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FLORISTICKÝ VÝZKUM ČSR 

J an Gregor: 

Příspěvek . ke květeně Žďárských vrchů 
Př'i své diplomové fytocenologické práci, konané na dářských rašeliniš

tích, jsem podnikl r. 1954 a 1955 několik exkursí do Žďárských vrchů a jejich 
okolí za účelem obohacení floristických nálezů z tohoto dosud celkem nemnoho 
probádaného území. Uvádím zde méně běžné druhy, jejichž lokality jsou pro 
Ždárské vrchy vesměs nové. Doklady sběrů jsou uloženy v mém herbáfi. 

Achillea ptarmiw L.: paseka při „Černé silnici" jihovýchodn6 od Ranských jezírek; severo
v ých odní bfoh rybníku .,Starý" u Krejcaru severozápadně od Svratky. 

Acanitwm variegatum L.: Ranská jezírka. 
Actaea spicatci l...: olsina východně od Ranských jezírek; karasínská bučina severovýchodně 

od B yst l'ice n . P ernšt.; smrkové lesy na Štarkovu východně od Sněžného; lesní údolí Kaliásky 
jihovýchodně od Rokytna. 

Alopecurus aequalis Sob o 1.: obnažený východní břeh rybníku Doubravníka jihozápadně 
od Radostína; obnažený jihozápadní břeh rybníku Sykovce jihovýchodně od Tři Studní; vypuš
těné Malé Dál-sko. 

Alopecurus geniculatus L.: dno vypuštěného rybníka Utopence, západně od Vortové; 
rašelinná louka na okraji Padrtin pod radostínským kopcem jižně od Radostína; severní břeh 
Matějovského r y bníka u Nového Veselí. 

Asplenium trichomanes L. em. Hud s.: na balvanech ve smrčině západně od vrcholku 
Babylonu; Peperek; Rozštípená skála v údolí Sázavy u Najdeku. 

Bly.<Jmus compressus ( L.) P a n z .: severovýchodní břeh Malého Dář'ska; horni okraj Štírova 
dolu v údolí Doubravky u Křížové. 

Carclamine impatiens L.: lesní louka jižně od Račína; druh ve Ždárských vrších velmi 
roztroušený. 

Carex brizoicles L.: olš ina pod Brožovou skalkou u Sklenéh o. 
Carex bnxbaumii Vv ah lb. ssp. hartmanii (Ca j.) Do m.: těsně pod silnici Radostín 

Vepřová na západním konci radostín ského rašeliniště jihozápadně od Hadostína (v místech, kde 
stávala bývalá háj enka). 

Carex chordorrhiza E h r h.: na dářských rašeliništích, a to na o kra.ji Padrtin ji žně od Ra
dostína (přosnčj š i vymezení: v úzkém pásu na pfochodu z lesní do luční. rašeliny, dlouhAm asi 
200 m, začínfl,jícím asi 150 m západně od polniěfiké cesty a pokračujícím odtud dále na západ). 

Carex puuciflora L i g h t f.: rašeliniště J3fozina východně od Hadostína. 
Carex p endula Hud s .: bučina severno od silnice Staré Ransko - Borová. 
Carex umbrosa H o s t . : smrčina se vor ně od silnice Staré Hansko - Borová. 
Circaea alpina L.: bažiny západně od vrcholku Babylonu. 
Dentarict enneaphyllos L . : olšina východně od Ranských jezírek; bučina severovýchodně 

od Ranských jezírek; karasínská bučina severovýchodně od Bystřice n. Pcrnšt . 

Drosera rotunclifolia L.: ve Ždárských vrších na vlhkých a rašelinných lukách dosti hojný 
druh. Obj evil jsem jej n a těchto lokalitách: Dái'Rká rašeliniště; Šáratky u Pohledce; vlhké louky 
u Tatíčkova lesa jihovýchodně od Hokytna; louka „Mlynář-ky" jižně od Račína; louka „l\faš 
tálky" jižně od J{,ačína; b ezejmenná lesní louka jižně od Račína; louka severně od Račína; louka 
ph Novém r y bníku u Račína; břehy rybníka Lejznarky severozápadně od Žďáru n. Sáz.; břehy 
druhého menšího r y bníka u L ejznarky; vlhká lesní louka při cestě mezi P eperkem a L e jznarkou; 
lučn í cesta asi 200 m vých. od bř-ehů rybníka Zlámance u Vortové; jižní břeh rybníka Zlámance 
u Vortové; r ašelinné louky severně od ~kleného; Ranská jezírka (u nejvčtšiho jezírka na výběžku 
s pokřivenou borovicí proti chatě ); louka západně od lesa „Bratranovská" u Lhotky ; hřehy 
rybníka východně od Rovné):10 u silnice Nové,Mčsto na Mor. - Bystř'ice n. Pernšt.; rašelinná louka 
u Světnova; svahové zamokřené louky jihovýchodně od Skleného; Nový rybník u Fryšavy; 
lesní rybn[ček m ezi Rokytnem a Vlachovicemi; vlhká louka v údolí m ezi Rokytncm a Vlacho
vicemi; rašelinná louka „Amerika" u Henzličky jihovýchodně od Borové; sev~rní c íp Pilského 
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rybníka; rybník „Starý" u Krejcaru severozápadně od Svratky; louka na jižním okraji Cikháje; 
na holé ra.šelině odumřelého vrchoviště mezi Košinovem a Zalíbeným. 

· Eriopho1·um vaginatum L.: lesni louka již iě od Račína. 
Galeopsis speciosa Mi 11. : pi'i „Černé silnici" jihovýchodně od Ranských jezírek; bažiny 

západně od vrcholku Babylonu. 
Galium scabrwin L.: bučina pod vrcholkem P eperku; bučina sev. od silnice Staré Ransko 

Borová. 
Gymnadenia conopea (L.) R. B r.: travnatý úval na severním svahu Štírova dolu; na vlhké 

louce aRi 50 m západně od silnice Radostín -Ve p:fová na okraji lesa jihozápadně od Radostína. 
Gypsophifo m'uralis L.: obnažený jihozápadní břeh rybníka Sykovce jihovýchodně od TH 

Studní. 
Heleocharis paitciflora (Lig h tf.) Link: louka na východním bfohu rybníka ]~oky 

u Křížové. 
Juncus squarrosus L.: jihovýchodní bfoh Malého Dái'ska; severovýchodní bfoh Malého 

Dářska. 
Lilium btllbiferum L. ssp. eubulbiferum Ho 1 u b: na jediné lokalitě ve Žďárských Yrších 

ve velkém množství (r. 1954 v jetelovém poli, r. 1955 v žitném poli tento druh čá8tečně vytlačen) 
u polní cesty v poloviční vzdálenosti mezi Rokytnem a Vlachovicemi; velmi pravděpodobně 
ovšem zplanělý druh. 

Lycopodium selago L.: rulová ssuť pod vrcholem Dráteníčkú u Blatin. 
Myosotis micrantha Pa 11.: u cesty v karasínské bučině severovýchodně od Bystřice 

n. Pernšt. 
Narcissus poě'ticus L. ssp. majalis (Cu r t.) Do st.: zavlečen v jediném trsu na louce 

na západním okraji radostínského rašeliniště pod radostínským kopcem jižně od Radostína. 
Naitmburgia thyrsifiora (L.) Duby: na plovoucích rašeliníkových kobercích u Pamiké 

Bídy východně od Radostína; na, poloviční vzdálenosti mezi Malým Dáfakern a Štírovým dolem 
v údolí Doubravky u klonového keře; v lesnatém údolí Doubravky u Hluboké v fočišti mezi 
balvany na jižním konci lesa. 

Neottia nidus-avis (L.) R i c h.: v bučině severovýchodně od Ranských jezírek. 
Oxycoccus quadripetalus G i 1 i b ssp. vulgaris (H 1 y t t) B r. - B 1.: dáfaká rašeliniště; 

rašeliniště mezi Košinovem a Zalíbeným; rašelinná louka „Amerika" u Henzličky jihovýchodně 
od Borové. 

Peplis portulaca L.: obnažený břeh rybníka Sykovce jihovýchodně od Tří Studní; b.řeh 
Pilského rybníka; vypuštěné Malé Dářsko. 

Plantago major L. ssp . pleiosperma Pi 1 g e r: obnažené dno Malého Dářska; nový druh 
pro Žďárské .vrchy. 

Poa remota F o r s .: olšina pod Brožovou skalkou u Sklen ého; olšina na západním úpatí 
Žákovy hory. 

Ran:unculus breyninus Ci'.: na příkopě při „Černé silnici" jihovýchodně od Ranských 
jezirek. 

Ranuncttlus lanuginosus L.: olšina severovýchodně od Ranských jezírek; na okraji smrkové 
houštiny západně od silnice Radostín - Vepfová, jihozápadně od Radostína. 

Ranunculw; sceleratus L.: obnažený břeh rybníka Medlova , jihovýchodně od TH Studní; 
vypuštěné Malé Dáfako; Pilský rybník; Matějovský rybník u Nového Veselí; rybniky východně 
od Budče . 

Sagina nodosa (L.) F e n z l.: v lhká louka v údolí Doubravky pfod jejím vtokem do Ští
r ova dolu; rybník Lejznarlrn soverozáp. od Žďáru n. Sáz.; druh ani ne tak Hdký, jako spiše pfo
hlížený. 

Salix repens L. ssp. rosrnarinifolia (L.) C. Hart rn.: na rašelinné louce pod radostín ským 
kopcem jižně od Radostína. 

Stelforia grnminea L.: olŘina nad Hudeckou skalkou; r ybník Zlámanec jižně od Vortové; 
druh ve ŽdárRkých vrších dosti řídký. 

Thalictrurn aquilegiifolium L.: na v lhké louce a8i 100 m od jižních břehú rybníka Řeky 
u KHžové. 

Trichophorilm alpin um ( L.) P e r s.: rašelinné louky severně od Skleného; louka v úd o li 
m ezi Hokytnem a Vlachovicemi. 

Veronica montana J u s l.: okraj lrnrasinské bučiny severovýchodně od Bystřice n. Peršt.; 
ve Ždáeských vrších pouze roztroušeně rostoucí druh. 
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