [Minice],
Kralupy, skála pøi silnici z Minic do Otvovic (Polívka 1971 PR). – [Minice], u pøejezdu �eleznièní trati
mezi Mikovicemi a Minicemi, skalnatá step napravo nad tratí do Kralup SV nedaleko pøejezdu (Businský
1967 ROZ). – [Otvovice], u Votvovic, pøi dráze (Velenovský 1881 PRC). – Otvovice, na skalách 900 m
SV od �eleznièní stanice [PP Otvovická skála] (Roubal 1977 PR). – Otvovice, skály 1,5 km SV od �elezniè-
ní stanice (Businský 1967 ROZ). – Podmoráò u Libèic [nad Vltavou] (c. ? 1948 PRC). – Podmoráò, skály
nad údolím Vltavy (Jeslík 1974 ROZ). – [Praha-Libeò], Malé Holešovice [Holešovièky], skály (Koš�ál
1893 MP). – [Praha, Pelc-Tyrolka], [na skalách] Auf Felsen bei Pelz (Nickerl 1866 PR). – Praha-Trója (s.
coll. 1811 PRC, Baborová 1893 BRNU, s. coll. 1893 MP, Opiz s. d. PR, Ortmann s. d. PRC). – [Únìtice],
údolí Únìtického potoka, pokraèování Kozích høbetù (Palek 1960 MP). – [Únìtice], Únìtický potok, 300 m
SSV od Kozích høbetù (Palek 1960 MP). – Lit.: Dolánky, skály na pravém bøehu Vltavy, sprašová návìj na
hranì skal blí�e obce (Kolbek 1979*). – Dolánky, skály na pravém bøehu Vltavy 0,6 km J od obce (Kolbek
1979*). – Dolánky u Prahy, skalnaté svahy na pravém bøehu Vltavy nad plavební komorou (Kolbek
1979*). – Dolánky u Prahy, skalnatá su� pod skalami na pravém bøehu Vltavy pod obcí (Kolbek 1979*). –
[Libèice nad Vltavou], u Libèic (Polák & Knaf in Èelakovský 1883 [Prodromus]). – Minice, Minická skála,
na pravé stranì silnice z obce do Otvovic (Toman 1981*, Kní�etová et al. 1987). – Otvovice, Otvovická
skála (FK 2002). – [Otvovice], u Votvovic u dráhy na skalách blí� strá�ního domku (Velenovský in Èela-
kovský 1882e, Velenovský in Èelakovský 1883 [Prodromus]). – Praha-Klecánky (FK 1972). – Praha-Li-
beò (Presl in Èelakovský 1868 [Prodromus]). – Praha, Pelc-Tyrolka, PP Jabloòka (Špryòar et al. 1997). –
[Praha-Pelc], nad Pelcem (Opiz in Èelakovský 1868 [Prodromus]). – Praha, vltavské údolí u Prahy, skály
mezi Trójí a Malými Holešovicemi [Praha, Pelc-Tyrolka] (Èelakovský 1883 [Prodromus]). – Praha-Trója
(Masner ex Opiz 1824 [Naturalientausch], Opiz in Èelakovský 1868 [Prodromus]). – Únìtice, JV svah Ho-
lého vrchu (Kubíková & Molíková 1980). – 10b. Pra�ská kotlina: Praha-Folimanka (Opiz 1849 PR, Fulín
1885 BRNU, Malínsky s. d. PR). – [Praha-]Nusle (Opiz 1849 PR, s. d. LIT). – Lit.: Praha-Folimanka (Èela-
kovský 1868 [Prodromus]). – 16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina: Bohutice, kóta Michálek, 1 km
JJV [od] obce (Sutorý 1984 BRNM). – [Brno-Nový Lískovec], Kamenný vrch (Oborny 1879 PRC). – [Der-
flice], Steinberg [Kamenná hora] u Tasovic (Oborny 1879 BRNU, 1881 BRNM, Teuber 1907 BRNM). –
Dolní Kounice, na �ulovém kopci „Svoboda“ nad obcí [nejasná lokalizace] (Suza 1930 BRNU). – Dyje
(Milfron), skály v údolí Dyje 1 km Z od obce (Grulich 1984 MMI). – Havraníky, vøesovisko Skalky 0,7 km
JJV od obce (Grulich 1984 MMI) = Šatov, kóta 309 (Skalky), 1,2 km S [od] obce, JZ svahy (Chytrý 1990
BRNM). – Konice, Pustý kopec [skalnatý kopec mezi silnicí a �eleznicí] (Oborny 1909 BRNU, 1910
BRNM, Pospíšil 1969 BRNM, Grüll 1984 BRNU). – Miroslav (Weber F. 1933 PR). – Miroslav, stepní ko-
pec Svatý Marek asi 300 m J od obce [= Markusùv = Markùv kopec] (Horòanský 1946, 1948 BRNM, Šmar-
da J. 1961 BRNM, Grulich 1985 MMI). – Miroslav, vrch u letištì J od mìsta (Danihelka 1990 BRNL). –
Miroslav, Miroslavské kopeèky u Moravského Krumlova (Hrabìtová 1960 BRNU). – Miroslav, borový le-
sík na pahorku na J okraji mìsta (Roèek 1992 BRNU). – Miroslav, kamenický podklad v lomu, pahorek na
J okraji mìsta (Roèek 1993 BRNU). – Naèeratice u Znojma (Oborny 1879 PRC). – Oblekovice-Bohumili-
ce, Naèeratický kopec, xerotermní vegetace na Z svahu s kótou 265, 950 m JV [od] støedu obce (Øepka
1995 BRNM). – Oblekovice-Bohumilice, xerotermní vegetace na JZ svahu kóty 288 v centrální èásti Naèe-
ratického kopce, 1,4 km JV [od] obce (Øepka 1995 BRNM). – Znojmo (Oborny 1882 BRNM, s. d. BRNU,
c. ? 1919 PRC). – [Znojmo], údolí Dyje u Znojma (Krèan 1935 PRC, MP). – [Znojmo-]Hradištì (Jièínský
1923 ZMT). – Znojmo-Hradištì, terasy v údolí Gránice J od obce (Grulich 1984 MMI, Ambrozková 1987
MMI). – Znojmo-Hradištì, terasy nad Dyjí Z od obce (Grulich 1984 MMI). – [Znojmo], [lesní okraje u
obce] (Schwöder 1882 BRNM]. – Lit.: Bohutice, návrší U Michálka 0,9 km J od kostela v obci (Danihelka
J. 1996 ms.*). – Havraníky (Grulich 1997). – Havraníky, mezi Havraníky a Šatovem (Grulich 1997). – Ko-
nice [u Znojma] (Podpìra 1914 [Dodatky], Himmelbaur & Stumme 1923). – Mašovice, 2 km JV od obce
(Grulich 1997). – Popice, 0,5 km JV od obce (Grulich 1997). – Popice, 1 km VJV od obce (Grulich 1997). –
Popice, Pustý kopec 1,9 km JV od obce (FK 2001). – Sedlešovice, 0,5 km J od obce (Grulich 1997). –

Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 11–41, 2012 19



Tasovice [u Znojma] (Himmelbaur & Stumme 1923). – [Tasovice], na svahu Kamenného kopce [Kamenná
hora] u Tasovického jezu (Oborny in Formánek 1887 [Kvìtena], Oborny in Podpìra 1914 [Dodatky]). –
Tasovice, polní cesta z Naèeratické silnice k Dyji, na skalnatých stráních a okrajích lesù (Drlík et al. 2005).
– Znojmo (Podpìra 1914 [Dodatky], Podpìra 1928a, Himmelbaur & Stumme 1923). – Znojmo, Gránické
údolí (Korneck 1975*). – [Znojmo], u Devíti Mlýnù (Oborny in Formánek 1887 [Kvìtena], Himmelbaur &
Stumme 1923). – Znojmo, údolí Dyje mezi plovárnou a Trouznickým mlýnem (Oborny in Formánek 1887
[Kvìtena]). – 17a. Dunajovické kopce: Lit.: Nový Pøerov, Lange Wart (Heidberg) (Grulich in Danihelka
& Grulich 1996). – Nový Pøerov, Pøerovský vrch (Grulich in Danihelka & Grulich 1996). – 17b. Pavlovské
kopce: [Pavlov], Pavlovské kopce, JV svah Dìvína (Fröhlich 1956 BRNU). – Mikulov, Anenský vrch,
skála (Weber F. 1926 BRNM]. – Mikulov, [vrch] Šibenièník (Fröhlich s. d., BRNU). – [Mikulov], [vrch]
Šibenièník, J kopce, JV stráò (Rigasová 1991 MMI). – 17c. Milovicko-valtická pahorkatina: Milovice,
Milovický les (Fröhlich 1936 BRNU). – Milovice, obora Milovický les 1,8 km JV od obce (Rigasová 1991
MMI). – Milovice, Milovická stráò, Z svahy vrchu Špièák (293,3), svìtlina na J orientovaném svahu po-
stranního høebínku 1,1 km J od kostela (Danihelka 2002 MMI). – Mikulov, svìtlina na J orientovaném sva-
hu nad Pískovou cestou 4,5–4,7 km VSV od kostela u námìstí (Danihelka 2002 MMI). – Milovice,
lesostepní stráòka na kopeèku vedle hlavního høebene Milovického lesa, ca 3 km JJZ od obce (Øepka 1989
BRNM). – 18a. Dyjsko-svratecký úval: Lit.: Dolní Vìstonice, hrúd v trati Na pískách 0,5 km SZ obce,
dnes zatopeno (Chytrý et al. 1997*) [Je mo�né, �e se k této lokalitì vztahuje údaj Schlosser in Makowsky
1863b; viz ní�e.]. – 20b. Hustopeèská pahorkatina: [Bluèina], �idlochovice, nad Bluèinou (Weber F.
1931 BRNM). – [Bošovice], Klobouky, Randler nad Bošovicemi (Weber F. 1930 BRNM). – Èejè (Spitzner
1887 BRNU, s. coll. 1928 PR, Weber F. 1936 OP, Trapl 1940 PR, Wildt s. d. BRNM). – [Èejè], step u Èejèe
(Spitzner 1887 BRNM, s. coll. 1926 PRC, Krèan 1935 MP, Šourek 1939 PR). – Èejkovice, Èejkovský Špi-
dlák 1,5 km SV [od] obce (Grulich 1984 MMI). – Èejè, na JV stepním sklonu reservace Špidláku (Jedlièka
1944 GM). – Èejè, na stepním svahu „V rendlíku“ (Hrabìtová 1971 BRNU) [Nejasná lokalizace.]. – Èejè,
Prostøední Špidlák, stepní stráò 2 km J [od] nádra�í (Grulich 1987 MMI). – Èejè, Prostøední Špidlák, stepní
stráò 2,5 km JJZ [od] obce (Grulich 1989 MMI). – Èejè, stepní svahy vlevo od silnice do Èejkovic (Komen-
derová 1968 BRNU, Unar 1968 BRNU). – Èejè, stráò Ve �lebích (Reitmayer 1965 BRNM, BRNU, PR). –
[Èejè], Špidlák u Èejèe (Deyl 1939, 1962 PR, David 1944 OP, Novotný J. 1944 BRNM, Holzknecht 1946
BRNU, Reitmayer 1968 BRNU, 1969, 1972 PR, Dvoøák F. 1975 BRNU). – Èejè, v hájku u stepní stránì
„Špièák“ (Hynšt & Weber 1945 OLM). – [Kobylí], Hodonín, Velký vrch [Kobylská skála, ca 2,3 km
VSV od kostela v obci] (Weber F. 1936 BRNM, GM, HR, LIM, MP, OLM, PR, PRC, Rivola 1958 GM,
Unar 1968 BRNU, Ambrozek 1987 MMI, Danihelka 1995 MMI). – Dra�ùvky, šípáková doubrava (Švanda
1950, 1952 BRNM). – [Hostìrádky-Rešov], Brno: na stepním svahu Stará hora u Hostìrádek (Weber F.
1929 BRNM, Krist 1939 BRNU, Skøivánek 1941 BRNM, Vladaøová 1960 BRNU, Palík 1977 BRNM). –
Kobylí, Ochozy, lesostep 1,8 km SZ od obce (Grulich 1984 MMI). – [Kurdìjov], Hustopeèe, Felsen bei
Gurdau [skály u Kurdìjova] (s. coll. s. d. PR). – Morkùvky u Hustopeèí (Formánek s. d. BRNM). – Mor-
kùvky, stepní stráò Morkovský kopec, 2 km Z od obce (Fiala 1956 BRNM, Skøivánek 1957 BRNM). – Mu-
tìnice, [vrchol] Vyšicko [SZ od obce] (Kolektiv bot. ústavu 1962 BRNU). – Násedlovice, stepní svah
v oboøe 2,3 km V [od] obce (Grulich 1987 MMI). – Pouzdøany (Thenius 1912, 1928 BRNU, Laus 1931
BRNU, Tomášek J. 1956 GM, Koblí�ek 1968 BRNL). – [Pouzdøany], Hustopeèe, step na Hutbergu [vrch
Strá�ná] (Laus 1932 MMI, PR). – Pouzdøany, na stepním svahu Kolby nad obcí (Skøivánek 1944 BRNM,
Šourek 1944 PR, Èernoch 1949 BRNM). – Pouzdøany, Pouzdøanské kopce (Skøivánek 1920, 1948, 1951
BRNM, Rigasová 1991 MMI). – Pouzdøany, stepní svahy (Hrabìtová 1965 BRNU). – Pouzdøany, temeno
rezervace u háje (Novák 1950 BRNM). – Sokolnice, Pracký kopec (Mohyla míru) (Czi�ek 1879 BRNU). –
[Sokolnice], u Sokolnic (Skøivánek 1913 BRNM). – [Strá�ovice], Vìteøov u Stra�ovic (Podpìra 1922
BRNU). – Tvaro�ná, keønatá stráò „Vinohrad“ (Stanìk 1919 BRNU). – [Tvaro�ná], vrch Santon („Tva-
ro�enský kopeèek“) u Velatic (Hrabìtová 1960 BRNU, Weber F. 1971 PR). – Uherèice, step (Mencl 1944
PRC, Dostál 1944 PRC). – Velké Pavlovice, na stepním svahu nad obcí (Weber F. 1969 BRNM). – Velké
Pavlovice, Zazmonika [rezervace Zázmoníky] nad obcí Boøetice (Weber F. 1931 BRNM). – �eletice,
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stepní svahy na Adamcích 1,2 km JZ [od] obce (Grulich 1984 MMI). – �eletice, úhor pod Adamci 1 km
Z [od] obce (Grulich 1987 MMI). – Lit.: Boøetice, 2,5 km S od kostela, NPR Zázmoníky (Grulich in Dani-
helka & Grulich 1996). – Brumovice (Formánek 1887 [Kvìtena]). – Èejè (Formánek 1887 [Kvìtena],
Wildt 1910a). – [Èejè], Èejèský Špidlák 2 km JJV od Èejèe, horní okraj hlavního svahu (Ambrozek 1989*).
– Èejè, Prostøední Špidlák, S orientovaný amfiteátr, travnaté svahy, ca 2,2 km J od �eleznièní stanice (Am-
brozek 1989*, Hrouda in Danihelka & Grulich 1996). – [Èejè], sad Luka 2,5 km JZ od Èejèe, støední èást
sadu (Ambrozek 1989*). – [Èejè], stepní slínovité kopce k JV od Èejèe (Gilli 1930). – Èejkovice, Èejko-
vický Špidlák, svahy Špidláku V od skládky, cca 2 km SV od kostela v obci (Ambrozek 1989*, Hrouda in
Danihelka & Grulich 1996). – Hustopeè[e] (Schierl in Podpìra 1914 [Dodatky]). – [Klobouky], kamenité
pahorky kolem Klobouk (Steiger in Formánek 1887 [Kvìtena]). – Kobylí (Formánek 1887 [Kvìtena]). –
Kobylí, Velký vrch (Kobylská skála) (Weber in Podpìra 1938 [Schedae], Krahulec 1980, Danihelka in Da-
nihelka & Grulich 1996). – Kobylí, �leby kobylské Z od silnice Èejè-Èejkovice (Reitmayer 1968). – Mor-
kùvky (Formánek 1884d, 1887 [Kvìtena]). – Morkùvky, rezervace Hrádek 1,5 km JZ od obce (Chytrý M.
1996 ms.*). – Nìmèièky, rezervace Nosperk 1,1 km SV od V okraje obce (Chytrý M. 1996 ms.*). – Podolí,
rezervace Horka, S-J probíhající skalnatý slepencový høbítek (Fajmon in Grulich 2007). – Pouzdøany, hra-
na lokality Pouzdøanská step, 1,6 km SV od obce (FK 2004). – [Pouzdøany], Pouzdøanské kopce (Wildt in
Podpìra 1914 [Dodatky], Podpìra 1928a). – Sokolnice, Pracká hora [Pracký kopec] (Czi�ek in Formánek
1887 [Kvìtena]). – Sokolnice, Stará hora (Podpìra 1928a). – �eletice, rezervace Na Adamcích, stepní sva-
hy a bývalé extenzivní sady, 0,8–1,1 km JZ od kostela sv. Jakuba v obci (Grulich in Grulich 2007). – 21a.
Hanácká pahorkatina: Drysice, Bílá skála (Pospíšil 1963 BRNM) [Smìsná polo�ka s A. rotundum, nelze
vylouèit, �e zde druh ve skuteènosti nerostl.].

Mezofytikum
68. Moravské podhùøí Vysoèiny: Lit.: Lukov, 1 km JZ od obce (Grulich 1997).

Nemapované (nejisté nebo chybné) lokality

(1) Kadaò, NPR Úhoš� u Kadanì, u skal na Z svahu (Lorber 1985) [Izolovaná lokalita. I kdy� nelze výskyt
druhu zcela vylouèit, jedná se o pravdìpodobnou zámìnu s A. vineale. Velmi �ádoucí je provìøení.]. – Su-
chý Dùl, v obci (Kubát 1978). [Netypické stanovištì, pravdìpodobná zámìna s A. vineale.]. – (4a) Mìruni-
ce, vrch Vraník (Toman 1981*) [Výskyt nelze zcela vylouèit, jednalo by se ale o izolovanou lokalitu.]. – (6)
[Smeèno], obora Smeèenská (Vandas in Èelakovský 1883 [Prodromus], Vandas in Èelakovský 1884e, Bí-
lek F. 1884) [Pravdìpodobná zámìna s A. vineale.]. – (7a) Martinìves, svahy Z a V od obce (Toman 1981*)
[Pravdìpodobná zámìna s A. vineale, v okolí chybìjí ekologicky vhodné lokality]. – [Mšené], u silnice
Mšené-Láznì – Šlapanice (Toman 2002) [Netypické stanovištì, pravdìpodobná zámìna s A. vineale.]. –
(7c) Bratkovice, svahy nad cestou k Nabdínu (Toman 1981*) [Pravdìpodobná zámìna s A. vineale, chybìjí
zde ekologicky vhodné lokality.]. – Slaný, hlinitý bøeh na vinicích (Bílek F. 1884) [Pravdìpodobná zámìna
s A. vineale.]. – (12) Mladá Boleslav, na lesní stráni blí� Kosmonos (Himmer in Èelakovský 1868 [Prodro-
mus]) [Netypické stanovištì, pravdìpodobná zámìna s A. vineale. Doklad Èelakovský ale vidìl – má u lo-
kality vykøièník – tak�e je mo�né, �e došlo k zámìnì sched.]. – (16) Brno, na trati mezi Kuøímem [Kuøimí] a
Drásovem (Šmarda J. 1928e, 1938 ms.) [Netypické stanovištì, pravdìpodobná zámìna s A. vineale.]. – Mo-
ravský Krumlov (Korneck 1975*) [Nevìrohodný údaj, území je dobøe prozkoumané a �ádný další herbáøo-
vý ani literární údaj neuvádìjí tuto lokalitu. Pøesto doporuèujeme cílený prùzkum skal krumlovských
slepencù.]. – (17b) Pardorf [Bavory] (Schlosser in Makowsky 1863b). – Wisternitz [Vìstonice] (Schlosser
in Makowsky 1863b) [Makowsky pochybuje o správnosti urèení, je mo�ná zámìna s A. vineale èi A. rotun-
dum. Druh ale na Pavlovských vrších roste, je mo�né �e se tyto lokality vztahují k lokalitám na vápencovém
bradle nebo dokonce /Vìstonice/ na zatopenou lokalitu na hrúdu v nivì Dyje, viz výše.]. – (18a) Ladná
(okr. Bøeclav), za mostem pøes Dyji (Z od obce), vlevo pøes louku u cesty, roh lesa (Sádlo 1986 ms.*) [Patr-
nì pøeklep pøi zadávání do databáze, jinak jistá zámìna.]. – (18b) [Uherský Brod], v okolí Uherského Brodu
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(Sedláèek 1914). – [Uherské Hradištì], v obilí (Schlögl in Formánek 1887 [Kvìtena], Laus 1908b). – Uher-
ský Ostroh, Singulární les, na pasece (Podpìra 1923 BRNU) [Patrnì došlo k zámìnì druhù na polo�ce.]. –
(19) Velká nad Velièkou, Zahrady pod Hájem (Stanìk et al. 1996) [Pravdìpodobná zámìna s A. vineale
nebo A. rotundum, viz té� Jongepier & Jongepierová 2006.]. – (20b) Archlebov, pole a terásky 2,1 km
SSZ od kostela svatého Rocha a Šebestiána (Štefánek in Grulich 2007) [Netypické stanovištì, pravdìpo-
dobná zámìna s A. vineale nebo A. rotundum; v širším okolí bylo ale A. sphaerocephalon nalezeno.]. –
(21a) Olomouc (Vogl in Formánek 1887 [Kvìtena], Vogl in Podpìra 1911, Podpìra 1928a) [Pravdìpodob-
ná zámìna s A. vineale nebo A. rotundum.]. – Olomoucko, kolem Olomouce, zøídka na polích (Vogl & Mik
ex Otruba 1936a) [Pravdìpodobná zámìna s A. vineale.]. – (24b) [Hroznìtín] Lichtenstadt (Sterneck 1938)
[Izolovaná lokalita, pravdìpodobná zámìna s A. vineale.]. – (37l èi 38) [Èeské Budìjovice, Èeský Krum-
lov], v okolí Budìjovic neb Krumlova (herb. Jechlùv beze schedy) (Èelakovský 1883 [Prodromus]) [Jasná
zámìna s jiným druhem.]. – (51) [Kokoøín], na keønaté pískovcové stráni u Kokoøína (300 m) (Böhm sec.
Mikuláš in Domin 1942a) [Netypické stanovištì, pravdìpodobná zámìna s A. vineale.]. – (52) [Provodín],
Provodínské èedièové skály u Jestøebí (Watzel in Èelakovský 1883 [Prodromus]). – [Ralsko], na [kopci]
Rálsku u Mimonì (Zouplna in Èelakovský 1868 [Prodromus], Zouplna 1859) [V obou pøípadech jde o zá-
mìnu buï s A. vineale, nebo i A. oleraceum, A. senescens subsp. montanum èi A. strictum v pøípadì vrchu
Ralsko, viz Krahulec et al 2006, Duchoslav et al. 2007.]. – (55b) Mnichovo Hradištì, na polích (Sekera in
Èelakovský 1868 [Prodromus]) [Netypické stanovištì, pravdìpodobná zámìna s A. vineale. Nepøesná lo-
kalizace, mo�ný i výskyt ve fyt. okr. 12.]. – (55a/56a) Turnov, na polích kolem Malé Skály (Neumann ex
Reichardt 1854, Neumann in Èelakovský 1883 [Prodromus]) [Netypické stanovištì, pravdìpodobná zámì-
na s A. vineale.]. – (72) [Loštice], pøi vchodu do údolí Tøebùvky u Loštic (Hruby Joh. 1915b). – [Šternberk],
Nízký Jeseník, okraj u Šternberku (Hruby Joh. 1914) [V obou pøípadech jde o patrnì o zámìnu s A. vinea-
le.]. – (76a) Hranice, Hùrka (Vogl 1856). – Hranice, na hoøe Svrèovì (Vogl 1853a, Vogl in Formánek 1887
[Kvìtena]) [V obou pøípadech jde o pravdìpodobnou zámìnu s A. vineale nebo jiným druhem, z lokalit ne-
existuje �ádný herbáøový doklad A. sphaerocephalon.]

Nezaøaditelné a obtí�nì mapovatelné údaje

Mikulov, Pavlovské kopce (Laus 1924 OSM). – [Praha] Prope Pragam (Ruprecht s. d. BRNU, LIT). –
Bielau-Schlesien-Maehrische Pforte (Krischke 1923 OP) [Jedná se o velmi problematický doklad. Lokaliza-
ce ukazuje na Moravskou bránu nìkde v okolí Bílovce, Bielau by snad mohla být obec Bílov. V okolí však
chybìjí vhodné lokality. Ve starší literatuøe se pouze opakovanì objevují údaje o výskytu A. sphaerocephalon
z vápencù v okolí Hranic na Moravì, ale z tìchto lokalit neexistuje �ádný herbáøový doklad. Je ale mo�né, �e
uvedený popis se vztahuje k jiné lokalitì nebo se jedná o zámìnu sched.]. – Lit.: Litomìøice, Neuberg (Hackel
& Tausch in Èelakovský 1868 [Prodromus]). – Podyjí od Znojma k ústí Dyje (Podpìra 1928a).

Allium vineale L. – èesnek vinièný

T a x o n o m i e

Druh vykazuje nápadnou variabilitu jak v produkci dceøiných cibulí, tak pøedevším
v produkci kvìtù a pacibulek a jejich pomìrného zastoupení v kvìtenství, sahající od
kvìtenství slo�eného pouze z kvìtù pøes kvìtenství s rùzným pomìrem kvìtù a pacibu-
lek po kvìtenství pouze s pacibulkami (Richens 1947). Tato variabilita vedla k popisu
extrémních typù jako samostatných taxonù rùzného (dokonce i druhového) ranku, ale i
k zámìnám za jiné druhy (Krahulec 1977, viz té� ní�e). Mathew (1996)

22 Duchoslav & Krahulec: Allium spaerocephalon a A. vineale v ÈR



v monografickém zpracování sekce Allium u A. vineale akceptuje tøi variety: var. capsu-
liferum Koch (má kvìtenství pouze s kvìty), var. compactum (Thuill.) Coss. (pouze s pa-
cibulkami) a var. vineale (s kvìty i pacibulkami). V našich ekologických podmínkách
však jde i o variabilitu v rámci jednoho jedince v rùzných letech (Krahulec & Duchoslav
2010) a v jedné populaci je mo�no nalézt všechny typy, i kdy� vìtšinou pøevládají var.
vineale a compactum. Tato pozoruhodná variabilita v reprodukèním zpùsobu je ekolo-
gicky a evoluènì velmi zajímavá a recentní studie ukázaly, �e udr�ování smíšeného
(tedy sexuálního a asexuálního) rozmno�ování je oproti teoretickým pøedpokladùm evo-
luènì výhodné (Ceplitis & Bengtsson 2004), proto�e produkce geneticky variabilních
semen umo�òuje druhu reagovat na èasoprostorovu heterogenitu prostøedí a tvorba ase-
xuálních pacibulek zároveò umo�òuje rychlou reprodukci a šíøení adaptovaných genoty-
pù (Ceplitis 2001). Právì produkce pacibulek stojí za rychlým šíøením druhu v krajinì
bìhem rozšiøování zemìdìlství v Evropì (Ceplitis 2001).

R o z š í ø e n í v È R

Rozšíøení v ÈR zpracoval Duchoslav (2001a). Doplnìním o novì excerpované herbáøové
doklady a naše nepublikovaná data byl získán úplnìjší obraz rozšíøení (obr. 3). Èesnek
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Obr. 3. – Rozšíøení Allium vineale v Èeské republice: – herbáøový doklad, – nepublikovaný údaj au-
torù èlánku.
Fig. 3. – Distribution of Allium vineale in the Czech Republic: – herbarium record, – unpublished
records of the authors.



vinièný se vyskytuje na vìtšinì území ÈR, roztroušenì a� hojnì v termofytiku a mezofyti-
ku, zatímco v oreofytiku byl zaznamenán jen ojedinìle. V termofytiku byl výskyt zazna-
menán ve všech fytogeografických okresech, v mezofytiku chybìjí doklady pouze
z fytogeografických okresù Smrèiny, Votická vrchovina, Milešovské støedohoøí, Labské
pískovce, Lu�ické hory a Moravský kras. V oreofytiku byl výskyt dolo�en pouze z fytoge-
ografických okresù Jihlavské vrchy, �ïárské vrchy a podokresu Krkonoše lesní.

Èesnek vinièný se vyskytuje v planárním a� submontánním stupni, pøevá�nì v nad-
moøských výškách 200 a� 500 m n. m., pouze vzácnì nad 700 m (prùmìr ± standardní od-
chylka; 386 ± 119 m nad m; obr. 2). Nejní�e polo�enými lokalitami jsou údolí Labe u
Malého Bøezna (ca 128 m n. m.), nejvýše polo�ená lokalita se nachází na loukách na
ji�ním svahu hory Špièák v Krkonoších (850 m n. m.). Ve vyšších nadmoøských výškách
(nad 700 m) se druh vyskytuje pøevá�nì na antropických stanovištích (pole, meze, pøíko-
py) a jen vzácnì byl nalezen na loukách a pastvinách.

Pøi revizi herbáøových dokladù jsme obzvláštì u tohoto druhu pozorovali èasté zámì-
ny s dalšími druhy, ve vìtšinì pøípadù s A. oleraceum, A. scorodoprasum, ménì èasto
s A. rotundum a A. sphaerocephalon. Pøíèinou byly nedokonalé urèovací klíèe (viz výše).
Proto jsme nevyu�ili ke studiu rozšíøení literární údaje, proto�e obsahují velké mno�ství
chyb. Dva nejèastìji se spolu vyskytující a zároveò nejèastìji zamìòované druhy (A. vine-
ale, A. oleraceum) lze velmi dobøe rozlišit i ve sterilním stavu chu�ovì (Krahulec & Du-
choslav 2010): A. vineale (stejnì jako další zástupci sekce Allium) obsahuje slouèeniny
palèivé chuti a pøi ochutnání má palèivou, štiplavou chu�; A. oleraceum sice voní po èes-
neku, ale proto�e neobsahuje štiplavou slo�ku silic, nemá pøi ochutnání palèivou chu�. Jak
od Allium oleraceum, tak i od A. sphaerocephalon lze èesnek vinièný naprosto jednoznaè-
nì odlišit i z herbáøových dokladù pomocí znakù v anatomii epidermis (Krahulec 1977,
1980). Ke zcela bezpeènému urèení postaèí i jen malý kousek zachované èepele. Allium
oleraceum a A. sphaerocephalon mají na epidermis papilky a jinou strukturu ústí dýchací
dutiny. Allium vineale papilky nemá (má na buòkách epidermis podélné lišty) a nemá také
vytvoøenou strukturu valù okolo vnìjší dýchací dutiny u zapuštìných prùduchù, jako mají
dva další uvedené druhy. Pomocí tìchto epidermálních znakù je mo�né i urèit herbáøové
polo�ky sterilních rostlin. Pøed rozkvìtem se èesnek vinièný velmi dobøe pozná podle šíd-
lovitì prodlou�ené špièky toulce a narù�ovìlé báze kvìtenství.

S t a n o v i š t ì v È R

Èesnek vinièný se vyskytuje pøevá�nì v teplé a mírnì teplé klimatické oblasti a pouze
vzácnì v chladné klimatické oblasti. Na našem území nachází ekologické optimum v širo-
kém spektru polopøirozených a antropogenních stanoviš� (viz Duchoslav 2001a, Krahulec
& Duchoslav 2010). V nelesní vegetaci je bì�ný na polních mezích, v travnatých pøíko-
pech okolo silnic a cest, na mezofilních loukách (pøevá�nì ovsíkových loukách svazu
Arrhenatherion) a intenzivních i extenzivních pastvinách (svazy Cynosurion, Hyperico
perforati-Scleranthion perennis), ménì èasto na aluviálních loukách (svaz
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Deschampsion), v narušovaných suchých trávnících tøídy Festuco-Brometea (pøevá�nì
v porostech svazù Bromion a Cirsio-Brachypodion) a na písèinách.

V minulosti byl v Evropì nepøíjemným plevelem v obilninách a ve vinohradech (indi-
kaèní druh asociace Geranio-Allietum R. Tx. ex von Rochow 1951 ze svazu Veronico-Eu-
phorbion, viz Wilmanns 1975, 1989, 1993, Wilmanns & Bogenrieder 1992, Šilc & Èarni
2007) a i v souèasné dobì pùsobí hospodáøské škody na polích a pastvinách v severní
Americe a Austrálii, kam byl zavleèen (Defelice 2003). Hlavním problémem je sní�ení
kvality zemìdìlských produktù. Proto�e je èesnek vinièný velmi èasný, dobytek ho na
pastvinách na jaøe vyhledává a konzumuje. Sekundární metabolity pøecházejí do mléka a
masa, které pak zapáchají „po èesneku“. Pacibulky mají pøibli�nì stejnou velikost jako
obilná zrna pšenice, ovsa a jeèmene a je proto obtí�né je oddìlit pøi sklizni od pìstované
plodiny. Výsledkem je mouka zapáchající „po èesneku“ (Hakansson 1963, Hardcastle
1976). Existuje proto rozsáhlá literatura zabývající se zpùsoby jeho likvidace na zemìdìl-
ské pùdì a v trávnících (napø. Lazenby 1962, Hakansson 1963, Hardcastle 1976, Troutman
et al. 1981, Gast et al. 1990). V Evropì došlo se zmìnou agrotechniky (hluboká orba a
pou�ívání selektivních herbicidù na polích, opuštìní okopávání na vinohradech a jeho na-
hrazení mulèováním èi pou�itím herbicidù, viz Lososová et al. 2003) k jeho vytlaèení z ob-
dìlávané pùdy na meze. To dokumentoval Duchoslav (2001a) na základì strmého poklesu
podílu herbáøových dokladù z obdìlávané pùdy bìhem 20. století.

Druh je schopen, obdobnì jako nìkteré další druhy èesnekù (napø. A. oleraceum, A. ro-
tundum; cf. Duchoslav 2001a, 2009, Duchoslav et al. 2007b) a jiných geofytù (napø. køi-
vatcù), bì�nì pøe�ívat v nekvetoucím stavu a vegetativnì se rozmno�ovat pomocí
dceøiných cibulí na zastínìných stanovištích (køoviny, nejèastìji trnkové èi slivonì domá-
cí, remízky, akátiny), reprezentujících sekundárnì zarostlé èi zalesnìné nekosené èi nepa-
sené trávníky. Vzácnì lze druh nalézt i v dubohabøinách (svaz Carpinion) a v potoèních
olšinách a tvrdých luzích (svaz Alnion incanae). Zejména lesní lokality nejsou v herbáøích
podchycené, proto�e sterilní rostliny v minulosti nikdo nesbíral.

V terénu lze jeho populace dobøe identifikovat na jaøe (bøezen-duben), kdy na lokali-
tách bez vlivu podzemní disturbance, tedy nejèastìji na zastínìných stanovištích, ale i na
kosených èi pasených lokalitách, vytváøí nápadné trsy o prùmìru do maximálnì 15 cm
èítající desítky a� stovky vìtšinou sterilních jedincù (Duchoslav 2001b). Trsy pøipomí-
nají trsy pa�itky a èasto takto bývají i mylnì identifikovány. Nekvetoucí rostliny (vèetnì
pokosených rostlin se základy kvìtenství) zatahují u� v pozdním jaøe (zaèátek èervna;
Duchoslav 2009), a proto nebývají vùbec zaznamenány vzhledem k jejich krátkému
vegetaènímu období.

C e l k o v é r o z š í ø e n í

Èesnek vinièný je bì�ným druhem témìø v celé Evropì mimo støední a východní èást ev-
ropské èásti Ruska (Meusel et al. 1965, Omelèuk-Mjakuško 1979, Hultén & Fries 1986,
Mathew 1996, Karpavièiene 2004). Dále byl zjištìn v severozápadní Africe, Turecku,
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Sýrii a v Libanonu (Wilde-Duyfjes 1977, Mathew 1996) a zavleèen do Severní Ameriky
(Iltis 1949), Austrálie (Parsons & Cuthbertson 2001) a na Nový Zéland (Thomson 1922).
O h r o � e n í

Èesnek vinièný je bì�ným druhem èeské flóry, bez ohro�ení.

S e z n a m l o k a l i t A l l i u m v i n e a l e n a ú z e m í È R

Termofytikum
1. Doupovská pahorkatina: Dìtaò, rezervace Dìtanský chlum (Abtová 1985 LIT). – Doupov, nad �elez-
nièní stanicí Hluboká [zaniklá obec] u obce (Klášterský 1949 PR). – Doupovské hory, Hluboká-�ïár (Mi-
chálek 1995 SOKO). – Kadaò, 1 km JZ od okraje mìsta (Ondráèek 1999 CHOM). – Kadaò, Blzeòský vrch
(Ondráèek 1985, 1986, 1987, 1989 CHOM). – Kadaò, bøeh Ohøe (Šachl 1977 ROZ). – Kadaò, vrch
Strá�ištì (Klášterský 1949 PR). – Kadaò, [vrch] Úhoš� (Klášterský 1949 PR, Lorber 1977 CHOM). – Ka-
daò, [vrch] Úhoš�, køoviny na Z svahu (Kubát 1969 LIT). – Kadaò, vrch Úhoš�, navršené haldy kamenù èe-
dièe na vrcholových partiích plata (MD 2004). – Kadaò, okraj obce smìrem na Hradec (Sedláèková 1977
NJM). – Kadaò, Zlatý vrch (Ondráèek 1999 CHOM). – Klášterec nad Ohøí, 0,8 km JJV od obce (Lorber
1977 CHOM). – Klášterec nad Ohøí, okraj cesty u osady Ohøecká Louka (Sofron 1977 PL). – Klášterec nad
Ohøí, stráò na S okraji mìsta (Pyšek 1958 PL). – Podboøany, lesostep na SZ úboèí Dubového vrchu (Pyšek
1987 ROZ). – Zvoníèkov [zaniklá obec], høeben (Lorber 1985 CHOM). – Zvoníèkov [zaniklá obec], V od
obce (Lorber 1974 LIT). – �elina, levý bøeh Ohøe pøed meandrem u �elivy 1,7 km JV od Kadanì (Ondráèek
1986 LIT). – 2a. �atecké Poohøí: Hoøany [zaniklá obec], U Chvùje (Dvoøák 1944 PR). – Nechranice (Jeh-
lík s. d. LIT, 1961 CHOM). – Radonice, vrch Chlum (Wiesbaur 1902 OLM). – Údlice, Údlické údolí, okraj
lesa (Kubát 1974 LIT). – 2b. Podboøanská kotlina: Kryry, na píseèných rolích a ladech mezi obcí a Vrout-
kem (Èelakovský 1885 BRNU, PL, PR). – Mukodìly, trnkové køoviny lemující zbytek dubohabøiny pøi
okraji silnice (MD 2004). – Oèihov, mezi obcí a Oèihovcem (Štìpánek 1987 PR). – 3. Podkrušnohorská
pánev: Bohosudov (Dichtl 1880 PR, Opiz s. d. PR). – Chudeøín, polní mez pøi cestì do Zálu�í (s. coll. 1958
PR). – Krásná Lípa, vrchol 0,8 km VSV od obce (Lorber 1974 LIT). – Krásná Lípa, travnatá stráò 0,4 km
V od obce (Lorber 1982 LIT). – Píseèná u Litvínova, travnatá stráòka nad cestou v dolní èásti osady (Sládek
1981 LIT). – 4a. Lounské støedohoøí: Hrádek u Rané, stepní porosty zarùstající køovinami (MD 2004). –
Charvatce, vrch Brník (Roubal 1971 PR). – Cho�ov, Cho�ovský vrch, okraj obce, akátový les na svahu
(MD 2004). – Korozluky (Lhotská 1971 PR). – Libèeves, J úboèí Vraníku (Studnièka 1977 LIM). – Rado-
vesice, kóta Výrovka Z od obce (Víchová 1970 LIT) [Dnes zaniklá obec, Radovesická výsypka.]. – Øisuty,
kóta 509,5 V od Mìrunic (Kubát 1968 LIT). – 4b. Labské støedohoøí: Bílinka, pahorek v serpentinì silni-
ce (Kubát 1970 LIT). – Hostomice, Husùv vrch, sekundární porosty akátin na bývalé stepi (MD 2004). –
Kundratice (Kubát 1977 LIT). – Litomìøice, [vrch] Radobýl (Hilgert 1936 PR). – Litomìøice, bílá stráò -
louka ke Skalici (Kubát 1987 LIT). – Malé Bøezno, násep �eleznice S [od] obce (Roubal 1973 PR). – Malé
Bøezno, skalní výchozy s porosty skalních stepí nad údolím potoka na kraji obce ze smìru Leška (MD
2004). – Pokratice, úvoz cesty porostlý køovinami (MD 2004). – Štìpánov (Bubák 1889 PR). – Trmice,
[vrch] Rábný, okraj pole (Kubát 1976 LIT). – Ústí nad Labem, Støekov, prudké skály a skalní výchozy pod
hradem (MD 2004). – 4c. Úštìcká kotlina: Trnobrany, okraj polní cesty 500 m SZ od obce (Roubal 1976
PR). – Zahoøany, Holý vrch, S okraj lesa (Kubát 1967 LIT). – 5b. Roudnické písky: Èernìves (s. coll. 1952
PR). – Libotenice, kóta 156 (Kubát 1968 LIT). – Pøedonín, písèitý okraj cesty ve V èásti obce (Kubát 1984
LIT). – 6. D�bán: Høedle, mez mezi polem a silnicí porostlá akátem u obce (MD 2004). – Ledce, polní ces-
ta, kóta Skalky SSV od obce (Roubal 1974 PR). – Libušín (s. coll. 1883 PR). – Libušín, ovocný sad na
S okraji obce (Roubal 1977 PR). – Nové Strašecí, silnièní pøíkop proti hospodáøskému dru�stvu na
Slovance (Netušil 1944 PRC). – Nové Strašecí, pøíkop 1 km S [od] obce (Roubal 1980 PR). – Srbeè u Mše-
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ce, úvoz nad silnicí a okraj trnkových køovin tìsnì za výjezdem z lesa 0,6 km JJZ od støedu obce (MD
2004). – Stochov, násep trati Z od �eleznièní stanice (Roubal 1976 PR). – Stochov, skalnatý svah (Roubal
1974 PR). – 7a. Libochovická tabule: Køesín, Rohatec, trnkové køoviny pod tratí (MD 2004). – Libocho-
vice, pole na JZ úpatí Rohatce (Studnièka 1978 LIM). – Peruc, u cesty ke Chrastínu (Roubal s. d. PR). –
7b. Podøipská tabule: Dolní Beøkovice, Bechlín, pole (Rous 1886 PR). – Kleneè, mez u polní cesty a okraj
lesíku pod rezervací u obce (MD 2004). – Libkovice pod Øípem, meze V od nádr�e asi 2 km V [od] obce
(Kubát 1984 LIT). – Nová Ves u Mìlníka, mez (Roubal 1978 PR). – Poèeplice, 1,6 km VSV od obce (Kost-
ková & Rydlo 1987 ROZ). – Štìtí, cesta mezi Špièákem a Mariánskou kaplí (Kubát 1965 LIT). – Štìtí, vrch
Špièák (Deyl s. d. PR). – Vladimírov [zaniklá osada], okraj polní cesty S od osady (Kubát 1965 LIT). –
7c. Slánská tabule: Bakov, stráò 1 km V od kóty Hradištì (Roubal 1977 PR). – Bakov, louka 500 m SZ od
obce (Roubal 1977 PR). – Blevice, okraj pole V od obce (Roubal 1979 PR). – Èernuc, step nad silnicí u
obce (Roubal 1979 PRC). – Dolín, pøíkop silnice (Roubal 1981 PR). – Hoøešovice, okraj pole 1,5 km
ZJZ od obce (Roubal 1973 PR). – Královice, svahová louka 600 m JZ od obce (Roubal 1976 PR). – Králo-
vice, pøíkop 500 m SZ od obce (Roubal 1974 PR). – Kralupy nad Vltavou, okraj louky a akátiny na kopci
Hostibejk (MD 2004). – Motyèín, pøíkop silnice mezi obcí a Vinaøicemi (Roubal 1970 PR). – Neprobylice,
pøíkop silnice mezi obcí a Pískem (Roubal 1974 PR). – Páleè, les Kuøidla 2 km JZ od obce (Roubal 1978
PR). – Údešice, borový les 400 m SSV od obce (Roubal 1976 PR). – Uhy, travnatý svah s tøešòovkou, 1 km
JJZ od obce (Palek 1972 MP). – Uhy, pøíkop silnice na okraji obce (Roubal 1973 PR). – Velvary, pole (Ka-
bát 1887 PR). – Vraný, listnatý les 1 km JJV od obce (Roubal 1978 PRC. – Vraný, okraj silnice mezi obcí a
Vrbièany (Roubal 1976 PR). – Vrbièany, skalnatá step 500 m JJV od obce (Roubal 1976 PRC). – 7d. Bìlo-
horská tabule: Èíèovice, Èíèovický Kamýk, trnkové køoviny, meze a zarùstající zbytky stepi na JV stranì
vrchu (MD 2004). – Lidice, louka mezi poli nad cestou (Roubal 1971 PR). – Praha-Motol, cesta u písèitého
pahorku u trati, 1 km V od dvora Háje (Palek 1960 MP). – 8. Èeský kras: Dobøichovice, SV okraj lesa u
obce (MD 2004). – Karlštejn (Polák s. d. PRC). – Mìòany, na svahu, ve zdi a u úpatí zdi pøi S okraji obce
(FK 1973). – Poèáply, okraj akátiny u silnice do Trubína, 1,5 km od obce (MD 2004). – Praha, Barrandov-
ské skály (Kubíková 1972 PR). – Praha, Chuchle (s. coll. 1855 BRNU, Novák T. 1900 BRNL). – Praha,
Braník, tráva na bøehu Vltavy mezi mostem a Modøany (Soják 1956 PR). – Srbsko, J okraj obce, vlhèí Me-
lampyro-Carpinetum, v údolí Koda (MD 2004). – Trubín, na vrcholu kopce SZ od obce na lesní cestì (FK
1973). – Vonoklasy, mez pod kótou 405 0,7 km SZ od obce (Rydlo 1984 ROZ). – Zdice, Holý vrch, akátina
800 m JV od obce (Skalický 1976 PRC). – 9. Dolní Povltaví: Brnky, skalnatý okraj Vltavského kaòonu
(Jeslík 1977 ROZ). – Dolany u Kralup nad Vltavou, okraj lesa 0,5 km Z od obce (FK 2002). – Klecánky, na
skalkách S od obce (FK 1972). – Kopeè, bazaltový kopec u obce (Jirásek 1936 PRC). – Minice u Kralup
nad Vltavou, kamenitá stepní stráò 500 m JV od �eleznièní stanice (Businský 1967 ROZ). – Praha, Šárka
(Deyl 1941 PR). – Praha-Trója, v navigaci na pravém bøehu Vltavy (FK 1973). – 10a. Jenštejnská tabule:
Klecany, na vrcholu JV od obce (FK 1972). – Vinoø, dubohabrový les za obcí (MD 2004). – 10b. Pra�ská
kotlina: Uhøínìves (Petøíèek 1957 PR). – 11a. Všetatské Polabí: Èelákovice, louky u Labe smìrem
k Toušni (Èelakovský jun. 1912 PR). – Libiš, lu�ní les, okraj lesní cesty, rezervace Èernínovsko (MD
2004). – Neratovice (Vilhelm 1897 PRC). – Neratovice, pole (Fürst 1897 OP). – Neratovice, navigaèní hráz
(Klášterský 1923 PR). – Ovèáry, pole pøi borech Z [od] obce (Èelakovský jun. 1907 PR). – Všetaty (Hora
1883 PRC). – 11b. Podìbradské Polabí: Èelákovice, podél �eleznice (Dostál & Novák 1934 PRC). – Ho-
øátev, mez u obce (Kaufman 1948 PR). – Kolín, píseèná pláò u obce (Èelakovský 1869 PR). – Kolín (Èela-
kovský 1880 PR) [U obou sbìrù nejistá lokalizace, snad i mo�ný výskyt ve fyt. okr. 65.]. – Lysá nad Labem,
louky kolem Labe (Rudolph 1921 PRC). – Oškobrh, pod vrchem Oškobrh (s. coll. 1867 PR) [na hranici
s fyt. podokr. 13a]. – Pøedhradí, lu�ní les na SV okraji obce (Kostková 1989 ROZ). – Sadská, lesní písèiny
(Velenovský 1883 PRC). – Veltruby, u silnice mezi obcí a odboèkou k Hradiš�sku (Rydlo 1984 ROZ). –
Veltruby, Veltrubský luh, výmladkový habrový les (MD 2004). – 12. Dolní Pojizeøí: Bakov nad Jizerou,
pøíkop u silnice (Kneblová 1948 1951 PR, 1948 PRC). – Hrdloøezy, lesní svìtlina pøi cestì do Bukovna
(Petøíèek 1968 LIM). – Konìtopy u Èeèelic (Jahn 1886 BRNU). – Lobeè, silnièní pøíkop (Novotný 1956
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ROZ). – Mladá Boleslav, Nepøevázka (Podpìra 1895 BRNU). – Mladá Boleslav, pole (Štika 1852 PR). –
Mladá Boleslav, Radouè, prudké skalky a stránì nad Jizerou (MD 2004). – Mladá Boleslav, vojenské cvi-
èištì Radouè (Zelinka 1931 PRC). – Mnichovo Hradištì (Sekera 1863 BRNU) [Nejistá lokalizace, snad i
mo�ný výskyt ve fyt. podokr. 55b.]. – Všetaty, Cecemín (Èelakovský jun. 1907 PR). – Zahají, údolí
VJV [od] obce (Slavík 1976 PRC). – 13a. Ro�ïalovická tabule: Dymokury (Beneš 1879 PR). – Louèeò, u
rybníèka V od obce (FK 1968). – Opoènice, Vinný vrch (Drahokoupil 1982 HR). – 13b. Mladoboleslav-
ský chlum: Mladá Boleslav, Chlum, výslunná stráò (Kneblová s. d. PR). – 14a. Byd�ovská pánev: Èíštì-
ves, dubohabøina za objektem zemìdìlského dru�stva (MD 2004). – Luková, u rybníka Beran (Deyl 1943
PR). – Lu�ec, u rybníku Øíha (Deyl 1943 PR). – Vysoké Veselí, hráz rybníka (Urbášková 1941 PRC). – Za-
dra�any, pole u lesíku k Novému Byd�ovu (Èelakovský 1876 PR). – 15a. Jaromìøské Polabí: Kuks, za-
rùstající stráòka nad silnicí 1 km JJV od obce (MD 2004). – Semonice, Libiny (Válek 1939 HR). – Velký
Vøeš�ov, suché trávníky za objekty zemìdìlského dru�stva (MD 2004). – 15b. Hradecké Polabí: Bohusla-
vice, PR Zbytka (Hájek 1995 HR). – Bolehoš�, SPR Chropotínský háj (Belicová 1982 HR). – Èernèice,
okraj pole (FK 1973). – Dolsko, Maèkova olšina (FK 1968). – Doubravice, na poli (Krèan 1936 1938 MP).
– Hradec Králové, vrch Dehetník, suchá stráò nad tratí (Belicová 1983 HR). – Klášter nad Dìdinou, u mos-
tu na J okraji obce (FK 2002). – Krèín, JZ okraj Luštince (FK 1968). – Lhota u Nahoøan, pole S od høbitova
(FK 1968). – Libníkovice, okraj zruderalizované dubohabøiny u budov zemìdìlského dru�stva (MD 2004).
– Oèelice, Z okraj lesa Horky Z od obce (FK 2002). – Osíèek, olšina na levém bøehu Metuje mezi mostem a
obcí (FK 1973). – Pøepychy, mez 1,5 km JZ [od] obce (FK 1973). – Starkoè, k Václavicím (Kopecký 1958
PR). – Tøebeš, u slepého ramene Z od obce (Cejnarová 1993 HR). – Velká Jesenice, okraj lesa Rousín (FK
1968). – 15c. Pardubické Polabí: Domanice, suchý trávník nad obcí a ovsíkové louky v obci (MD 1999).
– Drozdice, Drozdická stráò (Horák 1970 MP). – Dvakaèovice, lesní stráò nad obcí a pøíkopy silnice (MD
2004). – Holice, okolí �eleznièní stanice (Faltys 1973 MP). – Chrudim, stráò u silnice, kóta 352 (Javorský
1984 BRNU). – Labské Chrèice, písèiny u Sváravy (Deyl 1944 PR). – Libišany, u silnice (FK 1968). – Lo-
henice, pobøe�ní porosty slepého ramene Labe (Šotolová 1999 OL, MD 2004). – Mìlice, pobøe�ní porosty
slepého ramene Labe (Šotolová 1999 OL). – Neratov, paseka Z od silnice do Bohdanèe (Hadaè J. 1971
MP). – Pardubice, Pardubièky, písèitá pole (Koš�ál 1892 MP, PRC, OLM). – Pobì�ovice, stráò J [od] obce
(Cejnarová 1993 HR). – Rosice, pole (Koš�ál 1887 MP). – Sobìtuchy, pole (Zítko 1886 PR). – Srbce, pusté
místo v obci (Faltys 1973 ROZ). – Støemošice, na mezofilních loukách kolem obce a v obci vèetnì PR Støe-
mošická stráò (MD 2011). – Štìnec, louka u kravína (MD 1999). – Štìnec, suché stránì a køoviny pod Ku-
sou horou, J od obce (MD 2011). – Voletice, dubina nad Voletickým rybníkem (MD 1999). – Vysoká nad
Labem, kopec Lhota, JZ stráò (Samková 1995 HR). – 16. Znojemsko-brnìnská pahorkatina: Dobelice,
akátina pøi silnici na Dukovany, na skále (MD 2004). – Hostìradice, mez porostlá akátinou v pískovcovém
lomu mezi obcí a Miroslaví (MD 2004). – Malhostovice, I. Plušter [S] u obce (Šmarda 1928 BRNU). – Mi-
roslav, akátina 1,5 km JZ od obce (Sutorý 1981 BRNM). – Moravský Krumlov, zakrslé doubravy a okna
trnkových køovin 0,7 km od Svatého Floriánka na stráních nad mìstem (MD 2004). – 17c. Milovicko-
valtická pahorkatina: Sedlec, bøeh potoku Vèelínek pøi J okraji obce (Hermanová 1983 MMI) [Na hranici
s fyt. podokr. 18a.]. – 18a. Dyjsko-svratecký úval: [Brno-]Èernovice, Rajský lesík [les Rájeèek] (Formá-
nek s. d. BRNM). – Hrádek u Znojma, akátina nad levým bøehem Dyje u silnice na Jaroslavice (MD 2004).
– Charvátská Nová Ves, bøeh potoka Vèelínek (Hermanová 1983 BRNU). – Ladná, 1,5 km JZ od kostela
v obci, pravý bøeh Dyje, podél dyjské hráze (Danihelka 1995 MMI). – Pøítluky, louky u obce (Souèková
1952 BRNM). – Strachotín, suchá podyjská luka na písku u Šakvic (Stanìk 1922 BRNU). – 18b. Dolnomo-
ravský úval: Staré Mìsto u Uherského Hradištì (s. coll. 1905 OP) [Nepøesná lokalizace, mo�ná u� ve fyt.
podokr. 20b.]. – 19. Bílé Karpaty stepní: Blatnièka, Kobylí hlava nad obcí (Solnická 1987 ROZ). – Drsla-
vice, louky s køovinami, 1,4 km SSV od obce (Batoušek 1992 GM). – Knì�dub, úvoz a mez polní cesty za-
rostlé zèásti trnkami za obcí (MD 2004). – Prakšice, remízek na svahu nad potokem (MD 2004). – Uherský
Brod, V okraj obce (Novotný 1997 BRNU). – Velká nad Velièkou, úhory pod obcí (Béòa 1918 BRNU). –
Vlènov, opuštìný sad pøi silnici do Hluku (MD 2004). – 20a. Buèovická pahorkatina: Snovídky, stráò 1,2
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km SV od obce (Trávníèek 1984 OL). – Lísky, NPR Strabišov-Oulehla nad obcí, louky a meze (MD 2010).
– Malhotky, PR Malhotky, køoviny na úpatí svahu (MD 2004). – Rataje, úvoz silnice zarostlý køovinami
smìrem na Nìtèice (MD 2004). – Støílky, NPR Bralová, 1,4 km ZJZ od obce (Pluhaø 1988 OL). – 20b. Hus-
topeèská pahorkatina: Bedøichovice (Wildt 1913 BRNM). – Bedøichovice, skály nad obcí (Weber 1928
BRNM). – Bohuslavice u Kyjova, údolí u samoty „Zlámalka“ 2,3 km S [od] obce (Tyl 1987 BRNU). –
Èejè, špidlák (Husák 1964 PR). – Horní Bojanovice (Sutorý 1983 BRNM). – Hostìjov, mez polní cesty
(Hanousek 1987 MP). – Hustopeèe, u silnice SZ [od] kóty Vinohrady (Sedláèek 1977 BRNU). – Nìmèiè-
ky, Tabulky (Kubát 1964 LIT). – Oøechov, mez nad silnicí 2 km JZ od obce (Krupièková 1998 OL). – Syro-
vín, trnkové køoviny a akátina na svahu 1 km S od obce (MD 2004). – Újezd u Brna, Špidlák, ca 2 km
VSV od �eleznièní stanice (Trávníèek 1988 OL). – 21a. Hanácká pahorkatina: Ba�ov [Otrokovice], les u
Moravy (Tomášek 1943 PRC). – Dìdice, Kozí Horka (Skøivánek 1920 BRNM). – Dìdice, úhory nad obcí
(Skøivánek 1942 PRC). – Grygov u Olomouce (Èouka 1905 BRNU). – Komoøany, pole (Skøivánek 1958
BRNM). – Otaslavice, akátina mezi poli 1 km S od obce (MD 2004). – Otrokovice, výslunné louky u øeky
Moravy (Kubát 1959 PR). – Plumlov, rezervace Èubernice (Klimeš 1981 OLM). – 21b. Hornomoravský
úval: Citov, lesík tìsnì pøi okraji obce smìrem na Vìrovany, úvalový tvrdý luh (MD 2004).

Mezofytikum
22. Halštrovská vrchovina: Lomnice, Lvov, suchý trávník 1 km JJV od obce (Michálek 1993 SOKO). –
Oloví, mezi obcí a Dolinou (Benetka 1972 SOKO). – 24b. Sokolovská pánev: Karlovy Vary (s. coll. 1886
PR) [Mo�ný výskyt ve fyt. podokr. 28b.]. – Královské Poøíèí, jáma Vilém, 1,2 km SZ od obce (Michálek
1990 SOKO). – Svatava, suchý trávník 1 km SV od obce (Michálek 1993 SOKO). – 25a. Krušnohorské
podhùøí vlastní: Hasištejn, skály, zdi a výchozy skal pod hradem (MD 2004). – Jáchymov, louka mezi ser-
pentinami na VJV od osady Nové Mìsto (Ondráèek 1993 CHOM). – Petlery, malý èedièový vršek 0,7 km
J od obce (Ondráèek 1993 CHOM). – [Popov], Krušné hory, Popovský køí� (Michálek 1999 SOKO). –
Smilov, ZJZ svah vrchu Špièák (Lorber 1984 LIT, 1984 CHOM). – Smilov, SZ od obce (Èulíková 1977
OP). – Vernéøov, suchá travnatá mez u silnice 200 m od osady Pavlov (Bílek 1987 CHOM) [Nejasná pozi-
ce, mo�ný výskyt ve fyt. okr. 1 nebo 3.]. – 26. Èeský les: Salajna, JZ stráò nad Šitboøovským potokem v J
èásti obce (Sofron 1975 PL). – 27. Tachovská brázda: Klenèí pod Èerchovem, pole V od obce (FK 1971).
– Nový Paøezov, u starého lomu S od obce (FK 1971). – Strá� u Tachova, 1 km JV [od] obce (Mladý s. d.
PR). – Tachov, pole (Èelakovský 1888 PR). – Tisová, mezi obcí a Ostrovem (Deyl 1953 PR). – 28a. Kyn-
šperská vrchovina: Mariánské Láznì, pole pod Panorámou (s. coll. 1885 PR). – Mariánské Láznì (Beck
1877 PRC) [Mo�ný výskyt ve fyt. okr. 27.]. – 28b. Kaòon Teplé: Beèov nad Teplou, su�ový les naproti
�eleznièní stanici (MD 2004). – [Kfely], Slavkovský les, U Teplièky, nad silnicí Horní Slavkov – Kfely
(Michálek 1991 SOKO). – Loket nad Ohøí (Klášterský 1948 PR) [Mo�ný výskyt ve fyt. podokr. 24b.]. –
Loket, zbytky rozboøených hradeb na skalním výchozu v dubohabøinì, S od �eleznièní stanice (MD 2004).
– 28e. �lutická pahorkatina: Manìtín, bývalá tøešòovka nad okrajem obce (MD 2004). – Manìtín, Nová
Doubravice, PR Kozelka [Doubravický vrch Z od obce.] (Bozdìchová 1974 PL, Sofron 1980 PL). – Plasy,
úvoz cestièky 400 m od zemìdìlských objektù (MD 2004). – Protivec, louka v zarùstajícím sadu 100 m
SZ od �eleznièní stanice (MD 2004). – Protivec, meze nad silnicí od �eleznièní zastávky V smìrem
(Rù�ièka 1979 MJ). – �lutice, louky na ji�ním svahu kopce Nevdìk 1 km J od obce (Jiráková 1979 ROZ). –
28f. Svojšínská pahorkatina: Bezdru�ice, pole u Strakova (Maloch 1910 BRNU). – Konstantinovy Láz-
nì, trnkové køoviny na hranì bøehu mezi polem a silnicí u �eleznièního pøejezdu za mìstem (MD 2004). –
Krsy, mez silnice 800 m JV od obce (MD 2004). – Pernarec, výslunná stráò JV od obce (Nesvadbová 1992
PL). – Polínka, Polínský vrch, V úboèí (Sofron 1979 PL). – Støíbro (Deyl 1955 PR). – Svojšín, levý bøeh
M�e (Šandová 1970 PL). – 28g. Sedmihoøí: Mezholesy, na skalkách mezi vsí a rybníkem (FK 1971). –
Míøkov, J okraj dolního Kotìchovského rybníka SSV [od] obce (Pavlová 1971 PRC). – 29. Doupovské
vrchy: Èernýš, køovinatá stráòka pøi pìšinì do osady Lu�ný (Lorber 1979 LIT). – Èernýš, mez na VJV úbo-
èí Hradištì (Malý Úhoš�) (Duda 1974 OP, Lorber 1980, 1981 CHOM). – Èernýš, pøi pìšinì na pùl cesty do
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Lu�ného, køovinatá stráòka (Lorber 1979 CHOM). – Dolní Lomnice, step nad obcí (Klášterský 1948 PR). –
Doupovské hory, vrch Havraò (Michálek 1994 SOKO). – Korunní, kopeèek nad tratí 0,1 km S [od] obce
(Ondráèek 1989 CHOM). – Kotvina, 1 km od Humnického vrchu, okraj pastviny (Ondráèek 1989 CHOM).
– Kotvina, louèka na høbetì J od zøíceniny Klejnštejna, 0,8 km od Humnického vrchu (Ondráèek 1989
CHOM). – Maroltov, mez a silnièní pøíkop (MD 2004). – Okounov, køovinatý bøeh u nádra�í Perštejn (Lor-
ber 1979 LIT). – Perštejn, vrch Hradištì (Duda 1974 OLM). – Perštejn, u silnice na kraji obce (Pyšek 1976
ROZ, MD 2004). – Strá� nad Ohøí (Michálek 1992 SOKO). – Velichov, step na Koš�álovì (Klášterský
1948 PR). – Vojkovice, okraj cesty 0,3 km k Damicím (Èervený 1955 CHOM). – Záhoøí (Michálek 1995
SOKO). – 30b. Rakovnická kotlina: Dìkov, Dìkovská stráò, stepní stráòky (MD 2004). – Hoøesedly, sil-
nièní pøíkop 1 km S od obce (Roubal 1978 PR). – 31a. Plzeòská pahorkatina vlastní: Bolešiny, silnièní
pøíkop mezi obcí a Klatovy (Skalický 1955 PR). – Boøice u Doma�lic, JZ od obce (Kresl 1954 PR). – Buko-
vec, stráòka nad rybníkem 1 km V od obce (MD 2004). – Bukovec, úvoz na SZ okraji obce (FK 1971). – Èe-
èovice, mez podél cesty k lesu Strachotín (FK 1971). – Darmyšl, mez pøi cestì na Racov (FK 1971). –
Dnešice, u silnice u zastávky (Vacek 1968 PL). – Doma�lice, køovitá mez pøi silnici újezdské na V svahu
Dubové Hùrky (Kresl 1933 PRC). – Doma�lice, V potocích (Kresl 1928 PRC). – Doma�lice, trávník u ces-
ty JV Na Jamách (Kresl 1935 PR). – Dolní Bìlá, vrch Berg, okraj listnatého lesíka zarùstající svahy pod
zbytky opevnìní (MD 2004). – Drou�enov [Dra�enov], J od obce (Kresl 1954 PR). – Holubeè, stráòka nad
silnicí na okraji obce (MD 2004). – Holýšov, stráòka na levé stranì silnice od Kvíèovic (FK 1971). – Horní
Bìlá, pole (Maloch 1909 BRNU). – Horšovský Týn, pøíkop mezi obcí a Horšovem (FK 1971). – Horšovský
Týn, rozvolnìné porosty dubu v zámeckém parku nad rybníèkem (MD 2004). – Hradištì, pøíkrá stráò S [od]
obce nad Úhlavou (Homan 1970 PL). – Koterov, Koterovská skála nad silnicí, J expozice (Sofron 1993 PL,
MD 2004). – Kvíèovice, pøíkop u silnice do Holýšova (FK 1971). – Lazce, okraj pole 1 km SZ od obce (FK
1971). – Nezvìstice (Veselý 1939 PRC). – Nezvìstice, pole u obce (Berkovcová 1904 BRNL). – Nový Pa-
øezov, na okraji obce 0,5 km pøed Otovem (FK 1971) [na hranici s fyt. okr. 27]. – Ohniš�ovice, u cesty
z obce na �eleznièní zastávku (FK 1971). – Olešná, okraj køovin nad cestou na Racov (FK 1971). – [Osek],
Rokycany, v ovse u Oseka (Maloch 1918 BRNU). – Ostromeè, travnatý pahorek nad potokem Chuchla 1
km J od obce (FK 1971). – Plzeò, stráò nad Úhlavou u Hradištì (Maloch 1902 PL). – Plzeò (Mencl 1941
PL). – Plzeò, Bolevec, Senecký rybník, pøíchodová cesta (Kadlecová 1980 PL). – Plzeò, Litice, køovinaté a
travnaté stránì JJV od obce (Nesvadbová 1993 PL). – Plzeò, Litice, údolí potoka JZ [od] Farské hory (Ne-
svadbová 1993 PL). – Plzeò, louky na soutoku Úhlavy a Radbuzy (Sofron 1993 PL). – Plzeò, Hradištì,
stráò nad Úhlavou S [od] obce (Maloch 1902 BRNU, Hofman 1970 PL). – Plzeò, Valcha (Nesvadbová
1993 PL). – Pocinovice, v pøíkopu u silnice u rozcestí Z od obce (FK 1971). – Pøeštice, u silnice do Dolní
Lukavice (Vacek 1967 PL). – Radèice, Èertova skála, akátina (MD 2004). – Rokycany, Klabavská stráò
(Jindra 1940 PRC). – Rokycany, u silnice mezi obcí a Litohlavami (c. ? 1956 PR). – Skoèice, záøez u �elez-
nièního pøejezdu (Vacek 1967 PL). – Smolov, pole (Kresl 1930 PRC). – Srby, podél silnice na Zámìlíè
(Pavlová 1971 PRC). – Strá�ov, polní mez zarostlá trnkami a akátem nad obcí (MD 2004). – Støí�ovice,
pole (Maloch 1899 BRNU). – Svinná, pøi cestì od obce k mlýnu, 1 km J od obce (Pavlová 1971 PRC). –
Svojkovice, pole (Maloch 1912 BRNU) [Na hranici s fyt. podokr. 35a.]. – Tasnovice, louka a okraj køovin
0,5 km V od obce, prudká stráò nad Radbuzou (MD 2004). – Tlumaèov, svahy silnièního pøíkopu S od obce
(Kresl 1955 PR). – Úborsko, skály nad �eleznièní tratí (s. coll. 1950 PR). – Velký Malahov, u silnice 0,5 km
J od obce (FK 1971). – Velký Malahov, u silnice do Zhoøe (FK 1971). – Vidice, u polní cesty na S okraji
obce (FK 1971). – Zálezly, na sušší louèce u rybníka J od obce (FK 1971). – �elèany, 500 m SV od obce,
stráò u silnice (Sofron 1974 PL). – 32. Køivoklátsko: Bušovice, u polní cesty na Novou Hu� (Sofron 1990
PL). – Bušovice, mezi obcemi Bušovice a Nová Hu�, asi v polovièní vzdálenosti (Sofron 1990 PL). – Dýši-
na, pøíkop silnice (Sofron 1976 PL). – Dýšina, pøíkop silnice u podjezdu �eleznièní trati (Sofron 1976 PL).
– Podmokly, polní cesta k Lípì, 1,3 km JV od obce (Palek 1976 MP). – Unhoš�, louka u cesty na J okraji
Nouzova (Roubal 1977 PR). – �ebrák, skalky pod hradem �ebrák a mez zarostlá trnkami podél pole u cesty
na hrad Toèník (MD 2004). – �loukovice, rezervace Kabeènice (Rydlo & Štìpánková 1983 ROZ). – �lou-
kovice, pøíkop silnice (Roubal 1962 PR). – 33. Bran�ovský hvozd: Balkovy, svá�ky bøehù potoka, zbytky
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potoèních jasenin (MD 2004). – Hluboká u Doma�lic, opuštìná pastvina pod lesem nad obcí (MD 2004). –
[Kdynì], u nádra�í ve Kdyni (Kresl 1976 PR). – 34. Plánický høeben: Chlumy u Nekvasov, polní cesta
SV od obce (Kubát 1986 LIT). – Kokoøov, rozvolnìná dubohabøina (MD 2004). – Myslív, pole J od obce
(Kresl 1935 PR). – Podhùøí, smíšený buko-dubový les u obce (MD 2004). – Srby u Blovic, stráò kopce
JV od obce (Skalický & Štìpán 1959 PRC). – Vrèeò, SV konec obce, mez na naskládaných kamenech a
stráòkách nad silnicí na okraji obce (MD 2004). – 35a. Holoubkovské Podbrdsko: Holoubkov, pole „Za
kováøem“ (Schustler 1909 PR). – Mešno, mez a remízy polní cesty mezi poli 0,5 km Z od obce (MD 2004).
– Mýto, pole u Svatého Vojtìcha, ke høbitovu u parèíku (Èerný 1930 PL). – Pøíkosice, na pšenièném poli
(Zikan 1938 PL). – 35b. Hoøovická kotlina: Felbabka, pøíkop silnice, 3 km JV od Hoøovic (Palek 1970
MP). – Zajeèov, 0,5 km J od støedu obce (Palek 1982 MP) [Na hranici s fyt. podokr. 35a.]. – 35c. Pøíbram-
ské Podbrdsko: Bìštín, vrcholové partie kopce nad obcí, bývalý sad (MD 2004). – Dubno, travnatá stráò
J [od] obce (Tocl 1904 PR). – Hluboš, u køovin pøi cestì z obce k mlýnu pod Kardavou (Domin 1943 PRC).
– Jince, pole (Rohlena 1927 PRC). – Ohrazenice, S od rozcestí u kóty 430,8, SV od Hromového vrchu a sa-
moty Karlovka, zarùstající polní cesta (Nesvadbová 1999 PL). – Pøíbram (Domin s. d. PR). – 35d. Bøeznic-
ké Podbrdsko: Lazsko, 1 km J u odboèky na Ostrov, pahorky mezi poli (MD 2004). – Mu�etice, mezi obcí
a Dolem (Deyl 1973 PR). – Myštice, polní mez u silnice 200 m SZ od obce (MD 2004). – Škvoøetice, [ko-
pec] Buzíèek [S od obce] (Deyl 1973 PR). – 36a. Blatensko: Blatenka, nad obcí (Deyl 1971 PR). – Blatná,
cesta J od obce (Deylová 1985 PR). – Blatná, køi�ovatka Chobot – Paštiky (Deyl 1968 PR). – Èeèelovice,
okraj pole mezi kótami 583 a 585 V od obce (Skalický 1959 PRC) [Na hranici s fyt. podokr. 36b.]. – Dobši-
ce (Skalický 1959 PRC, Deyl 1968 PR). – Dobšice, mezi obcí a rybníkem Silnièný (Deyl 1970 PR). –
Chlum u Blatné, kóta 493 SV od obce (Skalický 1959 PRC). – Chráš�ovice, mezi obcí a Tøebohosticemi
(Deyl 1971 PR). – [Leskovice u Radomyšle], Blatná, Leskovice (Deyl 1972 PR). – Leskovice [u Radomyš-
le], mezi obcí a Chráš�ovicemi (Deyl 1971 PR). – [Lnáøe], Blatensko, V svah Jezbynì S od Lnáøù (Kurka
1959 CB). – Tøebohostice (Deyl 1972 PR). – 36b. Hora�ïovicko: Èeèelovice, na polní cestì (Horák 1959
MP). – Mladice, rybník Valcha u Plánice (Deylová 1984 PR). – Svéradice, písèité stránì u obce (Vanìèek
1948 PRC). – Zbynice (Vanìèek 1965 CB). – 37a. Horní Pootaví: Èervené Dvorce, pastvina a mez zarùs-
tající trnkou nad obcí (MD 2004). – Dlouhá Ves, nad silnicí do Hartmanic (Vanìèek 1973 PL). – Hrádek u
Sušice, pahorek SV [od] obce (Skalický 1964 PRC). – Keblany, mez silnice a stráòka nad silnicí (MD
2004). – Radešov, pøi silnici k Sušici, 600 m od obce (Šandová 1977 PL). – Sušice, kopy v polích S od mìs-
ta (Vanìèek 1965 CB). – 37b. Sušicko-hora�ïovické vápence: Èepice u Sušice (Deylová 1986 PR). –
Hora�ïovice, Na Hrádku (Deyl 1941 PR). – Malé Hydèice, vápencové skály na Hradcích, pøi trati na
Hora�ïovice (Vanìèek 1947 PRC, MD 2004). – Podmokly, travnatý pahorek na SV výbì�ku Štranchýøe,
400 m JZ od obce (Nesvadbová 1992 PL). – Rabí, step na kopci Spravedlnost u obce (Dostál 1972 PR). –
Rok (Vanìèek 1961 CB). – 37d. Èkyòské vápence: Volynì, svahová louka kopce Betáò mezi obcí a Male-
nicemi (Dostál 1972 PR). – 37e. Volyòské Pøedšumaví: Hejná (Vanìèek 1968 CB). – Hejná, Holé vršky
(Vanìèek 1959 CB). – Hejná, skály pøi silnici JV [od] obce (Vanìèek 1944 PR). – Podmokly, travnatý pa-
horek JZ [od] obce (Nesvadbová 1992 PL). – Øepice, vápencový kopeèek u zastávky (Domin 1916 PRC). –
Øepice, vápencový lom (Schustler 1916 PR). – Strakonice, pole S od obce (Vanìèek 1965 CB). – Strakoni-
ce, vrch Kuøidlo (Moravec 1948 PR) [Na hranici fyt. podokr. 37e. a 37f.]. – Vimperk, okraj cesty (Deylová
1972 PR). – Vimperk, u �eleznièní stanice (Moravec 1948 PR). – 37f. Strakonické vápence: Domanice,
suché trávníky nad obcí, okraje trnkových køovin (MD 2004). – Domanice, u Hoøejšího rybníka (Moravec
1948 PR). – Podol[í] u Strakonic, �itné pole (Velenovský 1879 PR). – Radomyšl, pøíkop silnice 1 km Z [od]
obce (Jiráková 1979 ROZ). – 37g. Libínské Pøedšumaví: Hradištì, louka u lesa, 500 m S od obce (Vydro-
vá 1982 CB). – 37h. Prachatické Pøedšumaví: Husinec, polní mez 1,5 km SSZ od obce (MD 2004). –
37i. Chvalšinské Pøedšumaví: Smìdeè, lesík mezi pastvinami nad silnicí (MD 2004). – 37j. Blanský les:
Brloh, svah Rojšínského [Rojšinský vrch] (Sedláèková 1981 NJM). – 37l. Èeskokrumlovské Pøedšuma-
ví: Èeský Krumlov, šeøíkové køoviny na mezi pøi silnicí na Vyšný (MD 2004). – Èeský Krumlov, NPR Vy-
šenské kopce, dubohabøina a okraje dubohabøiny (MD 2004). – Zlatá Koruna, louky a skály nad Vltavou u
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obce (MD 2004). – 37m. Vyšebrodsko: Vyšší Brod, pole (Stejskal 1895 PR, 1896 PRC). – Vyšší Brod,
køoviny u cesty (Studnièka 1855 PR). – 37n. Kaplické mezihoøí: Blansko u Kaplic, svah J [od] obce (Hou-
fek et al. 1962 PRC). – Dolní Drkolná, nad Mlýnským potokem (Bla�ková 1962 CB). – 37p. Novohradské
podhùøí: Nové Hrady, pole (Topitz 1884 PR). – Rudolfov, louka u cesty Rudolfov – Vráto (Skalický &
Houfek 1962 PRC). – Sobìnov, mez pøi cestì do Dalekých Popelic (Rivola 1969 CB). – Velechvín, teplé
meze a remízky zarostlé roztroušenými duby (MD 2004). – 38. Budìjovická pánev: Lhota u Kestøan, vý-
slunná stráò 0,5 km JV od obce (Hanousek 1987 MP). – Protivín, lom 100 m S od Myšence (Hejný 1941
PRC). – Protivín, okraj pole u Babky [vrch] (Hejný 1942 PRC). – Radany, granitový kaz u hájovny (Hejný
1968 PR). – Ra�ice, rybník Øe�abinec, vlhká louka v JV cípu u pøítoku (Businský 1967 ROZ). – Vidov,
V od obce, nad tratí, køoviny (Kuèera 1960 CB) [Nepøesná lokalizace, mo�ný výskyt i ve fyt. podkr. 37l èi
37p.]. – Vodòany, hliník vlevo u silnice na Protivín (Rivola 1967 CB). – Zliv, Zbudovská Blata, J od samo-
ty U Vomáèkù (Bla�ková 1960 CB). – 39. Tøeboòská pánev: Bechyòská Smoleè, mez u silnice SZ od obce
(Kaisler 1990 SOB). – Dráchov, na stráni v obci (Kurka 1946 PRC). – Horusice, hráz Horusického rybníka
(Medlinová 1944 PRC). – Lomnice nad Lu�nicí, køoviny na hrázi Slu�ebného (Weidmann 1883 PR, PRC).
– Mezimostí nad Ne�árkou [dnes souèást Veselí nad Lu�nicí], násep trati na Tøeboò (Kurka 1941 PRC). –
Mezimostí nad Ne�árkou [dnes souèást Veselí nad Lu�nicí], pole u øeky pøed Krkaveckou strání (Kurka
1941 PRC). – Mezimostí nad Ne�árkou [dnes souèást Veselí nad Lu�nicí], na stráni u Krkavce (Kurka 1943
CB). – Sedleèko u Sobìslavì, mez u silnice S od obce (Masojídek 1991 SOB). – Sobìslav, mez a bøeh silni-
ce osazený jírovci, pøi silnici na Vesce, okraj obce (MD 2004). – Sobìslav, stráòka u konce cesty u Lu�nice
J od letištì, J od mìsta (Kaisler 1977 SOB). – Sviny, vyvýšená plocha s kaplièkou ohranièená rozpadlou
zídkou u køi�ovatky (MD 2004). – Tøeboò, pole u Kaòova (Weidmann 1884 OP). – Tøeboò, pole za høbito-
vem (Kurka 1941 CB, PRC). – Vesce u Sobìslavi, mez u silnice Z od obce (Kaisler 1990 SOB). – Veselí
nad Lu�nicí, Bzí, pole (Èelakovský jun. 1911 PR). – Veselí nad Lu�nicí, hráz Horusického rybníka (Skalic-
ká & Skalický 1965 PRC). – Veselí nad Lu�nicí, pastvina na kótì 444 JV [od] obce (Skalická & Skalický
1965 PRC). – Veselí nad Lu�nicí, u silnice na Hamr u �eleznièní trati na Èeské Budìjovice (Skalický 1974
CB). – Vlkov (Kurka 1981 CB). – 40a. Písecko-hlubocký høeben: Hluboká nad Vltavou, svahy, sutì a
skalky pod zámkem a v parku (MD 2004). – 41. Støední Povltaví: Bechynì, údolí Lu�nice mezi mostem a
plovárnou (Klášterský 1935 PR, MD 2004). – Èejkovice, pøíkop u silnice do Filipova mlýna, 1,2 km od
Èeského Šternberka (Palek 1960 MP). – [Èeský] Šternberk (Domin 1948 PR). – Dalešice, 0,5 km SZ od
obce, nad silnicí, úvoz silnice na hranì skály zèásti zarostlý akátinou (MD 2004). – Dojetøice, pøi silnici u
kraje obce (Zelený 1978 PL). – Drahòovice, cesta k lesu Jedlovka (Šrùtek 1978 ROZ). – Drhovce, suché
stránì J [od] obce (Belicová 1985 HR). – Hradové Støímìlice, pole (Güttler 1941 PRC). – Cholín, 0,75 km
SZ od obce, levý bøeh Vltavy, prudké skalní stránì a výchozy nad Vltavou (MD 2004). – Cholín, okraj lesa
u obce (Dostál 1957 PRC). – Kamenný Pøívoz, subruderální svah mezi obcí a Netvoøicemi (Dostál 1961
PRC). – Kamýk nad Vltavou, kóta Vrškamýk Z [od] obce (Kosinová 1962 PRC). – Kamýk nad Vltavou,
písèité pole (Velenovský 1883 PRC). – Kopeèky, soutok �elivky a Sázavy, travnatá stráò (Jiráková 1978
ROZ). – Ledeè nad Sázavou, výslunné skály (Kobrle 1951 MP). – Ledeè nad Sázavou, skály pod zámkem
(Kobrle s. d. PRC, MD 2004). – Libeø, stránì mezi obcí a Davlí (Soják 1961 PR). – Mokrovraty, výslunné
bøidlicové skály nad Kocábou (Soják 1953 PR). – Nová Ves pod Pleší, 1 km JJV od obce, habrová paøezina
(MD 2004). – Nová Ves pod Pleší, podél silnice 1 km Z [od] obce (Kirschner 1979 ROZ). – Nový Knín,
v poli u Floriana (Jar. Vácha 1934 MP). – Orlík nad Vltavou, bøeh Vltavy proti obci (Klásková et al. 1955
PRC). – Písnice, mez mezi obcí a Cholupicemi (Krahulec & Skalický 1972 PR). – Praha-Zbraslav, pravý
bøeh Vltavy (Rydlo 1999 ROZ). – Pøestavlky u Èerèan, J svah vrchu Vepøí, remízky mezi loukami zarostlé
odrostlejšími køovinami (MD 2004). – Senohraby (Liebaldt 1916 PR). – Skoupý, stepní porosty s roztrou-
šenými køovinami na krystalickém vápenci (PP Kozinec) (MD 2004). – Slapy, pøehrada Slapy, hráz, louka
500 m Z od pøehrady (Vydrová 1982 ROZ). – Stì�ov, Èervený vrch (Domin 1942 PR). – Talmberk u Sáza-
vy, pole (Güttler 1939 PRC). – Tábor, prudké skály padající pøíkøe do Lu�nice („Granátová skála"), pod
kostelem (MD 2004). – Velbìhy, od autobusové zastávky Z ke Køeèovicùm (Belicová 1969 HR). – Vrané
nad Vltavou, úhor nad Zvolským údolím pod cestou do Nové Bøezové (Soják 1955 PR). – Zbraslav, Hra-

32 Duchoslav & Krahulec: Allium spaerocephalon a A. vineale v ÈR



dištì, V svah (Jeslík 1974 ROZ). – Zduchovice, J svah kopce 0,5 km V [od] obce (Jiráková 1979 ROZ). –
Zruè nad Sázavou, skalní stepi na pravém bøehu Sázavy (Šída 1991 LIM, MD 2004). – 42a. Sedlèan-
sko-milevská pahorkatina: Dobøíèkov, 1 km SV od obce, trnkové køoviny u silnice ohranièující sekun-
dární louky na svahu nad silnicí blízko �eleznièního pøejezdu (MD 2004). – Jesenice, 0,5 km J od obce,
kamenitý pahorek mezi poli (MD 2004). – Jetøichovice, pole nad lihovarem, v zimní pšenici (Milner 1940
PRC). – Jetøichovice, louka ve vsi (Milner 1940 PRC). – Sedlèany, Cihelný vrch (Deyl 1969 PR, Šachl
1969 ROZ). – Sedlec u Sedlèan [dnes Sedlec-Prèice] (Èernohorský 1962 PR). – 42b. Táborsko-vlašimská
pahorkatina: Jankov (u Benešova), navršené kameny na okraji lesa a okraje opuštìných sadù a okraj pole
nad rybníkem, 0,5 km S od obce (MD 2004). – Nedvìdice u Sobìslavi, køoviny u obce (Vitoušek 1883
BRNU). – Odlochovice, okraj silnice 500 m SZ [od] obce (Hašková 1987 ROZ). – Rybova Lhota, køoviny
v osadì Veselka (Kaisler 1992 SOB). – 45a. Loveèkovické støedohoøí: Dìèín (Malinský 1850 PR). –
Františkov, Ostrý, køoviny pod zøíceninou (Grulich 1984 MMI). – Heømanov, pole (Kubát 1983 LIT). –
Homole, Puklice, mez u doubravy JV [od] vsi (Kubát 1968 LIT). – Lesná u Dìèína, louky SV [od] Lesního
mlýna (Kubát 1969 LIT). – Olešnice u Velkého Bøezna, J svah høbetu JV [od] obce (Kubát 1972 LIT) [Na
hranici s fyt. podokr. 4a.]. – Tøebušín, vrch Kalich (Štìpánek 1981 PR). – Valkeøice, polní cesta proti vrchu
Kohout (Roubal 1973 PR). – 47. Šluknovská pahorkatina: Brtníky, stráòka (remíz) nad silnicí (MD
2004). – Mikulášovice (Neumann s. d. MJ). – 48a. �itavská kotlina: Chrastava, remíz na stráòce, okraj
obce pøi výjezdu na Liberec (MD 2004). – Varnsdorf (Èelakovský 1864 PR). – 48b. Liberecká kotlina: Li-
berec, sídlištì Rochlice, ve svahu nad Vratislavickou ulicí (Višòák 1996 LIM). – Proseè nad Nisou, u lesní-
ho divadla (Wünsch 1938 LIM). – 49. Frýdlantská pahorkatina: Frýdlant v Èechách, na bazaltu na kótì
451 J od obce (Firbas 1926 PRC). – Kunratice, pøíkop pøi silnici do Frýdlantu u nádra�í (Jehlík 1967 PR). –
Kunratice, u háje na kótì 378,9 poblí� nádra�í (Jehlík 1971 PR). – Kunratice, lesní remíz mezi poli, nad sil-
nicí (MD 2004). – Láznì Libverda, stará mez (remíz) mezi poli nad obcí (MD 2004). – 51. Polomené hory:
Drahobuz, svahová louka nad Úštìckým potokem mezi obcí a Vìdlicemi (Dostál 1972 PR) [Na hranici
s fyt. podokr. 4c.]. – Dubá, Dubová hora (Abtová 1986 LIT). – Mošnice, mez a úvoz silnice nad odboèkou
na Mošnici nad rybníkem (MD 2004). – Skalka u Doks, cesta do Doks (Kubát 1985 LIT). – Tupadly, stepní
stráò J od kóty 274 (Jaroš 1968 LIT). – Úštìk, borový les S od kóty 351 (Kubát 1964 LIT). – 52. Ral-
sko-bezdìzská tabule: Bezdìz, pøíkop silnice 0,5 km V od �eleznièní stanice JV od obce (Hadinec 1980
herb. Hadinec). – Bezdìz (Podpìra 1894 BRNU). – Velký Bezdìz, skalky a výchozy kamenù v su�ovém
lese pod vrcholem (MD 2004). – Kracmanov, mez u silnice (Èvanèara 1984 OLM). – Kracmanov, meze u
køi�ovatky cest od Kracmanova a Okna (Èvanèara 1984 BRNM). – Mimoò, J úpatí kóty 347,8 na S bøehu
Sedlického rybníka (Èvanèara 1975 BRNM, LIM , PR). – Okna, travnaté porosty nad obcí (Hrouda & Hu-
sáková 1984 PR). – Plou�nice, písèiny na okraji obce (Èvanèara 1984 LIM, OLM). – Ralsko, písèina V [od]
obce (Hrouda & Husáková 1984 PR). – Zahrádky, Novozámecký rybník (Deyl 1953 PR). – 53a. Èeskolip-
ská kotlina: Èeská Lípa (Anders 1893 PR). – Èeská Lípa, okraj cesty na Holém vrchu (Weder 1912 PR). –
Vranov (Firbas 1922 PRC) [Nepøesná lokalizace, mo�ná ve fyt. okr. 52.]. – Mimoò, okraj silnièního pøíko-
pu u silnice Mimoò–Boreèek, ca 1,25 km JJZ od kostela ve mìstì (Danihelka 1998 MMI). – Mimoò, úvoz
porostlý akátem na okraji silnice pøi výjezdu na Jablonné (MD 2004). – Provodín, mez u silnice mezi Srním
a Provodínem (MD 2004). – Robeè, køoviny na mezi pøi silnici (MD 2004). – 53b. Plouènické Podještìdí:
Køi�any, nádra�í (Jehlík 1968 PR). – �ibøidice, mez a skalky z pískovce pøi silnici v obci (MD 2004). –
54. Ještìdský høbet: Svìtlá pod Ještìdem, kóta 710 1 km [od] obce (Hrouda 1973 LIM). – 55a. Maloskal-
sko: Frýdštejn, pøi silnici na Vodìrady (Studnièka 1977 LIM). – Káranov [Károvsko ?], pole a stránì u
obce (Baudyš 1909 PR). – Rakousy, køoviny a okraj buèiny na okraji obce nad silnicí pøed serpentinami
(MD 2004). – Splazy, Betlém, okraj køovin a louky na Z orientovaném svahu v údolí Jizery (MD 2004). –
55b. Støední Pojizeøí: Turnov, písèitá pole (Kabát 1883 PR) [Nepøesná lokalizace, mo�ný výskyt i ve fyt.
podokr. 55d.]. – 55d. Trosecká pahorkatina: Kacanovy, pole a stránì (Baudyš 1904 PR). – Loktuše, okraj
pole pøi cestì na Kozákov (Kociánová 1989 HR). – Rovensko pod Troskami, pøíkop silnice mezi Roven-
skem a Semínovou Lhotou (Nováková 1974 MP). – Rovensko pod Troskami, skládka 2 km V [od] obce
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(Nováková 1982 MP). – Rovensko pod Troskami, Trosky, skalky a prudké stráòky zarostlé lesem pod hra-
dem Trosky (MD 2004). – 55e. Markvartická pahorkatina: Ostru�no, mez na okraji polní silnièky 850 m
JZ od kostela (FK 1967). – Vesec [u Jièína], pole (Smolaø 1886 PR). – 56a. �eleznobrodské Podkrkonoší:
Jesenný, mez 700 m JV od obce (Plocek 1972 LIM). – Kopanina (Wünsch 1930 LIM). – Semily, ponièený
listnatý les (MD 2004). – 56b. Jilemnické Podkrkonoší: Foøt, suchý svah pod lesem Z od obce (Hadinec
1977 Herb. Hadinec). – Foøt, mez mezi poli na høebenové plošinì 1 km Z od obce (Hadinec 1977 Herb. Ha-
dinec). – Foøt, plocha u kanálu, obna�ené písèité náplavy 1 km J od obce (Hadinec 1977 Herb. Hadinec). –
Horní Lánov, stráòka nad vápencovým lomem u obce (MD 2004). – Jilemnice, pole Kru�ský-Mièenská
(Soukup 1901 PR). – [Klášterní Lhota], Podkrkonoší, keønatá stráò mezi Kláštercem [Klášterní Lhota] a
Proseèným na levém bøehu Labe (Hnízdo 1935 SOB). – Kyje, louka mezi �eleznièní stanicí Kyje a obcí
(Suchara 1978 MP). – Rudník, mez na okraji pole 2 km JZ [od] kostela (Hadinec 1976 Herb. Hadinec). –
Rudník, èást Terezín, „Na louce“ (Hadinec 1977 Herb. Hadinec). – Rudník, remíz v úvozové cestì mezi
loukami nad obcí (MD 2004). – Vidochov, vrch Kozinec (Krejèík 1948 PR). – Víchovská Lhota, okraj køo-
vin a mez pøi silnici a polní cestì na JZ okraji obce (MD 2004). – Vrchlabí, k Benecku (Hadaè 1969 PR). –
Vrchlabí, okraj pole (Cypers 1896 1898 PR, Polák 1887 PRC). – 56c. Trutnovské Podkrkonoší: Trut-
nov-Poøíèí, svah u nádra�í porostlý dubohabøinou (MD 2004). – 56e. Èervenokostelecké Podkrkonoší:
Èervený Kostelec, mez k Chrbùm (Mühlstein 1958 PR). – 57a. Bìlohradsko: Horní Nová Ves, rezervace
Kamenná hùra (s. coll. s. d. PR). – Lukavec u Hoøic, pole S [od] obce (Krausová 1984 ROZ). – 57b. Zvièi-
na: Zvièina, na hromadì kamení (Èechová 1963 HR). – 57c. Královédvorská kotlina: Dvùr Králové nad
Labem, pole (Zlatník 1919 BRNM). – 58b. Polická kotlina: Bystré, stráò 1 km S od obce (Hanousek 1991
HR). – Malé Poøíèí, okraj lesa pøi silnici na Hronov (Belicová 1968 HR, MD 2004). – Nízká Srbská, pole
pod Šefelem (Kašpar 1943 PRC, s. d. HR). – Velká Ledhuje, pole (Koliha 1914 PR). – Petrovice, zanedba-
ný jabloòový sad u nádra�í 400 m J od �eleznièní stanice (MD 2004). – 58c. Broumovská kotlina: Brou-
mov (Rohlena 1906 BRNU). – Broumov, pole (Rohlena 1895 PRC). – Broumov, pøi silnici mezi
Broumovem a Ro�mitálem (Faltys 1982 MP). – Ro�mitál, pole v okolí obce a Šonova (Rohlena 1895 PR). –
58e. �altman: Malé Svatoòovice, u cesty „Bremst“ ca 500 m SZ od obce („Dolce“) (Kirschner 1976 PR,
PRC). – Petrovice, okraj pole 300 m S od obce (Kirschner 1976 PR). – 59. Orlické podhùøí: Nové Mìsto
nad Metují, úvoz mezi obcí a Pøibyslaví (Krèan 1930 PRC). – Náchod, Starkoè, Studenecké lesy (Kobrle
1940 HR). – 60. Orlické opuky: Bílý Újezd, remíz mezi poli 1 km za vesnicí ve smìru na Dobrušku (MD
2004). – Houdkovice, na stráòce u cesty na V okraji obce (FK 1973). – Chlístov, pole u obce (Krèan 1942
PR). – Olešnice (Souèek 1922 BRNM). – Spy, pole (FK 1973) [Na hranici s fyt. podokr. 15b.]. – Vamberk,
JV svah naproti nádra�í, trnkové køoviny (MD 2004). – 61a. Køivina: Pøepychy, mez u lesa Horký u obce
(Rohlena s. d. PRC). – Pøepychy, lom (Rohlena 1896 PRC). – 61b. Týniš�ský úval: Bìleè, bøeh rybníka
(FK 1973). – Èestice (s. coll. 1883 PR). – Nepasice, výslunná stráò u obce (Hanousek 1983 OLM). – Týniš-
tì nad Orlicí (s. coll. 1929 PR). – 61c. Chvojenská plošina: Albrechtice, u silnice mezi obcí a Novou Vsí
(FK 1973). – Hradec Králové, kopec Svatého Jana 1 km Z [od] Nového Hradce Králové (Samková 1997
HR). – Nová Ves, na JV bøehu Novoveského rybníka (FK 1973). – Roudnièka, u cesty mezi obcí a rybní-
kem Datlík (Krátká 1981 MP). – 62. Litomyšlská pánev: Benátky u Litomyšle, lom (Obdr�álek 1909
PRC). – D�bánov, JV okraj lesa mezi obcí a Kníøovem (Faltys 1973 MP). – Choceò, okraj lesa (Hanák 1967
MP). – Kornice, pole (Klapálek 1883 PR). – Litomyšl, mez (Obdr�álek 1912 PRC). – Litomyšl, okraj lesíka
a mez podél nìj na okraji silnice pøi výjezdu na Strakov (MD 2004). – Orlov, meze a pole mezi obcí a rybní-
kem Dolní Kajzerlík (Faltys 1969 MP). – Osík, pole k Litomyšli (Zörnig s. d. PR). – Sloupnice (Fleischer
1894 OLM, 1896 PR, 1900 PR). – Štìnec, vlhèina 1 km JV od obce (Shánìlová 1990 BRNU). – Vodìrady,
mez (Fleischer 1901 PR). – Vysoké Mýto, poblí� silnice do Chocnì (Øepka 1989 BRNM). – 63a. �amber-
sko: Dolní Èermná, Klikarova hora (Horák 1959 MP). – 63c. Støední Poorlièí: Choceò, PR Peliny,
v køovinách (MD 2004). – 63d. Kozlovská vrchovina: Kozlov, úhor pod vsí (Bureš & Burešová 1969
OLM). – Kvìtná, suché stráòky na okraji obce (MD 2004). – 63j. Lanškrounská kotlina: Albrechtice, trn-
kové køoviny nad sadem u odboèky na silnici è. 43 (MD 2004). – Tøebaøov, mez JV [od] obce (Belicová
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1970 HR). – Udánky [Moravská Tøebová-Udánky] (Pospíšil 1964 BRNM). – 63k. Moravskotøebovské
vrchy: Moravská Tøebová (Hruby 1929 BRNU) [Nepøesná lokalizace, mo�ný výskyt ve fyt. podokr. 63j.].
– 63l. Malá Haná: Jaromìøice, opuštìný sad u obce (MD 2004). – Jevíèko, stráò nad �eleznièní stanicí,
køoviny s Prunus spinosa (MD 2004). – Malá Roudka, opuková stìna nad silnicí na okraji obce, dubohabøi-
na a mezofilní louky nad obcí (MD 2004). – 64a. Prùhonická plošina: Hodkovice, mez (Schustler 1915
PR). – Prùhonice, silnice mezi Hrnèíøi a Prùhonicemi (Lhotská 1972 PR). – Prùhonice, bøidlicové skalky
nad Podzámeckým rybníkem (FK 1977 a� dosud). – 64b. Jevanská plošina: Jevany, pole (Paèes s. d.
ROZ). – Ládví (Jirásek 1935 PRC). – 64c. Èernokostelecký perm: Kluèov, Kluèovský kopec, zbytky su-
chých trávníkù a bývalé pastviny (MD 2004). – Poøíèany, úvoz ke Kluèovskému hradišti (Šrùtek 1978
ROZ) [Na hranici s fyt. podokr. 11b.]. – Pøistoupim, bývalá tøešòovka na svahu pod vysílaèem 500 m od
obce (MD 2004). – Støíbrná Skalice, louka u Sázavy (Šmidrkal 1963 PR). – �dánice, mezi obcí a Oleškou
(Bubák 1893 PR). – 65. Kutnohorská pahorkatina: Beèváry, skalkovitý svah v bývalém lomu u rybníka
Bosòák (Jeslík 1976 ROZ). – Maleè, pole pod Hradištìm u obce (Domin 1923 PRC). – Maleè, remízky list-
náèù mezi svahovými loukami nad silnicí do Chotìboøe (MD 2004). – Molitorov, travnaté stránì (c. ? 1875
PRC). – Nová Lhota, mez cesty 300 m pod kostelíkem, bývalá alej (MD 2004). – Ratboø, mez nad polní ces-
tou zarostlá trnkovými køovinami nad rybníkem Skokan (MD 2004). – Tøemošnice, dubohabøina na skalna-
tých blocích vedle silnice z Bìstviny, 1 km pøed obcí (MD 2004). – 66. Hornosázavská pahorkatina:
Havlíèkùv Brod, u silnice do Pohledských Dvoøákù (Faltys 1983 MP). – Malochynì, stepní stráòka a roz-
troušené porosty stromù a køovin u obce (MD 2004). – Pohledští Dvoøáci, asi 300 m po silnici do Havlíèko-
va Brodu (Krátká 1982 MP). – Zbraslavice, okraj silnice 1 km S [od] obce (Hadinec & Jaroš 1978 PRC). –
67. Èeskomoravská vrchovina: Bojanov (s. coll. 1877 BRNU). – Blízkov, stráòka nad silnicí pøi výjezdu
z obce na Netín, pod polem (MD 2004). – Bøezina, silnièní pøíkop Z od samoty (Èábera 1964 MJ). – Èerníè,
høištì u mlýna (Unar 1974 BRNU). – Èervená Lhota, na mezi JZ od obce (Ondráèková 1974 ZMT). – Daèi-
ce, u nádra�í (Šachl 1968 ROZ). – Heømanov, remízek s navršeným kamením mezi loukou a polem u silnice
(MD 2004). – Horní �ïár, v pøíkopu silnice (Hrobaø 1966 CB). – Hostìtice, okraj listnatého lesa (MD
2004). – Hruškové Dvory, pøíkop silnice (Smejkal 1960, 1965 BRNU). – Jestøebí u Stonaøova, mez a silniè-
ní pøíkop u køi�ovatky a køí�ku 2 km Z od obce (MD 2004). – Jihlava (Picbauer 1918 BRNU). – Jihlava,
travnatý svah s borovicemi nad �eleznièní tratí u Jánského kostelíka (Rù�ièka 1975 MJ). – Jihlava, 500 m
JV od hlavního nádra�í (Zlámalík 1993 MJ). – Kalhov, nad polní cestou k osadì Hejštì (Koblí�ek 1974
BRNL). – Kamenièka, pøi silnici z obce do Kamenice (Dvoøák 1977 BRNU). – Kostelec, okraj silnice 1 km
J od obce (Nováková 1976 BRNU). – Køiby (Podpìra 1905 BRNU). – Lesoòovice, trnkové køoviny na me-
zích na J okraji obce (MD 2004). – Lískovec, 3 km SZS od Nedvìdice (Štrymplová 1993 BRNU). – Luka
nad Jihlavou, osada Svatoslav (Diener 1942 MJ). – Malý Pìèín, zastávka u silnice (Hejný 1971 PR). – Mo-
ravské Budìjovice, vrch Velký Radvan (Hanáková 1996 BRNU). – Mysliboø, suchá mez 1,5 km SZ od
obce (Diener 1943 PRC). – Nárameè, výslunný násep u rybníka JV od obce (Nováèková 1974 BRNU). –
Netín, výslunná stráòka polní cesty z obce do Dìdkova (Dvoøák 1980 BRNU). – Pelhøimov, lesík a okraj
lesa nad potokem na okraji mìsta pøi silnici z Humpolce (MD 2004). – Pelhøimov, mez v hájku v obci (Kou-
øilová 1958 PR). – Pocoucov, u rybníka Opatùvky (Ondráèková 1968 ZMT). – Popice u Jihlavy, bøeh mezi
poli (MD 2004). – Pøímìlkov, mez 1 km JZ [od] obce (Rù�ièka 1972 MJ). – Ptáèov, PP Ptáèovský kopeèek
1 km SSV od obce (Ondráèková 1977 ZMT). – Puklice, stráò pøi cestì z obce do Petrovic (Švarc 1974 MJ).
– Raèerovice, bezlesý vrchol SZ od vrcholu Strá�nice (Ondráèková 1974 ZMT). – Øehoøov, polní cesta do
Kamenièky (Dvoøák 1977 BRNU). – Smrk u Tøebíèe, kamenitá stráòka a mez porostlá øídkým akátovým le-
sem vlevo pod silnicí na Vadíkov, 800 m SZ od obce (MD 2004). – Stálkov, 100 m S [od] obce (Dvoøák
1976 BRNU). – Støí�ov, 1 km JZ [od] obce na louce v údolí Brtnice (Zlámalík 1989 MJ). – Støí�ov u Brtni-
ce, údolí Brtnièky pod Rokštejnem (Ondráèková 1972 ZMT). – Tišnov, pod silnicí u �eleznièní stanice Ní-
hov (Horòanský 1981 BRNU). – Uhøínov, výslunná stráò 1 km Z [od] obce (Hanousek 1988 MP). –
Ústìjov, pláš� køovin podél kyselé dubohabøiny u obce (MD 2004). – Vápovice, 2,5 km SZ od obce na sva-
hu u cesty v dolní èásti Velké louky (Zlámalík 1982 MJ). – Velký Rybník, remíz mezi poli, úvoz cesty na
J okraji obce (MD 2004). – Veselá, 0,5 km ZSZ od obce, kameny navezené do øad (MD 2004). – Vlèice, pøi
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silnici do Mutynìvsi (Dvoøák 1982 BRNU). – Vysoká Lhota, silnièní mez v obci (MD 2004). – Zajíèkov,
pøi cestì podél �eleznice JV [od] obce (Rybenský 1977 MP). – Zvole, pole mezi obcí a Dolní Ro�ínkou
(Servít 1903 PRC). – �atec u Jihlavy, pøi okraji lesa 0,5 km VJV [od] obce (Belicová 1968 HR). – 68. Mo-
ravské podhùøí Vysoèiny: Baèkovice, stepní stráòka mezi polem a silnicí na V okraji obce (MD 2004). –
Bítov, Vranovská pøehrada, les u hradu (Unar 1960 BRNU). – Bojanovice, u cesty mezi obcí a Jevišovicemi
(Kailer 1993 BRNM). – Bransouze, køovinatý pahorek nad silnicí Bransouze–Brtnice (Ondráèková 1978
ZMT). – Bransouze, mezi obcí a Èíchovem, levý bøeh Jihlavy (Rù�ièka 1973 MJ). – Èíchov, mez 400 m za
potokem, SV od obce (MD 2004). – Helenín, okraj lesa nad levým bøehem øeky Jihlavy k Malému Berano-
vu (Smejkal 1957 BRNU). – Heømanice u Dukovan, levobøe�ní svah údolí Heømanického potoka 1 km J od
obce (Ondráèková 1976 ZMT). – Jamné, Svídovec (Šmarda 1933 PR). – Kordula u Rešic, pahorek nad le-
vým bøehem Heømanického potoka (Ondráèková 1976 ZMT). – Ko�ichovice, výslunná stráò nad obcí (Pa-
lík 1974 BRNU). – Kramolín, vrchol Kramolínského hradiska 2 km ZSZ od obce (Ondráèková 1972 ZMT).
– Letovice, JZ svahy nad silnicí na S okraji obce s mozaikou dubohabøin, akátin, mezofilních luk a køovin
(MD 2004). – Lomnice u Tišòova, louka u cesty (Hrabìtová 1963 BRNU). – Malý Beranov, okraj pole nad
skalnatým svahem nad øekou Jihlavou naproti továrnì (MD 2004). – Mohelno, hadcová step (Dvoøák R.
1944 ZMT). – Mohelno, Mohelenská hadcová step, trnkové køoviny zarùstající spodní èást stepní stráòky
(MD 2004). – Neslovice, akátina u cesty na Hlínu, 500 m od køi�ovatky (MD 2004). – Oslavany, akátina u
silnice mezi obcí a Novou Vsí (MD 2004). – Petrovice, v údolí Jihlavy na suché výslunné stráni proti obci
(Zlámalík 1972 MJ). – Petrovice, suchá stráò nad Jihlavou (Zlámalík 1972 BRNU). – Pøíštpo (Kalášek
1928 ZMT). – Pyšel, na lemu borového lesíka na vrcholu Havary 650 m J od kostela (Èáp 1999 BRNU). –
Rozhraní, trávník mezi skalami (Müller 1946 BRNU). – Rozkoš u Biskupic, u obce (Nìmcová 1967 HR). –
Øepka, [PP] Lus[z]ichová, na Z okraji obce (Hrabìtová 1950 BRNU). – Senorady, pøi silnici u obce (Dvo-
øák R. 1934 ZMT). – Skalièka, vápence mezi obcí a La�any (Šmarda 1928 BRNU). – Skorotice, 500 m J od
obce pøi cestì do Køí�ovic (Zelený 1970 PL). – Støíte�, stráò k Z pod Svatým Markem (Palík 1974 ZMT). –
Tou�ín, násep �eleznièní trati (Køí�ek 1970 BRNU). – Tou�ín, skalky a hrany bývalého lomu tìsnì pøed
obcí u silnice na Daèice (MD 2004). – Tøebíè, pøi silnici od Paleèkova Mlýna k Novým Dvorùm (Palík 1974
ZMT). – Tøebíè, suchá mez na J svahu Strá�né hory (Palík 1971, 1972 ZMT). – Tøebíè, Šibenice, okraj polní
cesty k rybníku �idlochu (Ondráèková 1982 ZMT). – Vevèice, lesostep 1 km SV od obce (Belicová 1977
HR). – Vevèice, násep nad øekou pøecházející v pole 2 km pøed Vevèicemi (MD 2004). – 69a. �eleznohor-
ské podhùøí: Bìlá, pole nad obcí (Pulchart 1941 PRC). – Hroubovice, polní cesta u Podhory (Horák 1967
MP). – Závratec, pastvina na JV úboèí Kaòkovských vrchù (Vepøek 1948 PRC) [Nepøesná lokalizace,
mo�ný výskyt v podokr. 69b.]. – 69b. Seèská vrchovina: Vápenný Podol, na suché køovinaté mezi, 0,5 km
V od obce (Hadinec 1976 MP). – 71a. Bouzovská pahorkatina: Mìník, PP Tøesín, okraj lesa a køoviny u
opuštìného lomu 1 km J od Mìníku (MD 2004). – 71b. Drahanská plošina: Bøezsko, okraj lesa (Nìmec
1943 OLM). – Drahany, pole (Spitzner 1930 BRNU). – Konice, okraj lesa na Bøezovém vrchu (Nìmec
1943 PRC). – Krásensko, za kravínem (Hlásenský 1965 OL). – Nové Sady, výslunný svah 1 km Z [od] obce
(Kincl 1974 BRNU). – Ochoz, pole u cesty mezi obcí a Michnovem (Nìmec 1941 PRC). – Ochoz u Konice,
pole (Nìmec 1941 OLM). – Studnice, louka (Skøivánek 1963 BRNM). – 71c. Drahanské podhùøí: Èechy
pod Kosíøem, akátina (Klimeš 1981 OLM). – Drahanovice-Ludéøov, køoviny na skalce na okraji pole a aká-
tina nad obcí (MD 2004). – Køtiny, skalní hrany a výchozy v horní èásti údolí v dubohabøinì pod zámkem
(MD 2004). – Lutotín, Kostelecké vinohrady (Trávníèková 1991 OL). – Plumlov, rezervace Za Hrnèíøkou
(Trávníèková 1989 OL). – Pøemyslovice, sad 1 km S [od] obce (Koèí 1996 OL). – Staøechovice, Velký Ko-
síø, akátiny 1 km VSV [od] obce (Trávníèek 1988 OL). – 72. Zábøe�sko-unièovský úval: Chromeè, suchý
travnatý svah asi 400 m SZ [od] nádra�í (s. coll. 1969 SUM). – Postøelmov, hráz potoka (s. coll. 1974
SUM). – Rovensko, trávník a mez v úvozu cesty na konci obce (MD 2004). – Šternberk, pole (Otruba 1928
OLM). – 73b. Hanušovická vrchovina: Horní Libina, tøešòový sad S od nemocnice (s. coll. 1968 SUM). –
Kolšov, tra� „Na drahách“, v obilí (Fuhrman 1959 SUM). – Radomilov, okraj smrèiny 200 m J od kóty 493
(s. coll. 1970 SUM). – Šumperk, polní cesta Z [od] mìsta (s. coll. 1974 SUM). – Šumperk (Lukas 1883
OLM). – Troubelice, úvoz cesty u obce (MD 2004). – 74a. Vidnavsko-osobla�ská pahorkatina: Bergov,

36 Duchoslav & Krahulec: Allium spaerocephalon a A. vineale v ÈR



�itné pole u obce (s. coll. 1967 SUM). – Bergov (Janáèková 1967 PRC). – Bílý Potok, u rybníka mezi obcí a
Javorníkem (Janáèková 1966 PRC). – Bílý Potok, mez JZ [od] obce (Vicherek 1957 BRNU). – Javorník, u
rybníka mezi obcí a Bílým Potokem (s. coll. 1966 SUM). – �ulová, okraj silnice mezi obcí a vesnicí
Sedmlánù (Heømanská & Kršková 1954 PRC). – 74b. Opavská pahorkatina: Brumovice, údolí Hoøiny
(Kilián 1957 OP). – Darkovièky, 100 m J od pevnosti František (Peèinka 1997 OSM). – Darkovièky, písèi-
tý kopeèek kolem bunkru 1,5 km S od obce (MD 2004). – Dolní Benešov u Hluèína, tøetí hráz (Gebauerová
1981 BRNU). – Hluèín, na výslunné stráni v Boru u støelnice (Gebauerová 1980 BRNU). – Hradec nad Mo-
ravicí, rozvolnìné køoviny na okraji obce (MD 2004). – Kamenec u Opavy, pahorek mezi poli porostlý aká-
tinou 0,5 km od kravína (MD 2004). – Kozmice, výslunná stráò u obce (Jedlièka 1950 OP). – Krnov, 1 km
JV obce (Chmelaøová 1998 OL). – Kylešovice, �eleznièní násep u obce (Švacha 1951 OP). – Opava, údolí
potoka Èi�ina (Vicherek 1958 BRNU). – Štemplovec, pole (Klein 1951 OP, PRC). – Velké Heraltice, údolí
potoka Hoøina (Duda 1957 OP). – 75. Jesenické podhùøí: Dolní Újezd, dubohabøina a její okraj s pøecho-
dem k bývalé tøešòovce nad obcí (MD 2004). – Dvorce, bøeh Lomnického potoka 2 km [od] obce (Šula 1976
OLM). – Dvorce, listnatý lesík podél silnice od Bílèic (MD 2004). – Heømanice u Oder, závìr údolí (Sedláè-
ková 1967 NJM). – Heømanice u Oder, závìr údolí pod kótou 532 (Sedláèková 1969 NJM). – Horní �leb, pøi
silnici z obce do Hùzové (Domin 1948 PR). – Kyjovice u Ostravy, mez SV [od] obce (Vicherek 1955 BRNU).
– Odry, okraj dubohabøiny 3 km JV od obce (MD 2004). – Podhoøí, okraj lesa V [od] obce (Šula 1968 OP,
OLM). – Potštát, mez a okraj pole u silnice 2,5 km SZ od obce (MD 2004). – Po�aha, Ulièka (Sedláèková
1974 NJM). – Roudno, Velký Roudný, pod vrcholem (Slavoòovský 1953 BRNU). – Šternberk, lesíky na me-
zích u serpentin smìrem na Moravský Beroun, po okrajích pastvin a pod trnkovými køovinami (MD 2004). –
Støíte�, okraj potoka Ludiny (Pospíšil 1957 BRNM, OLM). – 76a. Moravská brána vlastní: [Bílavsko],
Hostýnské vrchy, [vrch] Chlum (Durovcová 1996 BRNU). – Bystøice pod Hostýnem, nad osadou Louèky
(Pospíšil 1956 BRNM). – Dolní Nìtèice, pastviny pøi JV úpatí Maleníku (Sedláèková 1991 NJM). – Fulnek,
údolí, smìr stará silnice do Vrchù (Sedláèková 1968 NJM). – Fulnek, J úpatí kóty 406 (Sedláèková 1968
NJM). – Hranice (Novotný 1940 BRNM). – Hranice, Valšovice (Pospíšil 1957 BRNM). – Hùrka, vrch Hùrka
(Sedláèková 1984 NJM). – Chomý�, dubohabrový lesík na jinak luèním svahu v obci (MD 2004). – Chorynì,
pastvina na J svahu vrchu Choryòská Strá� (Sedláèková 1996 NJM). – Jasenice, u polní cesty J od obce
(Kašparová 1984 VM). – Jasenice, høeben Pohoøilce [S od obce] (Pospíšil 1957 BRNM, OLM). – Jasenice u
Valašského Meziøíèí, pahorek V od obce (Sedláèková 1996 NJM). – Jezernice (Oborny s. d. PRC). – Kujavy,
dubohabrový lesík pøi silnici na Pustìjov 500 m S od obce (MD 2004). – Lipník nad Beèvou, u cesty na Bo-
huslávky (Oborny 1907 PRC). – Louèka u Lipníku nad Beèvou, trnkové køoviny zarùstající remíz mezi poli,
bývalá švestková alej poblí� mostku pøes potok u silnice na Podhoøí (MD 2004). – Nový Jièín, les Roveò (Ki-
lián 1955 OP). – Nový Jièín, okraj pole podél silnice do Kojetína (Sedláèková 1989 NJM). – Nový Jièín, vrch
Svinec (Vicherek 1956 BRNU). – Nový Jièín-Skalky, okraj pole (Sedláèková 1989 NJM). – Odry, suchá lou-
ka Nad Odrami JZ [od] obce (Vlèková 1992 OL). – Opatovice, zarùstající švestkový sad, 1,7 km J od kostela
v obci (MD 2004). – Pøíbor (Czi�ek 1877 BRNU, Rothe s. d. BRNU). – Sedlnice (s. coll. 1937 NJM). – Sta-
chovice, meze JJV od Stachovického kopce, V od �eleznièní stanice (Sedláèková 1993 NJM). – Straník, vá-
pencové skalky nad potokem Stranický (Sedláèková 1977 NJM). – Straník, mez S [od] kóty 363, vrch
Stranický (Sedláèková 1977 NJM). – Suchdol nad Odrou, na �eleznièním náspu trati Suchdol–Nový Jièín
(Kilián 1961 OP). – Turovice, pole (Zavøel 1950 OP). – Turovice, mýtina v lesíku J [od] obce (Zavøel 1951
BRNM). – Valašské Meziøíèí, [osada] Vysoká (Pospíšil 1957 BRNM). – Veselíèko, u cesty k Tupci (Bocan
1929 BRNU). – �ivotice, pastviny pod vrchem Jedle (Sedláèková 1995 NJM). – 76b. Tršická pahorkatina:
Hluboèky, podpùrná kamenná zeï bøehu svahu nad silnicí na SV okraji obce (MD 2004). – Laš�any, les
(Raynoch 1956 OLM). – 77c. Chøiby: Stupava, pastviny 0,4 km Z [od] obce (Pluhaø 1990 OL). – 78. Bílé
Karpaty lesní: Bojkovice, meze a pøíkopy u silnice nad obcí (Kováø 1973 PR). – Bojkovice, u silnice smìrem
do Pøeèkovic (Elsnerová 1973 GM). – Brumov, V okraj obce (Kubát 1973 LIT). – Javorník, 0,7 km V od obce
(Vlach 1996 BRNU). – Pašovice (Herchová 1976 BRNU). – Pašovice, louèka u trati (Stavèková 1976
BRNU). – Popovice, stráò v údolí potoka 2 km S [od] obce (Hanousek 1987 MP). – Rudimov u Slavièína,
trnkové køoviny pøi mezi u silnice 1 km JZ od obce (MD 2004). – Strání, svahová louka pod Javoøinou (Sta-
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nìk 1922 BRNU). – Suchov, okraje stepních porostù v PR Jazevèí (MD 2004). – Velká [nad Velièkou], pole u
Vápenek [osada Vápenky] (Podpìra 1930 BRNU). – Vrbìtice, v poli nad [osadou] Vaòatka (Podpìra 1940
BRNU). – 79. Zlínské vrchy: Biskupice, trnkové køoviny zarùstající bývalý švestkový sad 1 km SZ od obce
(MD 2004). – Bratøejov, výslunná louka 0,5 km Z [od] obce (Darebníková 1977 BRNU). – Bratøejov, na po-
kraji lesa nad obcí (Jedlièka 1944 GM). – Bøezùvky, údolí S [od] obce (Køístek 1943 PRC). – Bøezùvky, okraj
lesa u potoka �ilinských ve Mlýnech (Køístek 1943 PRC). – Lhota, pøíkop silnice (Cholková 1977 BRNU). –
Slavièín, pøíkop silnice 2,5 km Z od kostela v obci (MD 2004). – Zlín-Jaroslavice (Sýkorová 1983 GM). –
Zlín-Malenovice, èást Karlov, zarùstající suchá stráòka a porost sv. Carpinion nad silnicí v obci (MD 2004). –
80a. Vsetínská kotlina: Hoš�álková, pole (Pospíšil 1950 OLM). – Jablùnka, pastvina nad obcí (kóta 424 m)
(Dostál 1942 PRC). – Jablùnka, svah V [od] nádra�í, pole (Pospíšil 1942 PRC). – Podlesí, u silnice (Sedláèko-
vá 1987 NJM). – Podlesí, pole (Ressel 1970 VM). – Podlesí, v pšenici u ústí Køivského potoka (Ressel 1970
VM). – Valašské Meziøíèí, Pod Køikami, louka u Køivského potoka (Demlová 1967 OL). – Valašská Polanka,
louka 200 m od kaplièky (Èernotík 1996 OL). – Vesník, v kamení u cesty na kótì 523 (Pospíšil 1942 PRC). –
Vsetín, okraj pole mezi údolími Malý a Velký Skalník, 2 km V od centra mìsta (Danèák 2000 OL). – Vsetín,
okraj pole na S svahu [vrchu] Sno�e, 3 km SV od centra mìsta (Danèák 2000 OL). – Vsetín, [osada] Vesník
S od Vsetína (Pospíšil 1942 BRNM). – Vsetín, U Maršálù, mez porostlá trnkami a� okraj lesa (MD 2004). –
Vsetín, údolí Zádilský, pastvina (MD 2004). – Vsetín, [vrchol] Èup [S od obce] (Pospíšil 1950 BRNM). – 81.
Hostýnské vrchy: Hostýnské vrchy, Hrobice (Sedláèková 2000 NJM) [Na hranici s fyt. okr. 79.]. – Kašava,
køovinatá mez po pravé stranì silnice do Podkopné Lhoty (Elsnerová 1978 GM). – Kateøinice, J svah Ojièné
(Pospíšil 1943 BRNM). – Kateøinice, louka v Poborovì (Skýpalová 1986 BRNU). – Oznice, Crhová, J svah
(s. coll. 1999 OL). – Polomka u Hoš�álkové (Pospíšil 1950 BRNM). – Pøílepy, okraj silnice mezi obcí a Luko-
veèkem (Hrubcová 1981 BRNU). – Rusava, 0,5 km Z od Klapinova (Procházková 1992 BRNU). – 82. Ja-
vorníky: Pulèín, okraj pole (Businský 1970 ROZ). – 83. Ostravská pánev: Albrechtice u Havíøova,
dubohabrový les 0,5 km S od obce (MD 2004). – Koblov, rezervace Landek, okraj horní hrany svahu nad øe-
kou Opavou, okraje cesty (MD 2004). – Ostrava, haldy (Dostál 1969 PR). – Šilheøovice, pøíkop silnice (Sed-
láèková 1989 NJM). – Výškovice, louka podél cesty do Staré Bìlé (Pisarská 1979 BRNU). – 84a. Beskydské
podhùøí: Bruzovice, mez SZ [od] obce (Vicherek 1955 BRNU). – Dolní Líštná, køovinatá stráò v lomu na
SV úpatí Jahodné (Zatloukal 1968 BRNU). – Fryèovice, vrch Sovinec u obce (Vicherek 1955 BRNU). – Koz-
lovice, okraj cesty do obce Tichá (Sedláèková 1985 NJM). – Kozlovice, U rybníka, u silnice na Tichou-Ryb-
níky (Sedláèková 1985 NJM). – Písek (Formánek s. d. BRNM). – Sedlištì, Èerná zem (Weeber 1925 BRNU).
– Sedlištì, pole (Weeber 1925 BRNU). – Staøíè, 1 km JZ od obce, okraj lesa na kopci (MD 2004). – Staøíè,
vrch Strá�nice u obce (Vicherek 1955 BRNU). – Staøíè, vrch Kamenná (Vicherek 1955 BRNU). – Vendrynì,
kóta Vru�ná (Gill 1967 OP).

Oreofytikum
90. Jihlavské vrchy: Øásná (Podpìra 1942 BRNU). – Øásná, remízek mezi polem a silnicí 1 km J od obce
(MD 2004). – 91. �ïárské vrchy: Vojnùv Mìstec, ve Štírovì dole mezi Malým Dáøkem a rybníkem Øeka
(Smejkal 1957 BRNU) [Nelze vylouèit, �e se lokalita vyskytuje ve fyt. okr. 66, Štíøím dolem jde hranice
mezi okresy.]. – �ïár nad Sázavou (s. coll. 1968 PR) [Nepøesná lokalizace, mo�ný výskyt ve fyt. okr. 66.].
– 93a. Krkonoše lesní: Èerný Dùl, Bönischovy boudy, louky na J svahu hory Špièák SZ od obce (Hadinec
1978 Herb. Hadinec). – Rokytnice nad Jizerou, kamenitá podezdívka plotu (Güttler 1956 PR). – Svoboda
nad Úpou, kamenná zídka 200 m od námìstí smìrem na Janské Láznì (Šrùtek 1980 ROZ). – Velká Úpa,
opuštìná louka s náletem Populus tremula 0,4 km SVV [od] kostela v obci (FK 1998).
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