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Abstract

The bramble flora of Western Moravia (Czech Republic) was studied. A total of 31 taxa (29 species) was re-
corded (including one hybrid) and the knowledge of the distribution of species in the studied area was con-
siderably improved. A few species are mentioned for the first time from the territory of Moravia (Rubus
franconicus, R. indusiatus and R. orthostachyoides, two latter each from a single locality in Moravia). Short
notes on the character of distribution, a list of known localities and dot maps are presented in this paper.

K e y w o r d s : geographical distribution, Moravia, Rubus

N o m e n k l a t u r a  (a taxonomické pojetí taxonù): Trávníèek & Havlíèek (2002)

Úvod a metodika

Podobnì jako náš první èlánek vìnovaný rozšíøení druhù rodu Rubus na severovýchodní
Moravì (Vašut et al. 2004), také tento náš pøíspìvek vychází z vlastního terénního prùzku-
mu ostru�iníkù v døíve batologicky pomìrnì opomíjeném moravském území – moravské
èásti Èeskomoravské vrchoviny. Pøesnìjší vymezení této oblasti je patrné z mapy na obr.
1. Z hlediska fytogeografického èlenìní ÈR (Skalický 1988) studované území zaujímá
pøedevším velké èásti fytogeografických okresù mezofytika: 67. Èeskomoravská vrchovi-
na a 68. Moravské podhùøí Vysoèiny, dále zèásti zasahuje také do okresu 66. Hornosázav-
ská pahorkatina a zcela okrajovì (jednou lokalitou) do podokresu 69b. Seèská vrchovina.
Severní výbì�ek zájmové oblasti le�í z vìtší èásti ve fytochorionu 91. �dárské vrchy a vý-
chodní okraj území v okresu 90. Jihlavské vrchy; obì tato území ji� nále�í do oreofytika.
Celkem bylo prozkoumáno 233 batologických lokalit.

K terénnímu výzkumu i zpracování údajù jsme po metodické stránce pøistupovali stej-
nì jako v prvním pøíspìvku (Vašut et al. 2004), pro zajištìní rovnomìrnosti prùzkumu
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jsme opìt lokality vybírali podle kvadrantù základních polí støedoevropského sí�ového
mapování (2–3 batologicky vhodné lokality v ka�dém kvadrantu). Èísla lokalit, ze kterých
byl poøízen herbáøový doklad urèitého taxonu (ulo�ený v herbáøi OL), jsou podtr�ena,
ostatní lokality dolo�eny nejsou.

Výsledky našeho prùzkumu jsme i tentokráte porovnávali pouze s údaji v moderní ba-
tologické literatuøe, její� autoøi vycházeli z taxonomického pøístupu propagovaného ve
støední Evropì H. E. Weberem (viz napøíklad Weber 1995, 1996, 2002) a v ÈR J. Holubem
(cf. Holub 1992, 1995, 1997). Základním literárním pramenem bylo zpracování rodu Ru-
bus v Kvìtenì ÈR (Holub 1995), kde jsou uvedeny i nìkteré konkrétní lokality le�ící
v naší zájmové oblasti nebo v jejím blízkém okolí. Batologické údaje (vesmìs uveøejnìné
formou fytokartogramù) k území Národního parku Podyjí/Thayatal, které le�í tìsnì za ji-
hovýchodní hranicí studijní oblasti, poskytuje práce Grulicha (Grulich 1997). Urèitou
pøedstavu o rozšíøení alespoò nìkterých druhù ostru�iníkù v navazujícím rakouském úze-
mí lze pak získat z prací Trávníèka a Maurera (Trávníèek & Maurer 1998) a Maurera a
Dreschera (Maurer & Drescher 2000).

Z porovnání našich zjištìní s údaji z literatury vyplývá, �e se podaøilo nalézt mnoho
nových lokalit ostru�iníkù na jihozápadní Moravì, pøedevším pak v územích, která dosud
nebyla dostateènì prozkoumaná. V nìkterých pøípadech byly zjištìny první výskyty urèi-
tého druhu v pøíslušných fytochorionech èi dokonce (druhy R. indusiatus a
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Obr. 1. – Vymezení studované oblasti. Teèky na mapì odpovídají všem navštíveným lokalitám.
Fig. 1. – Delimitation of the study area. The dots indicate all visited localities.



R. orthostachyoides, pøípadnì i R. franconicus) se jedná o první nálezy na Moravì. Po-
drobnìjší komentáøe jsou uvedeny v textu ní�e u jednotlivých taxonù. Rozšíøení všech
zjištìných taxonù je znázornìno na mapkách (viz obr. 2–24). Výsledky našeho prùkumu
budou rovnì� vyu�ity pro pøipravovaný Atlas rozšíøení ostru�iníkù v Èeské republice
(Trávníèek et al. in prep.).

Pou�ité zkratky sbìratelù: RV – Radim J. Vašut, MD – Martin Danèák.

Seznam lokalit

66. Hornosázavská pahorkatina: 1 – Brzkov: les 1,2 km SSV od obce (MD 2002); 2 – Buková u Pøibyslavi:
les u silnice k obci Olešenka 0,7 km Z od obce (MD 2002); 3 – Polná: lesní okraje nad potokem u silnice
k obci Brzkov 2 km S od støedu mìsta (MD 2002); 4 – Špinov: les u silnice k obci Hrbov 2 km JZ od obce (MD
2002); 5 – Velká Losenice: køoviny u silnice k obci Poøe�ín ca 1 km Z od støedu obce (MD 2002); 6 – Velká
Losenice: remíz u silnice k Malé Losenici 1,7 km ZSZ od kostela v obci (MD 2002). – 67. Èeskomoravská
vrchovina: 7 – Arnolec: okraj lesa u silnice k obci Stáj 1,5 km SSZ od obce (MD 2000); 8 – Babice: okraj lesa
0,7 km ZJZ od kostela ve støedu obce, 560 m (RV 2001); 9 – Batelov: køoviny na vrchu Posvátny pøi JZ okraji
obce (MD 2000); 10 – Batelov: okraj lesa u silnice k Dolní Cerekvi 1,7 km SV od kostela v obci (MD 2000,
2002); 11 – Bobrùvka: okraj lesa u cesty k obci Pikarec 1 km JV od kostela v obci (MD 2001); 12 – Bohdalec:
les u cesty k obci Rousmìrov 1,6 km ZJZ od kaple v obci (MD 2001); 13 – Bohdalec: les u silnice k osadì Po-
lák ca 2 km ZSZ od obce (MD 2001); 14 – Bohdalov: lesní okraje a paseky 2 km JJV od støedu obce (MD
2000); 15 – Bohdalov: okraj lesa pøi silnici k obci Nové Veselí 2 km SSV od obce (MD 2000, 2002); 16 – Bo-
chovice: køoviny podél silnice k Horním Radslavicím 1 km SSV od obce (MD 2001); 17 – Bransouze: køovi-
ny podél silnice do Brtnice 1,5 km Z od obce (MD 2001); 18 – Brodce u Knì�ic (J od Brtnice): køoviny pøi
J okraji obce (MD 2001); 19 – Brtnice: okraj lesa u silnice k obci Panská Lhota 2 km VSV od støedu mìsta
(MD 2001); 20 – Brtnièka: okraj silnice pøi V okraji obce (MD 2002); 21 – Bøezí nad Oslavou: les u silnice
k Novému Veselí 0,5 km SZ od obce (MD 2001); 22 – Budíkovice: køoviny u silnice k obci Trnava 1,2 km
SV od støedu obce (MD 2001); 23 – Budíškovice, Bába (665 m): les 1 km J od vrcholu, 580 m (RV 2000); 24 –
Budíškovice, Zelená hora (619 m): okraj silnice, les 0,5 km J od vrcholu, 580 m (RV 2000); 25 – Budkov:
okraj lesa a lesní paseka podél silnice mezi Budkovem a Dìdicemi, 3,5 km JV od kostela ve støedu Budkova,
520 m (RV 2001); 26 – Cejle: lesní okraje 1,5 km Z od obce podél silnice na vrchol Èeøínku (MD 2000); 27 –
Cejle: u silnice k Horní Cerekvi 1,3 km JJZ od kaple v obci (MD 2000); 28 – Cerekvièka: lesní cesta na S úpatí
vrchu Suchá 1,3 km J od obce (MD 2001); 29 – Cídlina: okraj lesa, 2 km SZ od støedu obce, 620 m (RV 2001);
30 – Èechoèovice, Bílá hora: les pøi silnici, 1 km ZSZ od støedu obce, 520 m (RV 2001); 31 – Èechoèovice:
okraj silnice a lesní cesty na S svahu Zadní hory (634 m), 1 km JZ od støedu obce, 580 m (RV 2001); 32 – Èen-
kov u Tøeštì: zatopený lom u silnice k obci Rù�ená 0,5 km JZ od støedu obce (MD 2000); 33 – Èervený Hrá-
dek: Selský les, 2 km ZJZ od støedu obce (kostel), 530 m (RV 2001); 34 – Èervený Køí� u Jihlavy: kraj lesa pøi
J okraji obce (MD 2000); 35 – Èíhalín: okraj lesa u silnice 1 km V od obce (MD 2001); 36 – Èí�ov u Jihlavy:
okraj lesa u silnièky k rekreaènímu støedisku Okrouhlík 1,2 km Z od obce (MD 2001); 37 – Dìdice: okraj lesa
Krnièické boroví 1,5 km V od kostela ve støedu obce, 450 m (RV 2001); 38 – Dobroutov u Polné: les 0,6 km
Z od obce (MD 2002); 39 – Dolní Bobrová: okraj lesa podél silnice k obci Moravec 2 km JJV od støedu obce
(MD 2001); 40 – Dolní Bory: okraj lesa u silnice k obci Krásnìves 1,5 km SSZ od kaple v obci (MD 2001); 41
– Doupì: okraj smrkového lesa smìrem k obci Vanùvek 1 km JZ od obce (MD 2000); 42 – Dudín: køovinatá
mez a lesní okraje nad silnicí k obci Zbilidy pøi JV okraji obce, 660 m (MD 2000); 43 – Dvorce u Jihlavy: køo-
viny u silnice do Jihlavy pøi S okraji obce (MD 2000); 44 – Hamry nad Sázavou: okraj lesa pøi Z okraji osady
Šlakhamry (MD 2001); 45 – Henèov: „Bøezový les“ 0,8 km Z od obce (MD 2000); 46 – Heraltice: okraj lesa u
silnice k obci Opatov 1,7 km Z od kostela v obci (MD 2001); 47 – Heroltice u Jihlavy: lesní paseky 1 km
SZ od obce (MD 2000); 48 – Hladov u Dlouhé Brtnice: okraj silnice pøi J okraji obce (MD 2002); 49 – Hlinné
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u Nového Mìsta na Moravì: les „Pustý“ 1,2 km S od kaple v obci (MD 2002); 50 – Hojkov: okraj lesa pøi
V okraji Hojkovského rašeliništì 0,5 km J od obce (MD 2000); 51 – Horky: okraj lesa/silnice pøi SZ okraji
obce, 585 m (RV 2001); 52 – Horní Bory: les na hadci 1,5 km S od kostela v obci, 560 m (MD 2001); 53 –
Horní Hutì: okraj lesa na vrcholu Èeøínku Z od obce Cejle, 750 m (MD 2000); 54 – Horní La�any: okraj
lesa/silnice, 1,5 km VJV(–JV) od støedu obce, 510 m (RV 2001); 55 – Horní Radslavice: køoviny podél silnice
k obci Pavlínov 1 km ZSZ od obce (MD 2001); 56 – Hory: les Z od obce, 650 m (RV 2001); 57 – Hostìtice:
okraj lesa pøi V okraji obce, okolí kóty 593,3 (RV 2001); 58 – Hrbov u Velkého Meziøíèí: les u silnice k Vel-
kému Meziøíèí 0,6 km VSV od kostela v obci (MD 2001); 59 – Høíšice: okraj Høíšického lesa, 1,2 km SV od
støedu obce (kostela), 515 m (RV 2001); 60 – Høíšice: okraj silnice Høíšice – Daèice, 1,5 km JZ od kostela ve
støedu obce, 500 m (RV 2001); 61 – Jabloòov u Velkého Meziøíèí: køoviny a lesní okraje pøi V okraji obce po-
dél silnice k obci Ruda (MD 2001); 62 – Jakubov u Moravských Budìjovic, Holý kopec (580 m): okraj silniè-
ky 1,5 km SV od kostela v obci, 515 m (RV 2001); 63 – Jamné u Jihlavy: okraj lesa 2 km SV od obce (MD
2000); 64 – Jemnice, In�enýrský kopec (602 m): okraj lesní silnièky, 0,9 km SV od vrcholu kopce, 550 m (RV
2000); 65 – Jemnice, In�enýrský kopec (602 m): okraj lesní silnièky, 1,5 km JV od vrcholu kopce, 500 m (RV
2000); 66 – Jemnice, In�enýrský kopec (602 m): okraj silnièky (nedaleko Lhotického rybníka), 2,5 km JJV od
vrcholu kopce (RV 2000); 67 – Jemnice, Smrèek (517 m): okraj silnice, les a paseka, J od kóty, 490 m (RV
2000); 68 – Jezdovice: okraj smrkového lesa u silnice ke Tøešti pøi J okraji obce (MD 2000); 69 – Je�ená: les
pøi Z okraji obce u silnice k obci Dušejov (MD 2002); 70 – Kalhov: køoviny a lesní okraje u silnice k Vìtrné-
mu Jeníkovu 1 km JV od obce (MD 2000); 71 – Kamenice u Luk nad Jihlavou: lesní okraje u osady Brodek
3,5 km VJV od kostela v obci (MD 2001); 72 – Kamenice u Luk nad Jihlavou: okraj lesa u silnice k Vì�nici
2,5 km SSZ od kostela v obci (MD 2001); 73 – Kasárna: okraj lesa/silnice, 0,5 km JVJ od køi�ovatky, 650 m
(RV 2001); 74 – Komárovice u Brtnice: les u hájovny Valdek 1,5 km SSV od obce (MD 2001); 75 – Komáro-
vice: okraj lesa/silnice, 1,7 km JZ od kostela ve støedu obce, 550 m (RV 2001); 76 – Kostelní Vydøí: okraj
lesa/silnice, 2 km SSV od kostela ve støedu obce (RV 2001); 77 – Kotlasy: les 1,2 km V od obce u silnice smìr
Ostrov nad Oslavou (MD 2001); 78 – Krasonice: les nedaleko samoty Magdaléna, 2 km SZ od kostela ve støe-
du obce, 560 m (RV 2001); 79 – Krasonice, Havlišùv Mlýn: okraj lesa/silnice, 2,25 km VSV od kostela ve
støedu obce, 550 m (RV 2001); 80 – Køi�anov: les u cesty k obci Pikarec 3,3 km SSV od støedu mìsta (MD
2001); 81 – Køi�anov: les u silnice k obci Heømanov 2,2 km V od støedu mìsta (MD 2001); 82 – Kyjov u Boh-
dalova: køoviny pøi J okraji obce u silnice k obci Milíkov, 590 m (MD 2000); 83 – Lesná, Maøenka (711 m):
okraj lesní silnièky, 1,5 km VVS od kostela ve støedu obce, 650 m (RV 2001); 84 – Lesonice: okraj lesa Obo-
ra, 1 km SV od støedu obce, 540 m (RV 2001); 85 – Lomy, Teplá sosna: okraj silnice a les, 2 km SSV od vr-
cholu In�enýrského kopce (602 m), 580 m (RV 2000); 86 – Luka nad Jihlavou: les u silnice k osadì Svatoslav
1,5 km JJZ od støedu obce (MD 2001); 87 – Luka nad Jihlavou: pøi S okraji obce u silnice k obci Kozlov (MD
2001); 88 – Martínkov: okraj lesa/silnice 2 km S od kostela ve støedu obce, 570 m (RV 2001); 89 – Meziøíèko,
Kmetí (569 m): okraj lesa/silnice, 1,5 km JV od kostela ve støedu obce, 550 m (RV 2001); 90 – Milíèov: lesní
okraje pøi JV okraji obce u silnice k obci Hojkov (MD 2000); 91 – Milíkov u Mìøína: lesní okraje 1 km SV od
obce u silnice k obci Pavlov (MD 2000); 92 – Moravské Budìjovice, osada Kosová: okraj silnice 4,3 km ZZJ
od kostela ve støedu mìsta, 480 m (RV 2001); 93 – Mostištì: køoviny mezi nemocnicí a hrází pøehrady 1,7 km
SSZ od kostela v obci (MD 2001); 94 – Mysletice: pøíkop u silnice, 0,5 km SZ od kostela ve støedu obce (RV
2001); 95 – Nadìjov: paseka 1,5 km SZ od obce u silnice k obci Dobroutov (MD 2000); 96 – Nárameè: køovi-
ny 1 km J od obce u silnice k obci Valdíkov (MD 2001); 97 – Netín: okraj lesa podél silnice k obci Kochánov
1,2 km J od kostela v obci (MD 2001); 98 – Nevcehle: les 1,2 km SSV od obce (MD 2001); 99 – Nová Øíše,
Polanka (625 m): okraj silnice, 1,7 km JV od kostela ve støedu obce, 580 m (RV 2001); 100 – Nová Ves u Ba-
telova: lesní okraje mezí obcí a hradem Janštejn 1 km JZ od støedu obce (MD 2000); 101 – Nová Zhoø: les
1 km V od osady u silnice smìr Mìøín (MD 2001); 102 – Opatov u Dlouhé Brtnice: les 1,5 km SSV od støedu
obce u silnice k obci Knì�ice (MD 2001); 103 – Oøechov u Køi�anova: les 1,5 km SSZ od obce (MD 2001);
104 – Oøechov: okraj lesa nedaleko osady Kozinec (649 m), 2 km JZJ od støedu obce, 630 m (RV 2001); 105
– Oslavice: okraj lesa podél silnice k obci Oslavièka 2 km JZ od obce (MD 2001); 106 – Ostojkovice,
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Tøebìtický vrch (608 m): okraj silnice, 1,5 km J od vrcholu, 490 m (RV 2000); 107 – Ostrov nad Oslavou: les
1,5 km JJZ od støedu obce u silnice k Radostínu nad Oslavou (MD 2001); 108 – Otín: okraj lesa u silnice
k obci Mìøín 0,7 km SZ od kaple v obci (MD 2001); 109 – Pálovice, Ba�antnice: okraj silnice a paseka, 1 km
SZ od støedu obce, 480 m (RV 2000); 110 – Pavlínov: køoviny u silnice do Kamenice 1,5 km ZSZ od obce,
615 m (MD 2001); 111 – Petrovice u Nového Mìsta na Moravì: les u bývalého lomu 1 km J od obce (MD
2002); 112 – Petrovice u Okøíšek: okraj lesa u silnice k obci Hvìzdoòovice 0,8 km JZ od obce (MD 2001);
113 – Pístov: lesní okraje u kasáren 1,2 km JJZ od obce (MD 2001); 114 – Polná: okraj lesa Bøezina pøi silnici
k obci Vì�nièka 2,2 km J od støedu mìsta, 540 m (MD 2000); 115 – Popice u Jihlavy: lesní okraje na svazích
Popického vrchu 1 km Z od obce (MD 2000); 116 – Pøeckov: køoviny podél silnice k obci Nárameè 0,5 km
V od obce (MD 2001); 117 – Pøedín: okraj lesa 1,5 km SV od støedu obce u silnice k obci Heraltice (MD
2001); 118 – Pøibyslavice: les u silnice k obci Radonín 1,2 km ZJZ od kostela v obci (MD 2001); 119 – Pyšel:
køoviny a lesní okraje u silnice k obci Mihoukovice 2 km ZSZ od kostela v obci (MD 2001); 120 – Rácovice:
okraj lesa 2 km VVS od �eleznièní stanice, 500 m (RV 2001); 121 – Radešín u Bobrové: paseky a lesní okraje
pøi J okraji obce u silnice k Bobrùvce (MD 2001); 122 – Radíkovice, Výhon (592 m): les 0,5 km SZ od vrcho-
lu, 550 m (RV 2000); 123 – Radonín: okraj lesa 0,7 km Z od obce (MD 2001); 124 – Radošov: les u hájovny
Cípy 1,2 km V od obce, 610 m (MD 2001); 125 – Ronov: les u silnice k obci Bøezejc 1 km ZJZ od kostela
v obci (MD 2001); 126 – Rozsíèky: okraj lesní silnice, 1,5 km SV od osady, 600 m (RV 2001); 127 – Rozsíè-
ky: okraj silnice, asi 1 km VJV od osady (RV 2001); 128 – Rybné: okraj lesa 1 km V od støedu obce u silnice
k obci Nadìjov (MD 2000); 129 – Øeèice: okraj lesa, 0,9 km V od kostela ve støedu obce (RV 2001); 130 – Øí-
mov: okraj silnice, 1,5 km ZJZ od støedu obce, 535 m (RV 2001); 131 – Salavice: lesy na Z svazích Popického
vrchu 2 km SV od obce (MD 2000); 132 – Sázava: køoviny podél �eleznice u silnice k Velké Losenici pøi
S okraji obce (MD 2001); 133 – Sázava: les v polích J od obce 0,8 km S od osady Rosièka (MD 2001); 134 –
Sedlejov: køoviny podél silnice k obci Tøeštice (MD 2001); 135 – Sedlejov: okraj lesa u silnice k obci Urba-
nov 1 km JV od �eleznièní stanice (MD 2001); 136 – Smrèná u Jihlavy: okraj lesa pøi silnici do Štokù 2 km
SV od obce, 630 m (MD 2000); 137 – Smrèná u Jihlavy: paseka 1 km SZ od obce (MD 2000); 138 – Stáj:
okraj lesa pøi silnici k obci Záborná 2 km SZ od obce (MD 2000); 139 – Stará Øíše: okraj lesa Jechovec, 0,9
km Z od kostela v obci, 590 m (RV 2001); 140 – Stonaøov: les u silnice k Dlouhé Brtnici 2,5 km J od kostela
v obci, 630 m (MD 2001); 141 – Stonaøov: okraj lesa u silnice 2,2 km VSV od kostela v obci, 620 m (MD
2001); 142 – Stonaøov: okraj lesa u silnice do Tøeštì 2,5 km Z od kostela v obci, 630 m (MD 2001); 143 – Stra-
choòovice: les 1 km JZJ od støedu obce (RV 2001); 144 – Studénky: lesní komplex na Holém vrchu 1,5 km
JZ od obce, 640 m (MD 2001); 145 – Svaøenov: les pøi Z okraji obce (MD 2001); 146 – Šebkovice: okraj lesa,
2 km JZ kostela ve støedu obce, 510 m (RV 2001); 147 – Štìmìchy, Vrchy (688 m): okraj lesa, 0,6 km
SZ (–ZSZ) kostela ve støedu obce, 670 m (RV 2001); 148 – Štìpkov, Zákopy: les a okraj silnice, 1 km V od
støedu obce, 540 m (RV 2000); 150 – Telè: okraj lesa pøi V okraji mìsta, 550 m (RV 2001); 151 – Telè: okraj
lesa u osady Lipky, 2,5 km ZSZ od �eleznièní stanice ve mìstì, 530 m (RV 2001); 152 – Tøebìtice, Tøebìtický
vrch (608 m): okraj silnice, les a paseka, 1 km JJV od vrcholu, 530 m (RV 2000); 153 – Tøeš�: lesní samota
Pouštì 2,7 km V od støedu mìsta, 660 m (MD 2000); 154 – Uhøínov u Velkého Meziøíèí: køoviny podél silnice
k Velkému Meziøíèí 1,2 km V od obce (MD 2001); 155 – Uhøínov u Velkého Meziøíèí: les u silnice k obci
Horní Heømanice 1 km J od kostela v obci (MD 2001); 156 – Uhøínovice: køoviny u silnice 0,5 km SV od kap-
le v obci, 620 m (MD 2001); 157 – Ústí u Vìtrného Jeníkova: les 1,5 km J od obce pøi silnici k obci Zbilidy
(MD 2000); 158 – Velké Meziøíèí: køoviny u dálnice 4 km VJV od støedu mìsta, 490 m (MD 2001); 159 –
Velké Meziøíèí: køoviny u silnice k obci Dolní Heømanice u osady Petráveè (MD 2001); 160 – Velký Bera-
nov: køoviny u dálnice mezí obcí a osadou Rytíøsko 2,5 km SSV od støedu obce (MD 2002); 161 – Velký Be-
ranov: okraj lesa 1 km S od obce, 545 m (MD 2000); 162 – Velký Pìèín: les pøi okraji silnice, 1 km S od
�eleznièní stanice (RV 2001); 163 – Vìstoòovice: okraj lesa u silnice k obci Budíkovice 0,5 km JV od osady,
580 m (MD 2001); 164 – Vílanec: køoviny u silnice u osady Beranovec 1,3 km J od obce (MD 2001); 165 –
Volfíøov: okraj lesa, 1,5 km SSZ od kostela ve støedu obce (RV 2001); 166 – Vranín, Velký Radvan (548 m):
okraj lesa, 1,5 km ZSZ od støedu obce, 530 m (RV 2001); 167 – Záborná: les podél silnice k obci Stáj 1,5 km
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JV od obce (MD 2000); 168 – Zahradištì: les u rekreaèního støediska 0,8 km VSV od obce (MD 2001); 169 –
Zašovice: podél silnice mezi Novou Brtnicí a Heralticemi 0,5 km Z od obce (MD 2001); 170 – Zbilidy: okraj
lesa (Panský les) nad silnicí k obci Dušejov pøi S okraji osady Maršov (MD 2000); 171 – Zborná: okraj lesa u
silnice k Jihlavì 0,7 km J od obce (MD 2000); 172 – Zdeòkov, Otvrò (637 m): les 1,5 km Z od kaple ve støedu
obce, 610 m (RV 2001). – 68. Moravské podhùøí Vysoèiny: 173 – Baèkovice, Kamínek (490 m): okraj silni-
ce, 0,5 km V vrcholu kopce, 470 m (RV 2000); 174 – Baèkovice, Na Vartách: okraj silnice, 0,7 km JJZ od
støedu obce (kostel), 450 m (RV 2000); 175 – Blí�kovice, Znojemský les: okraj silnice a lesní cesty, 4 km
JZ od støedu obce, 410 m (RV 2000); 176 – Dešov, Dubina: okraj lesa 1 km V od kóty, 550 m (RV 2000); 177
– Hostákov: podél silnice k Tøebíèi 1,8 km JZ od obce (MD 2001); 178 – Chlum u Brtnice: les 1 km Z od obce
u silnice k obci Bransouze (MD 2001); 179 – Chvalatice, Støíbrná hora (523 m): okraj lesní silnièky a paseka,
0,5–1,5 km SV od vrcholu, 490 m (RV 2000); 180 – Chvalkovice, Zajeèí: les, 1,5 km SSV od støedu obce
(kostel), 500 m (RV 2000); 181 – Kamenná u Budišova: okraj lesa pøi silnici k obci Tasov 1 km SSV od obce
(MD 2001); 182 – Kopka, vrch Kopka (486 m): okraj lesní silnièky, 0,7 km SV od vrcholu kopce, 470 m (RV
2000 OL); 183 – Korolupy: les na stráni nad Blatnicí, Z od obce, 420 m (RV 2000); 184 – Lanèov, Cornštejn-
ské polesí: okraj silnice v lese, nedaleko kóty 458, 450 m (RV 2000); 185 – Lanèov: keønatý úvoz silnice pøi
V okraji obce (RV 2000); 186 – Mešovice, Olivetská hora (482 m): okraj silnice v lese na JZ svahu kopce, 460
m (RV 2000); 187 – Mitrovice, Jedlový les: okraj lesní silnièky a paseky, 1,5 km VVS od vrcholu Malého
honu (485 m), 410 m (RV 2000); 188 – Mitrovice, Jedlový les: okraj lesní silnièky a paseky, 2,3 km VVS od
vrcholu Malého honu (485 m), 400 m (RV 2000); 189 – Mitrovice: okraj lesa pøi silnici, nedaleko mostu pøes
Dyji, 2 km JV od vrcholu Malého honu (485 m), 360 m (RV 2000); 190 – Nalouèany: køoviny u silnice k Èi-
kovu ca 1,5 km S od obce (MD 2001); 191 – Námìš� nad Oslavou: lesy u silnice k obci Nalouèany 2 km
SSZ od støedu mìsta (MD 2001); 192 – Nová Ves u Okøíšek: køoviny u silnice 0,8 km JV od obce (MD 2001);
193 – Nový Petøín: okraj lesa pøi JZ okraji obce, 420 m (RV 2000); 194 – Oslnovice, Uherèický les: okraj les-
ní silnièky a paseky, 1,5 km JZ od støedu obce, 450 m (RV 2000); 195 – Podhradí nad Dyjí: okraj lesní silniè-
ky na ostrohu nad Dyjí, 1,5 km SSZ od vrcholu kopce „U rozhledny“ (464 m), 430 m (RV 2000); 196 –
Podmýèe: les pøi J okraji obce, 460 m (RV 2000); 197 – Pozïatín: lesní komplex S od �eleznièní stanice Stu-
denec VJV od obce (MD 2001); 198 – Radotice, Na Skalkách: les 1 km S od støedu obce, 430 m (RV 2000);
199 – Rancíøov, Dešenský Šibeník (504 m): les v okolí vrcholu, 500 m (RV 2000); 200 – Štítary, Kraví hora
(478 m): okraj silnice a lesní cesty, 1,5 km ZZJ od vrcholu, 450 m (RV 2000); 201 – Štítary: okraj silnice ve-
doucí k Vranovské plá�i, 2 km ZZJ od støedu obce (kostel), 440 m (RV 2000 not.); 202 – Tasov: køoviny pøi
JV okraji obce u silnice k obci Èikov (MD 2001 OL); 203 – Tøebíè: okraj lesa u silnice k obci Budíkovice 3
km SSZ od støedu mìsta (MD 2001); 204 – Tøebíè-Øípov: les pøi Z okraji obce (MD 2001); 205 – Uherèice:
les SZ od obce, 430 m (RV 2000); 206 – Vaneè: køoviny a lesní okraje u silnice k obci Pyšel 0,8 km ZJZ od
obce (MD 2001); 207 – Vladislav: les pøi JV okraji obce u silnice k obci Èímìø (MD 2001); 208 – Vranov nad
Dyjí, Zadní Hamry (444 m): okraj silnice (u nejhoøejší otáèky), 0,5 km Z od vrcholu, 380 m (RV 2000); 209 –
Vranovská Ves, Kraví hora (478 m): okraj silnice a lesní cesty, 1,5 km ZZJ od kaple ve støedu obce, 460 m
(RV 2000). – 69b. Seèská vrchovina: 210 – Svratouch: u silnice pøi S okraji obce, 710 m (MD 2002). – 90.
Jihlavské vrchy: 211 – Dobrá Voda: okraj lesa, 1,3 km JZ od støedu obce, 600 m (RV 2001); 212 – Kalištì u
Poèátek: køoviny 0,5 km J od obce nad silnicí smìrem k obci Klatovec, 720 m (MD 2000); 213 – Kalištì u Po-
èátek: okraj silnice u osady Býkovec 1,2 km JV od obce (MD 2002); 214 – Mrákotín: okraj silnice/lesa, 2,5
km Z od kostela ve støedu obce, 600 m (RV 2001); 215 – Rácov: okraj lesa 2 km J od obce u silnice k obci Øí-
delov, 715 m (MD 2001); 216 – Rù�ená: okolí hradu Roštejn 1,5 km J od obce (MD 2000); 217 – Øídelov:
okraj lesa u rybníka Malý Paøezitý 1 km SZ od obce (MD 2001); 218 – Sumrakov: okraj lesa, 1,5 km V od
kostela ve støedu obce (RV 2001). – 91. �ïárské vrchy: 219 – Budeè u Nového Veselí: okraj silnice ke
�ïáru nad Sázavou u osady Radonín 1,3 km SV od obce (MD 2001); 220 – Cikháj: køoviny 1,5 km J od obce
u silnice k obci Svìtnov pøi odboèce lesní cesty na Tøi Studnì (MD 2002); 221 – Èachnov: okraj lesní silnice
ke Svratouchu 1 km JJZ od �eleznièní stanice Èachnov (MD 2002); 222 – Herálec: okraj lesa 2 km ZSZ od
obce u silnice k obci Vortová (MD 2002); 223 – Herálec: okraj lesa u osady Kocanda 2 km J od obce (MD
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2002); 224 – Herálec: okraj silnice k obci Fryšava 1,5 km JJV od obce (MD 2002); 225 – Køi�ánky: les u silni-
ce ke Svratce pøi S okraji obce (MD 2002); 226 – Lhotka u �ïáru nad Sázavou: les 1 km Z od obce u silnice
k obci Vysoké (MD 2001); 227 – Nové Veselí: les u silnice k obci Matìjov 1,5 km Z od hráze Veselského ryb-
níka (MD 2001); 228 – Polnièka: okraj lesa 2 km Z od obce u silnice k obci Raèín (MD 2002); 229 – Sklené u
�ïáru nad Sázavou: les pøi V okraji obce u silnice k obci Fryšava (MD 2002); 230 – Svìtnov: les 1,2 km
ZJZ od støedu obce u silnice k obci Polnièka (MD 2002); 231 – Vepøová: okraj silnice mezi Vepøovským no-
vým rybníkem a Nadvepøovským rybníkem 1,5 km VSV od obce (MD 2002); 232 – Vlachovice u Nového
Mìsta na Moravì: okraj silnice pøi J okraji obce (MD 2002); 233 – �ïár nad Sázavou: lesní okraje na Zelené
hoøe pøi S okraji mìsta (MD 2001).

Zjištìné taxony

1. Rubus albocarpaticus

Dosud formálnì nepopsaný druh patøící (spolu s Rubus kuleszae) do taxonomického okru-
hu R. grossus agg. (ser. Subthyrsoidei). Podle dosavadních znalostí (viz také Holub &
Trávníèek 1998: 601, Trávníèek & Havlíèek 2002: 373) je rozšíøen na Moravì a západním
Slovensku. Konkrétní lokality tohoto druhu z jihozápadní Moravy dosud nikdo neuvádí.
My jsme ho zaznamenali ve 2 fytochorionech námi studované oblasti: na 5 lokalitách
v okrese 67. Èeskomoravská vrchovina ve støední èásti našeho území a na 1 izolované
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Obr. 2. – Rozšíøení Rubus albocarpaticus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 2. – Distribution of Rubus albocarpaticus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



lokalitì v ji�ní èásti tohoto území (v okresu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny). Poslednì
zmínìná lokalita le�í nedaleko od hranice s Rakouskem, co� dává nadìji, �e by tento taxon
mohl být objeven také na rakouském území. Na námi zjištìných lokalitách R. albocarpa-
ticus nikde nevytváøí rozsáhlejší polykormony. – Obr. 2.

67.: 16, 30, 58, 154, 163, 202. – 68.: 187.

2. Rubus allegheniensis

V Evropì nepùvodní druh, pocházející ze Severní Ameriky, v Èeské republice nìkdy pìstova-
ný a pak nezøídka v blízkosti zplaòující (Holub 1995: 92, Trávníèek & Havlíèek 2002: 355).
Druh jsme nalezli na jediné lokalitì ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina. Pomìrnì
poèetná populace v pruhu mezi okrajem lesa a silnicí byla od nejbli�šího sídla – tj. pravdìpo-
dobného zdroje výskytu – vzdálená více ne� u tohoto druhu bývá obvyklé (stovky metrù).
Z námi studované oblasti uvádí R. allegheniensis u� Holub (1995: 92), který jej nalezl v tém�e
fytochorionu jako my, avšak na odlišné (a pomìrnì vzdálené) lokalitì, která shodou okolností
pøibli�nì odpovídá naší lokalitì è. 153, kde jsme my ale tento druh nepotvrdili. Z èeské strany
okresu 67. Èeskomoravská vrchovina Holub (l. c.) druh uvádí z okolí Humpolce. Z ostatních
námi navštívených fytochorionù R. allegheniensis dosud zmiòován není. – Obr. 3b.
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Obr. 3. – Rozšíøení a) n Rubus sulcatus, b) g R. allegheniensis a c)o R. apricus v moravské èásti Èesko-
moravské vrchoviny.
Fig. 3. – Distribution of a) n Rubus sulcatus, b) g R. allegheniensis and c)o R.apricus in the Moravian
part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



67.: 58.

3. Rubus angustipaniculatus

V území jsme druh nalezli pouze na 2 dosti izolovaných lokalitách ve fytochorionu 67. Èesko-
moravská vrchovina; na lokalitì 148 byla zjištìna pomìrnì bohatá populace druhu. Z tého� fy-
tochorionu druh uvádí i Holub (1995: 126), avšak jen z jeho èeské èásti a to z jediné lokality
(Lipnice nad Sázavou). Z fytogeografického okresu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny je druh
zmiòován (Holub, l. c.) také pouze mimo naše zájmové území (severní èásti okresu). R. angus-
tipaniculatus byl ojedinìle zaznamenán rovnì� v sousední èásti Rakouska poblí� obce Felling
(Trávníèek & Maurer 1998: 84). Naše lokality tedy doplòují obraz rozšíøení tohoto druhu na ji-
hozápadní Moravì – je zøejmé, �e se zde vyskytuje dosti vzácnì. – Obr. 15c.

67.: 136, 148.

4. Rubus apricus

Ve studovaném území jsme nalezli pouze jedinou lokalitu tohoto druhu, s pomìrnì boha-
tou populací (u obce Tøebìtice u Jemnice ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina).
Holub (1995: 169) uvádí v rámci zmínìného fytogeografického okresu R. apricus pouze
mimo studovanou oblast z okolí Nedvìdic a dále z fytochorionu 68. Moravské podhùøí
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Obr. 4. – Rozšíøení Rubus austromoravicus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 4. – Distribution of Rubus austromoravicus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



Vysoèiny z jihovýchodního okraje našeho území (Èí�ov). Z pøilehlé èásti Rakouska druh
uvádìjí z nìkolika mikrolokalit mezi obcemi Hardegg a Felling Trávníèek & Maurer
(1998: 86). Z Národního parku Podyjí druh zmiòuje i Grulich (1997: 73). Z výše uvedené-
ho vyplývá, �e R. apricus patøí k vzácnìjším druhùm ostru�iníkù jihozápadní Moravy a
tìsnì pøilehlé èásti Dolních Rakous. – Obr. 3c.

67.: 152.

5. Rubus austromoravicus

Dle Holuba (Holub 1995: 116) je druh na Moravì hojný v pøedhoøí Èeskomoravské vrchovi-
ny, zejména ve fytochorionu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny, odkud uvádí jeho výskyt na èet-
ných lokalitách. Z fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina Holub (l. c.) zmiòuje pouze
jednu lokalitu le�ící mimo studované území (u Kunštátu). My jsme druh nalezli v obou výše
uvedených fytochorionech, pøièem� jsme zaznamenali jeho roztroušený výskyt ve støední a
ji�ní èásti a absenci v severozápadní èásti studijní oblasti. Tento charakter rozšíøení korespon-
duje s vazbou druhu na teplá a suchá stanovištì/území. Na nìkterých lokalitách je druh pomìr-
nì hojnì zastoupen, mnohdy vytváøí i vìtší porosty a rozsáhlé polykormony. Výskyt
R. austromoravicus pøesahuje také do pøilehlé èásti Dolních Rakous (cf. Trávníèek & Maurer
1998: 83). Èastý výskyt druhu uvádí Grulich (1997: 250) také v NP Podyjí. – Obr. 4.
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Obr. 5. – Rozšíøení Rubus bifrons v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Obr. 5. – Distribution of Rubus bifrons in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



67.: 22, 52, 64, 65, 67, 82, 106, 162. – 68.: 187, 188, 197, 200, 201, 203, 208, 209.

6. Rubus bifrons

Nejvíce lokalit jsme nalezli v jihozápadní èásti studijního území, kde je, napøíklad v okolí
Jemnice, lokálnì pomìrnì hojný. Vìtšina našich lokalit le�í ve fytochorionu 67. Èeskomo-
ravská vrchovina, ve fytogeografickém okrese 68. Moravské podhùøí Vysoèiny jsme za-
znamenali pouze 2 výskyty. Také Holub (1995: 106) zjistil R. bifrons v obou výše
uvedených fytochorionech, z okresu 67 však uvádí pouze jednu lokalitu z okolí Nového
Mìsta na Moravì ze severní èásti území, kde jsme my druh na našich lokalitách nezazna-
menali. Výskyt R. bifrons v ji�ní èásti studované oblasti navazuje na rozšíøení tohoto dru-
hu v Dolních Rakousích (viz Maurer & Drescher 2000: 154). Druh je rovnì� uvádìn
z èeské i rakouské strany Národního parku Podyjí/Thayatal (Grulich 1997: 251). – Obr. 5.

67.: 23, 24, 62, 64, 65, 78, 106, 148, 152, 158, 172. – 68: 200, 201.

7. Rubus caesius

Na rozdíl od vìtšiny ostatních nalezených druhù (vyjma druhù sekce Corylifolii) je R. cae-
sius vázán pøedevším na otevøená, nelesní, obvykle èásteènì ruderalizovaná stanovištì.
Nejèastìji byl nalézán v pøíkopech u silnic a na okrajích cest. Nejvìtší frekvence výskytu
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Obr. 6. – Rozšíøení Rubus caesius v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 6. – Distribution of Rubus caesius in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



byla zaznamenána v ji�ní (teplejší) èásti území, naopak v nejsevernìjší, výše polo�ené a
proto chladnìjší èásti studijní oblasti je druh zøetelnì vzácnìjší. Nicménì podle našeho
zjištìní roste vzácnì i v území, které nále�í do oreofytika (fytochorion 91. �ïárské vrchy),
i kdy� odtud není v Kvìtenì ÈR (Holub 1995: 204) zmiòován. V ostatních námi studova-
ných fytochorionech byl R. caesius Holubem (Holub, l. c.) zaznamenán. V Národním par-
ku Podyjí/Thayatal, le�ícím za jihovýchodní hranicí naší studijní oblasti uvádí Grulich
(1997: 251) hojný výskyt druhu na èeské i rakouské stranì tohoto území. – Obr. 6.

66.: 1, 6. – 67.: 10, 12, 27, 29,30, 32, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 54, 55, 57, 60, 62, 65, 67, 79, 81, 84, 86, 88, 92,
93, 97, 98, 105, 109, 112, 113, 116, 119, 124, 127, 130, 132, 135, 142, 143, 145, 147, 148, 151, 152, 153,
154, 155, 158, 159, 162, 163, 166, 167, 169. – 68.: 173, 174,175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 209. – 91.: 233.

8. Rubus clusii

Druh jsme zaznamenali ve fytochorionech 67. Èeskomoravská vrchovina a 68. Moravské
podhùøí Vysoèiny, a to pøedevším v ji�ní èásti studijního území, kde je velmi hojný a èasto
tvoøí rozsáhlé porosty. Na nìkterých lokalitách je zde jediným zástupcem sekce Rubus,
jinde je alespoò zøetelnou dominantou ostru�iníkových porostù a je pak doprovázen pøede-
vším druhy R. austromoravicus, R. radula, R. gothicus (s. l.), R. dollnensis a/nebo R. mon-
tanus. Tento hojný výskyt R. clusii v nejji�nìjší èásti jihozápadní Moravy zøetelnì
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Obr. 7. – Rozšíøení Rubus clusii v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 7. – Distribution of Rubus clusii in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



navazuje na jeho neménì hojné rozšíøení také v pøilehlé èásti Dolních Rakous (cf. Maurer
& Drescher 2000: 155). Èastý výskyt druhu za jihozápadní hranicí studované oblasti uvádí
také Grulich (1997: 251) z èeské i rakouské strany Národního parku Podyjí/Thayatal.
Smìrem k severu èetnost výskytu R. clusii v území prudce klesá, tak�e v nejsevernìjší
(nejchladnìjší) èásti ji� nebyla zjištìna �ádná lokalita. Úlohu dominanty v lesních poros-
tech ostru�iníkù v severních (chladnìjších) regionech studijní oblasti pøebírají pøedevším
ostru�iníky série Glandulosi. Holub (1995: 150) v rámci fytochorionu 67. Èeskomoravská
vrchovina rovnì� zmiòuje výskyt R. clusii pøedevším z jeho ji�ních èástí, v sousedním
okresu mezofytika (68. Moravské podhùøí Vysoèiny) však ji� rozšíøení tohoto druhu cha-
rakterizuje jako „dosti hojné“. Právì v tomto teplejším okresu mezofytika proniká R. clusii
na jihozápadní Moravì podstatnì více k severu, zde však se ji� vyskytuje mimo studované
území (Trávníèek et al. in prep.). – Obr. 7.

67.: 8, 23, 24, 25, 29, 31, 37, 54, 62, 67, 76, 79, 80, 84, 85, 92, 99, 109, 120, 122, 130, 140, 144, 146, 148,
152, 162,166, 172. – 68.: 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 184,186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199,
200, 201, 208, 209.

9. Rubus dollnensis

Rubus dollnensis je po R. idaeus druhým nejèastìjším zástupcem rodu Rubus ve studo-
vané oblasti. Roste v celém tomto území, i kdy� v nejji�nìjším pruhu je zøetelnì
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Obr. 8. – Rozšíøení Rubus dollnensis v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 8. – Distribution of Rubus dollnensis in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



vzácnìjší ne� ve zbývajících èástech. Pozoruhodný je jeho èastý výskyt i v severních
chladnìjších regionech území (vèetnì oreofytika), kde na nìkterých lokalitách roste
pouze s maliníkem a s ostru�iníky série Glandulosi. Na tìchto nalezištích ovšem obvyk-
le preferuje ruderálnìjší biotopy ne� zbývající dva zmínìné taxony a ekologicky zde
zèásti nahrazuje teplomilnìjší druh R. caesius. Vyjma fytogeografického podokresu
69b. Seèská vrchovina, který do studijní oblasti zasahuje jen zcela okrajovì, jsme druh
zaznamenali ve všech navštívených fytochorionech. Z jihozápadní Moravy výskyt
R. dollnensis pøesahuje také do tìsnì pøilehlého území Dolních Rakous (Trávníèek &
Maurer 1998: 87), kde byl zaznamenán na rakouské stranì Podyjí. Z Národního parku
Podyjí/Thayatal druh (bez udání konkrétní lokality) uvádí také Grulich (1997: 73). Ho-
lub (1995: 203) R. dollnensis zmiòuje ze všech námi navštívených fytogeografických
okresù vyjma oreofytního fytochorionu 91. �ïárské vrchy, pro který jsme druh tedy
zjistili poprvé. Z fytochorionù 66. Hornosázavská pahorkatina a 90. Jihlavské vrchy
uvádí Holub (l. c.) v�dy pouze po jedné lokalitì z èeských èástí tìchto území, které ji�
le�í za hranicí studované oblasti. – Obr. 8.

66.: 1, 2, 3, 4, 5, 6. – 67.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113,
115, 116, 117, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 145,
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Obr. 9. – Rozšíøení Rubus fabrimontanus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 9. – Distribution of Rubus fabrimontanus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



146, 147, 148, 150, 152, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171. – 68.: 177, 178, 181,
186, 191, 192, 193, 197, 198, 200, 202, 203, 209. – 90.: 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218. – 91.: 219, 220,
225, 226, 228, 230, 233.

10. Rubus fabrimontanus

Tento druh jsme nalezli ve 2 hlavních fytochorionech studované oblasti, tj. 67. Èeskomo-
ravská vrchovina a 68. Moravské podhùøí Vysoèiny, avšak pouze na neèetných lokalitách
v málo bohatých populacích. Holub (1995: 200) uvádí R. fabrimontanus pouze z ji�ní èásti
fytochorionu 68 z Podyjí v širším okolí Znojma a dále z jedné lokality z oreofytního fyto-
chorionu 90. Jihlavské vrchy, zde však ji� za hranicí studované oblasti. Pro fytogeogra-
fický okres 67 jsme tedy druh nalezli poprvé. Pouze vzácný výskyt R. fabrimontanus
v Národním parku Podyjí/Thayatal zmiòuje také Grulich (1997: 73), konkrétní lokality
však neuvádí. Celkovì tedy lze konstatovat, �e diskutovaný druh patøí k vzácnìjším
ostru�iníkùm jihozápadní Moravy. – Obr. 9.

67.: 84, 89, 108. – 68.: 200, 209.

11. Rubus fasciculatus

Stejnì jako pøedešlý druh, i Rubus fasciculatus patøí k vzácnìjším druhùm studované ob-
lasti. Nalezli jsme ho pouze na 4 lokalitách (kromì lokality 197 vzácnì, jen jednotlivé
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Obr. 10. – Rozšíøení Rubus fasciculatus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 10. – Distribution of Rubus fasciculatus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



polykormony) ve 2 fytogeografických okresech: 67. Èeskomoravská vrchovina a 68.
Moravské podhùøí Vysoèiny. Z prvního zmínìného fytochorionu Holub (1995: 198)
druh neuvádí vùbec, z druhého pouze za hranicí studijní oblasti ze 2 lokalit na Znojem-
sku a 1 lokality u Brna. Druh je znám také ze 2 lokalit v pøilehlé èásti Dolních Rakous,
z rakouské strany Podyjí (cf. Trávníèek & Maurer 1998: 87) a jako vzácný taxon je také
zmínìn Grulichem (Grulich 1997: 73) z Národního parku Podyjí/Thayatal (bez udání
konkrétních lokalit). Podle zjištìní tøetího autora tohoto èlánku (Trávníèek et al. in
prep.) je R. fasciculatus více zastoupen v území nacházejícím se za východní hranicí stu-
dijní oblasti. – Obr. 10.

67.: 29, 123. – 68.: 186, 197.

12. Rubus franconicus

Proto�e Holub (1995: 188) ani Weber (1995: 544, 545) tento druh z Moravy neuvádí,
pøedstavuje námi objevená lokalita první uveøejnìný nález tohoto druhu na moravském
území. V souèasnosti je ovšem z Moravy známo nìkolik dalších izolovaných výskytù
z její jihozápadní èásti (mimo studované území) a 1 lokalita z okolí Hodonína (Trávníèek
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Obr. 11. – Rozšíøení a) n Rubus indusiatus, b) g R. franconicus a c)o R. orthostachyoides v moravské
èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 11. – Distribution of a) n Rubus indusiatus, b) g R. franconicus and c)o R. orthostachyoides in the
Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



et al. in prep.). Naše lokalita le�í ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina, ze které-
ho je druh sice ji� døíve udáván ze 3 lokalit, ale pouze z jeho èeské èásti le�ící mimo
studijní oblast (Holub, l. c.). – Obr. 11b.

67.: 158.

13. Rubus ser. Glandulosi

Podobnì jako v našem prvním batologickém èlánku (Vašut et al. 2004) i tentokrát zaøazu-
jeme do ser. Glandulosi také morfotypy uvádìné Holubem (1995) pod jménem R. hirtus
(s. l.), pøípadnì mo�ná i R. guentheri. Ve studijním území se nám nepodaøilo rozlišit �ádný
taxon této skupiny, který by se opakoval na vìtším území a bylo ho tedy mo�né pova�ovat
za samostatný druh (ve smyslu Webera, resp. Holuba – Weber 1996, 2002, Holub 1992,
1997). Pøesto se nám zdá být u�iteèné chápat celou ser. Glandulosi jako samostatný kom-
plexní taxon s urèitými ekocenologickými nároky a vlastním typem rozšíøení. Ve studij-
ním území jsme ostru�iníky ser. Glandulosi zaznamenali na øadì lokalit v chladnìjších a
vlhèích regionech (v obou navštívených fytochorionech oreofytika – 90. Jihlavské vrchy a
91. �ïárské vrchy – a ve fytogeografickém okresu 67. Èeskomoravská vrchovina), kde
tento nemofilní taxon nìkdy tvoøí dominantní slo�ku lesních ostru�iníkových porostù
nebo dokonce vytváøí porosty pouze spolu s maliníkem. Naopak v sušších teplejších
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Obr. 12. – Rozšíøení Rubus ser. Glandulosi v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 12. – Distribution of Rubus ser. Glandulosi in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



územích, tj. v nejji�nìjší èásti zájmové oblasti a také ve fytochorionu 68. Moravské pod-
hùøí Vysoèiny, který ji� hranièí s termofytikem, jsme zjistili pouze vzácný výskyt ser.
Glandulosi. Holub (1995: 179) uvádí R. hirtus (s. l.) z fytochorionu 67. Èeskomoravská
vrchovina jako „dosti hojnì roztroušený“ taxon, z okresu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny
zmiòuje pouze jedinou lokalitu mimo studijní území (Útìchov u Brna). Tyto údaje dobøe
odpovídají pomìrùm, které jsme v tìchto regionech zjistili i my. V rámci oreofytika Holub
(l. c.) uvádí z fytochorionu 91. �ïárské vrchy jak R. hirtus (s. l.) tak i R. guentheri (s. l.?),
my jsme zde morfotypy ser. Glandulosi zjistili na 13 z 15 navštívených lokalit. Z fytogeo-
grafického okresu 90. Jihlavské vrchy Holub (l. c.) nezmiòuje �ádný taxon ser. Glandulo-
si, zatímco my jsme zde ostru�iníky této skupiny zaznamenali celkem na 5 z 8 našich na-
vštívených lokalit, tak�e lze pøedpokládat jejich èastìjší výskyt v tomto území.

V našem prvním pøíspìvku (Vašut et al. 2004) jsme upozornili na hojné zastoupení
rùzných speciálních morfotypù ostru�iníkù na severovýchodní Moravì, které pravdìpo-
dobnì vznikají jako dùsledek èasté hybridizace ostru�iníkù ser. Glandulosi s druhem
R. bifrons. Ve studované oblasti jihozápadní Moravy jsme tento zajímavý fenomén nepo-
zorovali. Lze to vysvìtlit tím, �e se zástupci ser. Glandulosi v této oblasti na lokalitách
s druhem R. bifrons obvykle nesetkávají (viz mapky rozšíøení tìchto 2 taxonù), co� je patr-
nì zapøíèinìno odlišnými geologickými i klimatickými pomìry v tìchto dvou srovnáva-
ných oblastech. – Obr. 12.
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Obr. 13. – Rozšíøení Rubus gothicus s. l. v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 13. – Distribution of Rubus gothicus s.l. in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



67.: 7, 10, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 53, 57, 63, 67, 68, 69, 70, 76,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90, 91, 95, 98, 99, 100, 103, 107, 109, 114, 115, 117, 123, 125, 126, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 147, 148, 151, 153, 157, 161, 165, 167, 168, 170,
171. – 68.: 197. – 90.: 212, 214, 215, 216, 217. – 91.: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233.

14. Rubus gothicus s. l.
Okruh R. gothicus je ve studijním území zastoupen jednotným morfotypem, který pravdì-
podobnì není toto�ný s pravým R. gothicus s. str. (viz té� Trávníèek & Maurer 1998: 89,
Trávníèek & Havlíèek 2002: 375, Lepší & Lepší 2004). Pravdìpodobnì se jedná o dosud
nepopsaný nový druh, jeho� celkový areál zaujímá vedle jihozápadní Moravy také jihový-
chodní Èechy a severní èásti Rakouska (cf. Trávníèek & Maurer, l. c., Lepší & Lepší, l. c.).
Podle zjištìní tøetího autora tohoto èlánku, který studoval herbáøový materiál J. Holuba, se
také Holubovy (Holub 1995: 192) údaje o výskytu R. gothicus na jihozápadní Moravì
vztahují na tento taxon. V námi studované oblasti jsme zjistili roztroušený výskyt tohoto
druhu v její ji�ní a støední èásti, v chladnìjší a vlhèí severní èásti jsme ho nezaznamenali.
Na lokalitách obvykle roste jako vzácnìjší pøímìs v porostech ostatních ostru�iníkù, nì-
kdy se ovšem vyskytuje i masovì. Rubus gothicus s. l. jsme nalezli ve 2 fytochorionech:
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Obr. 14. – Rozšíøení a) n Rubus henrici-egonis, b) g R. grabowskii a c) o R. pericrispatus v moravské
èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 14. – Distribution of a) n Rubus henrici-egonis, b) g R. grabowskii and c)o R. pericrispatus in the
Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



67. Èeskomoravská vrchovina a 68. Moravské podhùøí Vysoèiny, pøièem� pro první zmí-
nìný region ho zde uvádíme poprvé (cf. Holub, l. c.). – Obr. 13.

67.: 22, 35, 62, 79, 88, 112, 120, 123, 141, 152, 156. – 68.: 174, 192, 195, 196, 200.

15. Rubus grabowskii

Rubus grabowskii patøí k èastým zástupcùm ser. Discolores v Èeské republice, kde se
ovšem vyskytuje zejména v teplejších lesnatých územích (Holub 1995: 113, Trávníèek &
Havlíèek 2002: 350). Ve studijním území, které z vìtší èásti ji� le�í v chladnìjších èástech
mezofytika, pøípadnì i v oreofytiku, jsme nalezli pouze jedinou lokalitu ve fytochorionu
68. Moravské podhùøí Vysoèiny; na lokalitì byl nalezen ojedinìlý, avšak pomìrnì vzrost-
lý polykormon. Holub (1995: 113) charakterizuje výskyt R. grabowskii ve fytochorionu
68 jako „roztroušený“, podle zjištìní tøetího autora tohoto èlánku se v teplejším území fy-
tochorionu le�ícím východnì od studijní oblasti R. grabowskii vyskytuje ji� pomìrnì èas-
to (Trávníèek et al. in prep.). Holub (l. c.) vedle toho druh uvádí i z fytogeografického
okresu 67. Èeskomoravská vrchovina, avšak z nemnoha lokalit, které všechny le�í mimo
studijní území. Jako vzácný druh Národního parku Podyjí/Thayatal R. grabowskii zmiòuje
také Grulich (1997: 73), ovšem bez udání konkrétních lokalit. – Obr. 14b.

68.: 186.

16. Rubus gracilis

Druh jsme ve studijní oblasti nalezli pouze na 3 vzájemnì izolovaných lokalitách, z nich�
jedna le�í ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina a zbývající 2 ve fytogeografic-
kém okresu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny. Holub (1995: 125) z obou tìchto fytochorio-
nù druh zmiòuje také, pøièem� neuvádí konkrétní lokality (výskyt charakterizuje jako
„roztroušený“). Z pøilehlé èásti Dolních Rakous, z rakouské strany Podyjí, uvádìjí R. gra-
cilis ze 2 lokalit Trávníèek & Maurer (1998: 88). Z Národního parku Podyjí/Thayatal druh
(jako vzácný taxon tohoto území) uvádí Grulich (1997: na stranì 73 a na stranì 253 ještì
znovu pod synonymem R. villicaulis). Podle zjištìní tøetího autora tohoto pøíspìvku
(Trávníèek et al. in prep.) je R. gracilis hojnìji zastoupen v teplejším území le�ícím
východnì od studované oblasti. – Obr. 15b.

67.: 161. – 68.: 197, 209.

17. Rubus henrici-egonis

Tento pomìrnì teplomilný druh (cf. Trávníèek & Havlíèek 2002: 349) jsme nalezli na
tøech vzájemnì pomìrnì izolovaných lokalitách ve støední èásti studijní oblasti. Dvì loka-
lity le�í ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina, jedna v 68. Moravské podhùøí Vy-
soèiny. Zjištìné populace byly pomìrnì slabé. Holub (1995: 114) v rámci fytochorionu 67
zmiòuje pouze jedinou lokalitu (Jihlava), která rovnì� le�í v našem zájmovém území.
Z fytochorionu 68 tento autor uvádí neèetné lokality, které se všechny nacházejí ji� mimo
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studijní oblast (nejbli�ší lokalita – Sudice u Námìštì nad Oslavou). Z Národnho parku Po-
dyjí/Thayatal uvádí tento druh Grulich (1997: 73) jako vzácný taxon, avšak bez udání kon-
krétních lokalit. Rubus henrici-egonis se èastìji vyskytuje východnì a také severnì od
našeho území (Trávníèek et al. in prep., viz také Holub l. c.). – Obr. 14a.

67.: 79, 146. – 68.: 197.

18. Rubus idaeus

Podobnì jako i v jiných lesnatých územích mezofytika a oreofytika, i ve studijní oblasti je
maliník bì�nou rostlinou. Jak z hlediska poètu lokalit, tak co se týká jeho podílu v ost-
ru�iníkových porostech, je R. idaeus nejhojnìjším zástupcem rodu Rubus v tomto území.
Jeho podíl v ostru�iníkových fytocenózách se zøetelnì zvyšuje se vzrùstající nadmoøskou
výškou (tj. s rostoucími srá�kovými úhrny), v regionech oreofytika obvykle tvoøí
výraznou dominantu tìchto spoleèenstev. – Obr. 16.

66.: 1, 2, 3, 4, 5, 6. – 67.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
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Obr. 15. – Rozšíøení a) n Rubus wimmerianus, b) g R. gracilis a c)o R. angustipaniculatus v moravské
èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 15. – Distribution of a) n Rubus wimmerianus, b) g R. gracilis and c)o R. angustipaniculatus in the
Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140i, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148, 150, 151, 152, 153, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. – 68.: 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. – 69b.: 210. – 90.: 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218. – 91.: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233.

19. Rubus indusiatus

Druh R. indusiatus poprvé z území Èeské republiky zmiòuje Weber (1997: 78, 1998: 63)
z Èeského lesa, a to na základì shlédnutých herbáøových dokladù J. Holuba. Holub
(1999: 12) tento druh uvádí z ÈR také, ovšem bez dalšího komentáøe týkajícího se cha-
rakteru jeho výskytu u nás. Trávníèek & Havlíèek (2002: 363) druh z ÈR uvádìjí z jiho-
západních Èech a Brd a poznamenávají, �e toto�nost našich rostlin s pravým
R. indusiatus s. str. není zcela jistá. Podle zjištìní tøetího autora tohoto èlánku mají èeské
rostliny obvykle ponìkud kratší špièky lístkù listù na sterilních prýtech ne� jak uvádí
Weber (1997: 77–79), který studoval Fockeho originální materiál tohoto druhu z Bavor-
ska. Je však otázka, zda kolísání hodnot tohoto znaku není pouze souèástí plasticity dis-
kutovaného, dosud z hlediska promìnlivosti málo prozkoumaného, druhu. Pomìrnì
bohatá populace, kterou jsme nalezli ve studijním území na jediné lokalitì (u obce
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Obr. 16. – Rozšíøení Rubus idaeus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 16. – Distribution of Rubus idaeus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



Kopka JV od Jemnice), znakovì dobøe odpovídá rostlinám z jihozápadních Èech (vèetnì
rostlin, které takto v Holubovì herbáøi urèil Weber) a lze tedy konstatovat, �e se jedná o
první, a geograficky pomìrnì izolovaný, nález tohoto taxonu na území Moravy. Lokalita
má nejblí�e k izolované lokalitì v Dolních Rakousích (okolí Zwettlu, Krahulcová & Ho-
lub 1998: 238). – Obr. 11a.

68.: 182.

20. Rubus kuleszae

Ve studované oblasti se tento druh vyskytuje roztroušenì, zaznamenali jsme ho ve dvou
plošnì v území nejvíce zastoupených fytochorionech, tj. 67. Èeskomoravská vrchovina a
68. Moravské podhùøí Vysoèiny. Na nalezených lokalitách obvykle netvoøí bohatší popu-
lace. Rubus kuleszae byl v døívìjší dobì z Èeské republiky mylnì uvádìn pod jménem
R. grossus (patøí do okruhu tohoto druhu). Jak vysvìtlujeme v našem minulém batologic-
kém èlánku (Vašut et al. 2004), je mo�no Holubovy údaje z Kvìteny ÈR (Holub 1995:
190) o rozšíøení R. grossus bez vìtších problémù vztáhnout na R. kuleszae. Pod jménem
R. grossus tedy Holub (l. c.) udává nìkolik lokalit z fytochorionu 68 a jednu z okresu 67,
v obou pøípadech ale jen mimo studované území. Tento autor dále udává výskyt druhu i
z fytogeografického okresu 90. Jihlavské vrchy, a to od Øásné, Mrákotína a mimo
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Obr. 17. – Rozšíøení Rubus kuleszae v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 17. – Distribution of Rubus kuleszae in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



studovanou oblast i od Kun�aku. Trávníèek & Maurer (1998: 86) zmiòují R. kuleszae také
z pøilehlé oblasti Dolních Rakous, a to z jediné lokality na rakouské stranì Podyjí. Na tento
druh se s velkou pravdìpodobností vztahuje také Grulichùv údaj (Grulich 1997: 73) o
(vzácném) výskytu R. grossus v Národním parku Podyjí/Thayatal za jihovýchodní hranicí
studijní oblasti. – Obr. 17.

67.: 41, 55, 62, 71, 72, 81, 88, 84, 92, 93, 105, 110, 116, 118, 124, 125, 135. – 68.: 200, 206, 209.

21. Rubus mollis

Holub (1995: 196) i Trávníèek & Havlíèek (2002: 369) uvádìjí tento druh na Moravì
zejména z její západní èásti, ke které nále�í i studované území. Druh jsme zde skuteènì za-
znamenali, a to ve 2 plošnì nejvíce zastoupených fytochorionech 67. Èeskomoravská vr-
chovina a 68. Moravské podhùøí Vysoèiny, pøièem� naprostá vìtšina našich lokalit le�í
v prvním z nich. Na nìkterých lokalitách byl zjištìn jeho relativnì bohatý výskyt. Holub
(l. c.) R. mollis uvádí z fytogeografického okresu 67 ze 2 lokalit, první (�ïár nad Sázavou)
se nachází v našem studijním území, druhá le�í ji� mimo (okolí Humpolce). Z fytochorio-
nu 68 tento autor uvádí celkem 5 lokalit, z nich� pouze jedna (Lesná u Znojma) se nachází
v našem území. – Obr. 18.
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Obr. 18. – Rozšíøení Rubus mollis v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 18. – Distribution of Rubus mollis in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



67.: 25, 42, 62, 81, 92, 116, 154, 156. – 68.: 197.

22. Rubus montanus

Po druhu R. austromoravicus je R. montanus spolu s R. bifrons nejèastìjším zástupcem
ser. Discolores ve studované oblasti. Vìtšina jeho lokalit (podobnì jako u R. bifrons a také
u R. radula) je soustøedìna do prostoru mezi Moravskými Budìjovicemi a Daèicemi v ji-
hozápadní èásti zájmového území a le�í tedy ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovi-
na. Dvì ponìkud izolované lokality jsme zjistili ve fytochorionu 68. Moravské podhùøí
Vysoèiny ve støední èásti území. Holub (1995: 112), který však pod oznaèení R. montanus
zahrnoval také blízce pøíbuzný R. flos-amygdalae (jen� jsme my ve studijní oblasti vùbec
nezjistili), uvádí výskyt druhu z obou zmínìných fytochorionù: jako hojný v okrese 68 a ze
2 lokalit v okrese 67, z nich� jedna (okolí �ïáru nad Sázavou) le�í v našem území. Holub
(l. c.) R. montanus (s. l.) zjistil také na jedné lokalitì v oreofytiku, ve fytochorionu 91.
�ïárské vrchy, kde se zøejmì vyskytuje v návaznosti na rozšíøení v okresu 67 (�ïár nad
Sázavou). Z pøilehlého území Dolních Rakous druh uvádí Maurer & Drescher (2000: 159),
z Národního parku Podyjí/Thayatal (patrnì však pouze z èeské strany) pak Grulich (1997:
252). – Obr. 19.

67.: 22, 24, 64, 65, 67, 79, 85, 99, 106, 152. – 68.: 197, 198.
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Obr. 19. – Rozšíøení Rubus montanus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 19. – Distribution of Rubus montanus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



23. Rubus nessensis s. str.
Rubus nessensis jsme, podobnì jako R. plicatus, nacházeli pøedevším v severní, výše polo�ené a
tedy chladnìjší a vlhèí polovinì studijní oblasti, v ji�ní polovinì byl zaznamenán pouze vzácný
výskyt tohoto taxonu. Vìtšina našich lokalit le�í ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina,
dále byl druh nalezen ještì ve fytogeografických okresech 66. Hornosázavská pahorkatina (2 lo-
kality), 68. Moravské podhùøí Vysoèiny (jediná lokalita) a v oreofytiku ve fytochorionu 91.
�ïárské vrchy (zde na 5 lokalitách z 15 navštívených). Holub (1995: 90) tento taxon zmiòuje ze
všech uvedených fytochorionù. V okrese 66 tento autor uvádí pouze 3 lokality le�ící ji� mimo
studovanou oblast, z fytochorionù 67 a 68 pak zmiòuje roztroušený výskyt. V okrese 91 Holub
(l. c.) uvádí 2 lokality z širšího okolí Nového Mìsta na Moravì. V pøilehlém území Dolních Ra-
kous R. nessensis zaznamenali Maurer & Drescher (2000: 159), z Národního parku Pody-
jí/Thayatal ho uvádí z èeské i rakouské strany Grulich (1997: 252). – Obr. 20.

66.: 1, 3. – 67.: 7, 15, 21, 26, 29, 32, 42, 43, 44, 47, 53, 63,67, 70, 71, 82, 91, 95, 97, 103, 114, 125, 128, 132,
133, 137, 138, 157, 161, 167, 170. – 68.: 197. – 91.: 219, 220, 226, 227, 231.

24. Rubus orthostachyoides

Tento druh ve zpracování rodu Rubus ve 4. dílu Kvìteny ÈR (Holub 1995) není uveden.
Z území Èeské republiky byl identifikován a� krátce po vydání této publikace z nìkolika
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Obr. 20. – Rozšíøení Rubus nessensis s. str. v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 20. – Distribution of Rubus nessensis s.str. in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



lokalit v ji�ních Èechách (cf. Weber 1998: 69, Holub 1999: 15, 16). Trávníèek & Havlíèek
(2002: 370) druh uvádìjí z ji�ních a støedních Èech a z jihozápadní Moravy. Zmínìný údaj
o výskytu R. orthostachyoides na jihozápadní Moravì je zalo�en na našem jediném, na
tomto místì uvedeném nálezu diskutovaného druhu ve studovaném území ve fytochorionu
67. Èeskomoravská vrchovina (u Jemnice). Lokalita je od nejbli�šího známého výskytu
v okolí Písku v ji�ních Èechách znaènì izolovaná. Z Rakouska je druh uvádìn pouze
z okolí Innsbrucku (cf. Weber & Maurer 1991: 76, Weber 1995: 541). Na naší lokalitì byl
zjištìn velmi vitální a rozrostlý polykormon tohoto druhu na okraji silnice na bøehu
rybníka, který však mù�e být ohro�en pøípadnými úpravami silnièních okrajù. – Obr. 11c.

67.: 66.

25. Rubus pericrispatus

Rubus pericrispatus je teprve v nedávné dobì rozlišený druh ze ser. Discolores, rostoucí
pøedevším v teplejších lesnatých územích (cf. Trávníèek & Havlíèek 2002: 351). V námi
studované oblasti jsme nalezli pouze jedinou lokalitu (s jediným polykormonem) tohoto
druhu v její ji�ní èásti ve fytochorionu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny. Hojnìjší výskyt
R. pericrispatus byl zaznamenán v území le�ícím východnì od studijní oblasti (západnì od
Brna), vzácný výskyt byl zjištìn také v pøilehlé èásti Dolních Rakous (Trávníèek &
Zázvorka 2005). – Obr. 14c.

68.: 209.

26. Rubus plicatus

Acidofilní druh, vázaný na nevápnité a v prùbìhu vegetaèní sezóny obvykle dostateènì
vlhké pùdy (cf. Holub 1995: 98, Trávníèek & Havlíèek 2002: 343). Jeho námi zaznamena-
ný výskyt dobøe koresponduje s výše uvedenou charakteristikou, zjistili jsme ho pouze
v severní, vlhèí èásti studované oblasti. Ani v území Dolních Rakous, které pøiléhá k ji�ní
hranici zájmové oblasti, nebyl výskyt tohoto druhu zjištìn (cf. Maurer & Drescher 2000:
160). Podobnì jako na severovýchodní Moravì (viz Vašut et al. 2004) i v tomto morav-
ském regionu R. plicatus do znaèné míry vikarizuje s druhy ser. Discolores (R. austromo-
ravicus, R. bifrons, R. grabowskii, R. henrici-egonis, R. montanus, R. pericrispatus) a také
s nìkterými dalšími druhy vázanými spíše na teplejší a sušší oblasti a/nebo na minerálnì
pøíznivìjší podklady (R. gothicus s. l., R. clusii, R. fasciculatus, R. mollis a R. radula). Na-
opak podobný typ rozšíøení má ve studijní oblasti (pomìrnì vlhkomilný) druh R. nessensis
a obdobný trend v rozšíøení (projevující se však spíše jen kvantitativním zastoupením na
jednotlivých lokalitách) mají v území rovnì� ostru�iníky ser. Glandulosi a samozøejmì
také maliník. Vìtšina zjištìných lokalit le�í ve fytogeografickém okresu 67. Èeskomorav-
ská vrchovina, po jedné lokalitì jsme nalezli ve fytochorionech 66. Hornosázavská pahor-
katina a 69b. Seèská vrchovina. V oreofytiku (v okresech 90. Jihlavské vrchy a 91.
�ïárské vrchy) jsme druh na našich lokalitách nezaznamenali, i kdy� výskyt na jiných lo-
kalitách je velmi pravdìpodobný (viz té� ní�e). Holub (1995: 99) druh zmiòuje ze všech tøí
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námi uvedených fytochorionù a navíc také z okresù 68. Moravské podhùøí Vysoèiny a 91.
�ïárské vrchy (v�dy bez udání konkrétních lokalit). – Obr. 21.

66.: 2. – 67.: 15, 40, 49, 125, 137, 138. – 69b.: 210.

27. Rubus radula

Rubus radula, základní druh ser. Radula, má ve studijní oblasti pouze jedno výrazné oh-
nisko výskytu v jihozápadní èásti tohoto území mezi Moravskými Budìjovicemi a Daèice-
mi, kde je na svých lokalitách mnohdy i hojnìji zastoupen. Jeho rozšíøení v zájmové
oblasti ponìkud pøipomíná distribuci ekologicky relativnì podobných druhù R. bifrons a
R. montanus ze ser. Discolores. Naprostá vìtšina zaznamenaných lokalit le�í ve fytochori-
onu 67. Èeskomoravská vrchovina, pouze jediná se nachází v okresu 68. Moravské pod-
hùøí Vysoèiny. Holub (1995: 156) uvádí R. radula z obou výše uvedených fytochorionù,
pøièem� v prvním z nich zjistil 2 nalezištì mimo naše území a jedno (u �eletavy) více ménì
navazující na naše lokality. Z okresu 68 Holub (l. c.) uvádí ojedinìlý výskyt od Brna a nì-
kolik lokalit z okraje studovaného území ze znojemského Podyjí. Z Národního parku Po-
dyjí/Thayatal druh zmiòuje také Grulich (1997: 252) z èeské strany tohoto území. Je
pozoruhodné, �e v pøilehlé oblasti Dolních Rakous druh zjištìn nebyl (Maurer & Drescher
2000: 161). – Obr. 22.
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Obr. 21. – Rozšíøení Rubus plicatus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 21. – Distribution of Rubus plicatus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



67.: 8, 29, 33, 37, 51, 62, 65, 79, 85, 88, 89, 99, 146, 148. – 68.: 180.

28. Rubus sulcatus

Druh jsme nalezli pouze na 2 vzájemnì vzdálených lokalitách studované oblasti, a to ve dvou
fytochorionech: 67. Èeskomoravská vrchovina a 68. Moravské podhùøí Vysoèiny. Zatímco
z první zmínìné oblasti Holub (1995: 94) uvádí R. sulcatus z lokalit, které všechny le�í mimo
studijní území, z fytochorionu 68 druh uvádí jako „dosti hojný“. Tento poslednì zmínìný údaj
se ale zøejmì vztahuje spíše na tu èást diskutovaného fytochorionu, která le�í ji� mimo naši zá-
jmovou oblast. To potvrzují i výsledky prùzkumu tøetího autora tohoto pøíspìvku v regionu
le�ícím východnì od studijního území (Trávníèek et al. in prep.). Za jihovýchodní hranicí zá-
jmové oblasti R. sulcatus uvádí z Národního parku Podyjí/Thayatal Grulich (1997: 252) z vìt-
šího poètu lokalit. V pøilehlé èásti Dolních Rakous je tento druh uvádìn z 5 mapovacích polí
støedoevropské mapovací sítì (cf. Maurer & Drescher 2000: 163). – Obr. 3a.

67.: 114. – 68.: 200.

29. Rubus tabanimontanus

Druh jsme v území nalezli pouze na 4 vzájemnì izolovaných lokalitách, z nich� 1 le�í ve
fytogeografickém okresu 67. Èeskomoravská vrchovina a 3 v okresu 68. Moravské
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Obr. 22. – Rozšíøení Rubus radula v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 22. – Distribution of Rubus radula in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



podhùøí Vysoèiny. Z obou fytochorionù druh uvádí u� Holub (1995: 141), pøièem� z prv-
ního z nich pouze ze 2 lokalit le�ících v Èechách mimo zájmovou oblast. Také všechny tøi
lokality, které tento autor zmiòuje z fytochorionu 68, se nacházejí mimo studijní území.
Z jihozápadní Moravy R. tabanimontanus svým výskytem nepatrnì pøesahuje také do pøi-
lehlé èásti Dolních Rakous, kde ho na 2 lokalitách v rakouském Podyjí zjistili Trávníèek &
Maurer (1998: 85). Z Národního parku Podyjí/Thayatal Grulich (1997: 73) diskutovaný
druh uvádí mezi vzácnými taxony tohoto území (bez udání konkrétních lokalit). – Obr. 23.

67.: 52. – 68.: 196, 197, 200.

30. Rubus wimmerianus

Rubus wimmerianus jsme zjistili pouze na dvou blízko sebe le�ících lokalitách mezi obcemi
Krasonice a Nová Øíše ve fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina v jihozápadní èásti stu-
dijního území. Z uvedeného fytochorionu druh zmiòuje ji� Holub (1995: 129) ze 4 lokalit, kte-
ré však všechny le�í mimo oblast našeho výzkumu. Tentý� autor druh uvádí také
z fytogeografického okresu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny (bez udání konkrétních lokalit).
Podle zjištìní tøetího autora tohoto èlánku (Trávníèek et al. in prep.) se R. wimmerianus èastìji
vyskytuje v území le�ícím východnì od zájmové oblasti. Z jihozápadní Moravy druh pøesahu-
je také do Dolních Rakous, kam vzácnì zasahuje a� do území le�ícího severnì od Vídnì (cf.
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Obr. 23. – Rozšíøení Rubus tabanimontanus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 23. – Distribution of Rubus tabanimontanus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



Trávníèek & Maurer 1998: 84, Maurer & Drescher 2000: 165). Grulich (1997: 73) R. wimme-
rianus zmiòuje mezi vzácnými taxony NP Podyjí, konkrétní lokality ale neuvádí. – Obr. 15a.

67.: 78, 99.

31. Rubus × pseudidaeus

Hybridní taxon, jen� opakovanì vzniká na lokalitách rodièovských druhù, tj. R. caesius a R.
idaeus. V námi studovaném území jsme ho zjistili na 5 lokalitách ve fytogeografickém okresu
67. Èeskomoravská vrchovina a na jedné ve fytochorionu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny.
Pro okres 67. jsme R. × pseudidaeus zjistli poprvé, z fytochorionu 68. zmiòuje Holub (1995:
206) dvì lokality (Jevišovice, Støelice) nacházející se mimo studovanou oblast. – Obr. 24.

67.: 11, 105, 143, 151, 162. – 68.: 205.

Další taxony ostru�iníkù uvádìné ze studované oblasti nebo jejího blízkého
sousedství

Podobnì jako v našem prvním batologickém èlánku (Vašut at al. 2004), i tentokrát zmiòu-
jeme pouze druhy uvádìné ze studijní oblasti nebo její tìsné blízkosti v moderní
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Obr. 24. – Rozšíøení Rubus × pseudidaeus v moravské èásti Èeskomoravské vrchoviny.
Fig. 24. – Distribution of Rubus × pseudidaeus in the Moravian part of the Èeskomoravská vrchovina hills.



batologické literatuøe z posledních let, staré literární údaje nelze bez kritické taxonomické
revize pøíslušných dokladù brát v potaz. Druhy Rubus hirtus (s. l.) a R. guentheri, které ze
studovaného území uvádí Holub (1995), jsou komentovány v poznámce ke skupinì R. ser.
Glandulosi uvedené výše v textu.

Rubus canescens

Bez udání konkrétních lokalit uvádí druh Holub (1995: 134) z fytogeografického okresu
68. Moravské podhùøí Vysoèiny. Lze pøedpokládat, �e tento údaj se spíše vztahuje na tep-
lejší èásti zmínìného fytochorionu, které le�í východnì od studované oblasti. Rubus cane-
scens uvádí Grulich (1997: 251) z území za jihovýchodní hranicí oblasti našeho výzkumu,
z èeské i rakouské strany Národního parku Podyjí/Thayatal.

Rubus constrictus

Za východní hranicí studovaného území tento druh uvádí Holub (1995: 102) z lokality Ra-
doškov u Devíti køí�ù z fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina. Z fytogeografického
okresu 68. Moravské podhùøí Vysoèiny Holub (l. c.) udává roztroušený výskyt R. const-
rictus bez udání konkrétních lokalit.

Rubus crispomarginatus

Druh je uvádìn (Holub 1995: 118) z území tìsnì za jihovýchodním okrajem naší studijní
oblasti z lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (fytochorion 68. Moravské podhùøí Vy-
soèiny). Na tomto údaji je pravdìpodobnì zalo�ena i zmínka o výskytu R. crispomargina-
tus v Národním parku Podyjí/Thayatal (Grulich 1997: 73).

Rubus koehleri

Ze studijní oblasti tento druh uvádí Holub (1995: 164) s otazníkem od �ïáru nad Sázavou
(fytochorion 91. �dárské vrchy). V Holubovì herbáøi doklad k tomuto údaji nalezen ne-
byl. Z fytogeografického okresu 67. Èeskomoravská vrchovina Holub (l. c.) R. koehleri
zmiòuje pouze z území za západní hranicí zájmové oblasti (Køemešník JV od Pelhøimova).

Rubus odoratus

Tento v Èeské republice nepùvodní druh ze studijní oblasti uvádí Holub (1995: 79) jako
zplanìlý ze tøí lokalit fytochorionu 67. Èeskomoravská vrchovina: Sazomín u �ïáru nad
Sázavou, Slavkovice u Nového Mìsta na Moravì a Moravec u Velkého Meziøíèí.

Rubus pedemontanus

Rubus pedemontanus uvádí Holub (1995: 173) pouze z oblasti za západní hranicí našeho
studovaného území z okolí Humpolce (fytochorion 67. Èeskomoravská vrchovina).

Rubus perrobustus

Rubus perrobustus je uvádìn (Holub 1995: 120) z fytogeografického okresu 68. Moravské
podhùøí Vysoèiny, avšak bez udání konkrétních lokalit. Podle zjištìní tøetího autora tohoto
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pøíspìvku (Trávníèek et al. in prep.) v uvedeném fytochorionu tento druh roste v území vý-
chodnì od naší studijní oblasti. Z území za jihovýchodní hranicí naší zájmové oblasti, z Národ-
ního parku Podyjí/Thayatal, R. perrobustus zmiòuje jako vzácný taxon Grulich (1997: 73).

Rubus praecox

Druh uvádí Holub (1995: 107) z lokality Kluèov (JV od Tøebíèe), která le�í nedaleko za vý-
chodní hranicí naší studijní oblasti. Z tého� fytochorionu (68. Moravské podhùøí Vysoèiny)
tento autor R. praecox ještì zmiòuje ze 2 lokalit z okolí Brna. Jak ovšem ukázala revize her-
báøových dokladù J. Holuba provedená tøetím autorem tohoto pøíspìvku, je tøeba Holubovy
údaje o rozšíøení R. praecox v Èeské republice podrobit kritické revizi, tento autor pod uve-
dené jméno obèas chybnì zahrnoval také statné exempláøe nìkterých jiných zástupcù ser.
Discolores (viz také Trávníèek & Zázvorka 2004). Revizi bude tøeba podrobit i Grulichùv
údaj (Grulich 1997: 73) o výskytu R. praecox v Národním parku Podyjí/Thayatal.

Rubus saxatilis

Rubus saxatilis uvádí Holub (1995: 88) z fytochorionu 66. Hornosázavská pahorkatina od
Pøibyslavi, tj. na hranici naší studované oblasti. Dále je druh tímto autorem zmiòován jako
roztroušený a� dosti hojný z fytochorionù 67. Èeskomoravská vrchovina, 68. Moravské
podhùøí Vysoèiny i 91. �ïárské vrchy, konkrétní lokality však nejsou uvedeny. Tìsnì za
jihovýchodní hranicí našeho území druh uvádí ze 2 mapovacích ètvercù Grulich (1997:
252) z moravské strany Národního parku Podyjí/Thayatal.

Rubus schleicheri

Tento druh je Holubem (Holub 1995: 168) uvádìn pouze z území za západní hranicí naší
studijní oblasti z fytochorionù 66. Hornosázavská pahorkatina (lokality Havlíèkùv Brod a
Poèátky) a 67. Èeskomoravská vrchovina (okolí Humpolce).

Rubus senticosus

Druh ze studované oblasti uvádí Holub (1995: 103) od obce Radòovice u Nového Mìsta
na Moravì z oreofytního fytochorionu 91. �ïárské vrchy. Tento údaj vy�aduje ovìøení,
v herbáøovém materiálu J. Holuba, který studoval tøetí autor tohoto èlánku, nebyl doklad
R. senticosus z uvedené lokality nalezen.
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