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V pošumavském krystaliniku se vyskytují ostrůvkovitě roztroušeny větší 
či menší vložky krystalických vápenců. Větší vápencové ostrůvky jsou nahro
maděny především na Krumlovsku, v Pootaví u Strakonic a mezi Horažďo
vicemi a Sušicí. Zde nalézáme na vápencích svéráznou floru, která se výrazně 
odlišuje od flory na okolních méně výživných silikátových horninách (rulách 
a žulách). PH studiu květeny vápenců v Pošumaví však zjistíme nejen tuto 
velmi nápadnou odlišnost jejich květeny od květeny silikátů, nýbrž i méně 
zjevné rozdíly ve složení květen zmíněných tří větších vápencových území. 
Největší rozdíly pozorujeme pochopitelně na květeně vápenců pootavských 
a krumlovských, které jsou od sebe značně vzdáleny. Avšak i oba vápencové 
okrsky pootavské vykazují navzájem jisté rozdíly ve složení květeny, ačkoliv 
nejsou od sebe příliš vzdáleny a leží na témže vodním toku. 

Výrazné rozdíly pestré a druhově bohaté květeny na vápencích a chudé 
květeny na kř'emičitanových horninách zaujaly již V e 1 e no v s k é h o, 
který vystihl i vliv vápenců na charakter jejich flory. Autor srovnává květenu 
sHikátového Blatenska s květenou vápenců u Strakonic, odkud uvádí řadu 
druhů, které považuje za typické pro teplé území st:fodočeské („pásmo Praž
ské"). Ve 1 e n o v s ký píše ( 1883, p. 63): „J akožto příklad uvedu tuto 
všechny rostliny, které rostou na vápně u Strakonic, kdežto nikde v celém 
kraji Blatenském se nenalézají, a to rostliny typické pro pásmo Pražské: 
Adonis aestivalis, Polycnemum arvense majus, Epipactis atropurpurea, lnula 
,c.-1licina, Anthyllis vulneraria, Hypochoeris maculata, Anemone silvestr-is, Cepha
lanthera pallens, Asparagus officinalis, Gentiana ciliata, Falcaria Rivini, Oro
banche Kochii, Crepis foetida, Ononis repens, Euphorbia exigua, Caucalis dau
coides, Melampyrum arvense, Erythraea ramosissima, Linaria minor, Medicago 
falcata, Veronica Teucrium, Gentaurea paniculata, Nigella arvensis, Brom11.,s 
tectorum, Cerinthe minor, Carex glauca, Camelina microcarpa, Tragopogon 
major." Některé druhy tohoto seznamu rostou na Strakonicku i mimo vápence 
(na př. Asparagus officinalis, Falcaria Rivini, Ononis repens aj.), avšak většina 
z nich je přísně vázána na vápencový podklad. 

Domin (1924) ve svém regionálním členění Čech s hlediska geobotanic
kého přihlíží ke svéráznosti květeny vápenců pošumavských a vyčleňuje je 
z Pošumaví. Respektuje i rozdíly mezi květenou vápenců krumlovských a po
otavských a uvádí v rámci okresu Pošumaví*) ještě další dva podokresy: 
b) vápencové území sušicko-strakonické a c) vápencový kraj krumlovský. 
Autor však neuvádí, které druhy odlišují tyto dva vápencové podokresy od 
vlastního Pošumaví a omezuje se pouze na konstatování (1. c. p. 21), že se zde 

*) Ve své práci z r. 1924 používá Domin termín „Předšumaví". 
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vyskytuje i xerothermní květena. Tato charakteristika je však nedostačující, 
neboť řada zástupců xerothermní květeny se vyskytuje i na nevápencovém 
substrátu [na Strakonicku na př. Phleum Boehmeri**), Chondrilla juncea, 
Centaiirea stoebe ssp. rhenana a j.]. Domin však neuvádí floristické rozdíly 
ani ve svých dalších pracích (1928, 1930), v nichž zachovává toto členění. 
Geografické vymezení okresu Pošumaví, které Domin (1935) znázorni] 
na mapě vegetačních obvodů, pokládám za příliš široké. Zakreslení území 
strakonických vápenců je na této mapě chybné. V této práci používám název 
Pošumaví provisorně pouze pro území vodního systému střední a horní Otavy 
(počínaje soutokem s Blanicí), Blanice (kromě území při pravém břehu dolního 
toku) a Volyňky. Vůči Šumavě omezuji Pošumaví s hlediska botanického 
horní hranicí dubu. 

N o v á k ve své stati „Přehled československé květeny s hlediska 
ochrany přírody a krajiny" se zmiňuje (1954, p. 221--222) o pošumavských 
vápencích a i když je výslovně nevyčleňuje v samostatný podokres okresu 
Pošumaví, charakterisuje je několika druhy [pootavské vápence na př. druhy 
Epipactis atropurpurea, Ophrys muscifera, Cephalanthera rubra, Orchis pur
purea; Hendrych a M 1 ad ý (1955) v kritice této stati doplňují ještě 
Cypripedium calceolits , Laserpitium latifolium, Libanotis montana, Teucrium 
botrys]. 

Do stá 1 v nejnovějším přehledu fytogeografic~ého členění ČSR (1957) 
uvádí poněkud odlišné podrobnější členění předhoří Sumavy. Pootavské vá
pence odděluje od nevápencového území jako samostatné skupiny, a to: 
Sušické vápence, Strakonické vápence a Volyňské vápence. Položení volyň
ských vápenců na roveň strakonickým a sušicko-horažďovickým bude sotva 
možno floristicky ospravedlnit, jelikož z druhů vázaných na vápence se zde 
vyskytují jen některé, které rostou na drobných vápencových vložkách roz
troušených v celém Pošumaví (jejich lokality z volyňských vápenců jsou uve
deny dále). 

Má-li být určité území při regionálně fytogeografickém členění země 
hodnoceno jako samostatná jednotka (podokres, okres ap.), je třeba, aby se 
jeho flora ve svém složení odlišovala od flory území sousedního. Tato odlišnost 
nemá být pouze kvantitativní, nýbrž kvalitativní, t. zn. v území mají růst 
druhy, které v sousedním chybějí a naopak. Kromě rozdílu ve složení flory 
je třeba, aby území, které má být považováno za samostatný regionálně 
fytogeografický celek, se lišilo od území sousedních též odlišnou genesí své 
flory, zvláště jde-li o regionálně fytogeografickou jednotku vyššího fádu. 
Oprávněný je i požadavek, aby se jednotlivá území lišila od sousedních též 
po stránce fytocenologické. S přihlédnutím k uvedeným požadavkům si nyní 
všimneme na příkladu vápencového území strakonického, jakým způsobem 
se liší území vápenců od ostatního silikátového Pošumaví. 

Při srovnávání květeny lesů zjistíme, že se celá řada druhů chová jako 
druhy vápnomilné. Jsou to především náročnější druhy hájové a některé 
druhy xerothermní. Teprve podrobnější výzkum flory okolních silikátů ukazuje, 
že se řada těchto druhů zdánlivě vápnomilných vyskytuje i zde, avšak velmi 
pořídku. Flora vápenců je tedy nápadná bohatstvím druhů a jejich hojným 
výskytem. Nahromadění druhů na vápencích je způsobeno tím, že úrodné 
vápencové půdy mnohem více odolávají zhoršení vlivem kyselého opadu dneš
ních jehličnatých kultur než kyselé chudé půdy na silikátech. Ruku v ruce 

**) Jména rostlin uváděná nadále podle Do stál o vy Květeny ČSR (1950). 
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s ochuzením silikátových půd jde vymizení náročnější.cl1 druhů a rozvoj spo
lečenstev acidifilních rostlin (vfosu, borůvky a p.). Vyloučíme-li tedy druhy. 
které se vyskytují byť jen sporadicky i na silikátech, zbývá nám skupina druhů 
kvalitativně charakterisujících území vápenců. Podobné poměry zjistíme i při 
zkoumání flory luk a poli. 

O druzích vázaných na Strakonicku na půdy vápencové a půdy vápencem 
ovlivněné není možno jednoznačně soudit, že jsou vápnomilné. Lze je rozdělit 
do tří skupin: 

I. Druhy lesní až lesostepní, rostoucí dnes v lesích a na mezích a suchých 
pastvinách: 

Agrimonia eupaloria ssp. o.fficinalis, Anemone silveslris , Aqiliilegia vulgaris ssp. eiivulgaris, 
A strngciht8 cicer, Carex glaucc.(, ssp. diversicolor (též na slatinných loukách) , Ce phalanthera alba , 
C. rvhra , Cerinthe minor, Crepis praemorsa, Cypripedium calceolus, .Epipactis alropurpv.rea„ Gen 
tiana ciliata , O. cruciata, Goodyera repens, Hypochoeris maculala ssp. eumaculata, ln·ula snlicina, 
N epeta cataria, Orchis pallens, Orobanche major, Phegopteris Robertiana (na skalkách) , Scabiosa 
columbaria ssp. eucol·umbaria, S. ochrole·uca, Teucrium botrys, V eronica teucrium ssp. pseudocha
maedrys. 

II. Druhy podmáčených slatinných luk a pastvin: 
Blysmus compressus, Carex appropinqiiata, C. distans, C. paniculato, Gentaiirinm pulchell·um . 

Juncus inflexiis, Ophioglossum vulgat1J.m, Polygafo arnara ssp. amcirella (na jedné lokalitě t éž rn t 
vlhkých vápencových skalkách), Trifolium fragij erum. 

III. Plevele: 
Adonis aestivalis, Ajuga charnaepitys , .Euphorbia exigua, M elampyrurn arvense ssp. eu-arven 

se, Nigella a,rvensis, 1'hymelaea passerina, Veronica hederifolia ssp. triloba. 

Další výzkum tento seznam pravděpodobně ještě doplní, není však vylou
čeno, že některé druhy bude nutno z něho vypustit. Uvedený výčet druhů , 
vyskytujících se na Strakonicku pouze na území vápenců, i když není velký, 
opodstatňuje vymezení tohoto území jako samostatného regionálně fyto 
geografického celku. To je podporováno i okolností, že toto území vykazuje 
kvalitativní rozdíly květeny na různých stanovištích a v různých rostlinných 
formacích. Tím lze vyvrátit i případnou námitku, že uvedené floristické roz
díly charakterisují pouze odlišné stanoviště a nikoliv odlišné fytogeografické 
území. 

Všimněme si nyní území strakonických vápenců s hlediska fytocenologic 
iié rekonstrukce původních porostů. Klimaxové polohy vápencového území byly 
osídleny převážně kalcifilními doubravami (Quercus robur) s příměsí lípy, místy 
borovice. Tyto doubravy se lišily od doubrav acidifilních na okolních silikáto
vých horninách rozšířených především druhy uvedenými v první skupině a vět
ším zastoupením náročnějších hájových druhů. Světlomilné druhy na př. Agri
monia eupat oria ssp. officinalis, Cerinthe minor, Gentiana ciliata, lnula salicina 
Scabiosa coliimbaria ssp. eucolumbaria a J°., které jsou v dnešních světlých 
kulturních borech a místy i na mezích a suchých pastvinách dosti hojné, byly 
v původních doubravách omezeny pouze na světliny a křovinatá místa s měl
kou kamenitou půdou. Půdním typem doubrav na vápencích byly rendziny, 
které se udržely bez podstatných změn i pod dnešními kulturními lesy. Půdy 
okolních acidifilních doubrav náleží k typu oligotrofní hnědozemě (braun
erde). Současné polní kultury na polohách kalcifilních doubrav vykazují ve 
své plevelové flofo přítomnost druhů třetí skupiny. Na chladnějších a vlhčích 
severních svazích některých větších vápencových kopců byly ostrůvky ba
siklinních bučin , jejichž celková rozloha byla ve srovnání s doubravami ne
patrná. Z druhů charakterisujících území vápenců zde rostly pouze ty, které 
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snášejí větší zastínění (na př. Cephalanthera alba, C. rubra), kdežto světlomilné 
druhy chyběly. Půdní typ těchto bučin byl představován rovněž rendzinou, 
jež však projevovala již mírné odvápnění humusového horizontu. 

Jak vypadalo původní rostlinné společenstvo na místě dnešních slatinných 
luk a jak byly v tomto společenstvu zastoupeny druhy pro dnešní slatinné 
louky charakteristické (druhá skupina), je velmi obtížné si představit, jelikož 
na našem území chybějí i pouhé fragmenty těchto fytocenos. Možno soudit, 
že to byly olšiny a že se v jejich podrostu z citovaných druhů uplatňovaly 
hojněji snad jen ostřice. Ostatní druhy byly velmi roztroušené. Půdy těchto 
rostlinných společenstev jsou podmáčené, bohaté na organické látky a vápník 
vyloužený spodní vodou z vápenců. 

Florogenetické zhodnocení flory strakonických vápenců je úkol velmi 
obtížný, který si vyžádá ještě další podrobný výzkum celého Pošumaví i sou
sedních území. Dnes bylo by, myslím, ještě předčasné pouštět se do řešení 
těchto otázek, a proto se omezím jen na několik poznámek ke vztahu květeny 
strakonického vápencového území k územím sousedním a k postavení území 
v rámci regionálně fytogeografického členění Čech. 

Ve 1 e no v s ký (1883) považuje květenu strakonických vápenců za 
typickou pro teplé území středočeské. Domin ve svém příspěvku z r. 1903 
(D o min 1903 p. 15) píše, že na jihočeských pravápencich není pontická 
flora zastoupena jen ojedinělými typy, nýbrž že je representována celými spo
lečenstvy. Avšak v pozdějších pracích týkajících se speciálně regionálního čle 
nění naší země Domin (1924, 1928, 1930) přiřadil území pošumavských 
vápenců jako podokres k okresu Pošumaví z oblasti hercynsko-sudetské a ni-
koliv k oblasti ponticko-pannonské. . 

Původ květeny strakonických vápenců uvedené v této práci pokládám 
za dosud nerozřešený. Tato květena zaujímá v jihozápadních Čechách isolo
vané postavení a nemá dnes migrační spojení s jinou květenou podobného 
druhového složení. Považuji ji za pošumavskou zvláštnost i když má s kvě
tenou středočeskou, zejména z vápencových a opukových okrsků, řadu druhů 
společných. Některé druhy však ve středních Čechách chybějí (na př. Orchis 
pallens). V úvahách o genesi flory strakonických vápenců hraje důležitou 
úlohu ještě jiná teplomilná květena odlišné florogenetické povahy, která se 
na Strakonicku vyskytuje na vápencích i silikátech a která pochází z teplé 
„ponticko-pannonské" oblasti středočeské. Tato květena migrovala do jižních 
Čech a na Strakonicko údolím Vltavy a Otavy a~zachovala si až dosud migrační 
spojení řadou lokalit s rozšířením ve středních Cechách. Tento migrační proud 
nemá florogenetický vztah k uvedené květeně strakonických vápenců i když 
se s ní na některých lokalitách mísí (na Strakonicku jej zastupují na př. Arte
misia scoparia, Centaurea stoebe ssp. rhenana, Chondrilla juncea, Phleum Boeh
meri, Tunica prolifera aj.). Zmíním se o něm podrobněji v dalším příspěvku . 
Přiřazení území strakonických vápenců k okresu Pošumaví pokládám za 
ospravedlnitelné především s hlediska fytocenologické rekonstrukce přiro 
zených lesních porostú. Pro okres Pošumaví považuji za typickou a převlá
dající klimaxovou fytocenosu doubravu (Quercus robur) s příměsí lípy a místy 
borovice. Kvantitativní zastoupení dubu a obou průvodních dřevin ve stro
movém patře kolísalo podle vlastností půdy, kvalitativně se však stromové 
patro na vápencích a silikátech nelišilo. Charakteristické jak pro vápencovou, 
tak silikátovou část Pošumaví je relativně nepatrný výskyt buku a absence 
habru v pfirozených lesních fytocenosách. Tím se květena a vegetace Pošumaví 
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výrazně liší od květeny a vegetace středočeské. Proto považuji hodnocení 
území strakonických vápenců jako součásti okresu Pošumaví za správné. 

Naskýtá se ještě otázka ohraničení zmíněného vápencového území, a to 
jak v přírodě, tak při znázornění na mapě. Hranice vápenců jsou zde ostré 
a rovněž hranice jejich květeny jsou na rozhraní se silikáty nápadně ostré. 
To umožňuje využít některé hojnější druhy z uvedeného seznamu k indikaci 
a ohraničení vápenců. Upozorňuje na to již Ve 1 e no v s ký (1883 p. 63) 
ve zmíněném článku: „my můžeme určitě dle rostlin říci, až kam okrslek vá
pence prahorního zasáhá, ani zevrubněji půdy geologicky neohledávajíce". 
:Méně ostí·e je ohraničena květena slatinných luk. Hlavní obtíž v ohraničení 
strakonického vápencového území jako samostatného regionálně fytogeo
grafického celku spočívá v ostrůvkovitém výskytu vápenců. Znamená to, 
že ve vápencovém území jsou uzavřeny ostrůvky silikátových hornin hostící 
acidifilní floru a že ohraničení území je na některých místech neurčité pozvol
ným vyzníváním vápencových ostrůvků a jejich květeny do okolního siliká
tového krystalinika. ·Podobné obtíže se však vyskytnou při vymezování 
a ohraničení téměř všech regionálně fytogeografických celků. Pokládám za 
vhodné ohraničit území strakonických vápenců pomocí rozšíření několika 
hojnějších druhů z uvedeného výčtu, nepřecházejících však na drobné isolované 
vápencové ostrůvky v Pošumaví. Jsou to Carex glauca ssp. diversicolor, Eu
phorbia exigua, Gentiana ciliata, Scabiosa columbaria ssp. eucolumbaria spolu 
se S. ochroleuca. Vymapováním rozšíření těchto druhů získáme hranice vá
pencového území táhnoucího se severně až severovýchodně od Strakonic 
a ohraničeného zhruba obcemi Krty-Dražeiov-Strakonice-Řepice
Rovná- Rohozná- Osek-:M.Turná- Radomyšl- Cerníkov-- Hubenov-Krty · 
(viz mapka č. 2). 

V další stati uvádím rozšíření všech uvedených druhů na Strakonicku, 
aby bylo možno posoudit jejich význam pro květenu strakonických vápenců 
při případném srovnávání s květenou vápenců krumlovských či horažďovicko
sušických. Při výčtu lokalit je postupováno vápencovým územím od západu 
k východu, nakonec jsou uvedeny lokality na menších vápencových ostrůvcích 
roztroušených jižně od Strakonic. Za doplnění seznamu lokalit děkuji zejména 
kolegovi J. H o 1 u b o v i a V. C h á n o v i*). 

Aclonis aestivalis L.: 1. pole nad V bfohern J části Hořejšího rybníka JZ od Domanic, 
ca 420 - 440 m n. m.; 2. pole u Domanic (zvláště SV a JV), ca 430-490 m n. m. (Ve 1 e no v s ký 
apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, 1883); 3. pole SZ od Rovné, ca 430-490 m n. m.; 4. pole 
na J svahu návrší s kostelem Sv. Jana JV od Radomyšle, ca 470-480 m n. m. (J. Hart 1). 

Agrimonia eupatoria L. ssp. officinalis (Lam.) Gam s - Ve 1 e no v s ký udává 
„u Strakonic" (apud Č e 1 a k o v s ký 1868-1883, 1883**): 1. lesíky a meze na návrší Na hůrce 
.T od Krt, ca 420-445 m n. m.; 2. kfovinatápastvina blíže V bfohu rybníka JV od Krt, ca 430 m 
n. m. (Ch.); 3. lesíky a meze na JZ části návrší (500 m) JZ od Hubenova, ca 450-490 m n. m.; 
4. meze a pastviny na SZ okraji lesa vrchu Tisovníku SV od Krt, ca 440-470 m n. m.; 5. v lesích 
(zvláště na J svazích) vrchu Tisovníku SZ od Droužetic, ca 4 70 - 580 m n. m.; 6. v lesích (na 
J svahu) Březového vrchu SV od Hubenova, ca 520 - 570 m n. m.; 7. na světlinách v lesích a na 
mezích vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 450 - 545 m n. m.; 8. v lese na návrší zvaném „Oupe
řová" (503 m) SV od Dražejova, ca 460-503 m n. m.; 9. v lese na táhlém hřbetu S od vrchu 
Kuřidla SZ od Strakonic, ca 470-500 m n. m.; 10. lesy na Ji S části vrchu Šibeničníku S od Stra
konic, ca 450 - 510 m n. m.; 11. meze mezi Droužeticemi a vrchem Tisovnikem ca 440- 470 m 
n. m.; 12. meze na návrších JV - SV od Droužetic, ca 400 - 440 m n. m.; 13. meze na navrší JZ 
od dvora Kaletic JZ od Radomyšle, ca 425 - 440 m n. m.; 14. v lesích (zvláště na Z svahu) vrchu 

*) Zkratky v citaci lokalit: Ho 1. = J. Ho 1 u b, Ch. = V. Chán, Mor. · Ho 1. 
J. Mor a ve c et J. Hol u b. 

**) Z jihočeské pánve jsou známy novější lokality, které nejsou na vápencích. 
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Hradce Jod Domanic, ca 420 - 512 m n. m.; 15. meze nad V břehem Hořejšího rybníka JZ od 
Domanic, ca 415-440 rr1 n. m.; 16. lesy na vrchu Ostrém (zvláště na Z svahu) JV od Domanic, 
ca 460-518 m n. m.; 17. na mezích mezi vrchy Hradcem a Ostrým JV od Domanic, ca 450 až 
470 m n. m.; 18. v lesí.k.u zvaném „Slídová" na návrší V od Domanic, ca 470 - 495 m n. m.; 19. na 
mezích a v lesíku na S svahu návrší (495 m) SV od Domanic, ca 430 - 490 m n. m.; 20. na mezích 
a v lesíku na J svahu návrší zvaného „Věno" Jod H.adomyšle, ca 435 - 480 m n. m.; 21. meze 
na návrší V od vrchu Ostrého SZ od Hovné, ca 425 - 4!)0 m n. m.; 22. pastviny na návrší SZ od 
Rovné, ca 425 - 450 m n. m.; 23. v lese zvaném „Sedlina" (479 m) a na phlehlých mezích SZ 
od Hovné, ca 440 - 479 m n. rn.; 24. m eze na J - JZ svahu návrší Jod Rovné, ca 400 - 430 m n. m.; 
25. v lesích na vrchu Chlumu S od Rovné, ca 450 - 540 rn n. m.; 2(). lesík mezi M. Turnou a Petro
vicemi, ca 440-450 m n. m.; 27. stráú proti osadě Nedílné SZ od Brlohu, ca 425 m n. rn.; 28. stráú 
ni:td mlýnem JZ od Brlohu, ca 410-420 n1 n. m.; 29. lesík a kfoviny na návrší S od Brlohu, 
ca 440 - 460 rn n. rn.; 30. lesík a křovinaté past,viny na návrších SV od Brlohu, ca 450-470m 
n. m. (Mor. - H <YL): 3l. lesy na vrchu B eta.ni S od Malonic nad Volyúkou, ca 550 - G50 m 
n.1n. 

Ajuga clwmaepitys (L.) S c hr e b.: 1. pole na J svahu návrší Nít hůrce Jod Krt, ca 420 
až 440 m n. m.; 2. pole na J svahu návrší př'i SZ okraji lesa na vrchu Tisovníku SV od Krt, 
ca 440 - 460 m n. rn.; 3. pole a úhory na návrší JV od Droužetic, ca 40G - 430 m n. m.; 4. pole na 
svahu nad V břehem Ho:fojšího rybníka JZ od Domanic, ca 420 - 440 m n. m.; 5. pole na návrší 
SV od Domanic, ca 460 - 490 m n. m.; 6. pole a úhory v okolí vápencového lomu na J svahu ná
vrší J od Rovné, ca 400 - 430 m n. m. 

j1nemone silvestris L.: 1. les na S svahu návrší zvaného „Oupeřová" (503 m) SV od Draže
jova, ca 480 m n. m.; 2. vrch Knřidlo SZ od Strakonic (Ve 1 e no v s ký apud Č e 1 a k o v s ký 
1868 - 1883, Ve se 1 ý A. 1898) - na lesní světlině bliže vrcholu na V - JV svahu, ca 525 až 
530 n1 n. m„ na pastvině při JV okraji lesa, ca 4()0 m n. m.; 3. bor nad vodojemem na J svahu 
J části vrchu Šibeničníku S od Strakonic, ca 4 70 rn n. rn. (pravděpodobně lokalita Ve s e l é h o 
A. 1898); 4. bor na J a JZ svahu S hřebene (les Ryšovy) vrchu Šibeničníku S od Strakonic, 
ca 470-480 m n. m. (Broží k apud Do stá 1 1949 - 19fí0); 5. v lesích vrchu Tisovníku SZ 
od Droužetic, ca 470 - 500 m n. m. (Velenovský apud Čelakovský 1868 - 1883); 
6. meze na JV úpatí. vrchu Tisovníku SZ od Droužotic, ca 4G0 - 460 m n . m.; 7. m eze na ,J svahu 
návrší JV od Droužetic, ca 410 - 430 m n. m.; 8. meze na J svahu návrší (440 m) SV od Droužetic, 
c a 430 m n. rn.; 9. na Z svahu vrchu Hradce Jod Domanic, ca 420-450 m n. m. (V o 1 e no v s ký 
apud Č o 1 a k o v s ký 1868 - 1883, 1883); 10. při okraji lesa na JZ svahu vrchu Ostrého JV od 
Domanic, ca 460 m n. rn.; 11. borový lesík zvaný „Slídová" V od Domanic, ca 480 - 495 Hl n. m.; 
12. meze a pastviny na návrší SV od Domanic, 4!JO Hl n. ni. (Mor. - Hol.); 13. lesík a m eze 
na SV svahu návrší (495 m) do údolí S od Domanic, ca430 - 460 rn n. m.; 14. meze na J svahu návrší 
zvaného „Věno" J od Radomyšle, ca 450 - 470 m n. m.; ltí. les na návrší při SV úpatí vrchu 
Ostrého (zvláště na J svahu při lesním okraji) JV od Domanic, ca 500 m n. m.; 16. lesík a meze 
na návrší V od vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 450 - 490 m n. m.; 17. návrší SZ od Rovné, ca 420 
až 450 1n n. rn.; 18. J a SZ část lesa zvaného „Sedlina" (479 m) a meze při jeho SZ okraji SZ od 
Rovné, ca 440 - 47!) rn n. m. ; Hl. na hřebeni a SZ svahu SV části vrchu Chlumu S od Rovné, 
oa 530 - fí40 m n. m. 

A qitilegiri vulgaris L. ssp. euvulgaris D o m.: 1. světlý les na S svahu vrchu Kuř'idla SZ od 
Strakonic,ca480 - fí20mn.rn. (Čelakovský 1868 - 1883, Ves e lý A.18!)8, Veselý J. 
1942 - 1943); 2. les „ Hy;';;ovy" na S hřebeni vrchu Šibeničníku (zvláště na S svahu) S od Strakonic, 
ca 460 - 500 m n. m .; 3. lesy na vrchu Tisovníku SZ od Droužetic, ca 440 - 580 m n. rn. (Mor. -
Hol.) ; 4. lesy na Z svahu vrchu Ostrého JV od Domanic, ca 460-500 Hl n. m.; 5. les na S svahu 
vrchu Jaslova S od Řepice, ca 490-500 m n. m.; 6. lesy na vrchu Chlumu (zvláště v SV Misti) 
S od Rovné, ca 460-540 m n. m.; 7. pruh vápenců v lese zvaném Kukly V od 1VI. Turné, ca 4:rn 
až4fi0mn.m. (Velenovský apud Čelakovský 1868-1883, 1883). 

Astragalus cicerL.: nakei'naté mezi na J svahunávršiJV odDroužetic, ca 4 l0 - 420 m n. m, 
nalezen po prvé v r. 1956. 

Blysmus compressus (L.) Pan 7..: 1. slatinná rnísta luk a pastvin v údolí J od Kťt, ca 405 
až 41 O m n. m.; 2. slatinné pastviny S od Dražejova, ca 420 m n. rn.; 3. slatinné louky v údoli JV 
od Droužetic, ca 400 - 415 m n. m.; 4. slatinná místa na SZ břehu Dolejšiho rybníka u železniční 
zastávky Řepice, ca 400 m n. m.; 5. slatinné louky a pastviny táhnouc i se J od Domanic až na 
V břeh Hořej šího rybníka, ca 413-440 m n. m.; 6. slatinné louky v údolí SV od Domanic, ca 440 
až 465 m n. m. ; 7. u M. Turné (Ve 1 e no v s ký apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, 1883); 
8. slatinné pastviny u rybníka SZ od Rovné, ca 420 m n. m. 

Carex appropinquata S c hu rn.: 1. slatinné louky na JV úpatí vrchu Kufidla SZ od Stra
konic, ca 420 m n. m. (dnes je tato lokalita téměř zcela zničena); 2. slatinné louky na S úpatí 
vrchu Šibeničníku JZ od Droužotic, ca 440 - 450 m n. m.; 3. slatinné louky pod rybní.čkem na, 
.J úpatí vrchu Tisovníku Z od Droužetic, ca 450 rn n. rn.; 4. slatinná louka SV od Droužetic, 
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ca ·430 m n. rn.; 5. slatinné louky v údolí JV od Droužetic blíže Dolejšího r ybníka, ca 400 až 
415 m n. m. 

Carex distans L.: l. slatinná místa luk v údolí Jod Krt, ca 40fí - 410 m n. m.; 2. slatinné 
pastviny S od Dražejova, ca 420 m n. m.; 3. slatinné louky v údolí JZ od Hubenova, ca 450 až 
455 m n. m.; 4. slatinné louky v údolí JV od Droužetic blíže Dolejš ího rybníka, ca 400 - 415 m 
n. m.; 5. na V břehu Ho:fojšího rybníka JZ od Domanic, ca 413 m n. m.; 6. slatinné louky a pas t
viny Jod Domanic, ca 420 - 440 m n. m.; 7. slatinné louky v údolí SV od Domanic, ca 440 až 
465 m n. m.; 8. slatinné louky a pastviny na J - Z úpatí návrší SZ od Rov né, ca 420--430 m 
n. m .; 9. slatinné louky pod vápencovým lomem v údolí S od Sbníku, ca 400 m n. m.; IO. sla
t inná louka pi·i silnici Jod Rovné, ca 420 m n. rn. 

Carex glaitw S co p . ssp. diversicolor (Cr.) Mor a v. - až dosud b yly ze Strnkonicka 
udávány pouze dvě lokality t éto ostřice, přesto že Vel e n o v s ký (1883 p. 63) píše, že „tn 
setkáme se s tisíci Carex glauca, jež vůbec jinak v jižních Óechách schází". Podrobnější výzkum 
ukázal, že tento druh je na strakonických vápencích skutečně velmi hojný, což je t ím zajímavěj š í 
při srovnání. s vápenci horažďovicko-sušickýrni, kde je vzácný. Z fLUtopsie znám odtud pouze 
lokalitu v lesích v sedle mezi hřebenem Pučanky a vrchem Koznílrnn1 SZ od Nezamyslic, ca 590 m 
n. rn. Ze Sušicka jej udává Č e 1 a k o v s ký fil. (apud Č e 1 a k o v s ký 18HO) od Milč ic. -
l. slatinná místa luk v údoli Jod Krt, ca 405 - 41 5 m n. m . ; 2. na mezích a v lesíku na návrší 
Na hůrce Jod Krt, ca 415 - 440 m n. m.; 3. lesík na náv1.·~ í Banině SZ od Dražejova, ca 4LO nž 
435 m n . m.; 4. nn pastvinách na pahorku při SZ okraji lesa na Tisovníku SV od Krt, ca 440 a ž 
460 m n. m.; 5. v lesíku na Z části návrši (500 m) J·z od Hubenova , ca 450 - 470 m n. m.; G. sla
l;inné louky a p11stviny v údolí JZ od Hubenova, ca 450 - 460 m n. m.; 7. v les iku na návrší v obci 
Hubenově, ca 470 -480 m n. m.; 8. svótlé lesy (zvláště n a S svahu) vrchu Kuhdla, SZ od Strako
nic, ca 450 - 540 m n. m. (V e l e novský apud Čelakovský 1868 - 1883) ; 9. les na 
vrchu zvaném „Oupořová" (503 n1) SV od Dražejova, ca 480 - 500 m n. m.; 10. borový les na 
J svahu táhlého hřbet.u S od v r chu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 480 - 500 rn n. m.; 11. pastviny 
a louky na S úpatí vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 450 - 460 m n. m.; 12. slatinné louky na 
JV úpatí vrchu Kuí·idla SZ od Strakonic, ca 420 m n. m. (lokalita dnes z vótší části zničena); 
13. les zvaný „Ryšovy" na S části vrchu Šibeničníku S od Strakonic, ca 450 - !500 rn n . m. ; 14. sla
tinné louky na S úpatí vrch.u Šibeničníku JZ od Droužetic, ca 440 - 450 rn n. m .; 15. slatinná 
louka pod rybníčkem na J úpntí vrchu Tisovníku Z od Droužetic, CtL 450 m n. m.; 16. ve světlých 
lesích na vápencích vrchu Tisovniku SZ od Droužetic , ca 460 - 570 m 11 . m. ; 17. slatinné louky 
v úd oli JV od Droužetic, ca 400 - 41 5 m n. m.; 18. meze na V svnhu náv rší JV od Droužetic, 
ca 430 m n. nL; 19. slatinná louka SV od Droužetic, ca 430 m n. m.; 20. meze (z.vláště na S svahu) 
návrší (440 m) SV od Droužetic, cn 430 - 440 m n. m.; 21. slatinné louky v údoli JV od Óerníkova, 
-ca 415 - 430 m n. m.; 22. slatinné louky při bř'ezích Dolejšího r ybníka u železniční zastávky Ře 
pice, ca 400 m n. m.; 23. slatinná louka pod hrází Hořej šího rybníka V od Droužetic, ca 410 m 
n. 1Ti.; 24. v losich (zvláště na Z - S svahu) vrchu Hradce Jod D omanic, ca 41 5 - 5 12 m n. m. 
(\r o 1 e no v s ký apud Čel a k o v s ký 1868 - 1883) ; 25. na m ezích n a d V bfohem Hofojšího 
rybníka JZ od Domanic, ca 415 - 450 rn n. m.; 26. slatinné louky a pastviny J od Domanic, 
ca 415-440 m n. m.; 27. slatinná louka , pastviny a meze m ezi vrch y Hra d cem a Ostrým JV od 
f •, ,manic, ca 460 - 4 70 m n. m. ; 28. lesy n a Z svahu Ostrého a na lesnatém n ávrší při jeho SV 
1'111a t.í JV od Domanic, ca 460 - 500 m n. m.; 29. lesík zvaný „Slídová" n a n ávrší V od Domanic, 
• :1. 470 - 498 m n. m. ; 30. p astviny a meze, na S úpa t,í též lesík , na n ávrší S - SV od Domanic, 
ea 425 - 4H5 m n. m.; 3l. lesík S od dvora Kaletic JZ od Radomyšle, ca 430 - 440 m n. rn.; 32. sla 
tinné louky v údoli SV od Domanic, ca 430 - 470 m n. m.; 33. les ik při vrcholu a m eze n a J. svahu 
návrší zvaného „Věno" .T od Radomyšle , ca 430 - 480 m n . m.; 34. na vápencových ostrůvcích 
v lesích vrchu Jaslova S od Řepice , 470 - 510 m n. m.; 35. sla,tinné louky podél potůčku SZ od 
Hovné, ca 420 - 460 m n. m.; 36 . slatinné louky v údoli JZ od Rovné , ca 400 - 413 m n. m.; 
37. slntinná louka pi-i silnici J od H.ovné, ca 420 m n. m.; 38. les zva ný „Sedlina" na návrší ( 4 79 m) 
SZ od Rovné, ca 440 - 479 m n. m.; 39. slatinné louky v údolí S od Slaníka, ca 390 - 400 m n. m.; 
40. slatinné louky na J úpatí vrchu Chlumu S od Rovné, ca 430-440 m n. m.; 41. světlé lesy 
a mýtiny na vápen cích vrchu Chlumu S od Rovné, ca 460-545 m n. m.; 42. slatinné louky mezi 
obcí a nádražím Radomyšl, ca 450 - 460 m n. m.; 43. lesíky S od nádraží Radomyšl , ca 470 až 
480 m n. m.; 44. les na návrší JZ od Oseka, ca 475-490 m n. m .; 45. Z výběžek Hrabovského lesa 
S nd Rohozné, ca 490 - 500 m n. m.; 46. meze a pastviny J - JV od Oseka, cn 480 - 500 m n. m. ; 
47. pastviny u vápencového lomu n a návrší Z od M. Turné, ca 480-490 m n. m.; 48. stráň 
V od M. Turné, ca 430 - 440 m n. m. ; 49. pruh vápence v lese zvaném Kukly V od M. Turné, 
ca 450 - 463 m n. m.; 50. vlesiku nn SZ svahu vrchu zvaného Borky SV od Strunkovic nad Volyň
kou, ca 480 - 490 m n. m. 

Carex paniciilata L.: 1. slatinné louky a pastviny v údolí JZ od Hubenova, ca 450 - 460 m 
n. m.; 2. slatinné louky S od Dražejova, ca 420 m n. m.; 3. slatinné louky n a S úpatí vrchu 
Šibeničníku JZ od Droužetic, ca 440 - 450 m n. HL; 4. slatinné louky v údolí JV od Droužetic 
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a na SZ břehu Dolejšího rybníka, ca 400 - 415 m n. m.; 5. slatinné louky v údolí SV od 
Domanic, ca 430-465 m n. m.; 6. slatinné louky podél potůčku SZ od Rovné, ca 420-460 m 
n. m.; 7. slatinná louka při silnici Jod Rovné, ca 420 m n. m.; 8. slatinné louky na J úpatí vrchu 
Chlumu S od Rovné, ca 430-440 m n. m.; 9. bfoh rybníčku a při potůčku pod Rohoznou, ca 440 m 
n. m. 

Oentaurium pulchellum (Sw.) D ruce - ze Strakonicka udáváno Velenovským (apud 
Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, 1883) od Domanic, Droužetic a Černíkova. Novější lokality : 
1. slatinné pastviny u rybníčka SV od Krt, ca 438 m n. m.; 2. pastvina u rybníčka Baniny SZ od 
Dražejova, ca 415 m n. m. (Chán 1957 ); 3. pastviny V od rybníka JV od Krt, ca 425 m n. m.; 
4. pastviny na S úpatí vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 450 m n. m. (Chán 1957); 5. pHkop 
cesty u železniční zastávky Řepice, ca 400 m n. m. (Mor. - Ho I.); 6. V břeh Hořejšího rybníka 
JZ od Domanic, ca 413 m n. m.; 7. slatinné pastviny Jod Domanic, ca 415-440 m n. m. (Mor. -
Ho 1., pravděpodobně totožná s lokalitou Velenovského); 8. pastvina na horním konci 
údolí SV od Domanic, ca 465 m n. m.; 9. slatinná pastvina u rybníka SZ od Rovrn\ ca 420 m n. m. 

Oephalanthera alba (Cr.) S i m k.: 1. lesík v Z části návrší (500 m) JZ od Hubenova, ca 450 
až 470 m n. m.; 2. lesy na vrchu Kui"idle SZ od Strakonic, ca 450-545 m n. m. (Ve 1 e no v s ký 
apud Če lakov ský 1868 - 1883, Veselý A. 1898, Brožík 1951-1952, 1956); 3. les 
na návrší zvaném „Oupeřová" (503 m) SV od Dražejova, ca 480-503 m n. rn.; 4. lesy na táhlém 
hřbetu S od Kuř'idla SZ od Strakonic, ca 4 70- 500 m n. m.; 5. lesy na vrchu Tisovníku SZ od Drou
žetic, ca 470 - 580 m n. m. (Mor. - Hol.); 6. lesy na Ji S (les Ryšovy) části vrchu Šibeničníku 
S od Strakonic, ca 450-510 m n. m. (Mor. - Hol.); 7. lesy na vrchu Hradci (zvláště na Z až S 
svahu) Jod Domanic, ca 420-512 m n. m. (Vel enovský apud Č e 1 ak o v s ký 1868 až 
1883); 8. v lesích na vrchu Ostrém (zvláště na Z svahu a na návrší při SV úpatí) JV od Domanic, 
ca 480 - 500 m n. m. (Mor. - Hol.); 9. lesík zvaný „Slídová" na návrší V od Domanic, ca 470 
až 495 m n. m. (Mor. - Hol.); 10. v lesích (zvláště na SV výběžku) vrchu Chlumu S od Rovné, 
ca 450 - 545 m n. m.; 11. vápencový pruh v lese zvaném Kukly V od M. Turné, ca 450- 463 m 
n. m.; 12. v lesích na vrchu Betani S od Malenic nad Volyňkou, ca 600 - 620 m n. m. (P r o -
ti v a 1949-1950, sám jsem na lokalitě nenalezl). 

Oephalanthera rubra (L.) R i c h.: I. lesy na vrchu Kuřidle SZ od Strakonic, ca 460- 540 m 
n. m. (Č e 1 a k o v s ký 1868- 1883, Ve se 1 ý A. 1898, Broží k 1951-1952, 1956); 2. lesy 
na táhlém Mbetu S od KuHdle SZ od Strakonic, ca 470 -500 m n. m.; 3. lesy na vrchu Tisov
níku SZ od Droužetic, ca 470 - 580 m n. m. (Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, Broží k 1951 
až 1952); 4. lesy zvané „Ryšovy" na S části vrchu Šibeničníku S od Strakonic, ca 460-500 m 
n. m. (Mor. - Hol.); 5. lesy (zvláště na Z až S svahu) vrchu Hradce J od Domanic, ca 430 
až 510 m n. m. (Mor. - Hol.); 6. lesy na Z svahu vrchu Ostrého JV od Domanic, ca 460 až 
480 m n. m. (Mor. - Ho 1.); 7. lesy (zvláště na SV výběžku) vrchu Chlumu S od Rovné, ca 460 
až 540 m n. m. 

Cerinthe minor L. - Č e 1 a k o v s ký ( 1868 - 1883) udává Strakonice. Další lokality: 
I. meze a pastviny na návrší Na hůrce Jod Krt, ca 415-440 m n. m.; 2. meze a pastviny při SZ 
až S okraji lesa na Tisovníku SV od Krt, ca 440-460 m n. m.; 3. meze, pastviny a lesík na JZ 
části návrší (500 m) .JZ od Hubenova, ca 450-480 m n. m .; 4. meze, pastviny a lesík na návrší 
v obci Hubenově, ca 470-490 m n. m.; 5. světliny v lesích a meze pfi JV {1patí vrchu Kuhdla 
SZ od Strakonic, ca 430-545 m n. m. (Ve se 1 ý A. 1898, Broží k 1956); 6. meze a lesní 
okraje na J svahu vrchu Šibeničníku S od Strakonic, ca 430-490 m n. m.; 7. meze na S úpatí 
vrchu Šibeničníku JZ od Droužetic, ca 450 - 460 m n. m.; 8. světliny v lesích na vrchu Tisovníku 
SZ od Droužetic, ca 440 - 580 m n. m.; 9. světliny v lesích a meze na JV úpatí Březového vrchu 
SV od Hubenova, ca 500 - fíGO m n. m.; 10. meze na návrších JV - SV od Droužetic, ca 400 až 
440 m n. m.; 11. světliny v lesích na vrchu Hradci Jod Domanic, ca 415 - 512 m n. m.; 12. meze 
na návrší nad V bfohem Hořejšího rybníka JZ od Domanic, ca 415 - 4!50 m n. m.; 13. světl iny 
v lesích na vrchu Ostrém JV od Domanic, ca 460-518 m n. m.; 14. meze a pastviny v okolí Do
manic, ca 420 - 490 m n. Jll. (Velenovský apud Č e lakovský 1868 - 1883, Veselý 
J. 1942 -1943); 15. meze na J svahu návrší zvaného „Věno" J od Radomyšle, ca 440-480 m 
n. m.; 16. meze na návrší V od vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 430-490 m n. m.; 17. světliny 
v lese zvaném „Sedlina" a na mezích zvláště při jeho Z až S okraji na návrší (479 m) SZ od Rovné, 
ca 440 - 479 m n. m.; 18. meze na J svPvhu návrší Jod Rovné, ca 400 - 430 m n. m.; 19. světliny 
v lesích na vrchu Chlumu S od Rovné, ca 450 - 545 m n. m.; 20. pruh vápenců v lese zvaném Kukly 
V od M. Turné, ca 430-463 rn n. m. (Ve 1 e no v s ký apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, 
1883); 21. stráň nad mlýnem V od Petrovic, ca 420 m n. m.; 22. stráň údolí Brložského potoka 
SZ od Brlohu, ca 425 m n. m.; 23. vápencové návrší S od Brlohu, ca 440 - 460 m n. m.; 24. past
vina na návrší Hůrce S od Brlohu, ca 450 - 467 m n. m. 

Orepis praemorsa (L.) Ta u s c h: 1. světliny v lesích na J až JV svahu vrchu Kuřidla SZ 
od Strakonic, ca 530 m n. m.; 2. borový les na J svahu táhlého hřbetu S od vrchu Kuřidla SZ od 
Strakonic, ca 490 - 500 m n. m. 
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Cypripediurn calceolus L.: světlý les na SV svahu vrchu Kuř'idla SZ od Strakonic, ca 5 10 m 
n. m. naposledy v r. 1942 (Ho 1.). 

Epipactis a,tropurpurea R a f.: 1. lesík na návrší Baninč SZ od Dražejova, ca 405 - 435 m 
n. m.; 2. lesík na Z svahu návrší Na hůrce J od Krt, ca 410 - 435 m n. m. (Ch.); 3. lesík na JZ 
svahu návrší (500 m) JZ od Hubenova, ca 450 - 480 m n. m.; 4. lesík na návrší v obci Hubenove, 
ca 470 - 490 m n. m.; 5. lesy na vrchu Kuřidle SZ od Strakonic, ca 450-545 m n. m. (Čel a
k o v s ký 1868 - 1883, Veselý A. 1898, Veselý J. 1942 - 1943, Brožík 1956); 
6. les na vrchu zvaném „Oupeřová" (503 m) SV od Dražejova, ca 480 -503 m n. m.; 7. svčtlé 
lesy na táhlém hřbetu S od vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 470-500 m n. m.; 8. na vápencích 
v lesích vrchu Tisovníku SZ od Droužetic, ca 460 -580 m n. m. (Č e 1 a k o v s ký 1808 - 1883, 
Vel e novský ulnulasalicinaapud Če l akovský 1868 - 1883. Vcso l ý J. 1942až 
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Mapka l.: Rozšíření Euphorbia exigua na Strakonicku. 

1943); 9. lesy na S (les Ryšovy) i J části vrchu Šibeničníku S od St.rakonic, ca 450-510 m n. m. 
(Mor. - Hol.); 10. lesy na vrchu Hradci Jod Domanic, ca 415 - 512 m n. m.; (Č e 1 a k o v s ký 
I .' íi8 - 1883, Ve 1 e no v s ký apud Če l a k o v s ký 1883); ll. kefoaté mezo a lesík na svahu 
1 1 ~~d V břehem Hofojšího rybníka JZ od Domanic, ca 420 - 440 m n. m .; 12. lesík S od dvora 
l a letic JZ od Radomyšle, ca 430 - 440 m n. m.; 13. v lese poblíž vrcholu vrchu Jaslova S od 
Í{epice. ca 500-510 m n. m.; 14~ v lesích na vápencích vrchu Ostrého a na návrší ph jeho SV 
úpatí JV od Domanic, ca 460 -518 m n. m. (Mor. - Hol.); 15. lesík zvaný „Slídová" na návrší 
V od Domanic, ca 470 - 498 m n. m . (M or. - Hol.); 16. lesík v údolí na S úpatí návrší (495 m) 
S od Domanic, ca 435 - 450 m n. m.; 17. lesík v polích V od vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 490 m 
n. m.; 18. v lesní kultufo na vápencovém návrší SZ od Rovné, ca 430 - 450 m n. m.; 19. v lese 
zvaném „Sedlina" na návrší (479 m) SZ od Rovné, ca 440 - 479 m n. m.; 20. lesy na vápencích 
vrchu Chlumu S od Rovné, ca 450-54:5 m n. m.; 21. západní výběžek Hrabovského lesa S od 
Rohozné, ca 490 -500 m n. m.; 22. pruh vápencú v lese zvaném Kukly V od lVI. Turné, ca 430 
až 463 m n. m. (Ve 1 e no v s ký apud Č e 1 a k o v R ký 1868- 1883, 1883); 23. jihozápadní 
okraj lesa Hradce JZ od Brlohu, ca 405-410 m n. m.; 24 . v lesíku na SZ svahu vrchu Borků SV 
od Strunkovic nad Volyňkou, ca 480 - 490 m n. m . (Ch.); 25. v lese na J svahu vrchu Betaně 
S od Malenic nad Volyňkou, ca 600 - 650 m n. m . 

Euplwrbia exigua L.: 1. pole na návrší (439 m) SZ od Katovic, ca 425 - 439 m n. m.; 2. pole 
na návrší Šibenici SV od Katovic, ca 430 - 444 m n. m.; 3. pole na návrší Na húrce J od Krt, 
ca 420 - 440 m n. m.; 4. pole na návrší při V okraji obce Krt, ca 430 m n. m.; 5. pole při Z okraji 
lesa na Tisovníku SV od Krt, ca 435 - 460 m n. m.; 6. pole na Z části návrší (500 m) JZ od Hube
nova, ca 450 - 490 m n. m.; 7. pole na vápencovém pahorku v obci Hubenově, ca 470 - 480 m 
n. m.; 8. úhory a pole na JV úpatí vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 430 - 450 m n. m. (Č e 1 a
k o v s ký 1868- 1883, Ve se 1 ý A. 1898); 9. pole n a J svahu vrchu Šibeničníku S od Stra-
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konic, ca 430-480 m n. m.; 10. pole a úhory na návrších JV až SV od Droužetic, ca 400-440 m 
n. m.; 11. pole na návrší JZ od dvora Kaletic JZ od Radomyšle, ca 430 - 450 m n. m.; 12. pole 
a úhory na návrší nad V břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic, ca 415 - 450 m n. m.; 13. pole 
mezi vrchy Hradcem a Ostrým JV od Domanic, ca 450 - 470 rn n. m.; 14. pole a úhory v okoli 
Domanic, ca 420 - 495 m n. m. (V e 1 e no v s ký apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, 1883, 
V e se 1 ý J. 1942-1943); 15. pole SV od R a domyšle směrem k M. Turné, ca 460-480 m n. m. 
(Ve se 1 ý J. 1942 - 1943) ; 16. pole na J svahu návrší zvaného „Věno" Jod Radomyšle, ca 440 
až 490 m n. m.; 17. pole na návrší JV od Řepice , ca 430 - 435 m n. m. ; 18. pole na návrší V od 
vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 430 - 4!)0 m n. m.; 19. pole na vápencovém návrší SZ od Rovné, 
ca 425 - 440 m n. m.; 20 pole při J, Z až SZ okraji lesa zvaného „Sedlina" na návrší (479 m ) SZ 
od Rovné, ca 440 - 475 m n. m.; 21. pole a úhol'y na J svahu návrší Jod Rovné, ca 400 - 430 m 
n. m.; 22. polo JV od Oseka, ca 460 - 500 m n. m.; 23. pole na vápencovém oi;;trt'.'1vku mezi M. Tur .. 
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Mapka 2.: Rozšíření Gentiana ciliata n a Str11.konicku a hranice strakonick ého vápeneového území. 

nou a P etrovicemi, ca 440 - 4!50 m n. m.; 24. pole na n4vraí R od Brlohu, ca 440-460 m n. m.; 
25. pole na návťŠÍ Hůrce R od Brlohu, ca 450 - 467 m n. m. 

Gentiana ciliata L.: 1. pastviny na návrší Šibenici SV od Katovic, ca 420 - 444 m n. m. ; 
2. lesík na návrší Danině SZ od Dražejova, ca 410 - 435 m n. m .* ); 3. meze a pastviny na návr3í 
Na húrce J od Krt, ca 420 - 445 m n. m.; 4. stráně vápencového pahorku v Krtech, ca 420 až 
430 m n. m. (Ch); 5 . pastviny a meze na n ávrš í při SZ okraji lesa na Tisovníku SV od Krt, ca 440 
až 460 m n. m.; 6. lesík a m eze na JZ svahu návrší (!:íOO m) JZ od Hubenova , ca 450 - 480 m n. m.; 
7. vrch Kui'idlo SZ od Strakonic, ca 450 -545 m n. m. (V e se 1 ý A. 1898) , v lesích (Č e 1 a
k o v s ký 1868 - 1883, 1883, Broží k 1956) a na křovinatých mezich a pastvinách na JV 
svahu (Ve se 1 ý J. 1942-1943); 8. lesy a mýtiny na v rchu zvaném „Oupeřová" (503 m) SV 
od Dražejova, ca 480 - 503 m n. rn. (Mor. - Hol.); 9. svčtló lesy a lesní okraje na táhlém hřbetu 
S od vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 470 - 500 m n. m. (V e 1 e no v s ký a.pud Krist 
1936); 10. lesy na vápencfoh vrchu Tisovníku SZ od Droužetic, ca 470 -580 m n. m. (Mor. -
Hol.); 11. na mýtině na JV svahu Březového vrchu a na pahorku p:ř-i jeho JV úpa tí SV od Hu
benova, ca 500-550 m n. m. (Ch.); 12. v lesích a mí.sty na mezích na J i S (les Ryšovy) části 
vrchu Šibeničníku S od Strakonic, ca 440 - 5 10 m n. m. (Mor. - Hol.); 13. meze na návrší JV 
od Droužetic, ca 400-440 m n. m.; 14. m eze na návrší (440 m) SV od Droužetic, ca 430 - 440 m 
n. m.; 15. stráň nad můstkem pfos potok na JZ úpatí vrchu Hradce V od Droužetic, ca 410 - 415 m 
n. m.; 16. meze na svahu nad V břehem Hořej šího rybníka JZ od Domanic, ca 415 - 430 m n. m. 
(snad totožná s lokalitou Ve se 1 é ho J. 1942 - 1943) ; 17. lesy na vrchu Hradci (zejména na 
Z svahu) Jod Domanic, ca 420 -512 mn. m. (Mor. - Hol); 18. n a m ezích mezi vrchy Hradcem 

*) Lokalitu V i 1he1 m o v a sběru (apud Krist 1936): „louky u Dražejova" z auto
psie neznám. 
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a. Ostrým JV od Domanic, ca 450-470 m n. m.; Hl. v lesích (zejména na Z svahu) vrchu Ostrého 
JV od Domanic, ca 460 - 480 m n. m.; 20. v lese a na jeho J okraji na návrší př-i SV úpatí vrchu 
Ostrého JV od Domanic, ca 480 - 500 m n. m.; 21. meze a lesík na návrš í JZ od dvora Kale tic 
JZ od Radomyšle, ca 425 - 440 m n. m; 22. les na návrší S od dvora Kale tic JZ od Radomyšle, 
ca 425 - 440 m n. m.; 23. m eze př'i trati .JV od dvora Kaletic S od Domanic, ca 422 - 42!) m n. rn.: 
24. v lesíku zvaném „Slídová" na návrší V od Domanic, ca 470 -49fí m n. ni. (Mor. - Hol.); 
25. na mezích a pas tvinách na návr3í SV od Domanic, ca 470 - 495 m n. m. (Mor. - Hol.) ; 
26. v lesíku a na mezích na S svahu návrší (495 m) S od Domanic, ca 430 - 460 rn n. rn. ; 27. lesíky 
(zvláště na J svahu) návrši zvaného „Věno" Jod Jtadomyšle, ca 430 - 460 m n. rn.; 28 . na mezích 
a v lesíku na návrší V od vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 430 - 490 m n. m.; 29 . návrší ph V okraj i 
obce l"'tepice, ca 450 m n. m. (Ch.); 30. meze a opuštěný vápencový lom v polích mezi J{,epic í 
a Rovnou, ca 420 m n. m. (Ch.); 31. na pa::;tvinách, mezích a v lesní kultufo na návrš í SZ od 
Rovné, ca 425 - 450 m n. m.; 32. v lese zvaném „Sedlina" n a n á vrší (479 m) SZ od Rovné, ca 440 
až 479 m n. rn.; 33. na m ezích S od lesa zvaného „Sedlina" na S svahu návrš í (479 m) SZ od Hovné , 
ca 460 - 470 m n. rn.; 34. pastviny a ·lesík S od nádraží Radomyšl, ca 470 m n. m. (Ch.); 3G. v le 
sích na vápencích vrchu Chlumu S od Rovné, ca 400 - 545 m n. m.; 36. Z výběiek Hrabovského 
lesa S od Rohozné, ca 490 - 500 m n. rn.; 37. pastviny v okoH lomu na návrší Z od M. Turné, 
ca 480 - 490 m n. m.; 38. pastviny a m eze na vápencových ostrúvcích mezi M. Turnou a P et,ro 
vicemi, ca 440 - 450 m n. m.; 39. pastviny a lesík na vápencovém návrší S od Bl'lohu, ca 430 až 
460 m n. m.; 40. pastviny na vápencových návrších SV od Brlohu, ca 445 - 470 rn n. rn. ; 41. mozo 
na vápencích vrchu Húrky S od Brlohu, ca 450 - 467 m n. m. 

Gentiana, cruciata, L.: 1. lli'bet S od vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 470 - 500 m n. rn. 
(Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, sám jsem na lokalitě již n enalezl); 2. J-z óást losa vrchu 'l'isovnilrn 
pod cestou do Hubenova V od Krt, ca 470 m n. m. (Ch.); 3. meze a lesní okraj na JV úpatí vrchu 
Tisovníku SZ od Droužetic , ca 460 m n. m . (Ve se 1 ý J . 1942-1943); 4 . úvoz polni cesty 
směrem k vrchu Šibeničníku J od Droužetic, ca 430 m n. rn. (Hol.); 5. v lese zvanóm „Ryšov y " 
na S svahu S hřebene vrchu Šibenióníku S od Strakonic, ca 460 - 490 m n. m. (Ve se I ý A. 
1898); 6. rneze na SV svahu vrchu Šibeničníku nad Dolejším rybníkem SZ od železnióní zast.ávky 
Řepice , ca 410 - 430 rn n . rn. (Ch.) . 

Goodyera reperu;; (L .) R. Br.: 1. světl ý borový les n a S svahu vrchu Kuř-idla SZ od Stra
konic, ca GOO m n. rn. (Mor. - Hol.); 2. světlé bory v los ích zvaných „Hyšovy" na S svahu 
S hl-eb en e vrchu Šibeničníku S od Strakonic, ca 470 -500 rn n. in. (Mor. - Hol.); 3. bor na S 
svahu V výběžku J části vrchu Šibeničníku S od Strakonic, c:a 505 m n. m. (Hol.) ; 4. bor na 
Z svahu vrchu Hradce J od Dornanic, ca 420 - 440 m n. m. ; 5. borový lesík zvaný „Slídová" 
mt návrš í V od Domanic, ca 480 - 490 m n. rn. (Mor. - Ho 1.). 

Hypochoeris m aculata L. ssp . eimiaculata Do st.: m eze na svahu nad V bfohem Hofoj 
šího rybníka JZ od Domanic, ca 420-440 rn n. m. (zfojn1ó lokalita V e 1 e no v s k é ho apud 
Č e lakovský 1868 - 1883, Chán 1%7). 

lnula salicina L.: 1. bor na Z svahu návrší Na hlirce Jod Krt, ca 420 - 435 m n. m.; 2. svět
Eny na JV svahu vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 530 m n. rn. (Ve se 1 ý A. 1898, Broží k 
1 '.J'J l-1952, HHrn); 3. bor na J svahu táhlého hi'·betu S od vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 500 m 
11 m .; 4. bory v lose zvanórn. „Ryšovy" (na J svahu a na hfobeni) na S části vrchu Šibeničníku 
S nd Strakonic, ca 490 - 500 m n. m.; 5. světliny a kefnatá místa v lesích vrchu Tisovníku SZ od 
TJroužetic, ca 480 - 570 m n. rn. (Ve 1 e no v s ký apud Čel a k o v s ký 1868 -- 1883). 

Juncus inflexus L.: l. slatinné louky v údolí Jod Krt, ca 405- 41.5 m n. rn.; 2. vlhká míst~t 
na pastvinách SV od Krt, ca 430 - 438 m n. m.; 3. slatinné louky a pastviny v údoll JZ od Hu
benova, ca 450 - 460 m n. ni.; 4. vlhké pastviny a louky na S úpatí vrchu Kuřidla SZ od Stra
konic, ca 450 - 460 m n. m.; 5. slatinné louky na S úpatí vrchu Šihenióníku JZ od Droužetic , 
ca 440 -- 450 m n. m. ; 6. vlhké pastviny a louky u rybníčku na J úpatí vrchu Tisovníku Z od Drou
žetic, ca 450 m n. rn.; 7. slatinné louky v údolí. JV od Droužetic, ca 400-415 m n. m.; 8. slatinné 
louky v údolí JV od Černíkova, ca 415 - 430 rn n. m.; 9. pastvina na břehu rybníčka při silnici 
do Hadomyšle SV od Podolí, ca 443 rn n. rn.; 10. louky pí-i březích Dolejšího rybníka u železniční 
zastávky Řepice, ca 400 m n. m.; 11. pastvina na bfohu rybníka nad Dolejším rybníkem JV od 
Droužetic, ca 405 m n. m. ; 12. bfohy Hofojšího rybníka JZ od Domanic, ca 413 - 415 m n. m.; 
13. slat,inná louka a pas tviny rnezi vrchy Hradcem a Ostrým JV od Domanic, ca 460 - 470 m n. m .; 
14. slatinné louky a pastviny Jod Domanic, ca 415 - 440 m n. m.; 15. slatinné louky v údolí SV 
od Domanic , ca 430 - 465 rn n. rn.; 16. slatinné louky a pastviny podél potůóku SZ od Rovné, 
ca 420- 460 m n. m.; 17. slatinné louky v údoli S od Slaníka, ca 390 - 400 m n. m.; 18 . slatinné 
louky při silnici J, od Rovné, ca 420 m n. in.; 19. slatinné louky na J- úpatí vrchu Chlumu S od 
Rovné, ca 430 - 440 m n. m.; 20. louky Jod Rohozné, ca 430-440 m n. m.; 21. příkop silnice 
mezi Rohoznou a Kbelnicí, ca 430 m n. m.; 22. břeh rybníčka v údolí SV od Brlohu, ca 440 m n. rn.; 
2a. příkop cesty S od samoty U Mostáka JV od Přešfovic, ca 385 m n. m. (tento výskyt mimo 

11 



území vápenců je podmíněn pravděpodobně splavováním vápencového prachu s cesty štěrkované 
vápencem). 

Melampyrum arvense L. ssp. eu-árvense B e a u v.: 1. pole na vápencovém návrší (439 rn) 
SZ od Katovic, ca 425-439 m n. m.; 2. pahorek pH JV úpatí Březového vrchu SV od Hubenova, 
ca 500-510 m n. m.; 3. pole, meze a lesní okraje na J svahu vrchu Šibeničníku S od Strakonic, 
ca 430-490 m n. m. (Mor. - Hol.); 4. pole, meze a pastviny na návrších JV až SV od Droužetic , 
ca 400 - 440 m n. m.; 5. pole na svahu nad V břehem Hořejšího rybníka JZ od Domanic, ca 41 5 
až 440 m n. m. (Mor. - H o-1.); 6. pole a meze na S svahu návrší SV od Domanic, ca 450 až 
480 m n. m. ; 7. návrší V od vrchu Ostrého SZ od Rovné , ca 430 - 490 m n. m.; 8. J okraj lesa 
zvaného „Sedlina" a meze při jeho SZ okraji na návrší (479 m) SZ od Rovné, ca 440 - 470 m n. m.; 
9. mýtiny v lesích SV části vrchu Chlumu S od Rovné, ca 500-540 m n. rn.; 10. u M. Turné 
(Ve 1 e no v s ký apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, lokalitu z autopsie neznám); ll. pole 
a úhory na návrší Hůrce S od Brlohu, ca 455- 467 m n. m. 

Nepeta cataria L.: 1. pastvina při polní cestě na J břehu rybníka JV od Krt, ca 415 m n. m.; 
2. křoviny pod JV cípem zahrady na V svahu vrchu Kufidla SZ od Strakonic, ca 440 m n. m. (Ch.); 
3. meze na J svahu návrší ( 440 m) SV od Droužetic, ca 420- 440 m n. m.; 4. mez pastviny ph 
V břehu Hořejšího rybníka JZ od Domanic, ca 420 m n. m.; 5. meze na J svahu návrší zvaného 
„Věno" Jod Radomyšle, ca 440-470 m n. m.; 6. meze na návrší V od. vrchu Ostrého SZ od Rovné, 
ca 430 - 480 m n. m.; 7. stráň nad Brložským potokem SZ od Brlohu, ca 425 rn n. m. 

Nigella arvensis L.: 1. pole na J svahu návrší Na hůrce Jod Krt, ca 430 rn n. m.; 2. pole 
na J svahu návrší při SZ okraji lesa na Tisovníku SV od Krt, ca 440 - 460 m n. m.; 3. pole na 
JZ svahu návrší (500 m) JZ od Hubenova, ca 470 m n. m.; 4. pole na J svahu Z části vrchu Šibe
ničníku (t. zv. „Holý vrch") S od Strakonic, ca 450 - 480 m n. m. (Hol.); 5. pole a úhory v okolí 
vápencového lomu na J svahu návrší Jod Rovné, ca 400-430 m n. m. 

Ophioglossurn viilgatum L.: 1. slatinné louky v údolí JZ od Hubenova, ca 450 - 455 m n. m.; 
2. slatinné louky na JV úpatí vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 420 m n. m . (lokalita dnes z větší 
části zničena}; 3. slatinná louka na S úpatí vrchu Šibeničníku JZ od Droužetic, ca 440 - 450 m 
n. m.; 4. slatinné louky v údolí JV od Droužetic, ca 400 - 415 m n. m.; 5. slatinná louka SV od 
Droužetic, ca 430 m n. m.; 6. slatinné louky v údolí JV od Černíkova, ca 415 - 430 m n. m.; 7. sla
tinná loučka na SZ břehu Dolejšího rybníka u železniční zastávky Řepice, ca 400 m n. m.; 8. sla
tinná louka pod hrází Hořejšího rybníka V od Droužetic, ca 410 m n. m.; 9. slatinné louky a past
viny J od Domanic, ca 420 - 440 m n. m.; 10. slatinná louka mezi vrchy Hradcem a Ostrým 
JV od Domanic, ca 460 m n. m.; 11. slatinné louky v údolí SV od Domanic, ca 430 -- 465 m n. rn.; 
12. slatinné louky mezi Radomyšlí a nádražím Radomyšl, ca 450-460 m n. m.; 13. slatinné louky 
podél potůčku SZ od Rovné, ca 420 - 460 m n. m.; 14. slatinná louka pod vápencovým lomem 
v údolí S od Slaníka, ca 400 rn n. m.; 15. slatinná louka na J úpatí vrchu Chlumu S od Rovné, 
ca 430 - 440 m n. m.; 16. slatinná louka při silnici Jod Rovné, ca 420 m n. rn. 

Orchis pallens L.: na křovinatých místech v SZ části lesa zvaného „Sedlina" na návrfíí 
(479 m) SZ od Rovné, ca 470 m n. m. nalezen po prvé v r. 1955; o významu tohoto nálezu se zmí
ním ve zvláštním článku. 

Orobanche major L. - na našem území cizopasí na Centaurea scabiosa L. ssp. eu.scabiosa 
G u g 1., řidčeji na O. stoebe (L .) S c h. T h e 11. ssp. rhenana (Bor b.) G u g 1.: 1. na mezích 
na J svahu vápencového pahorku při SZ okraji lesa na Tisovníku SV od Krt,, ca 440 - 450 m n. m.; 
2. na mezích a na lesním okraji na J svahu Z části vrchu Šibeničníku (t. zv. „Holý vrch") S od 
Strakonic, ca 440 - 490 m n. m. (Ve se 1 ý A. 1898); 3. na mezích na J svahu návrší JV od 
Droužetic, ca 410 -430 m n. m.; 4. na m ezích a polních okrajích n a návrší (440 m) SV od Drou
žetic, ca 430 - 440 m n. m.; 5. meze a okraje polí JV od Domanic, ca 450 - 470 m n. m. (lokalita 
pravděpodobně totožná s Ve 1 e no v s k é ho apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, V e
s e 1 ý J. 1942 - 1943); 6. meze a okraje polí na návrší V od vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 430 
až 490 m n. m.; 7. meze na J svahu návrší zvaného „Věno" Jod Radomyšle, ca 450 - 470 rn 
n. m.; 8. pastviny a opuštěný lom na návrší JV od Řepice, ca 430-435 rn n. m. (Hol.); 9. meze 
a okraje polí zejména v okolí vápencového lomu na J svahu návrš í Jod Rovné, ca 400 - 430 m 
n. rn.; 10. meze a úhory při SZ okraji lesa zv. „Sedlina" SZ od Rovné, ca 470 m n. rn. 

Phegopteris Robertiana (H o ff m.) A. B r.: 1. vápencový lom na návrší při SZ okraji lesa 
na Tisov níku SV od Krt, ca 450 m n. m.; 2. vápencové skalky na pastviná0h při S okraji lesa na 
Tisovníku v údolí JZ od Hubenova, ca 460 m n. m.; 3. roklina na SV svahu vrchu Kuřidla SZ od 
Strakonic, ca 535 m n. m. (1\1 o r. - Hol.}; 4. v ta.rase silničním blí.ž Domanic u Strakonic (V e 1 e
n o v s ký apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, lokalitu z autopsie neznám); 5. na vápencové 
skále u Domanic S od Strakonic (Ve se 1 ý J. 1942 - 1943, lokalitu z autopsie neznám); 6. opuš
těný židovský hřbitov v lese JZ od Oseka, ca 475 m n. m.; 7. zděný taras při cestě z Rohozné 
do Rovné, JZ od Rohozné, ca 450 m n. m. 

Polygala amara L. ssp. amarella (Cr ant z) Chod a t: 1. slatinné louky na JV úpatí 
vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 420 m n. m. (lokalita dnes téměř zcela zničena); 2. slatinné 
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louky v údolí JY od Droužetic blíže Dolejšího rybníka, ca 400 - 410 m n. rn.; 3. slatinné louky 
v údolí JV od Černíkova, ca 415 - 430 m n. m.; 4. slatinná louka u rybníčlrn J od Domanic, ca 430 
až 440 m n. m. (Hol.); 5. slatinná louka na J. úpatl vrchu Chlumu S od Rovné, ca 430 m n. m.; 
o. skalky v opu.<:ítěných lomových jámách na S svahu SV výběžku vrchu Chlumu S od Hovné, 
0a 520 až 530 m n. m. (Ho 1.). 

Scahiosa columbaria L . ssp. eucolumbaria D o 111.: 1. pastvina a m eze na návrší Šibenici 
8V od Katovic, ca 420 - 444 m n. m. ; 2. lesík na návrší Baníně SZ od Dražejova, ca 405 - 435 m 
n. m.; 3. lesíky, m eze a pastviny na návrší Na hůrce Jod Krt, ca 415 - 440 m n. m. ; 4. vápencové 
pahorky v Krtech , ca 420 - 430 m n. m.; 5. návrš í SV od osady Střely , ca 420 - 440 m n. m. (Ch.); 
ti. př·i cestě Jod ry bní čku RZ od Dražejova, ca 420 m n. m. (Ch.) ; 7. pas tvina blíže V hi'.'ehn ryb -

Mapkn. 3.: Rozš í ření Scabiosn colnmbaria ssp. eucolwmbaria . a S. ochroleuca .& na Steakonieku. 

n ika JV od Krt, ca 425 m n. rn. (Ch.); 8. pastvina při SZ až S okraji lesa na Tisovníku SV od 
K rt, ca 440 - 460 m n. m.; 9. lesík a meze na Z části n ávrš í (500 m) JZ od Hubenova, ca 450 až 
470 m n. m.; 10. návrší v obci Hubenovč, ca 470 - 490 m n. m. ; 11. světliny v lesích a lesní okrajA 
na vrchu Kuřidle SZ od Strakonic, ca 440 -545 m n. m. (Č e 1 a k o v s ký 1868-1883, V o
f' -~ 1 ý A. 1898, Broží k 1%1 - 1952, 19!16); 12. světlé lesy na vrchu zvaném „Oupeřová" 
1; ,• )H m) a m eze na jeho Z svahu SV od Dražejova, í'a 470 - 503 m n. m.; 13. bor a lesní okraje na 
t<'di lém Mbetu S ad vrchu Kuřidla SZ od Strakonic , ca 470 - !>00 m n. m. (Č e 1 a k o v s ký 
1808 - 1883); 14. lesní světliny a lesní okraje na vápencích vrchu Tisovníku SZ od Droužetií', 
ca 460 - 580 m n. m. (V e 1 e no v s ký u l nula salicina apud Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883 ); 
J :). lflsní světliny a okra je na J svahu Březového vrchu SV od Hubenova, ca 500 - 570 m n. rn.; 
16. lom na pastvině při J okraji osady Černíkova, ca 430 m n. m. (Ch.); 17. meze na J svahu 
Vl'(:hu Hibeničníku S od Strakonic, ca 430 - 490 m n. m . (Mor. - Hol.); 18. n a světlinách v lesích 
J i S části vrchu 8ibeničníku S od Strakonic, ca 450 -510 m n. m. (Mor. - Hol.); 19. m eze 
a lesík na n{wrší JV od Droužetic, ca 400 - 430 m n. m . ; 20. m eze na n ávrší (440 m} SV od Drou
žet.ic, ca 420 - 440 n1 n. m. ; 21. m eze a lesík na návrší JZ od dvora K aletic JZ od Radomyšle, 
ca 425 - 440 m n. m.; 22. světliny v lesích na vrchu Hradci Jod Domanic, ca 415 - 5 12 m n. m. 
(pravděpodobně lokalita V e 1 e no v s k é h o „vrch u silnice z Domanic do Strakonic" apud 
Ce 1 a k o v s ký 1868 - 1883) ; 23. m eze na svflihu nad V b:fohem Hofojšího ry bníka JZ od Do 
ma nic, ca 41 fí - 440 m n. m.; 24. na m ezích m ezi vrchy Hradcem a Ostrým JV od D omanic, ca 450 
až 470 m n. m.; 25. světliny v lesích na vrchu Ostrém (zvláště na Z svahu) JV od Domanic, ca 470 
až 500 m n. m. (Mor. - R o 1.); 26. lesík zvaný „Slídová" a pl-ilehlé m eze na návrš í V od Domanic, 
ca 450-498 m n. m. (Mor. - Hol.); 27. pastviny, m eze a lesíky na návrších SV od Domanic, 
ca 420 - 495 m n. rn. (Mor. - Hol.); 28. m eze na J svahu návrší zvaného „Věno" Jod Rado
m yšle, ca 440 - 480 JO n. m. ; 29. světliny a lesní okraj na návrší při SV úpatí vrchu Ostrého .JV 
od Domanic, ca 480 - 500 m n. m.; 30. návrší V od vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 430 - 490 m 
n. m .; 31. vápencové n ávrší SZ od R.ovné, ca 425 - 440 m n. m.; 32. les zvaný „Sedlina" a m eze 
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při jeho Z až S okraji na návrší (479 m) SZ od Rovné, ca 440-479 rn n. m.; 33. světliny v lesích 
(hlavně na Z části) vrchu Chlumu S od Rovné, ca 460 - 540 m n. m. 

Scabiosa ochroleuca L.: Tento druh má na strakonických vápencích mnohem menší rozší
ření než druh pfodešlý (viz mapka na str. 13) a zaujímá malý samostatný areál, který se nikde 
nep:fokrývá s areálem S. columbarin ssp. eucoltimbaria, přestože jejich nejbližší lokality nejsou od 
sebe vzdáleny ani 2km. J edinou výjimku by tvořila lokalita č . l, kterou však považuji za pochybnou. 
Na tuto n ápadnou vikarisaci obou druhů v Čechách upozornil již Schus t 1 e r (HH8 p. 109} 
a je pozoruhodné, že se projevuje i na tak malém území, jaké zaujímají strakonické vápence: 
l. vrch Kuřidlo SZ od Strakonic, ca 450 - 545 m n. m. (Broží k 1956, přesto že navštěvuj i 

tuto lokalitu již fadu let, nikdy jsem zde t5mto druh nenalezl; je zde však dosti hojný druh pfo
d ešlý); 2. pastvina na návrší p:i'i SV okraji Repice, ca 440 - 450 rn n. m. (Ch.) ; 3. pastviny, meze 
a opuštěný lom na návrší JV od Řepice, ca 430- 435 m n. rn. (H o 1.); 4. m eze a opuštěný vá
pencový lom v polích rnezi Řepicí a Rovnou, ca 420 m n. m. (Ch.); 5. meze na JV svahu vrchu 
(442 rn) SZ od Slaníka, ca 420 m n. rn.; 6. meze, pastviny a opuštěné lomy na J až J·z svahu 
návrší Jod Rovné, ca 400-430 m n. rn. 

Teucrium botrys L.: 1. vápencové skalky na vrcholu vrchu Ostrého JV od Domanic, ca 518 m 
n . m. ; 2. vápencové lomy, místy i skalky a pastviny na návrší SZ od Rovné, ca 420-440 m n. m. ; 
3. kamenitá místa na J okraji lesa zvaného „Sedlina" na návrší (479 m) SZ od Rovné, ca 440 m. 
n. m.; 4. vápencový lom a místy i přilehlé meze na J svahu návrší Jod Rovné, ca 400 - 430 m 
n. H l . 

Thy1nelaea passerina C o s s. et G e r m.: 1. pole a úhory na návrší JV od Droužetic, 
ca 400-430 m n. m. (Mor. - Hol.); 2. meze a pole na svahu nad V břehem Hořejšího rybníka 
JZ od Domanic, ca 415 - 430 m n. m.; 3. pole na návrší SV od Domanic, ca 460-490 m n. m.; 
4. pole na J svahu návrší zvaného „Věno" J ad Radomyšle, ca 450 - 470 m n. m. (J. Tom a n); 
5. pole a úhory zejména v okolí lomu na J svahu návrší Jod Hovné, ca 400-430 m n. m. 

Trifolium fragiferwm L.: l. slatinné pastviny u rybníčka SV od Krt, ca 438 m n. m.; 2. sla
tinné pastviny u rybníčka Baniny SZ od Draže jova, ca 415 rn n. m.; 3. slatinné pastviny S od 
Dražejova, ca 420 m n. rn.; 4 . slatinné pastviny v údolí Jod Dornanic (až na břeh Hořejšího ryb
níka ), ca 413 - 440 m n. m. (Hol.); 5. slatinná pastvina u rybníka SZ od Rovné, ca 420 m n. m. 

Veronica heden:jolia L. ssp. triloba (Op i z) Ha y.: l. pole na návrší Na húrce Jod Krt„ 
ca 430- 448 m n. m.; 2. pole na návrší při SZ okraji lesa na Tisovníku SV od Krt, ca 440 - 460 m 
n. m.; 3 . pole na Z svahu vrchu zvaného „Oupeřová" (503 m) S od Dražejova, ca 430 - 450 m 
n. rn.; 4. pole na návrší JV od Droužetic, ca 410 - 430 m n. m.; 5. pole nad V břehem Hofojšího 
rybníka JZ od Domanic , ca 415 - 440 m n. rn.; 6. pole mezi vrchy Hradcem a Ostrým JV od Do
manic, ca 470 m n. m.; 7. pole .JV až SV od Domanic, ca 440 - 490 m n. m.; 8. pole na návrší. 
V od vrchu Ostrého SZ od Rovné, ca 430 - 490 m n. m. (M. Deyl); 9. pole při Z až S okraji 
lesa zvaného „Sedlina" SZ od Rovné, ca 440 - 470 m n. m.; 10. pole na vápencích JV až V od 
]~epice, ca 420 - 440 m n. m.; 11. pole na ,J až JZ svahu návrší Jod Rovné , ca 400-430 m n. m.; 
12. pole na S úpatí vrchu Chlumu Jod Oseka, ca 470 - 500 m n. rn.; 13. pole na návrší S od Brlohu, 
ca 440 - 450 m n. m. 

Veronica teucri·um L. ssp. pseudocharnaedrys (J a c q.) N y rn.: l. křovinaté meze na JZ 
svahu návrší (500 m) JZ od Hubenova, ca 440-470 m n. rn. (Ch.}; 2. světlé lesy na ,J svahu 
vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 450 - 540 m n . m. (Č e 1 a k o v s ký 1868-1883, Ve -
se 1 ý A. 1898, Broží k 1956); 3. táhlý hřbet S od vrchu Kuřidla SZ od Strakonic, ca 480 až. 
;JOO m n. m. (Č e 1 a k o v s ký 1868 - 1883, na lokalitě jsem již nenalezl); 4. světlé lesy na vá
pencích vrchu Tisovníku SZ od Droužeti c, ca 460- 570 m n. m.; 5. vápencový pahorek při JV 
úpatí Březového vrchu SV od Hubenova, ca 500 - 510 m n. m.; 6. borový les na hřebeni S části 
(les R yšovy) vrchu 8ibeničníku S od Strakonic, ca 500 m n. m. (J. Hartl); 7. meze na ná
vrší JV od Droužetic, ea 410-430 m n. m.; 8. lesík S od dvora K aletic JZ od R adomyšle, ca 430· 
až 440 m n. rn.; 9. m eze na svahu nad V břehem Ho:fojšího rybníka JZ od Domanic, ca 420 - 440 m 
n. m. (Ch.); 10. světliny na vrcholu vrchu Ostrého JV od Domanic, ca 500-518 m n. rn.; 
l l. meze na návrší V od V!'chu Ostrého SZ od Rovné, ca 430 - 480 m n. m.; 12. meze na ,T svahu 
návrší zvaného „Věno" Jod Hadomyšle, ca 450 - 470 m n. m.; 13. meze ph SZ okraji lesa zvaného 
„Sedlina" na návrší (479 m) SZ od Rovné, ca 460 - 470 m n. m.; 14. hřeben SV části vrchu Chlumu 
S od Rovné, ca 540 m n. m. (Ch.); 15. lesík na návrš í S od Brlohu, ca 440-450 m n. m.; 16. past 
v ina n a vrcholu návrš í Hůrky S od Brlohu, ca 460 - 467 m n. m. 

Závěr 

Území krystalických vápenců u Strakonic vykazuje podstatné kvali
tativní rozdíly ve složení flory oproti okolnímu silikátovému Pošumaví. Tyto, 
rozdíly lze zjistit ve složení flory všech hlavních ekotopů a rostlinných formací.. 
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Tím je opodstatněno odlišení strakonického vápencového území jako zvlášt
ního regionálně fytogeografického celku. Podporují to i poznatky fytoceno 
logické rekonstrukce původní vegetace a půdní typologie. Jelikož uvedená 
květena strakonických vápenců má jiný florogenetický charakter než teplo
milná květena, která na Strakonicko migrovala z „ponticko-pannonské" 
oblasti středních Čech, je třeba ji považovat za pošumavskou zvláštnost a její 
území přiřadit k okresu Pošumaví. Svědčí pro to i shodné složení stromového 
patra přirozených lesních porostů vápenců i silikátů v Pošumaví, které se liší 
od stromového patra přirozených porostů „ponticko-pannonské" oblasti středo 
české. Hranice strakonického vápencového území lze stanovit podle rozší:ř'ení 
skupiny hojnějších druhů uvedené flory. 

Došlo 19. dubna 1957. 
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R. MopaBe1~: 

3aMeTI~H K perHOI-JaJihHOií 601'aHHtieCKO-reorpaq,11lJeCKOH ou;eirne TeppHTOpJIH 
Hanec'rua:&oB ri6JIH3H ropof);a CTpaKOHHI.I,e B 10roaana11;uoň: qex1rn 

B KpttcTaJIJIWieCHMX rropo)l,ax (rrpen:My ru;eCTBenrro rne11cax) rrpep,ropbFI lliyMaBhI -
«Pošumaví»- naxop;FITCH 60Jibll1He MJil'.I M0HbllH10 OCTpomm Hp11CTaJimf1-l.0CHHX H3BCCTHHKOB. 
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BoJiee HpyrrHhie ocTpomrn cocpep;oTo'1eHhI BOJUI3H ropop;oB qeUicI-ulií HpyMJIOB, CTpaH01111.u;e, 
li Mem)J,y ropo,a;amI Cyurn.u;e li ropal·RAb0Bl1I.J;8. <DJiopa 8Tl1X l13B8CTmmoB OTmiqaeTCH 
OT qlJIOpbl COC8)J,HH:X CHJmHaTHbIX rropop; rrpem,!l;e ncero 60JibUlllM 6oraTCTBOM BHAOB. U03TOMY 

A o M li H (Domin 1924, 1928, 1930) BO cnoeM reo60Tam14ecHoM patíom1poBaHlll1 

qeXH:lI OT.ll;8JIH:JI 3TH l13BeCTHHHOBbl8 Teppwrop11n reo6oTaHlfqeCI-\OrO OHpyra «Pošumaví» lWH 

rro.n;oHpyrH. Op;naHo i-m A o M M H, Hli p;pyrm~ anTopbI He npHBeJilI c1n1cHa BIIAOB, OTJIH
'-Ia10w;lix M3B8CTHflHOBbI8 IIOAOHpyrtt OT co6CTBeIIHO Cl1Jll1HaTHOM T8pp11TOpH:tt: OHpyra 

«Pošumaví». B ,a;aI-IHOH pa6oTe H CTpeMJilOCb OCB8Tl1Tb 8TY npo6JieMy Ha rrp11Mepe II3BeCTIUI
HOBOi1: TeppMTopm1 n6mrnH CTpaHOHHIJ,8, rJiaBHhIM o6pasoM, c TO'-!T-rn spemrn: irnqecTBeHttoro 
pasJI11qlffl q)Jlop hI. 

ParmwnuI B COCTane qlJIOpbl JISBeCTHHHOBOtí: TeppI1Topm1 OT qJJIOphI cocep;neíl: CHJH1-
l\aTHOtí Teppji[TOplHI oqeHb Ilbipa3HTeJibHhI l1 HaCaIOTCH Bcex rJiaBI-IblX 8HOTOIIOB. 8TO 060-
SIIalfaeT, '-ITO pasm1YHH ne TOJib.KO 3HOJIOr11qecI-rn8 . Do nTopwIHhix JiecoHacam~~eHHHX, 
npeml-1;8 n c ero COCHOBbIX (Pinus silves tris L.)' IIOKpbrnaI-OIJ~llX B HaCTOHll.1;88 npeMH qaCTb 

3HOTOIIOB HJIHl\'IaHCOBhIX <tiopMaI~IIŘ, pacTyT HeHOTOpbie JieCHbie II J18COCT8IIHbI8 Bl1AhI, 
HOTOpbIX Mbl He HaXO)J;lIM Ha aHaJIOI'lfl!HhIX MeCT006HTaI-Il1flX CHJIM.HaTHOM Teppji[T0pl1I1. 

CrmcoK aT11x nvi:p;on rrp1rn8p;eH Ha cTpa1-rn.u;8 3 IIOA M I. HeHOTOphrn H3 Hllx. pacTyT n 11a
cTonw;ee npeMH Tatrnrn Ha cyn1x nacT6mu,ax II Memax. B cocTane copmrnonott <tiJiophI rroJie:tí: 

Ha 8HOTorrax HJIHMaHCOBhIX qrnpMaIJ,Htí: HaXO,!l;flTCff HeCHOJibHO Bl1,!l;OB, OTCYTCTHYIOlll,lIX 
Ha IIOJIHX c11mmaTHOtí: Tepp1uop1rn OHpyra «Pošumaví» (HX CIIHCOH Ha CTp. 3 rro,n; ;N'~ III.). 
B p;OJI!i[Hax Ha MeCTOOÓbITaHHHx yBJiamneHHbI X rpynTonot'1 BOAOiií:, naxop;HTCH 6oJIOTHhl8 

J1yra 11 nac'r6tt:w;a. l1x no'1Ba 6oraTa opraHwiecHIIMH Bew;ecTBaM11 11 HaJihIJ,IIeM, BhIMbIThIM 

rpyHTOBOtí: nop;oí1: ll3 ll3B8CTHFIHOBbIX rropol-1;. rpyrma Blf)J;OB OTml'IaI-Orn;Hx 3Tll Jiyra II nacT-
6m11a oT rrop;o6HbIX Ha Teppn:Top1111 CIIJIIIKaTHhIX rropo,n;, rrp1rne,n;e1-rn na cTp. 3 no1-1; ;N'~ II. 
Bce STII CIIIICKH Bl1AOB, xapaKTepHbIX JJ;JIH Tepp11Top1111 M3BecT1urnoB nÓJIII311 CTpaHonttu,e, 
npep;cTaBJIHIOT co6o.tí )J;OCTaTOllHOe OCHOnatrne )];JIH Bbn~8J18HIUI 3TOit Teppwrop11tt: c TOlllHI 

speHl1fl qúropIICTHHll KaK caMOCTOH:T8JlhHOÍÍ perIIOHaJibHOH 6oTaHHlf8CHo-reorpaqilill8C

HOŘ 8i1J:l1flllIJ,bl. 
,Il;aHHbl8 reo6oTaHII'leCHOÍÍ p8HOHCTpyHIJ,ji[ll IIO)J;Jll1HHOH p3.CTHT8.JibHOCTll H: l-l;aHHbie 

THIIOJIOI'l111 llO'IB o6Hapymn:Bal-OT p;aJibHettmue pa:mwum Memp;y l13B8CTHHHOBOtt II CIIJil1-

HaTHOÍÍ Tepp.11.TopIIeň:. Ha HJIHMaHCOBbIX M8CToo6n:TaHHHX Kp11cTaJIJIWI8CH11x 11asecTHH"HOB 
pocJIII HaJib IJ,II<l>IIJibHhie Ay6paBhI ( Q uercus robur L.). Ha cesepHbIX c 1-monax IIeHoTophIX 
XOJIMOB HaXOAl1Jil1Ch ne60JiblliII8 OCTpomm: 6yHOBbIX JieCOB. B 3TIIX Jiecax pocmI Bll,!l;bl 

II3 rpyrrnbI N~ I. (cTp. 3) c MeHhllll1M rrp11cyTCTBlleM cseToJ110611BbIX nHp;on, '-IeM B cerop;HR:IIJ 
HHX JI8CHbIX 11aca1-H)];8Hl!IH:X. fiotIB8HHbIM Tl1IIOM y1msaHHhIX IIO)J;JIHHHhIX JI8COB na l18B8CTHHHax 

6Lma penp;a11IIa, Memp;y TeM HaH rrOAJIIIHHhie a.u;n:p;mpHJihHbie ;a;y6paBhI Ha rneH:cax H rpam1Tax 
xapaKTep11aoaaJI11Ch omiroTpoqn-1hIM 6ypo8eMoM. B p;oJIHuax, na no'-rne yBJrnmneHHotí 
rpyHTOBoň: no,a;otí, naxop;H:JIM.Ch napocJIH: 1-metí:Hotí OJibXa (Alnus glutinosa (L.) G a e rtn.), 
KOTOpbie, nepoH:THO, He OTJI.11.qaJIHCb cyw;eCTB8HHO OT 3apOCJieň: a1Ia.JIOI'l14.HbIX 31WTOIIOB 
CHJIH:KaTHOtí: Teppn:Top1rn. B HaCTOJilll,ee Bp8MJI Mbl He HaXO)J;HM p;ame OCTaTHOB 8Tl1X qrnTO 

.u;enosoB H ITO::>TOMY TPYAHO C86e np8HCTaBHTh HaHyio pOJib HrpaJIH JiyrOBbie BIIIJ;bl HS rpyrrrrbI 
M II. n 11x cocTan8 . 

Ew;8 H8CKOJibHO 3aM8liaHllM ITO 110BOAY qlJioporeHeTlll!CCHIIX OTHOIIJ8HIIH H3B8CTHHHOBOŘ 
Tepp11TopIIH n6JII13l1 ropop;a CTpaHOHIIl\8 K npl!IMhrna10w;ji[M TeppHTOpRHM. YHasannaH qlJiopa 
HSBeCTHHHOn ropoAa CTpaHOHHIJ,e (rJiaBIIhIM o6panoM rpyrrna M I.) 1-1e cocTOHT B Mttrpau;RoH

uotí CBH81I c «llOHTl1'1eCHOM» <tiJiopotí cpe.a;nei1: q8Xl1ll, a HOCHT HHOM xapawrep, lJ8M <tiJiopa 

cpep;HeqerncHoro np0Mcxomp;en11n, 1-iaxop;m1~ancR Ta mim n 0Hpec110cTH ropo1-1;a CTpaHOHIII~e 
Ha cyx11x H TeIIJihIX M8CTOo6wraHHHX HaH Ha ManeCTHHKOBhIX, TaK H Ha CIIJIHKaTHbIX rropo,a;ax. 

8Ta <tiJiopa MHrpIIpOBaJra B OHpeCIIOCTH ropo.a;a CTpaHOIIlll\e 113 Temrniií: TeppHTOp.11.H cpe)J,ne.tt 
qeXHII no JJ;OJIH:HaM peH B JITaBhI II 0TaBbl .11. ona )];O CHX nop CBH3aHa CBOH:Ml1 M8CTonaxomp;e

HHJlMH B 8TllX AOJIIHiaX c ee cpep;H8Y811JCHI1M pacnpocTpaner-meM. 

BHJIIO'-!eHH:e TeppttTop1rn HanecTHmwn n6JIH3H ropo.n;a CTpaHOHttU.e HaH ITOAOHpyra 
B OHpyr «PošumavÍ», KOTopoe np0!i[3BeJI )~ o M II II CllHTaIO rrpaBtt:JibHhlM. 06 ::>TOM CBl1)J,e

T8JibCTBY8T H COCTaB 1-1;pesecnoro Hpyca llO)J;JI!i[HHbIX HJIHMaHCOBhIX <littTOIJ;eHOSOB. ,IJ;mr OHpyra 

«Pošumaví» BHJIIOYHTeJibHO tt:3BeCTHfU\OB xapaHTepno rrpeo6Jiap;ai-rne p;y6a ( Quercus robur L.) 
peAHOe np11cyTCTn11e 6yHa H OTCJTCTBlie o6hI'1Horo rpa6a ( Carpinus betulus L.), Memp;y TeM 
HaH Ha «110HTM.ll8Cl\O-IIaHHOHCHOtí:» Tepptt:TOpl111 cpep;netí: q8X11l1 c .n;y6oM l!aCTO BCTp8'Ia8TCH 

rpa6, a na cen8pHbIX CHJIOHax Hepep;Ho ncTpeqaeTCH 6yH. 

rpaHHU.a II3B8CTHHHOBOlt Tepp11Top1111 B6JIH3H ropo.a;a CTpaHOHIIU.8 np11BeAeHa Ha pM
cyHHO .M 2. 
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J. Moravec: 

Some Remarks on the Regional-Plant Geogl'aphic Classification of the 
Limestone Tel'I'itory near the Town of Strakonice in South-Westcrn Bohemia 

The foothills of the Šumava mounta ins, the socalled Pošumaví, is built of cryst allic rocks, 
n a rnely granites a nd gn eisses . In the gneisses crystallic limestones occur as la rger or snrnller 
islands, isolated or in aggregations. The largest aggregations of limestone isla nds are close to th e 
towns of Český Krumlov and Strakonice and b etween Horaždovice and Sušice. The florn 
of these limeston e t erritories is very rich in sp ecies a nd differs strikingly from that of t he sul'l'ound
ing silicate soils. R especting this differ ence, D o m in ( 1924, 1928, 1930) has separated the lime
stone territory of Č. Krumlov and those of Sušice and Strakonice as subdistricts of the district 
of Pošumaví (the foothills of Šumava) in his classification of Bohernia's natuml geobotanical 
district s . Neither D o min nor other authors h a ve given a n y list of species for differentia tion 
of t.hese limestone subdistricts from the proper silícate territory of the district of Pošumaví. 
In this paper the a uthor a ttempts to illustrate this problern on the example of the limestone 
territory of Strakonice mainly from the standpoint of qualitative fioristic differen ces. 

If a territory is to be classified as au independent regional-plant geographical unit , the flora 
of all main plant formations and ecotopes should differ qualitatively from that of all the main 
plant forrnations and ecotopes on the adjoining territory of another unit. Tho flora. of the limestorrn 
territory of Strakonice differs considerably from that of the surrounding silicate t err itory. This 
difference may b e discovered in t;he flora of all t he main ecotopes a nd it is not only of ecological 
character. Now a part of the ecotopes of climax formations a r e covered with secondary wood 
cultures, prevalently with those of pine (Pinus silvestris L.). A number of species of the forest or 
woodlike steppe t ype may be found there that do not occur in the analogous habitats in the sili
cate territory . These species grow in sunny cultural pine woods, on dry pastures a nd field bound
aries in the present time. Their lis t is presented on page 3 under No. I. The major part of the 
heliophilous species n a m etl in this group occurs probably more abundant,ly in present-day sunny 
pine woods t han was the case in the original climax forest. The fields on the eeo topes of climax 
forrnations in the limestone territory are characterized by a gronp of weeds ( the group N o. III 
on page 3) which do not occur in the fields of the silicate territory of the district of Pošumaví. 
In the bottorns of the valleys there are meadows and pastures on vYaterlogged soil rich in organic 
matter and chalk that h as been leached from limestones . These anmoor m eadows and pastures 
are also characterized by a group of species (No. II on page 3) that distinguishes the water
logged meadows in the limestone territory from those of the silicate territory of Poš umaví. The 
list of species cited offers a sufficient basis for separating the limestone t erritory noar the town 
of Strakonice as an independent nlgional-plant geographica,l unit according to flo ristic criteria. 

On the base of the l'econstruction of the original vegetation (climaxes and permanent com
rn.unities), together with the data ofierod by soil typology, other differences b etween the lime
Rtone and silicate t erritories may b e revealed. The climax habita t.s on limestones were formerly 
occupied by calciphilous oak forest (Quercus robur L.). The northem slopes of a few hills were 
<'overed with b eech forest (Fagus silvatica L.) The plants nametl in the group No . I. on page 3 
'rrove in the herb layer of both climax forests. The representative soil t y pe is rendzina, whereas 

t he acidiphilous oak forests on granites or gneissos are characterized by an oligotrophic braunerde. 
The alder woods (Alnus gltttinosci (L.) G a e rtn.) were most probably the permanent cornmunity 
on waterlogged habitat.s of the va lley-bottoms. It is , however, very difficult to irnagine the occur 
en ce oť t,he meadow species of the group No. II (page 3) in these communities. In the author's 
opinion alder woods of limestone territory were nearly identical with those of silicate t erritory 
owing to the prevalen ce of the underground water factor. 

The data cited confirm the separating of the limestone territory of Strakonice as a peculiar 
unit from the v iewpoint of regional-plant geography. Its relation to the surrounding territory 
and its position in the classification of Bohemia into plant geographical district.s will be discussed 
now. V e 1 e no v s ký (1883) has regarded the great part of species cited in the gronp No. I 
(page 3) a.s oharacteristic of the warm territory of central Bohemia. According to D o mi n 
(1903) even pontic plant communities occur in South-Bohemian limestone habitats. In the later 
papers of Dorn in (1924, 1928, 1930) the limestone territory of Strakonice is regarded a.s a part 
of the hercynia n subregion of the Hercynian-Sudetic region. The author considers this idea to 
be conect. The flora of the limestones of Strakonice, namely the group No. I, h as no migratory 
connection with the central-Bohemian "pontic" flora a nd bears other features than the flora 
of that proveniency, the flora occuring in the country of Strakonice, too. The flora of central 
Bohemian "pontic-pannonian" t erritory has come into the country of Strakonice through the val
leys of the rivers Vltava and Otava; it occurs prevalently in warrn and sunny habitats on both 
silicate and lirnestone soils . At present the river-valleys mentioned above present a migratory 
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connection with the thermophilous flora of central Bohemia. The classification of the limestone 
t8nitory of Strakonice a.s a subdistrict of the district of Pošumaví (D o m in 1930) may be prov
ed true when we examine the composition of the tree layer of the former clirnax forest reconstructed . 
on the base of the natural distribution of the most importa.nt forest trees of the present time. 
The great est part of the territory of Šumava foothills - the Pošuma.ví (incl. limestones), espec
ially the t erritory of middle and upper parts of the Otava water system are characterized by the 
dominance of oak (Quercus robitr) and a relatively insignificant occurence of beech (.Fagus 8Ílva
tica) and by the absence of the hornbeam (Oarpinus betulus L.) . In the "pontic-pannonian" 
central -Bohemian territory the occurence of hornbeam and beech besides oak is very character
istic. 

The boundaries of the limestone territory of Strakonice (map No. 2) ha ve been determined, 
usinp: the distribution of several abundant species as indicators of lirnestone i:mhstratum. 
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